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A NEMZETI MÚZEUM SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁRÁNAK 

MAGYARORSZÁGON ILLUMINÁLT KÉZIRATAI. 

(Tizennyolc hasonmással.) 

IPOLYI Arnold, a magyar művészettörténeti kutatás nagyérdemű 
úttörője, egyik munkájában1 ezeket a szép és igaz szavakat mondja : 
«A művészeti ízléseknek változó időszakai, amint hozzánk érnek, úgy 
nálunk történetünk nagy válkorszakaival találkoznak. Jele kétségte
lenül annak, hogy a nemzeti művészet, mint mindenütt, úgy nálunk 
is lépést tart a történeti nagy eseményekkel, melyek befolyása közt 
látjuk egy vagy más iránya keletkezését és felvirágzását, hanyatlását 
és kimúlását. Mutatja, hogy nemzeti életünk általában nem lehetett 
a magasabb müérzet és mügyakorlat híjával, ha annak változataival 
a művészet menetének váltakozása is folytonos érintkezésben volt. 
A nagy nemzeti katasztrófák, országos változatok jelölik és esz
közlik tehát nálunk is, — mint mindenütt és mindenkor — az újabb 
művészi irányok keletkeztet és fejlődését, mások változását és el
hagyását». 

Valóban, a nagy politikai események mindenkor mély nyomokat 
hagytak a magyarországi művészet fejlődésében. Természetes követ
kezményükül mindig egy-egy új áramlat vonult végig az országon. 
S ha a következőkben a leghajlékonyabb művészeti ág, a miniatura 
fejlődését épen azon szempontok szerint csoportosítva tárgyal
juk, hogy magasabb okokból mely időkben mely népek művé
szete hatott rá legerősebben, ezzel bizonnyal nem azt akarjuk 
mondani, hogy művészetünk egyéniség nélkül vetette magát hol 
egyik, hol másik nép művészetének karjai közé, hanem csak azt 
kívánjuk kutatni, hogy a Magyarországon mindenkor elevenen élő 
művészet gyökerei hova nyúlnak és honnan merítik újabb tápláló 

1 IPOLYI A. A középkori szobrászat Magyarországon. Pesten. 1863. 7. 1. 
Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. I 



2 HOFFMANN EDITH 

erejüket. A magyar munkák érdeméből — melyeket dekoratív ere
jükről, színeiknek gazdagságáról s előadásuknak bizonyos józan 
mérsékletéről lehet megismerni •— nem von le semmit az, ha forrá
saikat higgadtan próbáljuk kifürkészni. Mert épen úgy, mint az egyes 
müvek létrejötténél, egész művészeti fajokénál is számtalan erő hat 
közre, hogy új és eleven gyümölcsöt teremjen. 

A magyar könyvdíszítés kezdetét, mai tudomásunk szerint, a 
Nemzeti Múzeum PRAY-kódexe jelöli (M. ny. i.) s így e kézirat, mely 
a benne foglalt Halotti Beszéd miatt egyik legfontosabb nemzeti em
lékünk még művészeti szempontból is figyelmet érdemel. Dísze négy 
tollrajz, melyek a trónoló Krisztust a szenvedés eszközeit nyújtó an-
gyallaljKrisztus keresztről való levételét, sírbatételét és a három Máriát 
a sírnál ábrázolják (1. hasonmást). A kódex a XIII. század elején ké
szült. ZALÁN Menyhért legújabb alapos dolgozata kiderítette, hogy a 
kézirat forrásai mind nyugatra mennek vissza és hogy megírásához 
nagyszámban használtak fel bencés müveket, ami bencés környe
zetre vall.1 A rajzok e megállapításokat művészi szempontból minden
képen megerősítik. Rajtuk a XII. század közepének és végének 
Regensburg hatása alatt kifejlődött, rendkívül magas színvonalon 
álló salzburgi miniaturái éreztetik kétségtelen befolyásukat. Ez a 
kapcsolat semmiképen sem meglepő, ha meggondoljuk, hogy a rajzok 
keletkezése idejében kb. 1250-ig a veszprémi egyházmegyéhez tar
tozó csatári monostor kincse volt a salzburgi XII. századi miniatűr-
festés egyik legfőbb remeke, az admonti GuTHKELED-Biblia, vagy ahogy 
a németnyelvű irodalom nevezi, GEBHARD-Biblia.2 Feltehető, hogy ez a 

1 A kézirat óriási irodalmából csak néhány dolgozatra utalok, melyekben 
a többi irodalom bőven fellelhető : FEJÉRPATAKY L. Vallásos irodalom az 
Árpádok alatt. Figyelő. 1877. III. gj. — BÉKÉSI. A Halotti Beszéd kora és 
hazája. Figyelő. 1877. 326- h — Dr. SEBESTYÉN Gy. A Pray-kódex kora. M. 
Könyvszemle. 1898. 46—51.1. — RÉTHEI PRIKKEL M. A Pray-kódex. A pannon
halmi szent Benedek-rend történetében. Bpest. 1903. — KARÁCSONYI J. Hol 
írták a Halotti Beszédet? M. Nyelv. 1925. 221—232. 1. — ZALÁN M. A Pray-
kódex forrásaihoz. M. Könyvszemle. 1926. 2 4 6 - 2 7 8 . 1.— ZALÁN M. A Pray-
kódex benedictiói. M. Könyvszemle. 1927. 44—66. 11. 

2 FEJÉRPATAKY L. A Guthkeled-Biblia. M. Könyszemle. 1892—1893. 
512. 1. — P. BUBERL. Die illuminierten Handschriften in Steiermark. Leipzig. 
1911. 17—33. 1. A darab nagy magyar irodalma mellett eléggé meglepő, hogy 



A SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR ILLUMINALT KÉZIRATAI 

darab nem magában jött át Magyarországba, hisz tudjuk, mily erős 
volt az összeköttetés a XII. században Regensburg, Salzburg, az 
admonti bencés kolostor és — Magyarország között.1 A XII. század 
közepén a salzburgi miniaturákban a Délolaszországból felszármazott 
kéziratok bizánci stílusának — Regensburgon át is közvetített — 
hatása érződik s egyéb okokon kívül talán a salzburgi daraboktól 
való függés magyarázza azt a nem erős, de mégis észrevehető 
bizánci elemet2 is, melyet a PRAY-kódex rajzai mutatnak. E képek a 
nyugati munkákhoz mérve néhány évtizeddel elmaradott álláspontot 
képviselnek s ez is arra vall, hogy régibb kiváló munkákra való 
támaszkodással készültek. Noha nem valami elsőrangú művész 
készítette őket, mégis egyéni ízük is érdekessé teszi őket, nem
különben a felfogásukba vegyülő realisztikus elem. 

* * * 
A XIV. század az olasz összeköttetések jegyében áll. Ennek 

megfelelően hazánk ez időben művészeti szempontból is Olasz
ország hatása alá kerül. Tudjuk, hogy a XIV. század eleje óta szám
talan magyar ifjú tanul a bolognai és padovai egyetemen, sőt e 
században hét magyar rektora is volt a bolognai egyetemnek.3 

Ezenkívül az egész századon végig a nápolyi ANJOUK uralkodnak 
a magyar trónon s végül a művészetileg Olaszországhoz tartozó 
dalmát tengerpart is Magyarországhoz tartozott. E fejedelmi, tudo
mányos és politikai hármas kötelék természetszerűleg vonta maga 
után olasz müvek importját s az olasz művészet iránytadó hatását 
és döntő jelentőségre jutását. 

Az olasz művészet hatása alatt kifejlődött magyar miniatür-

BUBERL úgy állítja be, mintha a magyar vonatkozásokat ő állapította volna 
meg s ez állítását a német irodalom is átveszi. 

1 G. SWARZENSKI (Die Salzburger Malerei. Leipzig. 1913. 72—79. 1.) 
a GuTHKELED-Bibliának egyéb salzburgi munkákkal való szoros kapcsolatát 
bőséges analógiákkal végérvényesen bebizonyította. 

2 DIVALD K. Magyarország középkori képzőművészete. (A BEÖTHY-féle 
művészetek történetében.) Budapest 1907. 582. 1. — DIVALD K. Magyar 
művészettörténet. Budapest. 1927. 83. 1. 

3 PÓR A. Adatok a bolognai és padovai jogi egyetemen a XIV. szá
zadban tanult magyarokról. Századok. 1897. 769—795. 11. 

1 * 
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festészet legfontosabb emlékei külföldi gyűjtemények kincsei közé 
tartoznak. Ezek teljes mértékben megmutatják, mily magas fokon 
állott a miniatürfestés ez időben nálunk. Messzire vezetne, ha két 
legpompásabb hajtásának, a Bécsi Képes Krónikának1 és a vatikáni 
könyvtár bolognai hatás alatt készült képes Legendáriumának2 tár
gyalására itt kiterjeszkednénk. Itt csak azt jegyzem meg, hogy a 
nápolyi hatás alatt keletkezett, nagyszerű realisztikummal festett 
Képes Krónika már csak azért sem lehet nápolyi, mert ornamen
tikájában oly speciális elemek térnek mindig űjra vissza, melyek 
semmiféle nápolyi munkában sem fordulnak elő, mert azoktól tel
jesen idegenek. E két kéziraton kívül pompás darabnak kellett lennie 
annak a Miss álénak is, melyet NAGY LAJOS király 1367-ben egyéb 
felszerelési tárgyak mellett — melyek a XIV. százzal magyar ötvös
művészet remekei — adományozott az aacheni magyar kápolnának.3 

Ezeken kívül külföldi gyűjteményben már csak egy jelentékte
len darabot sorolhatunk fel.4 Ez egy Capitularis liber a bécsi National-
bibliothekban (Cod. lat. 1781.J,5 melynek kalendáriumában és a 
végén olvasható sequentiák között a magyar szentek rendes helyükön 
szerepelnek. Művészi díszítése néhány egészen általános jellegű, 

1 A krónika szerzőjéről JAKUBOVICH E. bebizonyította, hogy az Kálti. 
SZOMAJON fia Mihály fia, Márkus prépost volt, kiről az 1358. évvel megszűnnek 
adataink. Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak 
személyéhez. Budapest. 1924. 15 —19. 1. 

2 KARL L. Magyarország a spanyol nemzeti és francia klasszikus drá
mában. Bpest. 1916. 57—62. 1. függelék. — L. KARL. Notice sur un légendier 
historique conservé à Rome. Revue archéologique. 1925. 293 — 322. KARL 
bolognai munkának tartja. 

3 FEJÉR Cod. dipl. T. IX. V. ÍV. N. XXXVI. — KÁROLY L. AZ 
aacheni magyar kápolna ötvösművei. Archaeologiai Értesítő. 1892. 194. 1. 

4 MÁRIA királyné Psalteriuma a st. floriani Stiftsbibliothekban nem sorol
ható a NAGY LAjos-kori magyar munkákhoz, mert semmi rokonságot sem 
mutat azokkal, ellenben igen közeli vonatkozásban áll e kor lengyel munkáihoz. 
Eléggé áruló egyébként már az a körülmény is, hogy a 3 nyelvű zsoltáros
könyv a latin és német mellett nem a magyart, hanem a lengyel nyelvet 
tünteti föl. Minden valószínűség szerinti lengyel munkának tartja KOPERA is : 
Dzieje malarstwa w Polsce. Krakkó. 1925. 44—46. 1. 

5 KNAUZ N. Kortan, Bpest. 1876. 11. sz. a XIV. sz. első feléből való
nak tartja. 
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kalligrafikus, ú. n. fléuronnée iniciáléján kívül, egyetlen csinos, tiszta 
olasz stílü'színes iniciáléból és a hozzátartozó szerény lapszéldíszből 
áll. A rendkívül szépen írott kódex kis miniált iniciáléja (F. 35. v.) 
a bolognai művészet hatására mutat. Keletkezése az 1375. évre 
tehető, ezen év dec. i.-re van bejegyezve TAMÁS esztergomi érsek 
halála, úgy hiszem a kódex-másoló kezétől. Minden egyéb bejegyzés 
is az esztergomi érsekek és kanonokok elhunytáról értesít s ígyakézirat 
keletkezési helye is Esztergom lehet. A bolognai jelleget magyarázza, 
hogy — amint már említettem — ez időben több, épen esztergomi 
kanonok és prépost volt a bolognai egyetem rektora.1 

Az olasz kapcsolatok e fontos korszakából igen kevés emléket 
őriz a Nemzeti Múzeum. Az első (Cod. lat. 334.) művészetileg 
jelentéktelen, nyelvészeti szempontból azonban annál súlyosabb 
darab : egy XIV. századi Missale.2 Erről a Missaléról MELICH János 
beható tanulmánya óta tudjuk, hogy eredeti latin szövegéhez külön 
füzet van kötve óhorvát nyelven, mely a legrégibb latinbetüs horvát 
emléket őrizte meg számunkra.3 A kézirat elején levő naptár a 
magyar szenteket megszokott helyükön sorolja fel; 191. lapján pedig 
NAGY LAjosért mondandó misét tartalmaz, ami világosan vall arra, 
hogy a latin résznek 1382 előtt kellett keletkeznie. MELICH meg
állapítása szerint a latin résznek Velencében vagy más olasz város
ban kellett készülnie s szerinte a kézirat csak a XVI. század végén 
került Zárába, hol a Zárában különösen tisztelt szent CHRYSOGONUS 

és szent SIMON ünnepeit utólag iktatták be a naptárba és hozzá
kötötték az összefüggő horvátnyelvü részt. A latin szöveg közé írt 

1 Érzékeny veszteségünk, hogy két kézirat, a TEMLINUS Tamás esztergomi 
diáktól, Bernát diákkal együtt 1394-ben másolt Biblia és ugyancsak tőle másol t 

OCCAM János-féle Directorium iuris az elején részben meg van csonkítva, rész
ben az utóbbinak ép címlapja ki van tépve. A szakítás nyomán néhány meg
maradt aranylevél sejteti, hogy a kéziratnak díszes címlapja volt. (Wien. Nat. 
Bibi. 2146. és 1215.) Ha ezek a lapok megvolnának, határozottabb képünk 
volna a XIV. századi esztergomi miniatürfestészetről, inint így. Ismerteti : 

GÁBOR Gy. Adatok a középkori magyar könyvírás történetéhez. M. Könyv
szemle. 1910. 6—24 1. 

2 Tört. és ir. tört. kiáll. 1902. 18. sz. 
3 Dr. MELICH J. Misekönyv a XIV. századból. M. Könyvszemle. 1903. 

36—64. 1. — Lásd u. i. a darab horvát irodalmát. 
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horvát glosszák nyelve és helyesírása is a XIV. század végére és 
Dalmáciára vall. 

A latin rész két kis miniatűrrel van díszítve, a kánonkezdő T 
iniciáléban (60. v. 1.) a koporsójában álló Krisztus, és a 67. v. lapon 
a feltámadott Krisztus ábrázolásával. E képek után ítélve, mégis 
inkább azt kell hinnünk, hogy a Missale latin része nem velencei 
eredetű, hanem szintén dalmát. Természetesen nem zárai, mert hisz 
MELICH érvei teljesen meggyőzőek, de valamely más dalmáciai, 
valószínűleg bencés kolostorból eredő, mert szent BENEDEK ünnepe 
külön ki van emelve a naptárban. Hisz Dalmácia felsőolasz hatás 
alatt állott a XIV. és XV. században és ez a két kis kép felsőolasz 
hatást mutató, specialiter dalmát jellegű munka. A naptárból egyéb
ként is szemmellátható, hogy magyarországi egyház számára készült 
s alig feltételezhető, hogy a fejlett művészettel bíró dalmát vidékek 
ily egyszerű kézirat elkészítését Velencében rendelték volna meg. 

A XIV. század végéről vagy a XV. század legelejéről való a 
Múzeum egy újabb szerzeménye, egy Mis s ah (Cod. lat. 395.), melynek 
1. v. lapján a következő bejegyzés olvasható : «Conventus Casso-
viensis ordinis fratrum Praedicatorum A° 1786». A XVIII. század
ban tehát a kassai domonkosok kezén volt a kézirat. Lehet, hogy 
Kassán és Kassa számára is készült.1 Hogy magyarországi egy
ház használatára volt szánva, arra a kalendárium mutat, mert 
benne a magyar szentek megszokott helyükön találhatók. A kódex 
miniaturái meglehetősen érdektelenek; legdíszesebb a kánon előtti 
lap (F. 84. v.), melyen Krisztus a keresztfán van ábrázolva, csinos 
kerettől körülvéve. Mindamellett a Missale fennmaradt emlé
keink ritkasága folytán igen fontos darab, mert új bizonyí
tékot szolgáltat arra, hogy mennyire uralkodott az olasz ízlés 
ez évtizedekben Magyarországon. E miniatura úgy a levéldísz, mint 
a figurális ábrázolás szempontjából ismét főleg a XIV. századi 

1 JAKUBOVICH Emil szerint lehet, hogy ugyanakkor került el Kassáról, mint 
azok a X I - X I V . századi illuminait kódexek, melyek szintén a kassai Domonkos
rendű zárda tulajdonát képezték s lengyel kereskedők és német aranyművesek 
közvetítésével a nürnbergi könyvtárba jutottak. Ez utóbbiakra nézve 1. Száza
dok. 1870. IV. 352. 1. Kassai codexek Norinbergában. 
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bolognai művészet erős hatására vall s inkább a belső lapokon 
vehető észre egy új elemnek, az Alpeseken innen dívó gótikus forma
világnak az előbbibe való belevegyülése. A kassai Missdle azért is 
igen nevezetes darab, mert kötésének fatábláján, belül egy rend
kívül érdekes, élénkszínű, jóval korábbi, homályos tárgyú kép 
lenyomata látható, melyből ma már csak az áldó Isten alakja 
vehető ki. Hogy csak lenyomat és nem eredetileg a fatáblára festett 
darab, technikai okokon kívül már azért is bizonyos, mert Isten 
balkezét emeli áldásra; hogy hogyan került a kötés táblájára, el se 
lehet képzelni. A kézirat 185. lapjától fogva XV. századi hozzátoldás 
következik egy jelentéktelen iniciáléval. 

* * * 
Míg az eddig tárgyalt darabok, a legutóbb említettet kivéve, 

inkább az ország szívéből és legdélibb vidékeiről származnak, addig 
további fejtegetéseink kapcsán az ország északi részeire vetődik a 
hangsúly, legfőképen Pozsonyra, ahonnan számos emléket bír a 
Múzeum gyűjteménye. A fennmaradás szeszélyes törvényei úgy kíván
ták, hogy a ma ismert anyag nagyrésze Pozsonyból való. Minden 
valószínűség szerint azonban ez csak azért van, mert a Bécs szárnyal 
alatt megbújó Pozsony védettebb területen feküdt, mint az ország 
egyéb részei. Sajnos, mégis ebben az egyoldalú beállításban vagyunk 
kénytelenek miniatürfestészetünk emlékeit tárgyalni. 

Pozsony XIV. századi művészetének egyik legkedvesebb emléke 
a Múzeum egy Missaléjánaki dísze (Cod. lat. 214.), melynek nap
tárában benne vannak a magyar szentek, szövegében is feltünteti 
ezek miséit és himnuszait; A naptár febr. 17-én egy adatot tartal
maz, mely azáltal válik fontossá, hogy kétségtelenül a kódex-másoló 
kezétől van beírva : «Anno domini MCCCXL primo obijt dominus 

1 KNAUZ N. A magyar egyház régi szokásai. Magyar Sión. Esztergom. 
1868. VI. 887—888. 1. 22. szám. — KNAUZ N. Kortan. Budapest. 1876. 117. 
1. 6. szám. — Könyvkiállítási kalauz. 4. sz. — DANKÓ J. Vetus Hymnarium 
Ecclesiasticum Hungáriáé. Budapest. 1893. 2^- szám. — ORTVAY T. Pozsony 
város története. Pozsony. 1894. III. 236. 1. ; 1903. II. 4. 383. 1. — KOLLÁNYI 
F. A Széchényi országos könyvtár őrének kinevezése körül felmerült kérdések 
1812-ben. M. Könyvszemle. 1904. 38. 1. 4. sz. — Egyik iniciáléjának képe 
megjelent PÓR Antal. Nagy Lajos. 1892. 107. 1. 36. kép. 
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Petrus Strigoniensis et Posoniensis ecclesiarum canonicus et plebanus 
etc. bone memorie. Sabbato ante dominicam. Esto michi». Ugyanez 
a bejegyzés olvasható a pozsonyi káptalani könyvtár egy Missaléjá-
ban1 s ugyancsak a kódex-másoló kezétó'l. Hogy PÉTER pozsony-
szentgyörgyi prépost és pozsonyi kanonoknak2 1341-ben bekövet
kezett halálát a kódex-másoló oly fontos eseménynek érezte, arra 
vall, hogy a kéziratnak röviddel az esemény után, tehát valószínűleg 
még 1341-ben kellett Íratnia. 

Miután a másoló a két kéziratnál azonos, nagyon valószínű, 
hogy a miniaturák is nagyon hasonlóak, de erről nem nyilatkoz-
hatom, mert a kéziratok megtekintését a pozsonyi könyvtár vezető
sége megtagadta tőlem és e darabot még fényképről sem ismerem.3 

A Múzeumi Miss aie miniaturái világos képet adnak a századközépi, 
pozsonyi könyvdíszítésről, mely nagyrészt még inkább kalligrafiai 
természetű lehetett. A kéziratot két nagyobb, díszes, Jézus szüle
tését (F. 16.1. hasonmást) és a Szentlélek eljövetelét (F. 123.) ábrá
zoló és több kisebb iniciálé ékesíti. A tisztán ornamentális részek 
a századközépi kalligrafiának európaszerte elterjedt modorában 
készültek és rendkívüli finomságuak. A nagyobb, figurális kompo-
ziciók (főleg Jézus születése) rajzbeli fogyatkozásokat mutatnak, de 
kitűnő kompozíciókat és valószínű, hogy valamilyen nyugati kéz
iratból vannak másolva. A miniaturák jellegét tekintve, bizonyosra 
vehetjük, hogy a képeket a kódex-másoló maga rajzolta be a szöveg 
közé, azaz, hogy a másoló és miniátor egy személy. 

Csak néhány évvel későbbinek látszik egy Pozsonyból származó 
másik Missale dísze (Cod. lat. 94O,4 melyből a Kánon előtti lap ki 
van vágva. Benne a magyar szentek szokott helyükön találhatók. 
A kis figurális iniciálék, melyek a könyvet díszítik, rokonok az előbb 
tárgyalt Missale rajzaival. Nevezetességet ad a kéziratnak még az a 

1 KNAUZ N. A pozsonyi káptalannak kéziratai. Esztergom. 1870. 10. sz. 
2 ŰRTVAY T . Id. m. III . 229,, 230. 1. 
3 Amennyiben tehát a továbbiakban analógiául még is Pozsonyban levő 

kéziratokra hivatkozom, azt az 1882-iki könyvkiállítás és a Millennium alkalmából 
felvett fényképek alapján teszem. 

4 ORTVAY T. Id. m. II. 4. 387—388. 1. — KOLLÁNYI F. Id. m. 9. szám. — 
ZALÁN M. a Pray-kódex benedictiói. Id. m. 48. 1. 
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körülmény is, hogy a kánonkezdő T iniciálé más kéztől való, sőt 
csaknem 140 évvel utóbb került a kódexbe s oly művész munkája, 
kivel egy később tárgyalandó kézirat kapcsán (Cod. lat. 219. 
RosENTALERiN Missalé]a) még bővebben fogunk foglalkozni. Való
színű, hogy a Kánon előtti kép a keresztrefeszített Krisztussal — mely 
mint említettem, a Missaléból el van távolítva — szintén e kéz 
munkája volt, melynek pozsonyi kéziratban való feltűnése fontos 
tény. Fontos azért, mert nem áll magában. Az IMREFIA János pozsonyi 
őrkanonok számára 1377-ben készült Esztergomi Miss ah — ma a 
gyulafehérvári Batthyaneumban — melyet HENRIK csukárdi plébános 
másolt, illuminait és kötött be, 1487 körül ugyanattól a kéztől 
kapott bőséges kiegészítést, mely ezt az iniciálét festette. 

A csukárdi plébános miniaturáiúj állomást jelentenek a pozsonyi 
miniatürfestés történetében.1 Teljes határozottsággal lépnek fel 
benne újabb elemek. A koránál fogva szinte természetes olasz ele
mek mellett, németek és különösen érezhetően franciák. Tudjuk, 
hogy a pápai udvarnak Avignonban való tartózkodása mily döntő 
szerepet játszott épen a mi közeli szomszédunk, Csehország művé
szetének kialakulásában.2 A francia művészet hatása alól Pozsony 
sem tudta magát egészen kivonni. Oklevelekből tudjuk, hogy a 
pozsonyi prépostok stb. is ellátogattak az avignoni udvarba3 s 
nem is képzelhető máskép, minthogy hoztak magukkal francia 
kódexeket is. 

Olasz tradíciók, románkori német és újabb francia elemek 
egybehatása eredményezte azokat a bájos miniaturákat, melyekben 
a Múzeum egy Pozsonyból származó Biblia)* gyönyörködtet. (Cod. 
lat. 78.),4 s melyről az első védő lapon XV. századi írással ez van 
mondva: «Questam bibbliam legavit dominus Wenceslaus dictus 
GANOYS Custos Ecclesie Sancti Martini alias Sancti Salvatoris 

1 HOFFMANN E. Henrik csukárdi plébános miniátor. Az Orsz. M. Szép
művészeti Múzeum Évkönyvei. 1925—1927. 74—90. 1. 

2 M. DVORAK. Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt. Jahrbuch 
d. Kunsth. Samml. d. A. Kaiserhauses. 1901. 35—126. 11. 

3 ORTVAY T. Id. m. III. 203. 
4 Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 22. sz. — ORTVAY T. Id. m. IL 4. 

352. 1. — KoLLANYi F. Id. m. 16. szám. 
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ecclesie predicte.1 In verum testamentum perpétue memorie Anno 
etcetera. Post eius obitum.» Hogy mikor halt meg GANOÍS Vencel 
kanonok, nem lehet pontosan tudni. A kéziratot több kéz másolta, 
melyek közül az egyik valószínűleg maga GANOÍS Vencel, ki a 
mutatótáblát írta (Explicit recapitolario biblie) s az 546. v. lapra 
így jegyezte be magát: «Qui me scribebat Wenczesslaus nomen 
habebat». 

A több másolónak megfelelően különféle ízlésű díszítések is 
ékesítik a könyvet. A 395. v. lap B iniciáléja XIII. századi német 
román stílű munkák utánzására vall. 

A díszes címlap (1. hasonmást) és a 4. r. lap és még néhány kisebb 
iniciálé (F 359. r. és 41. v.) viszont olaszos, lágy modort mutatnak, 
szalag fűzésektől tarkított, aranyrudakon felkúszó levélornamentumot. 
Különösen a címlap viselettörténeti szempontból is érdekes, mert 
baloldali lapszélén egy királyt és egy férfialakot tüntet fel NAGY 
LAJOS uralkodásának utolsó éveire valló kosztümben. A férfialak 
rövid szűk dolmánya, nadrág-harisnyája, a király bő, szoknyaszerü 
felöltője és palástja pontosan ezekre az évekre vallanak és teljesen 
megfelelnek pl. az 1377-ből származó veleméri falkép SZENT LÁSZLÓ 

alakján látható viseletnek. 
A 274., 70. és még néhány más lap iniciáléja pedig teljesen a 

XIV. századi francia kéziratok aprólékos, finom modorában van 
festve, groteszk drolériával, szögletes formákkal és tüskéslevelü 
végződésekkel (1. hasonmást). 

Végül a 413. v. lap iniciáléjának rajza ismét olasz modort 
mutat, de egészen mást, mint az előbb említettek. A kép egy olasz 
itjút ábrázol, divatos olasz öltözetben. 

A kézirat e sokféle díszítése világos képet ad arról, hogy 
Pozsonyban akkor milyen fajta kódexek voltak és tehát milyen fajta 
művészeti hatások azok, melyek itt egymást keresztezték s melyek
kel számolnunk kell. 

Különféle stílusok keveredésére vall a Múzeum egy XIV. század-

1 A «predicte» talán egy szintén XV. századi kivakart bejegyzésre vonat
kozik, melynek nyomai az írás fölött, egészen a lapszélen megállapíthatók. 
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végi Missalë}2. (Cod. lat. 215.) ! is, mely szintén Pozsonyból szár
mazik. A kódex elején naptár a magyar szentekkel, végén pedig 
sequentiák a magyar szentekről. A kéziratban főleg kétféle elemet 
lehet megkülönböztetni: először is olaszt, melybe francia hatás is 
vegyül; ilyen a nagyon eredeti felfogású, DÁVID zsoltárát kezdő A 
iniciálé (F 8. v.); benne az imádkozó DÁVID király van ábrázolva 
(1. hasonmást), amint koronázott pólyásgyermekként ábrázolt lelkét az 
Istenhez emeli; mellette fa és egy juhászkutya. Ez a kép különösen 
alkalmas arra, hogy a magyar művészetre mindig jellemző józan és 
kedves realizmust megfigyeljük rajta. Olasz stílű a Krisztus feltáma
dását megjelenítő iniciálé formanyelve is (F 105.). Határozottan 
német vagy osztrák miniaturák hatását mutatja a Kánonelőtti nagy 
kép, Krisztus a keresztfán (F 178. v.) és a Kánon-kezdő, sebeit 
mutató Krisztus félalakja (F 178. v.). A két különféle modor két 
különféle kéz munkájára vall. 

Érdekes és a történet folyamán többször megismétlődő jelen
ség minálunk ép úgy, mint másutt is, hogy az újabb hatások nem 
szívódnak fel rögtön és nem válnak rögtön szervesen összefüggő 
egésszé, hanem egy ideig még külön-külön állnak egymás mellett. 
Ez kétségtelen jele annak, hogy az új irányok többé-kevésbbé kül
földi minták utáni másolások révén vernek gyökeret hazánkban, 
hogy azután folytonos beolvadásukkal megtermékenyítsék és fej
lesszék s lassan megváltoztassák a magyar miniátorok dolgozási 
modorát. Folytonos átalakulás ez és természetes következmény oly 
népnél, mely politikailag új és új befolyásoknak van kitéve és a 
művészet oly ágánál, melynek termékei a legmozgékonyabbak mind 
közül, mert nagy rétegek szükségleteit szolgálják és aránylagos kis 
terjedelmüknél fogva könnyen szállíthatók. 

-K-K* 

A XIV. század végén még egy újabb hatást is észlelünk: a 

1 KNAÜZ N.Magyar Sión VI. 888.23. szám. (még XV. sz.-nak mondja).— 
KNAUZ N. Kortan. 15. szám. XIV. sz.-nak, mert Sarlós Boldogasszony ünnepe 
még nincs említve. — Könyvkiállítási kalauz. 13. szám. — DANKÓ J. Hym-
narium. 32. szám. — Tört. és ir.-tört. kiáll. 1902. 19. szám. — ORTVAY T . Id. 
m. II. 4. 379. 1. — KOLLÁNYI F. Id. m. 38. 1, 6. szám. 
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csehországit. A Csehországgal való kapcsolatnak első kétségtelen 
nyomai a miniatürfestésben ez időben jelentkeznek. A jelek arra 
vallanak, hogy ennek a hatásnak részben Csehországból importált 
kéziratok révén kellett elterjednie. Erre bizonyság a Múzeum egy 
Missaléja. (Cod. lat. 93.)* * mely KNAUZ2 szerint valószínűleg Cseh
ország számára készült. A kódex művészi részének vizsgálata, 
KNAüznak ezt a feltevését teljes mértékben igazolja. De a magyar 
szentek közel egykorú írással vannak beírva, ami arra vall, hogy a 
kézirat hamarosan idekerült és használatba vétetett (l. hasonmást). 

A cseh hatások előtérbe lépését először teljes határozottsággal 
a Nemzeti Múzeum egy Missalé]in észlelhetjük (1. hasonmást), mely 
a pozsonyi egyház számára készült (Cod. lat. 216.).3 Elején a nap
tárban és hátul a sequentiák között a magyar szentek szokott 
helyükön fordulnak elő. Ennél a darabnál abban a szerencsés hely
zetben vagyunk, hogy ismerjük a másolóját és festőjét is, aki a 
könyv 287. lapján következőképen nevezi meg magát : «Explicit liber 
missalis et tempore et de sanctis per manus Michahelis de TYRNSTAIN 

et cetera».4 Ki ez a Michaelis de TYRNSTAIN ? Erre a kérdésre a 
pozsonyi káptalani könyvtár egy Missalé]* adja meg a választ.5 

A kézirat címlapja, melynek A iniciáléjában a múzeumi kódex cím
lapjához hasonlóan az Istenhez imádkozó DÁVID királyt látjuk, a lap
széldíszítéssel együtt csaknem azonos módon van illuminálva, mint 
amaz, úgyhogy nem lehet kétség afelől, hogy egy és ugyanazon 
kéz munkája. Ez a Pozsonyban levő darab pedig következőképen 
van jelezve : «Iste liber est completus per manus domini michaelis 
de Tyrnavia canonici Posoniensis ad laudem dei omnipotentis. Sub 

1 KOLLÁNYI F. Id. m. 11 (?) szám. Csakis ez lehet az a 2 r. Missale, melyre 
szerző megjegyzi, hogy «azonosságát nem voltunk képesek megállapítani». 

2 KNAUZ N. Magyar Sión VI. 7. szám. — Tört. és ir-tört. kiáll. 54. sz.— 
ORTVAY T . Id. m. II. 4. 378—379. 1. 

3 KNAUZ N. Magyar Sión VI. 27. szám. — KNAUZ N. Kortan. 32. sz. — 
Könyvkiállítási kalauz 52. sz. — ORTVAY T. Id. m. II. 4. 3 s 3 ; 378; 379; 
383. 1. — Tört. és irod.-tört. kiáll. 25. sz. — KOLLÁNYI F. Id. m. 7. szám. 

4 Ezen bejegyzésre az egész szakirodalomban csak KOLLÁNYI Id. m.-ben 
találunk rövid utalást. 

5 KNAUZ N. A pozsonyi káptalannak kéziratai. Esztergom, 1870. 8. sz. 
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anno domini 1403».! Ebből a bejegyzésből tehát megtudjuk, hogy 
NAGYSZOMBATI Mihály, ki magát egyszer Michael de TYRNAViAnak, 
másszor elég szokatlanul de TYRNSTAiNnak mondja, pozsonyi kano
nok volt s 1403-ban festette a pozsonyi Missalét. Ezáltal az egyéb
ként keltezetlen múzeumi kézirat is megkapja pontos időrendi be
osztását, mert tekintve a két munka teljes hasonlóságát, nincs okunk 
nagy időbeli eltérést feltételezni. NAGYSZOMBATI Mihály kanonokról 
pozsonyi oklevelek is beszélnek. 1381 júl. 1. a pozsonyi káptalan 
«Magistros Nicolaum et Michaelem socios nostros et concanonicos» 
kiküldötte a sopronmegyei szántóföld peres ügyének megvizsgálá
sára.2 1390 máj. 14. pedig «Magistri Laurentius, Michael Plebanus 
et Nicolaus, canonici sancti Martini, alias Sancti Salvatoris de Poso-
nio» panaszlólag lépnek fel prépostjuk, ZÁMBÓ Lőrinc hatalmi túl
kapásai ellenében.3 Nem lehet kétségünk afelől, hogy a két oklevél
ben említett Mihály kanonok egy személy és viszont azonos a két
féleképen említett kódexkészítővel is, kiről most már annyit tudunk, 
hogy 1381—1403-ban pozsonyi kanonok volt. A kéziratban ugyan 
csak a «completus» és az «explicit» szavak szerepelnek, de nagyon 
valószínűnek látszik, hogy MIHÁLY kanonok nemcsak másolta, hanem 
illuminálta is a Missalékat 

NAGYSZOMBATI Mihály nem érdektelen miniátortehetség. Kétség
telen, hogy cseh kéziratokból tanulta művészetét, de a magába foga
dott hatásokat önállóan tovább is tudta fejleszteni. A cseh kézira
toktól való függése munkája egészén észlelhető, de különösen 
szembetűnő az ornamentikában. A címlapon kívül a könyvbe három 
díszes iniciálé van festve, egy iratszalagot tartó férfit (F 21. v.), 
Ker. SZENT JÁNOST (F 247. v.) és SZENT ANDRÁST (F 224. v.) ábrá
zoló képekkel. Főleg ez utóbbi hármon, az iniciálé négy sarkán egy-
egy kis összefogó gyűrűt látunk, melyen túl a lap szélére, lobogó, 
dús levélcsomót festett a művész. A díszítésnek ezt a levélcsomók
kal az iniciálé sarkaira vetített módját Johann von NEUMARKT olmützi 

1 ORTVAY T. Id. m. III. 250. 1. 
2 ORTVAY T. Id. m. III. 245. 1. 
3 ORTVAY T. Id. m. III. 247. 1. 
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püspök (1364—1380) miniátorai formálták kii és e modor Cseh
országban változatlanul továbbra is használatban maradt. Ugyanígy 
találjuk egy 1397-ből keltezett Collectariumban is és egy Miss áléban, 
melyek Wenzeslaus von RADEC prágai kanonok (1379—1417), 
számára készültek.2 E díszítési modor elterjedt egész Ausztriában is. 
NAGYSZOMBATI Mihály kanonok munkájának címlapján azonban az 
alsó lapszélen, gazdagon összebogozott levéldíszt látunk, mely mutatja, 
hogy a cseh ornamentikából kölcsönzött elemekkel, eredeti és egyéni 
dekoráció-stílust tudott magának teremteni. 

Erősen cseh hatás érződik a gyűjtemény Pozsonyból származó 
s valamely magyarországi egyház számára írt Misekönyvében is 
(Cod. lat. 218.),3 melyből a Kánon előtti nagy kép ugyan ki van 
tépve, de címlapja és négy szép iniciáléja még épen megvannak. 
Főleg a címlapon (F 9. r.) látható, országalmát és jogart tartó 
DÁVID király arctípusa feltűnően csehes. Az ornamentika módja is 
ilyen eredetre mutat, különösen egy másik miniaturán, mely Krisztus 
feltámadását (1. hasonmást), jobban mondva a feltámadott Krisztust 
ábrázolja (F 125. r.). A levéldísz még mindig a sarkokra szorul és 
onnan omlik alá hosszú, vékony fürtben az egész lapra. A VENCEL 

király korabeli ornamentika ZSIGMOND idejében idefejlődött s a cseh 
miniaturfestészet fejlődését nyomon követte a felsőmagyarországi 
is. A munka valóban magyar eredete mellett két körülmény szól. 
Az egyik az, hogy a kalendáriumban a magyar szentek szokott 
helyükön szerepelnek és hogy a könyv végén is megtalálhatók a 
magyar szentek miséi. Ez szigorúan véve csak azt bizonyítja, hogy 
magyarországi egyház számára készült. A másik, erősebb érv az, 
hogy — véleményem szerint — ugyanettől a miniátortól való egy 

1 V. ö. a püspöknek a prágai székesegyház könyvtárában levő Missaléját : 
Dr. A. PODLAHA. Die Bibliothek des Metropolitankapitels. Prag. 1904. 36—44.1. — 
M. DVORAK Id. m. 35—126. II. 

2 A. PODLAHA. Id. m. 221—222. es 230—236. 1. 
3 KNAUZ N. A magyar egyház régi szokásai. 9. szám. — KNAUZ N. 

Kortan. 12. szám. (Mindkét helyen XIV. századinak mondja.) — Tört. és 
irod.-tört. kiáll. 1877. 12. szám. (XV. századinak.) — DANKÓ J. Id. m. 50. sz. 
(XV. század végéről valónak.) — Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 23. szám. 
(XV. század elejinek.) — KOLLÁNYI F. Id. m. 8. szám. 
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másik miniatura is, mely minden bizonnyal magyarországi munka. 
Ezt a körmöcbányai levéltár kincse, az 1426-ban elkezdett Körmöc
bányái városi jegyzőkönyv őrizte meg. A könyv elején két miniatűr 
látható: az egyik, mely a felfeszített Krisztust ábrázolja, más, német 
ízlésű művész kezére valló kitűnő munka ; a másik, mely minket 
e vonatkozásban érdekel, az Utolsó ítéletet ábrázolja. Krisztus 
alakja arctípusát, kézmozdulatát és ruhájának drapériáját tekintve, 
csaknem teljesen megegyezik a Nemzeti Múzeum Missaléjinák 
feltámadott Krisztusával, amelynél ez a koporsóján ülő, nyugalmas 
mozdulat egy kissé idegenszerű is. Ugyanígy megegyezik Mária 
arctípusa is a múzeumi Missale Jézus születését ábrázoló kis 
miniatűrjén (F 20. v.) és a körmöcbányai Utolsó ítéleten. Ezenkívül 
meggyőzően ugyanaz a két kézirat ornamentikája is. Nem lehet 
kétségünk afelől, hogy egy és ugyanazon kéz munkájával állunk 
szemben, még pedig valamely, minden valószínűség szerint körmöc
bányai művészével. E körmöcbányai darab 1426-ra keltezett volta 
pedig, hozzávetőlegesen megadja a múzeumi Missale keletkezési 
ide]ét is. A cseh művészet hatásának ily kétségtelen megnyilvánu
lása mellett nem érdektelen megjegyeznünk, hogy a Missale kalen
dáriumában szent VENCEL cseh herceg ünnepe mint főünnep vörös
sel ki van emelve és a könyv végén is külön sequentia van neki 
szentelve. 

Ebből a körből és ebből a korból, de nem ugyanettől a miniátor-
tól való a bécsi Nationalbibliothek egy Breviáriuma. (Cod. lat. 4812.), 
mely szintén magyarországi egyház számára készült. Igaz, hogy a 
kalendáriumban hiányzik SZENT LÁSZLÓ, SZENT IMRE és SZENT 

ADALBERT ünnepe, sőt SZENT IsTvÁNé is csak később lett beiktatva 
(helyén eredetileg clairvauxi SZENT BERNÁT ünnepe volt és csak 
későbbi írás jelzi: STEPHANI régis vacat), de a kézirat végén levő 
sequentiák között ott van «LADISLAI regis nostri» (F 203.) «EMERICI 

ducis ungarie» (F 236.) és «STEPHANI regis ungarie» (F 217.) de 
«WENCESLAI martiris et ducis boemie» (F 229.) miséje is. Ez a körül
mény talán abban leli magyarázatát, hogy a másoló idegen Missalé-
ból kezdte másolni munkáját és utóbb észrevevén ezt, másikból 
folytatta. Bizonyos azonban, hogy a miniaturák még erősebben 
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éreztetik a cseh művészettől való származásukat, mint a múzeumi 
Missaléi. A Jézus születését ábrázoló kis kép (F 17.) a múzeumi 
kézirathoz nagyon hasonlóan ábrázolja a jelenetet, de viszont mind 
a két kép nagyon hasonlít a prágai székesegyház könyvtárának egy 
XV. század eleji Missalefeban1 levő Krisztus születéséhez, mely 
kéziratnak több képe is nagyon rokon a bécsi Breviárium miniatűr
jeivel. 

A cseh miniatűrök hatása azonban nemcsak a felsőmagyar
országi munkákon érzik, hanem lenyúlik egészen az ország szívébe 
is. Nagyon valószínű, hogy itt már a ZSIGMOND király könyvtárá
ban meglevő pompás cseh kéziratok befolyása is erősítette ezt a 
hatást. Hogy VENCEL cseh király könyvtárából voltak ily darabok a 
könyvtárban, arra bizonyság a bécsi Nationalbibliothek HALY ABE-

RüDiAN-kézirata, mely ZSIGMOND révén maradhatott a budai királyi 
könyvtárban és melyet utóbb MÁTYÁS címerével és pompás CORVIN-

kötéssel láttak el. (Cod. lat. 2271.) 
A Múzeum egyik — magyar művelődéstörténeti szempontból 

is — legbecsesebb darabja, a váci ötvöscéh egyházi s^erkönyve. (Cod. 
lat. 377.)2 A kézirat címlapján (1. hasonmást. F 7. r.) azt olvassuk: 
«Scripsi iohannes in wacia 4123» (a két első szám felcserélésével). 
Elején pedig (F 1. v.) egy feljegyzés arról értesít, hogy ez a JÁNOS 

mester a váci püspök illuminátora volt s hogy a művész halála 
után, 1425-ben GIESPERGER Henrik vásárolta meg a könyvet.3 

A címlapját SZENT EGYEDnek, az ötvösök védszentjének képe 
díszíti. A szent arcának típusa s egész megjelenése kétségtelen cseh 
hatásra vall. A lap szélének ornamentikája szintén a századforduló 
cseh ornamentikájából ered, de az ide-oda hajló széles levelek tömött 

1 Sign. P. 4. PODLAHA. Id. m. 114. szám. 
2 Évnegyedes jelentés. M. Könyvszemle. 1909. 163. 1. — A M. Nemz. 

Múzeum Széchényi orsz. könyvtára az 1909. évben. M. Könyvszemle. 1910. 
107. 1. itt a címlap színes táblán közölve. — GULYÁS P. A könyv sorsa 
Magyarországon. M. Könyvszemle. 1923. 35. 1. — GEREVICH T. A régi magyar 
művészet európai helyzete. Minerva. 1923. 107. 1. 

3 «Anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo qúinto henricus 
giesperger comparavit hunc Iibrum ad honorem beati eligii episcopi Scriptum 
in Wacia per johannem felicis memorie illuminatorem episcopi Waciensis.» 
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Ganois Vencel Bibliája. Cod. lat. 78. Címlap és F 274. 
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Missale. Cod. lat. 93. F 72. v. 
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Missale. Cod. lat. 216. Címlap. 



A váci ötvöscéh szerkönyve. Cod. lat. 377. Címlap. 
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Missale. Cod. lat. 219. F. 125. 
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Trapezuntius. Corvin-Kódex. Cod. lat. 281. Címlap. 
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Melléklet a Magyar Könyvszemle 192']. évf. 1. lapjához. 

Trapezuntius aranymetszése. II. Ulászló Petanciusa. Cod. lat. 378. 



Antifonale töredéke. 
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Nagylucsei Orbán Psalteriuma. Cod. lat. 369. F 5. 



Graduale. Cod. lat. 172. F 281. v. 
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lánca és az ezekből fakadó vékony, kacskaringós indák szabályo
san és fémszerüen kemény rajza, mely csaknem egy ötvösmunka 
hatását kelti, a kapott motívumokat egyénien alakítja át. 1423-ban 
III. Miklós de SALGÓ és ILSVA, mások szerint de ALCSÉP GETHAL volt 
a váci püspök, ki 1420—1429-igi ült a püspöki széken. Atyja 
LEUSTACHIUS vagy LEUKOS palatínus volt. Kitűnő érdemeiért ZSIG

MOND ] 'rály a váci püspökségnek adományozta Hártyán és Kis-
Némedi helységeket.2 A múzeum ez értékes könyve révén tehát 
egy miniátor nevének fönnmaradásán kívül egy eddig ismeretlen 
bibliofil főpappal is megismerkedünk, kinek egyetlen kéziratáról 
sincs tudomásunk. Mindenesetre nagyobb gyűjteménye lehetett, ha 
külön illuminátort tartott kéziratainak kifestésére. 

Hogy ebben az időben Esztergomban is hasonló ornamentika 
volt használatos, arra bizonyság a bécsi National Bibliothek egy 
Esztergomi Breviáriuma (Cod. lat. 1829), mely címlapján (F 7.) és 
még néhány lapján (F 50. v., F 63. r. stb.) ugyanezeket az egy tömött 
szalagban hajladozó húsos leveleket mutatja. A kézirat — melynek 
naptárában és a könyv végén levő misékben a magyar szentek szo
kott helyükön találhatók — 1421-ben Esztergomban készült. Erre 
vall az a körülmény, hogy júl. 10-re nyilvánvalóan a kalendárium 
írójának kezétől be van írva, hogy PÉTER esztergomi prépost 
1421-ben, e napon halt meg. Ugyané lap alján PÉTER prépost epi-
taphiumát olvassuk. Ettől fogva pontosan jegyzi a naptár az eszter
gomi érsekek halálát. Nincs semmi kétség, hogy a kézirat hol és 
mikor készült s így bármily jelentéktelen legyen e darab művészi 
szempontból véve, számunkra mégis rendkívül fontos, mert meg
tanít rá, hogy a váci illuminátortól képviselt stílus az ország szívé
ben szélesebb körökben is használatos volt. 

* * * 
A XIV. század végén, amint már a GANOIS Vencel-féle Bibliá

ból láttuk, nyugati elemek emelkedtek a déliek fölé. A francia hatás 
igen futólagos, látszik, hogy csak egyes importált kéziratok gyako-

1 C. EUBEL. Hierarchia Catholica Medii aevi. Monasterii. 1901. 
2 KARCSÚ A. A. Vác város története. Vác, 1880. I. 139. 1. 29. szám és 

az itt idézett irodalom. Ó 1419—1429-re teszi SALGÓ Miklós váci püspökségét. 
Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 2 
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roltak némi befolyást, főleg pozsonyi miniatorainkra. Ami abból 
megmaradt, az az idők folyamán teljesen felszívódott. A német és 
főleg osztrák elem azonban a század végén és a XV. század első 
felében túlsúlyra kap. Ezt a területi egymásmellettiségen kívül a 
Luxemburgi és Habsburg-ház tagjainak trónrajutása épen eléggé 
indokolja. A gótikus irány a magyar miniaturfestészetbe főképen a 
legtermészetesebb úton, a közvetlen szomszédság révén jutott el. 
Főleg Pozsonynak Ausztriával való kapcsolatai ORTVAY kimerítő 
munkája óta teljesen tisztázottak. Hogy csak egy-két adatra hivat
kozzam: Prukli és Pettaui plébánosok már a XIV. század végén 
pozsonyi kanonokságot nyertek l és 1372-ben bizonyos régebbi 
jogos féltékenység lecsillapítására történhetett, hogy a pozsonyi 
prépost azt az Ígéretet tette, miszerint a flancendorfi birtokot ezen
túl nem adják osztrákoknak bérbe.2 Ez a szoros érintkezés nem 
maradhatott hatás nélkül a művészetre sem. De egyébként is az 
ország több részében ekkor már német lakosság is lakott, melynek 
lelki alkata természetesen nem tagadhatta meg önmagát s így a 
tömött egységben lakó németség csak a német munkákhoz hasonló 
müveket alkothatott; s ez kihatott a magyarság termelésére is. 

Nagyon egyéni íze mellett német és olasz hatást mutat Mis-
KOLCZi Lászlónak Krisztust a keresztfán ábrázoló szép miniaturája 
is 1394-ből, az egri érseki könyvtár egy Missaléjában (U2. VI. 5.), 
mely a magyar miniaturfestés egyik legkedvesebb emléke,3 és 
német gótikus ízlésre vall selmeci GOBIL Bálint miniaturája is a 
XV. század elejéről a Selmecbányái városi jegyzőkönyvben, mely 
Krisztust a keresztfán ábrázolja.4 

Ilyen irányú munkát többet is őriz a Nemzeti Múzeum gyűj
teménye. Mindenekelőtt egy Esztergomi Missalét, mely Pozsonyból 
származott el a Múzeumi könyvtárba. (Cod. lat. 220.)5 A naptár-

1 ORTVAY T. Id. m. III. 244. 1. 
2 ORTVAY T. Id. m. III. 214. 1. 
3 VARJÚ E. Adatok az egri érsekmegyei könyvtár ismertetéséhez. M. Könyv

szemle. 1902. 32 — 35. 1. és képes tábla. 
4 Képe közölve: GEREVICH T. Kolozsvári Tamás. Budapest, 1923. 30. 1. 
5 KNAUZ N. A magyar egyház régi szokásai. 888—889.1. 24. szám. (XV. 

sz.-nak mondja.) — KönyvkiálHtási kalauz. 12. szám. (XIV. sz.-nak.) — Tört . 



A SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR ILLUMINALT KÉZIRATAI 19 

ban és a könyv végén levő sequentiákban a magyar szentek szo
kott helyükön találhatók. A kánon előtti kép Krisztust a kereszt
fán ábrázolja (F 144. v.), a kereszt alatt Máriával és Jánossal (1. hason
mást). A kép nem elsőrangú mester munkája, de szépen van 
komponálva és Mária és János alakjában a XIV. századvégi gótika 
szelíd bája tükröződik. A miniatura modorához hasonlót nem is 
ismerünk más magyar munkából, ellenben némi vonatkozást lehet 
megállapítani egy Vorauban levő kézirattal, mely Ausztriában, a 
XIV. század végén készült.1 

A XIV. század végéről származhatik egy magyarországi Missale 
a Múzeum könyvtárában (Cod. lat. 92.)2, mely két gyatra rajzzal 
van díszítve (F n . r. és 12. r.). 

1363-ra van keltezve egy másik magyarországi Missale a 
Múzeum könyvtárában (Cod. lat. 91.),3 melynek végén azt olvas
suk: «Explicit liber domini Stepphani dicti GOLSONIS de Suppronio. 
Anno domini MCCCLXIII. Finitus est iste liber feria sexta post 
festum Margarete virginis». A könyvnek azonban csak másolásával 
készültek el 1363-ban, a díszítés elmaradt, az iniciálék helye min
denütt üres. Csak a kánon előtt látunk tollal rajzolt, ügyes képet, 
Krisztust a keresztfán, de ezt már csak jóval később rajzolták a 
könyvbe, semmiesetre sem 1430 előtt. 

Inkább csak bizonyos kalligráfiai, semmint miniátori készségé
nél és osztrák kapcsolatainál fogva érdemel említést Ulrich WAGNER 

von MISTELBACH, ki 1422—1424-ben az alsóausztriai Falkenstein-
ben másolt egy Pozsonyból származó Bibliát (Cod. lat 126.4 Mis
telbach és Falkenstein egymáshoz közel, Bécs fölött fekszenek). 

és irod. tört. kiáll. 1902. 20. szám. — ORTVAY T . Id. m. II. 4. 379. 1. — 
KOLLÁNYI F. Id. m. 2. szám. 

1 P. BÜBERL. Id. m. 216. 1. 266. szám. Vorau. Chorherrenstift. 
2 KNAUZ N. Magy. Sión. VI. 26. szám. — KNAUZ N. Kortan. Bpest, 

1876. 31. szám. — Könyvkiállítást kalauz. 15. szám. — Tört . és ir.-tört. kiáll. 
1902. 17. szám. 

3 KNAUZ N. Magy. Sión. VI. 4. szám. — KNAUZ N. Kortan 7. szám. — 
DANKÓ J. Hymnarium. 29. szám. 

4 Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 46. szám. — KOLLÁNYI F. Id. m. 38.1. 
13. szám. 

2* 
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Nevét a könyv különböző lapjain jegyezte be; először a 7. v. lapon : 
«Inceptus est iste liber Anno domini millesimo quadringentesimo 
vicesimo secundo infra octavas assumptionis Beate virginis In val-
kestain... Ulreich de MISTELBACH.» A 99. v. lapon pedig : Ulreich 
WAGNAR von MISTELBACH; végül a 301. v. lapon: «Finitus est iste 
liber in valkenstein Anno domini MCCCCXXIV. In die sancti 
Colomanni per manus Udalrici currificis De MISTELBACH protunc 
ibidem existens socius scilicet In Valkenstayn Deo Gratias etcetera». 
Ez az Ulrich WAGNER von MISTELBACH, mint «Canonicus Ecclesie 
Collegiate Sancti Martini, alias Sancti Salvatoris et Pleba-
nus Sancti Laurencij Ecclesie extra muros Posonij» 1438-ban 
említtetik plébánosi hivatalába való beiktatásakor s még 1444-ben 
is ő volt a plébános, l Ö másolta 1422-ben a pozsonyi káptalan 
egy egyházi beszédeket tartalmazó kéziratát is, melybe nevét szin
tén bejegyezte.2 

Nagyon bájos miniaturákat tartalmaz egy Esztergomi Missale 
(Cod. lat 359-),3 melyet PÁLÓCZY György esztergomi érsek köny-

1 ORTVAY T. Id. m. III. 254. 1. és II. 4. 471, 486, 488. 1. 
2 KNAUZ N. A pozsonyi káptalannak kéziratai. 37. szám. «in valckchen-

staijn In die s. Oswaldi régis anno 1422 per manus ulrici de MISSELBACH.» 
E korbeli másoló nevét tartotta fenn egy XIV. századi dísztelen Missale (Cod. 
lat. 95.), melynek végén ezt olvassuk: Explicit liber missalis per manus domini 
PERTHOLDI. KNAUZ N. Magyar Sión. VI. 8. szám ; ORTVAY T. Id. m. II. 378.1. — 
és egy AQUINÓI TAMÁs-kézirat (Cod. lat. 326.), melyet 1420-ban másolt 
Johannes de SCHONWALD. Magyar Könyvszemle. 1894. 71. 1. — Mint másoló 
ismeretes Johannes MAYER de Cremnicio is, aki 1478-ban másolt egy Bibliát 
(Cod. lat. 376.). BÁRTFAI SZABÓ L. A kaproncai Biblia. Magyar Könyvszemle. 
1908. 95. 1. — Tisztán mint kaligráfiai munka érdemel figyelmet egy Psalterium 
(Cod. lat. 128.), melyet az 1419. jùn. 16-án elhunyt BALÁZS pozsonyi kanonok 
hagyományozott a pozsonyi egyháznak. KOLLÁNYI F. Id. m. 38. 1. 12. szám : 
DANKÓ J. Hymnarium 53. szám. Blasius de VÁGnak nevezi a kanonokot, de 
ez tévedés, mert ez a kanonok nem azonos a mi BALÁzsunkkal. V. ö. ORTVAY 
T . Pozsony város története. III. 251. 1. és 252. 1.; KNAUZ N. Magyar Sión. 
VI. 734., 736., 737. 1. 

3 M. Könyvszemle. 1898. 397—398. 1. Évnegyedes jelentés. — Tört. és 
rod. tört. kiáll. 24. szám. — BARTONIEK E. AZ orsz. Széchényi-könyvtár 317. 

számú középkori kódexéről. M. Könyvszemle. 1923. 201—202.1. — HOFFMANN E. 
Pálóczy György esztergomi érsek két könyvéről. Magyar Bibliofil Szemle' 
i92S- 34—36. 1. 
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véül jelöl meg az első lapján olvasható bejegyzés : «Georgius de 
PALOCZ archiepiscopus Strigoniensis», mely körülmény egyben a 
darab korát is meghatározza, mivel PÁLÓCZY 1423—1439-ben volt 
esztergomi érsek. A kódex elején a kalendáriumban, épúgy a végén 
az imádságok között a magyar szentek szokott helyükön fellelhe
tők. A könyvbe szép lapszéldíszítések vannak festve, ezenkívül bájos 
iniciálék ékesítik (1. hasonmást), különféle jelenetek ábrázolásával 
(F 17. v. Jézus születése; F 22. v. A három királyok; F 66. Jézus 
bevonulása Jeruzsálembe : F 91. r. Jézus a szenvedés eszközeivel ; F 99. 
Jézus mennybemenetele; F 128. r. Jézus bemutatása a templomban ; 
F 151. Mária halála; 158. v. Mihály arkangyal), a kánonkép azon
ban ki van vágva. 

A miniaturák rendkívüli bájjal mesélik el a történeteket, az 
alakok és a felfogás egyaránt kecsesek. A lapszéldíszítések a XIV. 
századnak olasz hatások alatt fejlődő széles leveleit teljesen elvetették 
és átvették az osztrák ornamentika kacskaringós, hajszálvékony 
indákban kihangzó, karcsú szárait és fodros leveleit, melyekben itt-
ott szép, gótikusán stilizált virágok csüngenek. 

Még erősebben érzik az osztrák hatás PÁLÓczynak egy másik 
könyvében, a salzburgi Studienbibliothekban levő Breviáriumában, 
mely sajátos festési modorában és némely lapon a ruhák hajtékainak 
különös gyűrődéseiben némi hatását mutatja MARTINUS OPIFEX pom
pás munkáinak a bécsi Nationalbibliothekban, melyeket magyaroknak 
elfogadni1 egyelőre semmiképen sem bírok.2 Már csak azért sem, 
mert MARTINUS munkássága annyira összeforrott két művészével, 
kik teljességgel osztrákok. Az egyik az u. n. ALBRECHTMINIATOR, 

(a későbbi ALBERT magyar király miniatora), kinek kapcsolatai 

1 A. de HEVESY. Le Breviair de Sigismond de Luxembourg. Bulletin de 
la Société Française de reproductions de manuscrits à peintures. I. Nô 2. 
Paris. 1911. es DIVALD K. Magyar művészettörténet. 91—92. 1. 

3 H. LEPORINL Simon von Niederaltaich und Martin von Senging. Zur 
Geschichte der österreichischen Miniaturmalerei. Festschrift der National
bibliothek in Wien. Wien 1926. 2 — 10. 1. a melki Martinus von SENGiNGben 
próbálta a művész kilétét meghatározni, de e feltevését nem tudta eléggé 
valószínűvé tenni s így a kérdés, mely az osztrák művészettörténészeket is 
erÖsen foglalkoztatja — még megoldatlan. ; 
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az osztrák oltárkép-festészettel nyilvánvalóak.1 Munkássága2 osztrák 
munkákban gyökerezik és ez iskolához való tartozását számos 
követő is bizonyitja.3 A másik az ú. n. LADÍSLAUS POSTHUMUS MESTER, 

ki csak Ausztria számára dolgozott.4 Egyetlen magyar vonatkozású 
műve V. LÁSZLÓ királyunk latin grammatikája, melyet 1446-ban 
bizonyos SIMON másolt Melkben, nagyon valószínűtlen tehát, hogy 
Magyarországon illuminálták volna. S a hatéves gyermek, mint 
magyar megrendelő, még akkor sem jönne számba, ha nem tudnók, 
hogy 1452-ig állandóan Bécsben III. FRiGYEsnél tartózkodott s 
azután is csak ritkán volt Magyarországon. A király egy másik 
könyve a vatikáni-könyvtárban (Pal. lat. 1787.) szintén tipikusan 

1 Munkásságát először H. J. HERMANN állította össze. Die illuminierten 
Handschriften in Tirol. Leipzig. 1905. Cod. 63 és 32 tárgyalásánál. — L. még 
H. TiETZE : Die Handschriften der Concordantia Caritatis des Abtes Ulrich von 
Lilienfeld. Jahrbuch der K. K. Zentralkommission. Wien 1905. Neue Folge. 
III. 57—58. 1. es H. TiETZE. Die Denkmale des politischen Bezirkes Melk. 
Wien, 1909, 337. 1. W. SUIDA adta neki az Albrechts-miniator nevet és 
ismertette az osztrák oltárkép-festészettel való összefüggéseit. Die Wiener 
Malerschule, 1420—1440. Belvedere. 1925. 54. 1. és W. SUIDA. Österreichs 
Malerei in der Zeit Erzherzogs Ernst des Eisernen und König Albrecht IL 
Wien, 1926. 55—60. 1. 

2 Művei: 1433-ban Franz von RETZ Salva Regtna]a. Klosterneuburg. 
Stiftsbibliothek. —1437 előtt. V. ALBRECHT osztrák herceg imakönyve. Wien. 
Nat. Bibi. Cod. lat. 2722. ; — 1437 előtt. ZSIGMOND király imádságos könyve. 
Wien. Nat. Bibi. Cod. lat. 1767.; — Jac. de VORAGINE Legenda aurea. ZSIG
MOND király számára kezdve 1437 előtt. Wien. Nat. Bibi. 326 . ;— 1438—1439. 
ALBERT király (az előbbi V. Alb. osztrák heg.) német nyelvű imakönyve. 
Melk. Stiftsbibliothek. No 1829. — Biblia-töredékek Ambrasban. 

3 Ezek közül kiemelkedik egy brixeni püspök számára készült két könyv 
(1444—1450.), egy klosterneuburgi Missale 1452-ből és a bécsi egyetem magyar 
hallgatóinak anyakönyve 1453-ból. Képét 1. DR. SCHRAUF K. A bécsi egyetem 
középkori magyar anyakönyve. M. Könyvszemle, 1892—1893. 22—27. 1. 

4 Munkásságát W. SUIDA Id. m. 61. 1. tárgyalja. Legkorábbi munkája a 
grazi Egyetemi könyvtár III. 128. jelzetű kézirata, melyet 1445-ben ajánltak 
fel a Mariazelli Madonnának; — 1446 körül festette V .LÁSZLÓ latin gramma
tikáját. Wien. Nat. Bibi. Cod. 23*. — Résztvett a ZSIGMOND számára elkezdett 
s már FRIGYES császár számára befejezett imádságos könyv kifestésében. Az őrá 
eső rész valószínűleg már FRiGYES-kori. Wien. Nat. Bibi. 1767. — Résztvett a 
Legenda aurea kifestésén. (Valószínűleg szintén már FRIGYES korában.) Wien. 
Nat. Bibi. 326. — Datálatlan egy Klosterneuburg számára készült Missale* 
Stiftsbibl. Cod. 78. 
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alsóausztriai munka, sőt egy harmadik könyvét, Teplben lévő 
imakönyvét is Melkben írták. 

E három művész két esetben ugyanazon könyv kifestésén 
dolgozott1 — s csak egy könyvet illuminait MARTINUS OPIFEX mind
végig egymaga2 — s teljességgel elképzelhetetlen, hogy a könyveket 
Ausztria és Magyarország között ide-oda cipelték volna a kifestések 
miatt. 

Hogy ALBERT király miniátorának művészete mégis volt valami 
hatással a magyar miniatürfestésre, az e kor erős osztrák kapcso
latai folytán nem meglepő. Bizonyítékát látjuk PTOLEMAEUS Cosmo-
graphiájának kéziratában, mely ma az augsburgi könyvtárban van s 
melybe másolója így írta be magát: «explicit per quendam Hunga-
rum 1465». Címlapjának díszítései hosszú, vékony száraikkal s 
hegyes hármas leveleikkel teljesen az említett miniator követőjének 
mutatják a művészt. 

1469-ben, MÁTYÁS király magyarországi TAMÁS minorita barát
nak ajándékul egy díszes Missalét festetett, mégpedig Bécsben, 
GEORGIUS cathedralissal.3 Ha MARTINUS OPIFEX és esetleg ALBERT 

király és V. LÁSZLÓ miniatorai is magyarok lettek volna, ez azt 
jelentené, hogy nálunk már ekkor sokkal magasabb fokon állott volna 
a miniaturfestes, mint Ausztriában. Ez a magas könyvfestési kultúra 
pedig nem veszhetett volna el máról-holnapra. Viszont ha meglett 
volna, el sem képzelhető, hogy MÁTYÁS idegenhez fordul meg
rendelésével. S így az előbb mondottakon kívül, ezt is, noha indi
rekt bizonyítéknak vehetjük e művészek osztrák volta mellett. 

A század közepének modorát mutatja egy Breviárium strigo-
niense a bécsi Natonalbibliothekban (Cod. lat. 1481.), melynek 
kalendáriuma ugyan hiányzik, de a könyv végén megtalálhatók a 
magyar szent királyok miséi is. Néhány lapjára szép, sőt gazdag 
levélfolyondár van festve, mely osztrák hatás alatt áll ugyan, de a 

1 A Legenda aurea. Wien. Cod. 326. és az Imakönyv. Wien. Cod. 1767. 
2 A trójai háborút. Wíen. Nat. Bibi. 2773. HERMANN Id. m. -ban, Ambrasi 

kéziratok. Cod. 63., neki tulajdonítja még VI. ALBRECHT imakönyvét is (Wien. 
Nat. Bibi. Cod. 1846.), de e véleményét nem tudom elfogadni. 

3 Roma. Vatican. Rossiana. 1164. 
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kapott benyomást egyénien fejleszti tovább. 1450-körüli gótikus 
modorban készült néhány egész jelentéktelen kézirat Bécsben és 
Esztergomban és egy Breviárium a Nemzeti Múzeumban (Cod. 
lat. 132.) 

Gótikus modorú az a fajta levél és virágdísz is, mely 
a Nemzeti Múzeum VICTORINUS - kódexének címlapját ékesíti. 
(Cod. lat. 370.)1 A művész itt is kedves egyéni ízt tudott 
adni a munkának. Nagyon bájos gondolat pl. a baloldali lapszélen 
végigszaladó zöld rud, melyre csak itt-ott van egy-egy levélke bigy-
gyesztve. A könyv 1460. körül készülhetett, mert 1462. szept.-ben 
VITÉZ János Nagyszebenben már emendálta. Valószínűleg ekkor az 
ö tulajdonát is képezte s csak halála után lett MÁTYÁS királyé, ki 
azt jellegzetes, szép kötésével boríttatta be. A jelentéktelen krakkói 
REGioMONTANüssal2 együtt ez a VICTORINUS képviseli a gótikus 
modort VITÉZ könyvtárában, mely egyébként tisztára olasz termé
kekből állt Valószínű, hogy mindakettő Váradon készült. 

Német munkák hatását mutatja az a Máriát és a Szenthárom
ságot ábrázoló, két egyszerű tollrajz, mely a Nemzeti Múzeum 
Dubnici-krónikáját3 (Cod. lat. 165.) díszíti. A kézirat 1479-ben, 
Váradon készült. Történelmi fontosságát nem tekintve, művé
szeti szempontból alig érdemel figyelmet. Eredetileg díszesebbre 
is volt tervezve, de utóbb csak az említett két rajz készült el. 
DoMANOvszKY föltevése, hogy a szentháromság valami német metszet 

1 FRAKNÓI V. Vitéz által emendált kódexek M. Könyvszemle 1886. 1—7 1. 
M. Könyvszemle 1905. Új Korvin kézirat a M. Nemz. Múz. Széchényi Orsz. 
Könyvtárában. 376—377. 1. — M. Könyvszemle 1906. 73. 1. — WEINBERGER. 
Id. m. 21. sz. — GULYÁS P. Mátyás király könyvtára. 1916. 6. 1. — Magyar 
nemzet története. IV. 536.1. — BEÖTHY. Képes irodalomtörténet. I. 140—141.1. 
színes melléklet. — A. DE HEVESY La Bibliothèque du Roi Mathias Corvin. Paris. 
1923. 15. szám. — E. HOFFMANN Der künstlerische Schmuck der Corvin-Codices. 
Belvedere. 1925. 131. 1. 

2 Krakkó. Egyetemi könyvtár. Theorica Nova. F. F. III. 3. 
3 A kéziratnak történeti fontossága miatt nagy irodalma lévén, annak 

felsorolásába itt nem bocsátkozhatom. V. ö. DOMANOVSZKY S. A Dubnici 
krónika kódexe. M. Könyvszemle. 1899. és DOMANOVSZKY S. Dubnici krónika. 
Századok. 1899. 229—450. 1. — Képe több helyütt közölve. BEÖTHY-féle Képes 
Irodalomtörténet. I. 185. 1. és DR. VÁNYI F. Magyar irodalmi lexikon. Bpest. 
1926. I. 223. 1. 
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után később lett beillesztve, nagyon találónak látszik, mert teljesen 
úgy is van sraffirozva, mint egy metszet. 

A XV. század végének német befolyás alatt kialakult, nagyon 
egyéni és könnyen felismerhető modorát mutatja néhány felső
magyarországi kézirat, mint pl. a besztercebányai városi könyvtár
nak 1477 előtt készült ú. n. Langhaus-Missaléja és a gyulafehérvári 
Batthyaneum egy magyaros üde színekben virító Magyarországi 
Missaléja. (Cod. II. 24.) 

A Múzeum egy Pozsonyból származó Esctergomi-Missaléja 
(Cod. lat. 222.)1 a következő szavakkal kezdődik : «Incipit liber 
Missalis Secundum Rubricam Strigoniensis dioecesis, Quem fieri 
fecit honestus vir Dominus Johannes POTENNPERGER Civis et Iuratus 
Civitatis Posoniensis. Anno domini Millesimo Quadringentesimo 
Octuagesimo. Dominica prima in adventu domini Introitus.» Ugyan
ezen lap alján az 1481-es évszám jelzi a miniator elkészültét. — 
POTTENBERGER János, kinek rendelésére a könyv készült, az okira
tokban először 1470-ben fordul elő, mikor mint a város bírája 
említtetik. 1471-ben mint a város polgármesterét, 1473-ban újra 
mint polgármestert említik. Ö alatta épült újra a péktorony. 1475-ben 
megint mint városbíró szerepel. 1477-ben pedig harmadízben viseli 
a polgármesteri méltóságot.2 

A szöveg előtti három első lapra szokás szerint a kalendárium 
van beiktatva, melyben az összes magyar szentek a rendes helyükön 
találhatók. 

Művészi díszét tekintve, a kézirat az egyszerűbbekhez tartozik, 
a kánon előtti kép hiányzik s a többi lapok díszítése csupán levél 
és virágmotívumokból áll. De azért ezeknek a modorából is érdekes 
következtetéseket lehet vonni. A Missale lapjain szembeötlően két 
kéz dolgozott. Az első a címlapot, a Kánon-kezdő iniciálét (való
színűleg az elveszett Kánon-lapot) és egyebeket, a második a 94., 

1 KNAUZ N. Magyar Sión. 14. sz. — KNAUZ N. Kortan. 21. szám. -4 
Könyvkiállitási kalauz. 42. szám. — KOLLÁNYI F. Id. m. 3. szám. — IVÁNYI B. 
Az irás és könyvek Eperjesen a XV—XVI. században. M. Könyvszemle. 1911. 
135. lap. 

2 ORTVAY T. Id. m. III. 382, 395—396. 1. 
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121. stb. lapot díszítette. Az első kéz az igénytelenebb osztrák kéz
iratok hosszúindás modorát követi, a második, kétségbe nem von
ható szoros kapcsolatokat mutat egy határozott salzburgi miniator-
festő műhellyel, melynek számos darabját ismerjük.1 Ezek a XV. 
század utolsó negyedéből származó, legnagyobbrészt salzburgi, 
passaui és brixeni Missalék, van azonban közöttük egy, ma a salz
burgi Studienbibliothekban (V. I. B. 23.), mely kalendáriumának 
magyar szentjeivel világosan elárulja, hogy valamely magyarországi 
bencés kolostor számára készült. Ez a dúsan illuminait Missale, — 
melynek lapjai a többi salzburgi darabokkal teljesen egyező díszí
téseikkel e csoportba való tartozásukat meggyőzően bizonyítják, — 
tanúskodik tehát amellett, hogy a kapcsolat ezen salzburgi műhely 
és Magyarország között tényleg fennállt s a Múzeum kéziratában 
található néhány lap modorának megegyezése e csoport munkáival, 
— nem véletlen. 

Föl nem tehető, hogy ilyen jelentéktelen diszítések miatt a 
félig kész kéziratot Salzburgba küldték volna. De minden egyéb 
feltevés is erőltetettnek látszik. Lehet, hogy Salzburgban rendelte 
meg POTTENBERGER az egész könyvet, ahol kétféle modorban fes
tették ki, — de meg kell jegyeznem, hogy e csoportnak egyetlen 
darabjában sem láttam a címlap festéséhez hasonló lapokat, tehát 
nem valószínű, hogy a színekben és festékanyagban is annyira 
különböző munkák egy műhely termékei volnának. Az is lehet, 
hogy a festések mind Pozsonyban készültek oly módon, hogy a 
címlapot s a vele rokon lapokat egy pozsonyi művész festette, az 
idegen modorúakat pedig a salzburgi műhely egyik tagja, ki vándor-
útján Pozsonyba vetődött s ott elkészítette ezt a pár kis díszítést. 
Végül az is lehet, hogy a kézirat dísze a maga egészében pozsonyi 
művészektől készült, de a salzburgi modorú művésztől semmi más 
pozsonyi munkát nem ismerek. 

1488-ból való egy Magyarországi Missale a Nemzeti Múzeum
ban (Cod. lat. 219), mely a pozsonyi káptalan ajándékaképen ke-

1 E csoporttal bővebben foglalkoztam s az idevágó kéziratokat egyenként 
felsoroltam HENRIK csukárdi plébánosról szóló, már idézett cikkemben. 
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rült a Múzeumba.1 Első lapján bő »adatokat találunk a kézirat kelet
kezésére vonatkozólag: «Das puch Ist geordent worden dem All-
mechtigen got zu lob und Ere und dem heilign Sand Mertn durch 
die Ersam Fraw Magdalena ROSENTALERIN ZU gedechtnuss ír und 
Irer gesiecht sein In solcher mass, dass dasselb puch gebraucht 
soi werden auf dem hohen Alltar Sand Mertn pharkirchen Hie zu 
Prespurg Anno domini etc. LXXXVIIP ». A kánon véglapján pedig 
az iratás éve olvasható : i488. Tehát a pozsonyi Szent Márton
egyház számára készíttette ROSENTALER Magdalena asszony. Hogy 
ki lehetett ez az asszony, arra nézve — úgy gondolom — néhány 
pozsonyi oklevél kellő világosságot vet: 1480-ban ugyanis egy 
Wenzl ROSENTALER nevű szűcs nejére, Magdolnára és fiára hagyja 
egyik szőlejét.2 1482-ben Magdolna, Wenzl szűcs özvegye fiára, 
ROSENTALER Mártonra hagyja ugyanazt a szőlőt; ugyancsak 1482-ben 
ráhagyja egy másik szőlejét i s ; 3 1484-ben Mertn ROSENTALER mint 
városi kamarás említtetik; 1487—1488-ban polgármester; 1492— 
1493-ban városbíró. A ROSENTALER család tehát a vagyonos és 
tekintélyes polgársághoz tartozott. Az adatok oly meggyőzően 
vágnak össze, hogy nem kételkedhetünk abban, hogy Wenzl szűcs 
felesége, a Szent Márton-templomnak adományozó Magdolna asz-
szony és ROSENTALER Márton polgármester anyja — egy és ugyan
azon személy. 

A Missale nincs nagy fényűzéssel kiállítva, de címlapját csi
nos, élénkszínü levéldísz kereteli s ugyanez a díszítés tűnik fel több 
iniciáléban (1. hasonmást) és a lapok szélein. Az egyetlen lap, melynek 
bizonnyal számottevő figurális dísze volt, a kánon előtti kép a 
keresztre feszített Krisztussal, a könyvből ki van tépve. A minia-
turák hovatartozásáról azonban kellőleg tájékoztatnak a meglevő 
lapok is. A Missale a pozsonyi kéziratok jelentős csoportjához tar-

1 KNAUZ N. Magyar Sión. VI. 16. szám. — KNAUZ N. Kortan. 22. szám. — 
Tört. és irod. tört. kiáll. 1877. 13. szám. — Könyvkiállítási kalauz. 45. szám. — 
DANKÓ J. Hymnarium. 45. szám. — ORTVAY T. Id. m. II. 4. 379. és 398. 1. 
KoLLÁNYi F. Id. m. io. szám. — IVÁNYI B. Id. m. 135. 1. 

2 ORTVAY T. Id. m. II. 385. és 400. 1.; I. 183. és 197. 1. 
3 ORTVAY T. Id. m. III. 383. és 396.1. 
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tozik, mellyel más alkalommal volt módomban behatóan foglal
kozni.1 A munkákban oly művész kezére ismerünk, kinek fontos 
szerep jutott 1487—1488-ban, amidőn HAN János pozsonyi ka
nonok pompás Gradualéjának kifestését bízta rá. Ugyancsak HAN 
János festtette át vele — a címlapon látható HAN-címer tanúsága 
szerint — a gyulafehérvári Batthyaneum birtokában levő Eszter
gomi Missale néhány lapját, melyet IMREFIA János pozsonyi őrkano-
nok számára 1377-ben másolt, illuminait és bekötött westfáliai 
STEPHANI Henrik csukárdi plébános. Ebben a könyvben a kánon elé 
külön lapon beillesztett a művész egy gazdag miniaturát, mely 
Krisztust a keresztfán ábrázolja. Ezeken kívül a Nemzeti Múzeum 
már említett XIV. századi Missaléjában (Cod. lat. 94) is található 
egyetlen iniciálé tőle, a kánon kezdő T betű, s bizonyosra vehető, 
hogy tőle volt ugyanitt a kánon előtti kép is, mely most a könyv
ből el van távolít va. Még egy Pozsonyban levő kézirat mutatja az 
ő kezének munkáját, sőt talán több is, de erről, mint említettem, nem 
tudtam személyesen meggyőződni. A felsoroltak szerint a művész 
munkáinak tekintélyes sorát ismerjük és súlyban is számottevőt. 

A miniaturáknak nagyon jellegzetes és könnyen felismerhető 
modora van. Hosszú, vékony szárakon növő, folytonosan ismét
lődő, három fajta levélpár vagy gazdagabban fejlesztett folyondá
rok között pompázó, élénkszínű, késő gótikus, itt-ott naturalisz
tikus virágok a főmotivumai e dekorációnak. Feltűnő, hogy mind 
e munkák néhány év alatt készültek: a két keltezett darab az 
1487-es és 1488-as évet jelöli meg; a keltezetlen darabok pedig — 
pl. a gyulafehérvári Missale, már a birtokos HAN János személye 
által —, de meg a keltezett kéziratok miniaturáival való teljes 
hasonlóságuk által is, ugyanezen évekre vallanak. Említett dolgo
zatomban — úgy gondolom — elég meggyőző érvet hoztam fel 
azon állításom bizonyítására, hogy ezek a kódexek a leghatározot
tabb összefüggést mutatják egy müveiből jól ismert salzburgi 
miniatornak, Ulrich ScHREiERnek munkáival, ki Bernhard ROHR 
salzburgi érsek és egyéb salzburgi urak számára 1469—1481-ben 

1 HOFFMANN E. Henrik csukárdi plébános miniator. Id. m. 81. 1. 
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nagy szorgalommal dolgozott. Tőle illuminait kódexek Bécsben, 
Grazban, Salzburgban, Münchenben, Rómában és Pesten (Cod. lat. 
223, nagyon egyszerű munka 1472—1473-ból) bőségesen talál
hatók. A pozsonyi darabok és a salzburgi miniator munkáinak 
összevetése meggyőz arról, hogy a kompozíciókban, arctipusok-
ban, ornamentikában, sőt egyes apró részletekben is mutatkozó 
hasonlóság nem véletlen, nem is mutat csak nagy általánosságban 
a salzburgi iskolához való tartozásra, hanem arra vall, hogy e 
munkák ugyanazon forrásból fakadtak. Ulrich SCHREIER miniaturái 
a pozsonyi csoporttól kissé eltérnek bágyadtabb színezésükkel, véko
nyabb, megnyúltabb, kevésbbé realisztikus és vérszegényebb formáik
kal és gondosabb kidolgozásukkal. Mivel ScHREiERnek 1481-től 
1488-ig semmilyen munkáját sem ismerjük,feltehető volna,hogy foly
tonos, lassú átalakulást feltüntető művészete ezt az utat is megfutotta, 
de még sokkal valószínűbb, hogy ez években Pozsonyban a mester
nek csak valamely tanítványa dolgozott, ki annak modorát teljesen 
magába szítta. Ez a tanítvány lehetett pozsonyi származású is. 

A dunántúli németség ízlésének légköréből származik az 1489-
ből való BATTHYÁNYI Boldizsár-féle Misekönyv (Magy. Cod. 17),1 

mely művészeti szempontból nem is jön számba. Két színes rajza 
(Krisztus a keresztfán F 14 v. és Veronika kendője 19 r.) oly 
dadogó ügyetlenséggel van festve, hogy azokat miniaturáknak alig 
minősíthetjük. Valószínű, hogy valahonnan másolva vannak. Egyet
len érdekességük, hogy rajzolójukat s egyben a könyv másolóját 
ismerjük, mert a könyv 72. lapja az összes adatokról bőven tájé
koztat: «Et sic est finis in Kwzegh in feria sexta ante festum B. 
lucie virginis : Anno Domini Millesimo Quadringentesimo octuage-
simo nono sub egregio domino Baltisar de BATYAN capitanei (sic!) 
eiusdem civitatis et castri Kwzegh per me Anthonium litteratum 

1 A darab nagy irodalmából csak néhány cikket ragadok ki : TOLDY F. 
Magyar Nemzeti Irodalom Története. Pest, 1831. II. io i . l .— MÁTRAY G. Régi 
magyar naptárak. M. Akadémiai Értesítő. 1853. 26. 1. — KNAUZ N. Magyar 
Sión. VI. 810—812. és 881—883. 1. — Könyvkiállítási kalauz. 64. szám. — 
ZoLNAi Gy. A Batthyányi misekönyv magyar naptára és lapszéli jegyzetei. 
M. Könyvszemle 1895. 106—116. 1. — ZOLNAY Gy. Nyelvemlékeink a könyv
nyomtatás koráig. Budapest. 1905. 23. szám. 



50 HOFFMANN EDITH 

nobilem de ffanch existente (sic !) pênes Albam Regalem.» Nemes 
FÁNCSY Antal írástudó könyve nem művészi, hanem nyelvészeti 
szempontból érdemli meg azt a figyelmet, mellyel a tudományos 
világ vele régóta foglalkozik, mert a latin szöveg közé írott magyar 
nyelvű magyarázatokon kívül, a 3 —14. lapon a legrégibb magyar 
nyelvű naptárak egyikét tartalmazza. 

A német kapcsolatok legkézzelfoghatóbb bizonyítékai azok a 
munkák, melyekben korabeli német metszetek másolatait találjuk. 
Régibb idő óta ismeretes, hogy erdélyi és felsó'magyarországi fest
mények és szobrászi müvek, a prépostfalvi, alsó bajomi, medgyesi, 
földvári, berethalomi, csíkmenasági stb. oltárok,1 valamint a hét-
hársi, a kisszebeni, a bártfai és PÁL mester lőcsei oltára stb.2 DÜRER, 

SCHONGAÜER, Israhel von MECKENEM és Veit STOSS metszeteinek 
másolásaival készültek. Az illuminait kéziratok vizsgálata a német 
metszetek elterjedésére vonatkozó ismereteinket lényegesen kibő
víti, amennyiben azt látjuk, hogy GYÖRGY topuszkói apát két pompás 
kéziratát is, 1495—1498-ban, a horvátországi Kőrös megyében úgy
szólván minden ízükben német és németalföldi metszetekből állí
tották össze, még pedig a Zwolléből származó I. A. MESTER, az 
E. S. MESTER, a BERLINI PASSZIÓ MESTERE, Israhel van MECKENEM, a 
P. W. MESTER és SCHONGAÜER metszeteiből.3 Sőt kutatásaim azt is 
megmutatták, hogy még egy, az ország szívében készült kéziratnak, 
KÁLMÁNCSEHI Domonkos 1481-iki Breviáriumának előállításánál, sőt 
HAN János Graduáléjánál is az E. S. MESTER metszetei szolgál
tatták az előképet.4 Nem egy-egy izolált esetről van tehát szó, 

1 Dr. V. ROTH. Siebenbürgische Altäre. Strassburg. 1916. 50., 58., 78., 
90., 103. stb. 11. XX., LXIV. stb. táblák. — Max LEHRS. Geschichte und kri
tischer Katalog. V. Martin Schongaüer. Wien. 1925. 207., 266., 2 8 1 , 288. 11 

2 DXVALD K Magyarország csúcsíveskori szárnyasoltárai. Bpest. 1909. 27.1.— 
DiVALD K. A héthársi szent Márton-templom. Bpest. 1913. 17. 1. — B. DAUN. 
Veit Stoss und seine Schule. 1916. p. 116. Abb. Fig. 65. Taf. XXII. Abb. 2. 

3 HOFFMANN E. Középkori könyvkultúránk néhány fontos emlékéről. 
M. Könyvszemle. 1925. 37—47. U., ugyanitt bőségesen ismertettem M. LEHRS-
nek e kéziratokra vonatkozó s LEHRS és M. GEISBERG különféle munkáiban 
közzétett megállapításait. 

4 HOFFMANN E. Id. m. 29 — 31. és Der künstlerische Schmuck stb. id. m. 
133-137.es HENRIK csukárdi plébános id. m. 88. 1. 

http://133-137.es
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hanem arról, hogy a fontosabb német rézmetszők müveinek Magyar
ország nyilván kitűnő piaca volt s munkáik az ország minden részé
ben egyaránt ismeretesek és kedveltek voltak. Ez művészeti tekin
tetben rendkívül élénk kapcsolatra vall, melynek hatása természe
tesen a szabadon és önállóan alkotott müveknél sem maradhatott el. 

* * * 
A magyar miniaturfestés új fázisa kezdődött MÁTYÁS király 

alatt. Ekkor a különféle irányokból — melyek feltűnését, más irá
nyokkal való kereszteződését és újra elhalását eddig nyomon követ
hettük — egy újabb elem hozzájárulásával új, általános jellegében 
könnyen felismerhető magyar miniatur-festő modor alakult ki. Az 
utolsó évtizedekben a politikai összeköttetések természetéből ön
ként folyt, hogy a nyugati és főleg az osztrák elem kerekedett 
fölül. De már V. LÁSZLÓ (sőt talán már ZSIGMOND) alatt megkezdő
dött az olasz kéziratok újabb beszivárgása, mely valóságos beözön-
léssé változott MÁTYÁS király alatt. Az új elemnek a régivel való 
egyesülése, melyhez újabb francia és németalföldi hatások is járul
tak, új és nagyszerű eredményeket hozott. Olaszország minden 
részéből tömegestől érkeznek a kéziratok s mindenik nyomot hagy 
a kialakuló új magyar stílben. Legkisebb hatást a nápolyi kéziratok 
gyakorolják, erős a flórencieké, de döntő befolyással vannak az 
északolasz munkák. Annyira, hogy azt kell feltételeznünk, miszerint 
az 1480 körül kialakult és pompásan virágzó budai miniator-mühely-
ben északolasz művészeknek nagyobb számban kellett jelen lenniök.1 

A Corvinának a magyar műhelyből származó darabjai közül a 
Nemzeti Múzeum egyetlen darabot bír, Georgius TRAPEZUNTIUS 
Rhetoricáját (Cod. lat. 281.). Ez a kézirat a műhelynek nem leg
jelentékenyebb, de jellegzetes munkája (1. hasonmást). A címlapot 
díszes keret veszi körül; az alsó lapszél közepén két fáklyás ifjú, 
levelekből és gyümölcsökből álló nagy koszorút tart, melynek bel
sejében a CoRViN-címer látható. A címer összeállítása a szokásos — 
cseh oroszlánokból és magyar pólyákból van összeállítva, a szív
pajzsban a hollóval — csakhogy az oroszlánok szembefordulnak 

1 HOFFMANN E. Der künstlerische Schmuck der Corvin-Codices. Belve
dere. 1923. 130—156. 
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egymással. Ebben a formában csak kétszer találkozunk még vele, a 
bécsi PTOLEMAEUS-kódexben és a wolfenbütteli ToLHOPFban, mind 
a kettő a magyar műhely terméke. 

E kódexre nézve a szakirodalomban egész csomó téves adat és 
vélemény olvasható, melyek egyrészt tárgyi természetűek, másrészt 
a miniaturák korára és művészére vonatkoznak. 

Mikor a TRAPEZUNTÍUS Konstantinápolyból hazakerült, sokan 
úgy vélekedtek, hogy a címlapon — a szerző képzeletbeli képét fel
tüntető1 iniciáléban — MÁTYÁS király arcképe látható,2 mely állítás 
a későbbi említéseknél már helyesbítve van.3 

A kézirat keletkezését a tudósok csaknem egybehangzóan az 
1467. évre tették, a bécsi PTOLEMAEUSsal egyidőre.4 Ez a kormeg
határozás azonban nem helyes. A bécsi kéziratot kétségbevonhatat
lanul 1467-ben másolták, de festői díszét csak 1488 után nyerte: a 
lapszéldíszítések világosan mutatják a GHERARDÓÍÓI festett remek 
bécsi HiERONYMUS-kódex festéseinek hatását.5 A múzeumi TRAPEZUN

TÍUS azonban korábbi munka. Kezdetlegesebb is, azonkívül meg cím
lapjának egyes részei, mint pl. a fáklyát tartó ifjak, a próféta fél
alakja pontosan egyeznek KÁLMÁNCSEHI Domonkos Missalejának cím
lapjáéval, mely a zágrábi székesegyház kincstárában van (No. 355-)-6 

KÁLMÁNCSEHI ezen Missaléja viszont számtalan részletének egyezése 
folytán szorosan kapcsolódik a prépost másik Missaléjához (a bécsi 
LiECHTENSTEiN-gyüjteményben),mely 1481-ben készült. A prépost e 

1 Képét 1. : FRAKNÓI V. Bakócz Tamás élete. Budapest, 1889. 3. és 29. 1. 
2 Századok. 1869. 746. 1. A Corvina maradványai. — MÁTRAI G. A Kon

stantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-kódexről. Pest. 1870. 10—12.1. 
— Tört. és irod. tört. kiáll. 1877. 17. szám. 

3 FISCHER L. König Mathias Corvinus und seine Bibliothek. Wien. 1878. 
XXVIII. szám. — CsoNTOsi J. Latin Corvin-kódexek bibliographiai jegyzéke. 
M. Könyvszemle. 1881. 4. szám. — W. WEINBERGER. Id. m. is . szám. — Említve 
még : D. A Nemzeti Múzeumi könyvtár Corvin-kódexeinek száma. M. Könyv
szemle. 1895. 372. 1. 

4 KönyvkiálHtási kalauz. 1882. 210. szám.— CSONTOSI J. A Korvina. Pallas-
Lexikon. 1895. VI. 1. 

5 HOFFMANN E. Der künstlerische Schmuck. 145—146. 1. 
6 HOFFMANN E. Középkori könyvkultúránk néhány fontos emlékéről. M. 

Könyvszemle. 1925. 31—32. 1. 
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két kódexe a magyar miniaturfestő-stílust még csak fejlődőben mu
tatja, még nem olvadtak szerves egésszé a különféle idegen és 
magyar stílusok, hanem elkülönülve jelennek meg az egymásután 
következő lapokon s ha a bécsi darab nem is volna datálva, akkor 
is tudnók, hogy ez az 1481 körüli évek állapota. E kódexekkel 
való kapcsolata folytán a TRAPEZUNTIUS tehát a műhely korai darab
jai közé tartozik s 1481 körül keletkezett. 

Az idevágó szakirodalom harmadik tévedése a művész kilétére 
vonatkozik. A teljes bizonytalanságba PULSZKY Ferenc vetett először 
egy nevet : a flórenci nagy miniátornak, GHERARDO del FoRÁnak 
nevét.1 PULSZKY egy kéz munkájának állapította meg a múzeumi 
TRAPEZUNTIUSI, a bécsi PTOLEMAEUSÍ és a velencei AVERULINUSÍ. 

A kérdést a kitűnő szemű CSONTOSI vitte előre,2 aki nagyjából össze
állította azt a kéziratcsoportot, melyet máig is összetartozónak 
érzünk : a múzeumi TRAPEZUNTIUSÍ, a bécsi PTOLEMAEUSÍ, a wolfen-
bütteli ToLHOPFOt, a velencei AVERULINUSÎ, a müncheni BEDAt, a 
párisi CASSIANUSÍ és a nürnbergi História Turciaet. S fölveti a kérdést, 
hogy vájjon ki lehet a miniátor ? «GHERARDO-C ? a névtelen madocsai 
apát? Felix RAGUSANUS3 vagy más?» A kérdés nagyon óvatosan 
van föltéve, de alatta nagyon biztos sejtése érezhető annak, hogy a 
munkákat magyaroknak tartotta. Véleményével csak azért nem állott 

1 PULSZKY F. A Corvina maradványai. Könyvkiállítási kalauz. 1882. 60. 1. 
így említi a művészt: «GHERARDO, kit il CmERiconak neveznek» és magasabbra 
tartja AiTAVANTÉnél. Ma tudjuk, hogy GHERAEDO és CHERICO két nagyon 
különböző egyéniség, a TRAPEZUNTIUS pedig mélyen alatta áll ATTAVANTE 
munkáinak. 

2 CSONTOSI J. Hazai és külföldi könyvtári búvárlatok. M. Könyvszemle. 
1883. 214—215. I. — CSONTOSI J. Attavantestől festett Corvin kódexek. Magy. 
Könyvszemle. 1885. 253. 1. — CSONTOSI J. Corvinische Handschriften von 
Attavantes. Centralblatt für Bibliothekswesen. 1886. III. 216—217.1. — CSONTOSI 
J. Mátyás és Beatrix arcképei Corvin-kódexekben. Archaeológiai Értesítő. 1888 
114. lap. 

3 Felix RAGUSANUS eddigelé egészen rejtélyes személyiségét I. KUKULJEVIC-
SAKCINSKI (Slovnik umjetnikah Jugoslavenskih. Zagreb. 1858. 76—77. 1.) igye
kezett Felix PLiANCUssal, KRISTÓF modrusi püspök unokaöccse vei azonosítani. 
E feltevését azonban később hallgatólagosan visszavonta. I. KUKULJEVIC-SAKCINSKI. 
Kroatisch-dalmatinische Künstler am Hofe des ungarischen Königs Mathias 
Corvinus. Agram. 1860. 11. 1. (Különlenyomat az Agramer Zeitung-ból.) 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 3 
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elő határozottabb formában, mert nem tudta volna bizonyítani. 
Dacára ezen intésnek, tizenkét évvel később újra csak GHERARDO 

nevét látjuk emlegetni.1 Sőt ugyancsak GHERARDÓÍ említi mesterül 
SCHÖNHERR is, ki a CsoNTositól összeállított csoportot nagyjából 
együtt tartja: kétségtelenül GHERARDO munkájának véli az AVERULI-

Nust, a CASSIANUS!, a BEDÁÍ és NAGYLUCSEI Orbán Psalteriumát, a 
Nemzeti Múzeumban (Cod. lat. 369O2 és az ő valószínű munkájá
nak a múzeumi TRAPEZUNTiust és két darabot, melyeket a NAGYLUCSEI 
Psalteriumon kívül újonnan vesz fel a csoportba. Az elsőt, a vatikáni 
Missalét (Cod. urb. lat. n o . ) helyesen, a másikat, a drezdai VALTURIUSÍ 
(Cod. R. 28. m.) tévesen, mivel az épen nem ide tartozó darab, 
hanem nápolyi. E csoportot egy újabb darabbal gyarapította Leon 
DOREZ, ki a holkham-halli Evangelistariumot elsőül ismertette és 
a CASSIANUS miniátorának tulajdonította ; igaz, hogy ezt a művészt 
«bizonyos valószínűséggel» BOCCARDINO VECCHioban véli felismer
hetni.3 HEVESY4 szintén átveszi az irodalomból az immár többször 
összeállított csoport együvé tartozásának tényét, a mesterre vonat
kozólag pedig visszanyúl CSONTOSI fontos gondolatára és tovább 
építi azt. Megállapítja, hogy e darabok nem mutatnak tiszta művészi 
stílust, tehát nem lehetnek egyik olasz miniátor-iskolának sem 
termékei. A stílusok keveredése természetes azonban Budán, hol a 
tanulmányozásra és továbbképzésre — Európa minden részéről 
összeszedett gazdag anyagával oly könyvtár állt rendelkezésre, mint 
a királyi könyvtár. HEVESY úgy véli, hogy a miniaturák nápolyi 
művészek hatása alatt dolgozó művésztől valók, kit a csoport leg
jelentékenyebb darabja után «a CASSIANUS mesteré»-nek nevez el. 
E művész sajátkezű munkájának véli a TRAPEZUNTIUSÍ. Néhány évvel 
később, GULYÁS újra visszatér arra a gondolatra, hogy e csoport 

1 Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 210. szára. «GHERARDO remekművéről» 
beszél. 

2 SCHÖNHERR Gy. Nagylucsei Orbán zsoltáros könyve a Magyar Nemzeti 
Múzeum könyvtárában. M. Könyvszemle 1906. 210. 1. 

3 L. DOREZ. Les manuscrits à peintures de la Bibliothèque de Lord 
Leicester à Holkham Hall. Norfolk. Paris. 1908. 98. 1. LIX. tábla. 

4 A. de HEVESY. Les miniaturistes du Roi Mathias Corvin. Revue de l'art 
chrétien. 1911. 109—120. 1. 
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valamely flórenci mester munkája. ! Viszont HEVESY újabban megjelent 
könyvében ismét hangsúlyozza előbbi álláspontját — most már felső
olasz hatást észlelve a munkákon — és a múzeumi TRAPEZUNTIUS 

kéziratát határozottan a «CASSIANÜS mestere» munkájának állítja.2 

Az iskolát illetőleg HEVESY álláspontja természetesen helyes. 
Azóta a szóbanforgó csoport csaknem minden egyes darabjának 
magyar voltára, a Corvin-kódexekről szóló tanulmányomban — 
úgy gondolom — épen elég bizonyítékot hoztam. CSONTOSI zseniá
lis ötletének megadva ezáltal a tudományos igazolást. Nem helyes 
azonban HEVESYnek a mesterre vonatkozó megállapítása. Mert a 
CASSIANÜS mestere, JÁNOS madocsai apát csak 1489 elején (jan. 6.) 
tűnik fel a műhelyben, az erdődy BAKÓCZ család címeres levelében3 

és oly különleges modort képvisel, rajza oly választékosan finom, 
hogy a TRAPEZUNTIUS mesterének csaknem barbárul kemény, szög
letes és szakadozott modorával össze sem lehet mérni. A budai 
műhelynek sok tagja volt. A TRAPEZUNTIUS pedig, az iskola általá
nos ismertető jegyein belül oly speciális vonásokat mutat, melyeket 
egyetlen más kéziratban sem észlelhetünk.4 

A TRAPEzuNTiusnak címlapján kívül másik nevezetessége az 
arany metszésén végig szaladó szép, színes virágdísz (1. hasonmást), 
a budai műhely kötéseinek, főleg a bársony- és selyemkötéseknek 
pompás járuléka. A múzeum CoRViN-kéziratai közül több is büsz
kélkedik ilyen metszéssel: a Flórencben illuminait violabársony-
kötésü PLAUTüs-kódex (Cod. lat. 241.),5 és PoLYBius-kódex (Cod. 
lat. 2 3 4.) 6 és a Nápolyban illuminait bíborbársony-kötésü AUGUSTINUS-

kódex (Cod. lat. 121.).7 

1 GULYÁS P. Mátyás király könyvtára. Budapest. 1916. 47. 1. 
2 A. de HEVESY. La Bibliothèque du Roi Mathias Corvin. Paris. 1923.14. sz. 
3 HOFFMANN E. Der künstlerische Schmuck der Corvin-Codices. Id. m. 

148—150. 11. 
4 HEVESY. Id. m. 34. lapon a bécsi PTOLEMAEUSÍ is a CASSIANÜS-mester 

sajátkezű munkájának véli, szintén tévesen. 
5 HOFFMANN E. A Nemzeti Múzeum Széchényi könyvtárának Olaszország

ban illuminait kéziratai, M. Könyvszemle. 1926. 16. 1. 
6 HOFFMANN. E. U. O. 16. 1. 
7 HOFFMANN E. U. O. 22. 1. és HOFFMANN E. Christophoro Persona 

Agathias-fordításának néhány példányáról. M. Könyvszemle. 1924. 9—12. 1. 

1* 
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Mivel a budai könyvtár legkülönfélébb korú és modorú darab
jai, pl. számos XV. századi flórenci és budai darabon kívül, a XIV. 
századi bolognai Biblia — mely ma az erlangeni Egyetemi könyv
tár dísze — és a nápolyi Augustinus szintén e kötéseket és metszé
seket mutatják, s a bécsi RjEGiOMONTANUS-kézirat metszésének hü 
mását megtaláljuk a budai műhely egyik nezezetes darabjának, a 
vaticani Missalénak lapdíszítései között (Cod. Urb. lat. n o . ) , teljes 
bizonyosnak vehetjük, hogy e metszések a budai műhelyben ké
szültek. Sőt változatos és ötletes rajzuk és vidám színezésük által, 
e metszések a műhely legbájosabb munkái közé tartoznak. Korukat 
tekintve, különféle szempontok figyelembe vétele után, arra az 
eredményre jutunk, hogy nem készülhettek előbb, mint MÁTYÁS 

uralkodásának utolsó öt esztendejében.1 

A magyar miniatürfestészet egyik igénytelenebb terméke NAGY
LAKI István, bácsi és fejérvári kanonok BREVIÁRIUMA (Cod. lat. 343.)-2 

A kézirat címlapján és a 89. r. lapon a címer helyén kék mezőben, 
két arany csillaggal jobbról-balról a kanonok monogrammját látjuk, 
pontosabb adatokat tartalmaz a 496. v. 1., melyen ezt olvassuk • 
«1489. T. D. H. S.» és a kolofon, mely következőképen hangzik: 
«Hunc librum vei breviárium fecit scribere Al. Stephanus de NAGLAK 

canonicus ecclesie Albensis et Bachiensis nec non altarista sancti 
regis Ladislai in ecclesie supradicta videlicet albensi». A címlapot 
csinos, ferrarai stílű virágdísz veszi körül, a címert pedig két puttó 
tartja. Ha meggondoljuk, hogy KÁLMÁNCSEHI is székesfehérvári kano
nok volt, úgy nem fogunk azon csodálkozni, hogy NAGYLAKI István 
kódexének számos illuminait lapján is az 1481 körüli KÁLMÁNCSEH1 

kéziratok hatására ismerünk.3 A régibb gótikus levéldísz és az olasz 

1 E metszésekkel bővebben foglalkoztam id. m.-ban. Der künstlerische 
Schmuck der Corvin-codices. 142—145. 1. 

2 MAJLÁTH B. Jelentés a Nemzeti Múzeum könyvtárának állapotáról. 
1883—1884-ben. Magy. Könyvszemle. 1884. 150. 1. — Magy. Könyvszemle. 
1884. Nagylaki István Breviáriuma 1489-ből. 321—322. 1. — DANKÓ J. Hym-
narium. 12. szám. — Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 32. szám. 

3 Hogy áttekintésünk legyen a renaissance-irányú magyar miniatűr-festés 
termékeiről, célszerűnek látszik az emlékek rövid felsorolása. 1480 körül. Az 
első budai címerfestő több egyszerű munkája MÁTYÁS számára, melyeket mivel 
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spirálisok között tarkálló, nagy olasz virágok még époly kevéssé 
olvadtak eggyé, mint KÁLMÁNCSEHI kézirataiban. 

A budai műhely pompás darabja NAGYLUCSEI Orbán egri püspök 
Psalteriuma (Cod. lat. 369),1 melyet SCHÖNHERR fedezett fel (1. hason
mást). A szövege szerint is nevezetes darab ismertetésénél, mint emii
tettem, már ö kiemelte a kéziratnak a CASSIANUS-csoportba való tar
más helyütt bőven kifejtettem, itt egyenként nem sorolok fel. — 1480—1490. 
KÁLMÁNCSEHI Breviáriuma a lambachi bencés kolostorban ; a wolfenbütteli 
ToLHOPF-Corvin-kódex ; a bécsi Gorvin-Antifonále. — 1481. KÁLMÁNCSEHI D. 
Breviáriuma. Bécs. LiECHTENSTEiN-gyűjtemény .— Ugyanannak a zágrábi székes
egyházban levő Missaléja, mely felerészt THUZ Osvát címerét viseli. — 1481 
körül. A müncheni ARISTEAS Corvin-kódex és a múzeumi TRAPEZUNTIUS. — 
1488 — 1489. A vaticani Corvin-Missale. — 148p. NAGYLAKI István Breviáriuma. 
Nemzeti Múzeum ; LUKÁCS, előbb veszprémi, azután egri kanonok Missaléja a 
pozsonyi káptalani könyvtárban, melynek díszítése feltűnően hasonlít a bakonoki 
TÖRÖK család 148i-iki címereslevelének miniaturájához. — 1489—1490. A bécsi 
Ptolemaeus Corvin-kódex ; a velencei Averulinus Corvin-kódex. — 1489—1492. 
NAGYLUCSEI Orbán Psalteriuma. Nemzeti Múzeum. — 1490 előtt. FILIPECZ 
János váradi püspök Pontificáléja. Esztergom. Székesegyház kincstára. — 1490. 
A párisi CASSIANUS. Corvin-kódex ; a müncheni BEDA. Corvin-kódex ; a holkham-
halli Evangelistarium. Corvin kódex. — ARISTOTELES munkái. 1483—1484-iki 
velencei nyomtatvány. MÁTYÁS király számára kezdett festésekkel. Paris. Bibi. 
Nat. Mind a négy 1490-ben készült munkát már ULÁSZLÓ király fejeztette be. 
Ugyanezt a modort mutatja az 1489 iki Erdődi BAKÓcz-féle címereslevél és az 
1510-iki Ákosházy SÁRKÁNY-féle. — 1492. KÁLMÁNCSEHI D. imádságos könyve 
a londoni BEATTY gyűjteményben. — 1494 előtt. KINIZSINÉ MAGYAR Benigna 
imádságos könyve a keszthelyi heg FESTETICH-könyvtárban ; flórenci kéziratok 
modorában. — 1500 körül. A Nemzeti Múzeum Antifonale-töredéke. — 
i p 2 előtt. II. ULÁSZLÓ História Turciae-ja Nürnbergben. — I$IO—ijzi. 
BAKÓCZ Tamás Missaléja a zágrábi székesegyház kincstárában ; ugyanannak 
1521-ben befejezetlenül maradt Graduáléja az esztergomi primási könyvtárban. 
Ugyanettől a művésztől több címereslevél 1514—1525-ben. — 1522 táján. 
PERÉNYI Ferenc váradi püspök Missaléja. Ősnyomtatvány. Győr. Püspöki pap
növelde könyvtárában. — Pontosan nem keltezhető a győri püspöki papnövelde 
Antifonáléja a XV. század végéről. 

1 M. Könyvszemle 1905. 260. 1. Évnegyedes jelentés. —SCHÖNHERR Gy. 
Id. m. 195—210. 1. — HEVEST A. Les miniaturistes stb. id. m. 115. 1.— GULYÁS 
P. A könyv sorsa Magyarországon. M. Könyvszemle. 1923. 48. 1. — A. de 
HEVESY. La Bibliothèque du Roi Matthias Corvin, id. m. 34. 1. — HOFFMANN 

E. Nagylucsei Orbán könyvtárának maradványai. Magyar Bibliofil-Szemle. 

1924. 166 — 167. 1. — E. HOFFMANN. Der Künstlerische Schmuck, stb. id. m. 

150. 1. — HOFFMANN E. A Nemzeti Múzeum Széchényi könyvtárának az Alpe-

seken innen illuminait kéziratai. M. Könyvszemle. 1926. 237. 1. 
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tozását. A kódexnek két fényesen illuminait lapja közül a második lap 
(F 5 r.) díszes keretének jobb szélén fölül, halványzöld tárcsapajzsot 
látunk, amelyen — ha világosság felé tartjuk — előtűnik az eredeti
leg tervbe vett díszítés, azaz a következő felírás: VREA, kiegé
szítve: URbanus Episcopus Agriensis. A felírás tehát kétségtelenné 
teszi, hogy a kódex Orbánnak egri püspökké való kinevezése, azaz 
1487 után készült. Mivel a püspök 1492-ben halt meg, a kéziratnak 
1487 és 1492 között kellett keletkeznie. A Psalterium két lapja a 
budai műhely legszebb termékei közé tartozik és kétségtelenül 
ugyanattól a kéztől való, ki a CASSiANUsban is néhány igen jelen
tékeny lapot készített. Nem az, aki a könyvnek a budai műhelyben 
páratlanul szép címlapját és még egy lapját festette, tehát nem maga 
JÁNOS, a madocsai apát,1 hanem első segédje. Nála nem találjuk 
meg a színeknek és a festési modornak azt a lehelletszerű áttet
szőségét, azt a majdnem anyagtalan, csipkés könnyedségét, mint 
amannál, de viszont rendkívüli pompát ad a lapoknak a színek 
zománcszerü teltsége és ragyogása és a rajz eleganciája. Mivel a 
madocsai apát munkába lépése eddigi kutatásaim szerint 1489 jan. 
6-án jegyezhető először, valószínű, hogy ennek a kéziratnak kelet
kezési ideje is 1487—1492 helyett, még helyesebben így határoz
ható meg: 1489—1492. 

Ez alkalommal a budai műhely egy eddig ismeretlen darabját 
is mutathatom be (1. hasonmást), egy Antifonale-töredéket az 
1500 körüli évekből a Nemzeti Múzeumban, mely a SZALAY 

Ágoston-féle gyűjteményből származik s eddig a töredékek nagy 
tömegében őriztetett. E darab mindössze két lapból áll, az ere
deti kézirat 44. és 45. lapjából, melyek egyikének — a 44. lapnak 
v. oldala van díszítve, Szép iniciáléjában az imádkozó DÁVID királyt 
látjuk. A lap három szélén díszes szalag fut körül ; balról a középen 
Remete Szent ANTAL és Szent PÁL vannak ábrázolva, fölöttük a 
sziklán egy kis táblácska lóg, melybe eredetileg valószínűleg év
számot akartak festeni, de ez utóbb elmaradt. Az alsó lapszélen, az 
egész szalagon Remete Szent ANTAL kísértése látható és Remete 

1 E. HOFFMANN. Két utóbb emiitett dolgozatom. 149—150. 1.; és 238. 1. 
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Szent ANTAL a pusztában, amint egyedül lépked kacskaringós utakon. 
Mindez nagyon kedvesen, de rendkívüli naivitással van előadva. 
A figurális és a tájképi részek a CASSIANUS címlapjának egyenes szár
mazékai és a műhely valamely gyöngébb munkása készíthette. 
A keret fölső részét palmettás dísz tölti ki, amilyet szintén sűrűn 
találunk magyarországi munkákban, pl. KÁLMÁNCSEHI imádságos 
könyvében a londoni BEATTY-gyüjteményben.1 

Nagyon fontos darab egy már alakjánál fogva is különleges 
kézirat, a zenggi Felix PETANCiusnak, Genealógia Turcorum impera-
torum című munkája (Cod. lat. 378),2 melyet szerzője II. ULÁSZLÓ 

királynak ajánlott (1. hasonmást). PETANCIUS II. ULÁSZLÓ törökországi 
követeként a XV. század kilencvenes éveiben többször megfordult 
Törökországban. Nevét politikai szereplésén kívül a törökökről és 
a törökök elleni védekezésről írt munkája tartották fenn. A Múzeum 
tekercsformájú (rotulus) kézirata a Genealógiának egyetlen pél
dánya és már mint ilyen is figyelmet érdemel. Ezenkívül csinosan 
is van diszítve : nyolc nagyobb medaillonban a török császárok, 35 
kisebb medaillonban pedig nagyobb hivatalok és méltóságok vise
lői vannak ábrázolva. A császárok sorában az utolsó II. BAJAZID, 

aki jóval nagyobb medaillont kapott, mint a többi, jeléül annak, 
hogy az övé az élő hatalom. Mivel a kézirat nincs keltezve, BAJAZID 

uralkodásának vége, azaz 1512 ápr. szolgál korhatározóul, ezentúl 
nem készülhetett a munka. A török császárok arcképei természete
sen csak képzeleti alkotások; hogy mégis támaszkodott-e valami 
munkára PETANCIUS művésze, amikor megfestette őket, nem tudom. 
Ellenben nagyon érdekes tudnunk, hogy tehát ez volt az a munka, 
melyből II. ULÁSZLÓ budai művésze merített, mikor a király rende
lésére készült legérdekesebb kéziratot, a ma Nürnbergben levő 
História Turciaet illusztrálta. Mert nem lehet kétséges, hogy annak 
emez után kellett készülnie. A História az arcok típusában ragasz
kodik a Genealógia típusaihoz, még BAJAZID szultán sátrának rajzá-

1 FRAKNÓI—GOTTLIEB. Manuscrit enluminé d'un prélat hongrois à la 
Bibliothèque Beatty à Londres. É. h. n. 

2 Magyar Könyvszemle. 1909. 106. 1. és melléklet. A Magyar Nemzeti 
Múzeum orsz. könyvtára az 1908. évben. 
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ban is. HEVESY1 véleménye, hogy a História okvetlenül a II. BAJAZID 

és II. ULÁSZLÓ halála közé eső években, tehát 1512 -- 1516-ban 
készült, nem látszik egészen helyesnek. Ha föltesszük, hogy egy
szerűen szolgailag átvette a Genealógiában talált anyagot, akkor ez 
persze lehet igaz, ellenkező esetben azonban áll a Históriára, is az, 
amit a múzeumi Genealógiáról mondtunk : ha II. BAJAZID halála után 
készült volna a kézirat, utolsó császárul nem öt, hanem már köz
vetlen utódját és fiát I. SzELiMet látnók ábrázolva, s így e nürn
bergi kézirat is inkább 1512 elé tehető, még BAJAZID életének ide
jére. Nem is valószínű, hogy ULÁszLÓnak a török császárokról szóló 
oly müvet készítettek volna, mely úgyszólván már csak történeti 
érdekű, mert belőle a legnagyobb, az élő veszedelem kimaradt. 

A Genealógiát, tekintetbe véve PETANCIUS állását, minden való
színűség szerint valamely dalmát-horvát művész illuminálta s így 
itt is, mint a MÁTYÁs-kori emlékekben, azzal a mindig izgató kér
déssel állunk szemben, mi szerepe volt a dalmát-horvát művészek
nek a magyar művészet kifejlődésében ? milyen mérvű a személyes 
részvételük a budai munkálatokban és egyáltalán milyen mérvű a 
befolyásuk a magyar művészetre ?2 

A nürnbergi Históriáról lévén szó, megemlítésre érdemesnek 
tartom kapcsolatait e kor címeres leveleivel. A Históriában AMURÁT 

és II. BAJAZID szultánok háremhölgyei úgy arc, mint a lenge ruházat 
tekintetében közeli rokonságot tartanak a II. LAJOS korabeli, 1519-iki 
DoBAi Demeter és KANIZSAI Dorottya-féle címeres levelek pajzstartó 
nőivel. 

A közeledő katasztrófát teljes mértékben érzékelteti az, hogy 
ULÁSZLÓ kevésszámú kézirata között kettő is szól a török császá
rokról. 

Utolsónak maradt egy, a XVI. század elején készült, óriás-
méretű pompás Graduale (1. hasonmást), mely Kassa város tanácsának 

1 A. de HEVESY. Une histoire turque enluminée. Gazette des beaux arts. 
1923. 286—296. 1. 

2 Már a XIV. század végén, 1390 —1392-ben egy Petrus de ALBEGA 
UNGARUS is dolgozik Ragusában. K. KOVAC. Nikolaus Ragusanus und seine 
Zeit. Jahrbuch d. Kunsthist. Instituts der k. k. Zentralkommission. Wien. 
1917. 67. 1. 
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ajándékaképen került a Múzeumba (Cod. lat. 172.),1 ugyanakkor, 
amikor a kézirat párja a kassai Felsőmagyarországi Múzeumnak 
jutott. A kéziratról az egész szakirodalom úgy emlékezik meg, mint 
egy XV. századbeli darabról, sőt a könyvkiállítási kalauz megjegyzi, 
hogy «a kéziratok másolóját nem ismerjük; valószínű azonban,hogy 
UJLAKY Bernát ferencrendi szerzetes a XV. században készítette, ki 
a szerzet számára ez időben több könyvet másolt». Ez állítások és 
e feltevés megdől azzal a ténnyel szemben — mely az eddigi kutatók 
figyelmét elkerülte — hogy a múzeumi kézirat 273. r. lapján, a 
jobboldali lapszélben, egy kis lógó táblácskán finom arany voná
sokkal az 1518-as évszámot olvassuk. Ez az időpont meg is felel a 
miniaturák művészi jellegének, mely minden tekintetben a XVI. 
század érett formáit tárja elénk. Nem ily világos azonban a minia
turák hovatartozása. Találkozunk itten teljesen olasz renaissance 
ízlésű dekoratív részletekkel, de más lapokon megint túlérett német 
gótikus elemekkel is, úgy ahogy ez akkoriban leginkább Cseh
országban és Morvaországban volt divatos. Magyarországon ebben 
az időben a miniaturák terén már jobban egymáshoz idomult az 
északi és a déli elem; az utóbbi felszívódása teljesebb és inkább a 
felsőmagyarországi szobrászati munkáknál különül el még mindig 
a kettő egymástól. Azonfelül a legtöbb esetben az arctípusok is 
határozottan csehesek. Lehet, hogy a múzeumi Graduale kassai 
készítmény, de e feltevést nem látom eléggé indokoltnak s csak 
fenntartással iktatom be a magyar munkák közé, mert ez a festési 
modor idegen az eddig ismert magyar termékek között. S ha eset
leges további kutatások során e darab magyarnak bizonyulna, úgy 
azzal az érdekes ténnyel állnánk szemben, hogy miután a XV. 
század végén és a XVI. század elején a magyar renaissance-stílü 
miniaturfestés határozott befolyását észlelhetjük a cseh-morva mun
kákon,2 15 18 körül ismét egy újabb, hogy úgy mondjam, kölcsön-

1 Tört. és irod. tört. kiáll. 1877. 15. szám. — Könyvkiállítási kalauz. 
58. szám. — lfj. KEMÉNY H. A kassai parochiális könyvtár jegyzéke. 1781. 
M. Könyvszemle. 1891. 335 — 334. 1 

2 HOFFMANN E. A Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárának az Alpeseken 
innen illuminait kéziratai- id. m. 240—241. 1. 
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vagy viszonthatás jelentkezik északról s a cseh-morva művészet 
ismét mint adó fél lép fel. A felsó'magyarországi miniaturfestésről 
alkotott képünket ez új és fontos színnel gazdagítaná. 

A későbbi jelentéktelen munkákat, mivel már nem is tartoznak 
a miniaturfestés voltaképeni nemes korszakába, mellözhetöknek 
gondoltam. 

* * * 
A Nemzeti Múzeum anyaga gazdag ugyan, de szükségesnek 

véltem a más hazai gyűjteményekben vagy idegenben levő számot
tevő anyag bevonását is, főleg oly esetekben, mikor fontos analó
giákról volt szó, vagy pedig ha egyes irányok vagy korok a múzeumi 
anyagból hiányzottak, vagy gyengén voltak képviselve. Hogy minden 
egyes darabra nem térhettem ki, természetes, mert hiszen feladatom 
nem az volt, hogy a magyar miniaturfestés történetét hiánytalanul 
adjam, hanem hogy a múzeum anyagát ismertessem, melyhez csak 
háttérül állítottam az idegen anyagot. 

Ha végignézünk hiányosan fennmaradt emlékeinken, még 
töredékében is egy magas színvonalon álló művészet gazdag ter
mésének képe bontakozik ki előttünk. 

HOFFMANN EDITH. 
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Magyarországon illuminait kéziratok. 
Jelzet Cím Kor Másoló v. miniator Megrendelő Későbbi tul. Lapszám 

M i 

L 214 

L 9 4 

L 91 

L 334 

L 215 

L 7 8 

L 220 

L 92 

L 395 

L 216 

L 377 

L 21 

L 359 

L 132 

L 370 

L 165 

L 222 

L 281 

L 219 

L 343 

M 17 

L 369 

L378 

L 178 

Missale 
Pray-kódex 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Egyházi 
szerkönvv 

Missale 

Missale 

Breviárium 

Victorinus 

Dubniczi 
krónika 

Missale 

Trapezun-
tius 

Missale 

Breviárium 

Batthyányi-
Missale 

Psalterium 

Antifonale-
töredék 

Petancius 

Graduale 

XIII. sz. 
eleje 

1341 

XIV. sz. 
közepe 

1363 
1382 
előtt 

XIV. sz. 
vége 

« 

1400 
körül 
1403 

körül 

1423 

1426 
körül 
1 4 2 3 -
1439 
1450 

körül 
1462 
előtt 

1479 

körül 

1489 

1489 

1489-
1492 
1500 

körül 
1512 
előtt 

1518 

? és Han János 
pozsonyi kanonok 

illuminátora 
Soproni Galsó István 

Dalmát kolostor 

Ganois Vencel 
pozsonyi kanonok 

Nagyszombati Mi
hály pozsonyi 

kanonok 
János, a váci püspök 

illuminátora 
A körmöcbányai 

városi jegyzőkönyv 
egyik mestere 

Han János pozsonyi 
kanonok illuminátora 

Nemes Fáncsy Antal 

János madocsai apái 
első segédje 

Váci ötvös céh 

Pálóczy György 
esztergomi érsek 

Vitéz János 
esztergomi érsek 

Pottenberger János 
Pozsony város bírája 

Mátyás király 

Rosentaler Mag
dolna 

Nagylaki István 
bácsi és fehérvári 

kanonok 

Batthyányi Boldizsár 

Nagylucsei Orbán 
egri püspök 

Petancius Felix 

Pozsonyi 
egyház 

Pozsonyi 
egyház 

Pozsonyi 
egyház 

Pozsonyi 
egyház 
Pozsonyi 
egyház 

Kassai do
monkosok 

Pozsonyi 
egyház 

Pozsonyi 
egyház 

Esztergomi 
egyház 

Mátyás 
király 

Illésházyak 

Pozsonyi 
egyház 

Corvina 

Pozsonyi 
egyház 

II. Ulászló 
király 
Kassa 
város 

2—3 es 
hasonmás 
7—8 és 

hasonmás 

8—9, 28 

*9 

5-6 
1 0 — n és 
hasonmás 
9—10 és 

hasonmás 
18—19 és 
hasonmás 

r 9 

6 - 7 

12—14 es 
hasonmás 

16—17 és 
hasonmás 

14—15 és 
hasonmás 
20—21 és 
hasonmás 

24 

24 

24—25 

25—26 

31—36 és 
hasonmás 
26—29 és 
hasonmás 

36—37 

29—30 
37—38 és 
hasonmás 
38—39 és 
hasonmás 
39—40 és 
hasonmás 

40—42 és 
hasonmás 
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A középkor gyermeke sokkal közelebb látta az Istent, mint 
a jelenkori ember és előtte ismeretlen volt a végtelentől, a természet
fölöttitől való irtózat. Szinte természetesnek tartotta, hogy az 
Ég érette hirtelenül beleavatkozzék a mindenség rendjébe. Ez a 
mély hit és bő kegyelmi élet teremtette meg a középkori áldások 
gazdag sorozatait, melyek képei az akkori ember lelki világának, 
ki nagy bizalommal használta őket az élet sok baja és válsága 
közepette. 

Az éghez való közelség érzete általános vonása a magyar 
legendáknak is, jóllehet a nyugati szertelenség bennük nem talál
ható. A Pray-kódex benedictiói arról győznek meg bennünket, 
hogy egyházi áldásaink is nyugati eredetűek. Más középkori litur
giái könyveinkben is rejtőznek ilyen áldásformulák, de ezek még 
eléggé felkutatva nincsenek. 

Mivel a középkori lélekben még sok pogánykori emlék élt, 
azért az egyházi áldásokba könnyen keveredhettek pogány elemek, 
sőt néha pogány babonákat töltöttek meg egyházi tartalommal. 
Az egyház mindig védekezett az ellen, hogy a pogány népképzelet 
szülöttei keresztény formákba öltözzenek, de mivel az áldásokat 
sokszor nem is egyháziak mondották el, igen sokszor megesett, 
hogy olyan formák is létrejöttek, melyek az egyház tanításához 
és szentelményeihez méltatlanok voltak. Hazánkban elég a bago-
nyai ráolvasásokra1 és a BORNEMISZA Pétertől megőrzött bájoló 
imádságokra2 hivatkoznunk, melyek az áldás és babona keverékei. 
Kultúrtörténeti jelentőségük azonban ezeknek sem csekély. A bago-

1 JAKUBOVICH E. : Magyar Nyelv XVI. 78—79. 1. 
2 Ethnographia XXIV. 196—202. 1. M. Nyelvőr. II. 305—8. — BARNA 

Ferdinánd: A finn költészetről. Pest. 1872. 90—94. — HORVÁTH Cirill: Közép
kori magyar verseink. Budapest. 1921. 436—450. 1. 
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nyai ráolvasások egyikében Szent István első vértanú neve Német
ország felé utal, hol az a lovak védőjeként szerepelt és neve 
ünnepén lovaglást végeztek, ami viszont a pogány germán időkben 
gyökerezik.1 A BoRNEMiszA-féle bájoló imádságok pedig nemcsak 
a bennük előforduló keresztény elemek miatt érdekesek, hanem 
azért is, mert Tardoskeddi Szerencse Benedekné, kitől azok szár
maztak, állítólag «a nagyannyátul és egy misemondó paptul tanulta» 
őket2 Az említett babonákban még középkori emlékek csendülnek 
meg és laza összefüggésben vannak a középkori benedictiókkal 
és maledictiókkal. Tárgyunkhoz most szorosan nem tartoznak és 
csak azért említettük őket, hogy tudomásul legyenek, mielőtt az 
1gazi, nemesebb formájú középkori áldásokra áttérnénk. 

A Pray-kódex benedictiói művelődéstörténeti emlékek az 
Árpád-korból és felvilágosítással szolgálnak a kor lelki és szociális 
világának megismeréséhez. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy első misekönyvünkben 
az istenítéletekről említés sem történik, kivéve a zsinati határoza
tokat, melyek elrendelik, hogy nagyböjtben a vérontás esetein 
kívül tüzesvaspróba ne történjék. 3 Pedig kódexünk írása korában 
a Váradi Regestrum szerint még gyakoriak voltak az ordáliák, 
melyeknél az egyház szokása szerint többféle áldás is szerepelt : 
megáldották a tüzes vasat, a vizet, sőt külön formája volt az ezen 
alkalommal mondott misének. Mindezek hiányoznak két Árpád
kori misekönyvünkben. Ennek okát abban látjuk, hogy egyik sem 
olyan helyen volt használatban, ahol istenítéletek történtek. Ezeknek 
színhelyei nálunk rendesen a káptalanok és nagyobb prépostságok 
voltak, a Pray-k. pedig minden jel szerint kolostori, a német
újvári misekönyv pedig plébániai használatra készült. Érdemes 
a figyelemre, hogy az ordaliáknak magyarországi liturgiái emlékei 
ez időszerint csak a Váradi Regestrumból ismeretesek. 

A Pray-k. benedictióit két csoportba foglaljuk. Vannak olyanok, 

1 FRANZ A. : Die kirchlichen Benedictionen im Mittelalter. Freiburg i. 
Br. 1909. II. 130—132. Ezen művet később csak Franz néven idézzük. 

2 HORVÁTH Cirill: Középkori magyar verseink. 449. 1. 
3 KOLLER: Hist. Episc. Quinqueeccl. I. 384. 1. 
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melyek a nép lelki gondozásához tartoztak és melyek összefüggnek 
az egyházi év lefolyásával és olyanok, melyek kolostorokban 
voltak használatban. A lelkipásztorkodáshoz tartozókról szólunk 
először. 

/ . Benedictio in periculo partus. A «praeconium paschale»-hoz 
tartozó kép mellé szokatlanul egy áldásformula van írva, melynek 
címe ugyan nincs, de tartalmának vizsgálata meggyőz bennünket 
arról, hogy a gyermekágyi veszedelemben mondani szokott áldásról 
van szó.i Egyes részei külön oratiókként szerepelnek FRANznak 
az egyházi áldásokról írt müvében ;2 de ilyen szövegezésben sehol 
sem találjuk A hasonló benedictiók nem tartoztak àz egyháztól 
elrendelt, vagy jóváhagyott áldásformulák közé, de az egyháziak 
mégis alkalmazták őket. A XIII. századtól kezdve azonban mind
inkább kimentek a használatból, mert a papok ilyen kritikus 
időben nem tartották illendőnek megjelenni. Azért cédulákra írták 
őket és ezt tették a betegre, vagy világiak mondották el és ezért 
fordítások is készültek belőlük. így két formája lett ennek a 
benedictiónak : a ievélforma, amelyet a beteg lábára kötöttek, 
vagy derekára tettek és az elmondott forma. Jelen benedictiónk 
elmondott formula. 

Szövege a következő:3 

In nomine patris et filii et Spiritus sancti. Elisabet genuit 
Johannem baptistám praecursorem domini. Anna peperit mariam. 
Sancta maria peperit saluatorem mundi et saluator suscitauit 
lazarum et dixit lazare ueni foras. Adiuro te infans per patrem 
et fllium et spiritum sanctum, siue masculus, siue femina, siue 
uiuus, siue mortuus, ueni foras, saluator uocat te, aut exeat a te 
camelus4, ueni foras, saluator uocat te, fiat, fiat, fiat tibi sanitas. 
amen, amen, amen, a principio elisabet. et per ipsius partum 

1 OCSKAI : Régi Magyar Nyelvemlékek. I. LXXXIII. 1. 
2 FRANZ i. m. II. 198—202. 1. 
3 Hasonmásban megjelent: Pannonhalmi Sz. Benedekrend Története. 

I. s 18. 1. 
4 Ezen «camelus» szó a latin camillus (gyermek) szóval azonos, de a 

másoló már nem értette jól, vagy a tű fokán átmenni nem tudó tevéről való 
asszociáció folytán írhatta igy. A müncheni 100. sz. kéziratban «Kamelle». 
FRANZ. IL 199. 
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adiuro partus ut non cruciatis (!) amplius famulam dei. Christus 
uincit, Christus imperat. fiat, fiat, fiat. amen. 

Szövegünk két müncheni kéziratnak FRANztól közölt három 
áldásából összeállítható.1 Hogy elmondott benedectióról van szó, 
azt maga a szöveg is elárulja; t. i. az <s.a principio» kifejezés azt 
jelenti, hogy ismét elülröl kell kezdeni a formula elmondását és 
csak azután hozzátenni a befejezést. 

Feltűnő a befejezésben a Karoling acclamatio: Christus 
vincit etc. Ebből nem szabad francia eredetre következtetnünk, 
mert többször található másfajta áldásformulák végén : így találjuk 
vihar elleni áldás végén,2 szemfájás elleni benedictiónál3 és egy 
olyan ráolvasás végén is, melyet nyakfájás ellen mondottak el 
három amen-nel együtt.4 

2. Benedict™ thalami. A családi élet boldogságát szolgálta 
kódexünknek egy másik mélyértelmü áldása, amely a nászmisével 
kapcsolatos: ez a nászágy megáldása, melyet a jegyesek és a 
gyürü megáldása előz meg. 

Formulája: FRANZ II. 181—182. (III. 2., 3.)5 

3. Benedictio baculorum et per arum peregrinantium. A búcsú
járások történetével van kapcsolatban a zarándokok botjainak és 
táskáinak megáldása. A búcsújárók, mielőtt elindultak volna fárad
ságos zarándokútjukra, az egyház áldását kérték. Hogy milyen 
helyekre mentek a búcsúsok, ma már nehéz megmondani. De 
biztos adataink vannak rá, hogy mentek Rómába. Almos hercegről, 
ki a Szent Imre legendájának írójával Konstantinápolyban is járt, 
tudjuk, hogy elzarándokolt a szentföldre. Cerbanus írja, hogy 

1 FRANZ i. m. II. 198—199, 1., 2. és 4. sz. Müncheni 100. sz. 40, 40' folio 
és 19411. sz. kézirat. 

2 FRANZ i. m. II. 96. 1. 
3 LEROQUAIS : Les Sacramentaires et les Missels manuscrits etc. Paris. 

1624. I. 311. . 
4 Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. V. 299. 1. 
5 Más «ordo ad faciendum nuptias» Manuscrpt. 10. Pozsony, fol. CCCX. 

anno 1341. DANKÓ : Vetus Hymnarium Hungaricum. 96. 1. Itt azonban a 
benedictio thalami hiányzik. L. még Nemzeti Múzeum 94. sz. missaléját 
518. foL 
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Pannonhalmát a XIL sz. közepén számtalanon keresik fel 
mindenünnen, Fehérvárra jött vezeklő útjában a Szent Imre-legenda 
Konrád lovagja is. Későbbről is vannak adataink, hogy a magyarok 
ellátogattak a szent helyekre, sőt az Írországi Szent Patrik barlang
jába is. Indulás előtt a zarándokok megjelentek a templomban, 
odavitték botjukat és tarisznyáikat, melyben élelmüket tartották 
és a pap ünnepélyesen megáldotta őket. A búcsújáróknak már a 
keresztesháborúk előtt jelvényük volt a táska és a bot. Nagy 
Károly arany zarándoktáskával szokott Rómába menni, melyet az 
aacheni dómban őriztek.1 Ezen tárgyak megáldása azonban csak 
a XI. sz.-ban kezdődik. A szentföldre indulók ruhájára keresztet 
szoktak varrni, áldásformulánk azt árulja el, hogy itt is kereszt 
volt varrva a táskára. Ezen áldásokra hazánkban az első adat a 
Pray-kódexé, szövegezése sem teljesen azonos a külföldiekével. 
Ilyen áldásokkal később is találkozunk.2 Szövegezése a következő : 

Domine deus inuicte potencie, pietatis inmense, peregrinan-
cium refugium, tocius consolacionis auxilium, qui famulis tuis 
inuictissima arma tribuis, quaesumus has peras deuote humilitatis 
benedicere digneris, ut uenarande crucis vexillum, cuius in eis est 
designata figura, sit inuictissimum robur tuorum seruorum contra 
antiquissimi hostis ualidissima temptamenta, sit in uia deffensio, 
sit in domo proteccio, sit ubique praesidium. Per. 

Accipe peram signum peregrinacionis tue, ut per uiam 
mandatorum dei currens angélus sanctus bonus comitetur tecum 
et benedicat munera tua in nomine patris et f. et sp. 

Accipe baculum consolacionis dei, ut possis sustentari atque 
incedere per uiam sapiencie et per semitam iusticie reuertaris ad 
propriam domum tuam cum gaudio in nomine patris et f. et s.3 

A zarándokok visszatérés után jelvényeiket fel szokták aján
lani a templomnak. Ez a szokás nálunk még a XVII. sz.-ban is 
megvolt, mert a lóki (Sopron m.) templomban még 1674-ben is 
16 kékszínű csillagocskákkal díszített zarándokbotot talált a visitatio.4 

1 Mon. Germ. SS. IV. 118. addit. 2. 
2 Nemzeti Múzeum 94. sz. kéziratában 317. fol. és a pozsonyi káptalan 

82. sz kéziratában az 1384-ik évből. Knauz Codices manuscripti Capituli Poso-
niensis. 1870. 155. 1. 

3 Hasonló formulák FRANZ II. 271—289. 1. 
4 16 baculi pro peregrinantibus violacei coloris cum stellis ornati. Visi

tatio Archidiaconatus Locsmándiensis a. 1674. Lók. Győri püspöki levéltár. 
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Az egyházi év lefolyásával összefüggő áldásokat a Pray-
kódex az összes rubrikákkal együtt adja. Ezen áldások valamilyen 
ordinariusból, agendaból vagy consuetudóból vannak kivéve^ 
A hangjuk árulja el ezt, mert mindegyik így kezdődik: Ordo in 
etc. A következő áldások oratiói között több van, melyet a 
liturgiatörténetírók meglehetős ritkáknak mondanak. 

4. Benedictio cinerum. Ordo in capite ieiunii feria 1/77. in capite 
ieiunii ante missam discalceant se fraires ad processionem et in-
trantes in ecclesiam ibique facta oratione incipiat antifonam.1 

V. Ostende nobis.. . Et s. 
Exorcizo te cinis in nomine patris omnipotentis f et in nomine 

ihesu f christi filii dei et spirutus sancti, qui per ignem in fauillam 
conuerti precepit, ut sicut iusione dei per sanctum famulum eius 
moysen, cinis uitule in populo aspersus omnem congregacionem 
israel sanctificauit, ita et tu exorcizatus in nomine sancte trinitatis 
in terra et cilicio, aspersus in eis, qui scrutinia sunt habitaturi 
super stantes uel transituros diabolus non lateat, sed manifestetur 
et expellatur, ut puri et sinceri inueniantur. 

Te autem petimus et rogamus omnipotens pater, ut niniui-
tarum populus ad predicacionem ione prophète misericordiam 
tuam domine exorantes, suorum ueniam meruerunt consequi 
peccatorum. Ita et hü, qui ad tuam gratiam percipiendam uenire 
desiderant, amputatis maculis carnalibus per sacri baptismatis 
regeneracionem suorum finem constituant uiciorum Per eum, 
qui uenturus est.2 

Omnipotens sempiteme deus parce metuentibus... tutelam 
percipiant. MR.3 

Alia. 

Deus, qui non mortem.. . consequi moreamur. MR. 
Benedictio dei patris et filii et sp. s. descendat et maneat 

super hos cineres. 
Exaudi nos dne quoniam... Ps. Saluum me fac deus. Gloria 

p. Sicut erat. Exaudi nos dne. 
1 Majdnem szószerint így intézkednek a clunyi szokások : Sigibert apát 

szokásai : et discalciati omnes ablutique eant in aecclesiani factaque oratione 
canatur antiphona. ALBERS: Consuetudines monasticae. 1905. II. 8 2 ; vagy 
Clunyben : et discalcient se fratres et abluant manus suas, eant in ecclesiam. 
Cum autem ante altare venerit scola faciant orationem et deinde inchoet scola 
Antiphonam. Consuet. Mon. II. 42. u. így II. 16. I. is. 

2 Ezen formula nyilván az «exorcismus cineris». L. FRANZ i. m. I. 465.; 
azonban ezzel a szöveggel nem azonos. 

3 MR = Missale Romanum. 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 4 
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Ostende nobis dne misericordiam tuam. Kyrl. Christ. Kyrl. 
Pater noster. Et ne n. 

Ps. Deus misereatur nostri. Gloria p. Sciut erat. Et ueniat 
super nos misericordia tua. Domns vobiscum. Exaudi quesumus 
dne supplicium preces . . . 

Ant. Inmutemus habitum... (neumákkal) Interim ponendi 
sunt cineres super caput. Iuxta vestibulum (neumákkal) al. Media 
uita in morte sumus (neumákkal) Post datos einer es dicat alte 
Dominus uobisc. Et. 

Concède nobis domine praesidia... auxiliis. 

Ad processionem. 

R. Afllicti pro pecratis. R. Emendemus in meliis. R. Paradisi 
portas. V. Fiat misericordia super nos. Dominus uobisc. Et. Tribu-
Jacionem nostram quaesumus dne . . . 

Post h. Oremus. Flectamus genua. Leuate. Deus, qui humi-
liacione flecteris . . . 

In eimiterio. Kyrl. Christi. Kyrl. Pater noster. E t . . . Lauda 
anima mea. Requiem eternam. A porta inferi. Dmnus uobisc. 
Deus cuius miscratione... 

Dein Idania. 

Ezen hamvazószerdái hamumegáldásban legnevezetesebb az 
elején levő «exorcismus cineris», mely FRANZ szerint1 több 
XII. századi német liturgikus könyvben is előfordul, de tudása 
szerint egyébként máshol nem található. Mivel ez szövegünkben 
teljesebb, mint a FRANZ szövegében, azért leközöltük. 

/ . A virágvasárnapi p aimassent el és. Ordo in ramis palmarum, 
qualiter processio agaiur. in primis aspergatur aqua benedicta, ut 
mos est in omnibus dominicis diebus et sequatur 

i. Visita domine p eb m . . . FRANZ II. 500 (jegyzet). Et ita 
exeuntes de choro pergatur ordinatim ad locum destinatum R. Sur-
gite sancti (neumákkal) hac finita sequitur R. ad ipsum diem per-
tinencia. Dominus Ihesus. Cogitauerunt autem (neum.). Et sic 
cantando ueniendum est ad certum locum R. Circumdederunt me 
(neum.) et ibi circumstante clero tibi palmarum consecrandi sunt. 
V. Ostende nobis domine. Et salut. Dominus uobisc. 

2. Omnipotens sempiterne deus qui de celis. . . FRANZ 1.487 
(jegyzet).2 

1 i. m. I. 465. 
2 Ezen oratiót egy esseni kéziratból közli FRANZ, de megvan egy bécsi 

kéziratban is. GERBERT : Monumenta Veteris Liturgiáé Alemannicae. 1779. 
II. 73. 1. Mindkét kézirat a IX. századból való. 
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Benedictio oliuarum. 
3. Deus, qui hodieraa die ad insinuandum... FRANZ I. 484. ! 
Item alia Benediccio. 
4. Omnipotens sempiterne deus mundi redemptor... 

FRANZ IL 493—4 (12). 
Sequitur proph. LL. Exodi. 
Venerunt filii ierusalem in helyn. . . MR. Hacfinita incipiat c. 

Collegerunt pontifices et pharisei (neum.). Versum autem quidam 
pontifex c. Unus autem ex ipsis Caiphas nomine (neum.). Tunc 
legatur euangelium sec. Lucam. Cum. appropinquaret MR. Illo per-
lecto fiat sermo ad populum de euangelio. Finito sermone cantatur 
antiphona. Ante sex dies (neum.). Benedictio oliuarum et frondium. 

5. Exorciso te omnis creatura oliuarum et frondium.. . inter-
dico tibi. FRANZ I. 490 (3). 

B. Palmarum et oliuarum. 
6. Benedic domine quesumus hos palmarum e t . . . protegere 

dignetur. FRANZ I. 493. (10) es 496. (16); u. o. 484. 1. 
Tunc cantatur. Cum audisset populus . . . 
7. Sequitur or. Deus cuius filius pro salute. . . tibi ualeant 

apparere. FRANZ I. 493 (11). 
8. Alia. Deus, qui per oliue. . . proficiant ad salutem. 

FRANZ I. 492 (9). 
9. Omnipotens sempiterne deus qui dominum.. . consequi 

mereamur. FRANZ I. 496 (17). 
10. Deus, qui filium tuum unigenitum p ro . . . quos redemit, 

qui cum pâtre etc. FRANZ. 495 (15). 
11. Sequitur prefacio Mundi conditor... coronam accipere 

mereamur. FRANZ I. 491 (4). 
Benediccio dei omnipotentis et patris et filii et Spiritus sancti 

descendat et maneat super hos flores. Amen. 
Tunc sacerdos accipiat aquam benedictam et spargat super 

ramos palm. Fulgentibus palmis (neum.) alia a. Occurrunt turbe 
cum floribus (neum.). 

12. Tunc diuidantur et dicatur or. Omnipotens sempiterne 
deus, qui christi filii... deuocione sempiterna uiuamus Per. 

FRANZ 500. 1 (jegyzet). 

Populo cleroque de loco praedicto omnibus descendentïbus canatur 
antifona Cum appropinquaret (neum.) Post, antifonam sequitur 
ymnus hebreorum puerorum Gloria laus et honor (neum.). 

Postea pueris exeuntibus de ciuitate et portantibus ramos pal
marum in manibusprostratis in terra incipiant cantor. Pueri hebreorum 
(neum.). Tunc ueniant pueri ante crucem et exuentes cappas proi-

1 Ezen pálmaáldás a IX. sz.-tól kezdve a Sacramentarium Gregorianum 
típusokban fordul elő. 

4* 
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ciánt ante crucem et incipiant. Pueri hebreorum vestimenta sua. 
Et singuli ramos mittentes palmarum adorent proni. Tune accédât 
presbiter et dicat. O crux aue spes unica (neum.). Pronente se 
clero et populo item presbiter dicat. Te summa deus trinitas 
(neum.). Et rursus singuli prosternuntur. Item facit. Scriptum 
est enim percutiam pastorem (neum.). Surgente presbitero a. 
Osanna filio dauid (neum.). Intrantes in ciuitatem incipiat cantor 
Ingrediente domino in ciuitatem. Et sic cantantes perueniant ad 
portám ecclesie et dicaturpresbitero hec oratio Via sanctorum domine. 
Intrante clero ad ecclesiam incipiat cantor Túrba multa. Ps. Bene-
dictus. Sine glória. Ministri autem déponentes dalmaticas et subtilia 
assumant casulas et agatur missa absque glória in excelsis simplici 
melódia. Credo in unum deum dicitur. Prefacio Qui salutis. 

A pálmaszentelés szertartásában nemcsak az imák csoportosí
tása érdekes és különös, hanem a 2. oratio is fontos, mely a ritkább 
formulák közé tartozik és sok lectio variáns van benne («qui de 
monte oliueti misisti discipulos tuos, ut soluentes tibi asinam et 
pullum subiugalem cum ea adducerent, super quem tu deus dig-
natus es ascendere etc.»). Föltűnő a körmenet drámai menete is, 
melyben a pap leborul és ezen szavakra: «Percutiam pastorem» a 
papot a barkával megütik. Ezt az aktust a szöveg határozottan nem 
mondja ki, de a hasonló külföldi formákból ez kiolvasható. Ez a 
dramatizált körmenet megvan az eichstätti, freisingi, boroszlói és 
meisseni agendákban is.1 

6. A nagyszombati tűz-, gyertya- és vi^s^entelés szertartása a 
következő : 

Ordo in sancto Sabbato. Sabbati die ornetur ecclesia omnibus 
ornamentis et utensilibus suis. Hóra VII. conueniat omnis clerus in 
ecclesiam et par et (sic !) se uestimentis sollemnibus. Diaconi dalmaticis. 
Subdiaconi sericis albis. Paratisque omnibus expectent iussum ponti
fias in ordine suo in choro. Cum autem presbiter fuerit paratus in 
sacrario ueniat omnis clerus obuiam sibi cum aqua benedicta et 
thuribulis et candelabris sine igné et plenario. Et surgens presbiter 
eat cum plena processione et crucibus cantando XV' graduum psalmos, 
ubi fuerit ignis paratus ad benedicendum. Psalmi antem hü sunt. 
Ad dominum, Leuaui, Letatus sum, Ad te leuaui, Nisi dominus 
edif., Beati omnes, Sepe expugnauerunt, De profundis, Domine non 
est, Mémento domine dauid, Ecce quam bonum, Ecce nunc bene-

FRANZ i. m. I. 505. 1. 
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dicite. Finitis psalmis ita incipiat oraciones per ordinem, sicut in libro 
continentur. 

i. Domine s. páter omnipotens... calore fidei clarifica. 
FRANZ I. 514. 

Benedictio super cereum et in censum. 
2. Omnipotens sempiterne deus mundi conditor... maiestatis 

assistât. FRANZ I. 527. 

Älia or. 
3. Deus, qui per filium tuum angularem scilicet... ualeamus. 

MR. 1. 
Item alia. 
4. Domine sancte.. . benedicentibus... gracia celesti. 

FRANZ I. 513. 
Alia. 
5. Domine sancte p. o. lumen indeficiens . . . MR. 2. 
Tune apponatur incensum et aspergatur aqua benedicta et per 

omnes domos extincto ueteri igné nouus diuidatur ciuibus. His completis 
redeunt inde ad locum, ubi diaconus est cereum benedicturus duobus 
pueris cantantibus hos uersus. Inuentor rutili (neum.). Cum IUI. 
uersibiis ueniat diaconus dalmatica indutus ante altare et incipiat 
benedicere cereum. 

6. Exultet... 
Prefacio. W e r e . . . (o vére beata nox, és o felix Adae culpa 

hiányzik)... una cum papa nostro N et gloriosiosimo rege nostro N, 
antistite nostro N . . . festis conseruare digneris. 

Hoc expleto per uniuersas domos extinguatur ignis et incendatur 
de nouo et benedicto igne, deinde sacerdos indutus cappa eat ad sedem 
suam. Tunc lector ascendens in ambonem legere non pronunciet, Ante 
lect. non dicatur oratio, sed lector sie inchoet sine titulo. 

I. Profetia. In prineipio 
Tractus. Cantemus domino 
Oratio. Deus, qui mirabiliter creasti 

IL Profetia. Factum est in 
Tractus. Vinea 
Oratio. Deus cuius antigua 

III. Profetia. Apprehenderunt septem 
Tractus. Adtende 
Oratio. Deus, qui omnibus 

IV. Profetia. Scripsit moyses 
Tractus. Sicut ceruus 
Oratio. Deus qui nobis per 

Or. Omnipotens sempiterne deus. . . corpusque sanetificet. MR. 
Interim dum lectiones leguntur, presbiteri cate^ant (sie!) 

infantes, finitis autem leccionibus sanetissimi diei sabbati, duo acoliti 

MR. I. 
MR. I. 
MR. IV. 
MR. IV. 
MR. VIII. 
MR. IV. 
MR. VIII. 
MR. XL 
MR. XI. 
MR. XI. 
MR. XII. 
MR. XII. 



34 ZALÁN MENYHÉRT 

tenantes ampullas coopertas et de crismate et de oleo sancto et uas 
aureum uel argenteum unde mittatur crisma in fontem, procédant 
obuiam presbiteris cum crucibus ampulla crismatis staute media. 
Parataque processione duobus acolitis cereos ante eum gestantibus cum 
omni décore pergant ad fontem hos uersus cantando. Rex sanctorum 
angelorum totum mundum adiuua. Interim pontifex intret in con-
secrationem fontis et fiat benedictio fontis. Post hec signetur fons claui 
ecclesie et reuertatur ad horum (sic !) processio uersus istos cantando. 
Mitte sanctum nunc amborum sp. finitis uersibus canatur letania 
Kyrl. Christ. Christe audi, et ita per ordinem quisque canatur Kirí. 
Vadat presbiter in sacrarium et ordinet se plenaria processione, id 
est cum uno diacono et subdiacono acolitoque et duobis ceroferariis et 
incenso procedat a sacrario ad missam stalimque faciat communem 
confessionem. 

Ebben a szertartásban több mozzanat érdekes. A tüzet ezen 
a napon minden házban el kellett oltani és az újonnan meg
szentelt tűzből vittek minden házba, mellyel új tüzet élesztettek 
a tűzhelyen. Ez így volt az egész nyugaton. A gyermekeknél 
csak a katekizálás szerepel. Ennek valószínű oka az, hogy a keresz
telés szertartásának el kellett maradnia, mert a hazai kánonok meg
tiltják, hogy apát vagy szerzetes kereszteljen. Több hazai missalé-
ban megvan nagyszombaton a gyermekek keresztelése. 

A formulák között a «Mundi conditor» nevezetes, melynek 
oratióként való használata nagyon ritka.1 Ez ugyanis a mostani 
Exultet helyett a Sacramentarium Gelasianumban praeconium 
paschale volt. Ez mindenesetre nagyon régi hagyományra vezet
hető vissza. 

Feltűnő, hogy a rubrikák egyszer pontifixet, máskor meg 
presbitert emlegetnek, pedig a szertartást mindvégig egy celebrans 
végezte. Erre értekezésünk végén felelünk. 

7. A húsvéti ételek megáldása. Napjainkig elnyúló szép szokás 
a húsvéti ételek megáldása. Először a Micrologusból citálja a 
húsvéti bárány megáldására vonatkozó rendelkezést, azután külön 
áldásformulát ad a bárány, a szalonna, a hús, a baromfi, a sajt, 
a tojás megáldására és végre egy általános áldásformulát. 

1 Ilyen használatát látjuk MARTÈNE : De antiquis Ecclesiae ritibus. III. 152. 
Antverpiae 1763. Ezen művet Martène címen idézzük. 
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Juxta románam auctoritatem agnus in pasca domini benedicitur 
non ad altare, sed ad communem mensam.1 

i. Benedictio agni. Ostende nobis. . . Et salutare.. . 
Deus uniuerse carnis... Franz I. 585(3) 

2. B. lardi. 
Benedic domine creaturam... Franz I. 589(13) 

3. Benedictio carnis. 
Creator et conseruatorhumanigeneris... Franz I. 3852 

4. Benedictio uolucrum. 
Deus uniuerse conditor créature.. . Franz I. 586(8) 

5. Benedictio casei. 
Dignare domine. . . Franz I. 5 92 

6. Benedictio ouorum. Subueniat... Franz I. 592 
7. Benedictio communis. Deus qui per resurrectionem... 

Franz I. 589(14)2 
8. A tű% és gyertya megáldása febr. 2-án. Gyertyaszentelő 

boldogasszony napján először megáldották a tüzet, majd ezen 
tűznél a gyertyákat meggyújtották. 

Asperges (neum). 
1. Erudi quesumos... Franz I. 446(2) 
Hac dicta schola exeunte de choro dicat. Postquam impleti 

sunt (neum). Illó expleto sequantur cetera usque ad certum locum. 
Famulorum tuorum quesumus domine delictis ignosce etc. Qua 
finita benedicatur novus ignis sic dicens. 

2. Domine sancte p. o. e benedicere digneris ignem. 
Mart éne" III. 45. 

Benedicto igne dicatur Aue gracia plena (neum) Interea dum 
cantatur antifona benedicantur cerei. Ostende nobis. . . Dominus 
u o b . . . Et c. 

3. Adesto quesumus domine . . . ueritatis oberret. 
Franz I. 451 (5)* 

Ma. 
4. Omnipotens sempiterne deus, qui hodierna . . . 

Franz I. 446 (2) 
Qua finita cantatur alia antifona Adoma thalamum (neum). 

5. Domine deus creator cali et terre . . . sanguine tuo . . . 
Franz I. 445 (1) 

1 Micrologus, c. LIV. 
2 Ezen áldás általános formula is. Használták például a zab stb. meg

áldására is. 
3 Ezen formula rendesen a szalonna megáldására szolgált (b. lardi). 
4 Ezen formula csak a XII. században tűnik fel. 
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Post hanc cantetur. Responsum accepit Simeon (neum). 
6. Benedic domine ihesu xpe hanc creaturam... esse munitos. 

Franz I. 447 (3—4) 
7. Benedico te cera . . . contubernalium eius. 

Franz I. 447(5) 
Prefacio. 

8. Quia per serenissimam ac placidissimam genitricem l . . . 
Franz I. 448 (6) 

Qua finita dicatur. 
9. Omnipotens sempiterne deus, qui per moysen. . . 

Franz I. 450(9) 
Lumen ad reuelacionem (neum) illa dicta incipiat cantor alta 

uoce. Nunc dimittis. Lumen ad. Interim, dum ista antiphona canta-
tur custos ecchsie distribuât candelas fratribus2 maior uero magister 
pueris,^ dein sacerdos stans ante alt are dicat hanc orationem. Illu
mina quesumus. Ad processionem cantatur Gaude maria uirgo. Gá
brielem archang. Tune accédant duo presbiteri et tollant capsam cum 
reliquiis incipiente sacerdote senex puerum portabat (neum) et tunc 
redeant inde. Sequatur ymnus. Quod chorus uatum. Quibus finitis 
ad introitum ecclesie dicat sacerdos. Da quesumus domine populo 
tuo inuiolabilem fidei etc. Intrantes ad crucem incipiant Cum 
inducerent (neum). Ps Benedictus (neum) et ita alta uoce cantando 
a (ntifonam) accédant in choro ibique finito psalmo dicatur a pres-
bitero h. oracio. 

Suscepimus. In medio. Perfice in nobis quesumus domine.. . 
obtineanus eternam. Per 

Ad sanctam Mariam, a. Hodie beata uirgo maria (neum). Post 
partum uirgo. sequ. oratio Omnipotens sempiterne deus maiesta-
tem tuam supplices exoramus. 

Mox pulsatis omnibus signis missa celebretur tenentibus om
nibus candelas et sacerdote et leuita ad offertorium. Et tunc post 
hostiam offerant eas. Candela uero sacerdotis ponatur super cande-
labrum, ubi per totam missam ardeat. Qua finita custos ecclesie 
ibidem eat, extinquat. 

Mint említettük, ezen szertartásnak különössége a tüzszentelés 
(b. növi ignis), amely francia szokás volt. A másik érdekesség pedig 

1 Ezen praefatiót FRANZ ritkának mondja és csak négy helyen találta. 
Mi ezen számot kibővítjük a Pray-kódexével és a németújvári missaleval hatra-

2 Az einsiedelni bencés szokások szintén így mondják :kTunc a custode 
distribuantur cerei. ALBERS : Consuetudines monasticae. V. 102. 1. 

3 Ugyanúgy intézkednek a farfai szokások : Pueri denique nullo modo ad 
alium fratrem accédant ad illuminandum cereum nisi ad magistros suos tan-
tummodo. Consuet. Mon. I. 24. 1. V. ö. u. o. II. 10. 1. 
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a praefatio, melyet FRANZ csak négy helyen talált. Hogy ezen négy 
hely valamelyikét tarthatnánk a Pray-kódex forrásának, azt merész 
dolog volna föltenni, mert még ebben a tekintetben a rengeteg kéz
irat feldolgozva nincs. 

y. A Sixtus-napi s^öllös^entelés. Szent Sixtus napján megáldották 
az új termés elejét a szöllőböl és némely helyen a babból. Szőllő-
fürtöket vittek a templomba. Az Alpokon inneni területeken csak 
a szőllőfürt megáldása volt szokásban. A korai dátum (aug. 6.) is 
mutatja, hogy ez a szokás valahol délen keletkezett. 

A Pray-kódex a Gelasian formulát használja. 
Benedic domine hos nouos fructus uue quos tu . . . 

Franz I. 372 
10. A templom alapkövének megáldása. Ezt az áldást egy rubrika 

előzi meg, amely a templomépítésre ad utasítást. Ilyen utasítás már 
a zsinati határozatokban is van,1 de az áldás előtt bővebben ki van 
fejtve. Azonban ezen utasítás nem canonokból van véve, hanem egy 
alapkő megáldási formulából, melynek egy változatát a Pray-kódex 
szórói-szóra lemásolta. Kódexünk ezen szertása egy betoldott rész 
kivételével azonos a MURATORITÓL «Canon de aedificanda ecclesia» 
címen közölt formulával.2 

Nemo ecclesiam edificet antequam ciuitatis episcopus illuc ueniat 
et ibidem crucem figat publice, et ante praefiniat, qui edificare uult, 
quid ad luminaria et ad custodiam et stipendia custodum et ad 
supplecionem necessitatum presbiteri, dotemque ecclesie sufficiat atque 
pertineat. Et facta dacione sie edificet. Inprimis episcopus in loco 
crucem in quo altare fabricandum figat bis uersibus. Signum salutis 
domine ihesu christe pone in loco isto et non permittas introire 
angelum pereucientem. Am. Ps Quam dileeta tabernacula. Per totum. 
Benediccio lapidum VII. or. Domine sanete pater omnipotens eterne 
deus fundator omnium creaturarum 7 benedicere dignare hos lapi
des, siue hec ligna septiformis gratie tuo dono, ad templum con-
struendum nomini tuo, ut omnis plebs ad illud conueniens con-
feret nomini saneto tuo. Per. Tunc aspergatur locus aqua benedieta. 
Et très ex VII lapidibus ponat in loco altaris ita dicendo. In nomine 
patris f et filii f et spiritus saneti f Amen. Deinde locus ecclesie 

1 ZÁVODSZKY Levente : Szent István, Szent László és Kálmán korabeli 
törvények stb. Budapest. 1904. 101. Ugyanilyen utasítás BURCHARDT törvényei
ben Migne P. L. 140. 646. 

2 L. A. MURATORI : Antiquitates Italicae. IV. Mediolani 1741. IV. 820. col. 
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circueatur a clero subsriptum R. cantando episcopus IIII relinquos lapi
des angulos ponendo per singulos. Domine ihesu etc. (neum). 
Sequuntur ps. Fundamenta (per totum) Kyrl. Christe Kyrl. Pater 
noster. Et ne. ostende. Esto nobis domine. Fiat pax in uirtute. Deus 
tu conuersus. Preciosa est. Confiteantur tibi domine. Domine exaudi. 
Dominus uobisc. Oratio. Domine, qui licet celo et terra . . . con-
sequatur effectu. Per. 

Benediccio dei omnipotentis patris et filii et spiritus sancti 
descendat et maneat in hoc loco.1 

i l . A temető megs^entelése. Később írták bele kódexünkbe a 
temető megszentelését, mely «consecratio» néven szerepel ugyan, 
de nemcsak püspökök, hanem más papok is végezhették. Lefolyása 
a következő : 

Sequitur uersus orientein. Tunc uertens se ad occasum dicat 
hanc oracionem. Deus qui tocius orbis conditor et humani generis.. .2 

Postea circumeat ter ecclesiam clero cantante. Resp. Terribilis et 
populo Kyrl. et dicatur (!) ponti/ex orat. Domine sancte pater omni
potens . . . percipere mereamur. Item uertat se ad haustrum et dicat. 
Domine deus pater eterne glorie lux et honor . . . percipiat eterna. 
Hic uertat se ad aquilonem et dicat. Omnipotens... qui es custos 
animarum et tutela... perhennis gaudia. Tunc in medium cimite-
rium ueniens dicat. Adesto quesumus... oblacio . . . felicitatis gau
dia consequatur. Domum tuam decet sanctitudo. Tunc ad hostium 
rediens dicat Domum tuam quesumus domine clementer ingre
dere .. .3 

Az áldások második csoportja néhány szerzetestestületben szo
kásos áldást foglal magában. 

Az első kéztől valók, így a Pray-kódex első használati helyé
nek készültek, azok a szerzetesekre vonatkozó áldások, melyek a 
konyhai szolgálatot végző hetes fráterekre vonatkoznak. Ezt sehogy 
sem lehet kanonokokra magyarázni, mert ilyen szolgálatot nem 
végeztek a kanonokok, csak szerzetesek. Különben ezek az áldások 
az akkori bencés kolostorokban voltak szokásban. 

12. Post missas et communiones super ebdomad. dicatur mensae 
jratrem lectorem. 

1 Az egész szertartás a hét kő elhelyezését kivéve megvan MURATORI: 
Antiquitates Italicae. IV. 820. col. 

2 V. ö. Rituale Strigoniense. 
3 MARTÈNE i. m, II. 294—295. 
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Domine labia mea aperies III. Samum fac. etc. Mitte ei domine. 
Dominus custodiat te etc. 

Domine exaudi. Or. Dominus uobisc. 
Dominus custodiat introitum et exitum tuum et auferat a te 

spiritum elacionis et ignorancie, ut repletus spiritu humilitatis et 
sciencie intellectum capias sacre leccionis. Per. 

I}. Super egredientes fratres ebdomad. coquine post matutinas. 
Benedictus es domine deus, qui adiuusti me et consolatus es 

me III. Saluum fac. et. mint föntebb. 
Deus cui semper accepta sunt u o t a . . . 

ALBERS Consuet. Mon. III. 173. 1. 

Super ingredientes. 
Deus in adiutorium meum intende III. Saluos fac. etc. mint 

föntebb. 
Misericors ac piisime deus . . . ALBERS. i. m. III. 174. 1. 

Ezen áldások eredetükre és használatukra nézve bencés áldá
sok. Ezekkel áldották meg a szolgálattevő szerzeteseket már a leg
régibb időben Monte Cassinoban,1 Hirschauban,2 a St Germaini 
kolostorban,3 St Gallenben4 és a clunyi fegyelemmel összefüggő 
más kolostorokban. 

Ezek az áldások annak valószínű bizonyítékai, hogy nálunk is 
a clunyi fegyelem dívott a bencéseknél. Ennek nem mond ellene 
az a körülmény sem, hogy később, a XVI. század, elején Tolnay 
Máté főapát idejében nem ezeket az áldásformákat használták a 
pannonhalmi kolostorban, hanem a subiacoiakat.5 Ennek megvan 
az oka. Pannonhalmán ebben az időben már a melki rendet fogad
ták el a magyar bencések. V. Albert osztrák herceg, később magyar 
király a bencések, nevezetesen Melk reformációját Seyringen Mik
lós jámbor és tudós subiacoi perjelre bízta, aki 1418-ban vonult be 
Melkbe és működése azzal járt, hogy a rend szokásaiban némi egy
séget teremtett és subiacoi szokásokat is belevett a reformba.6 Pan-

1 ALBERS: Consuet. Mon. III. 173—4. 1. 
2 (Hergott) : Vêtus disciplina monastica. Parisiis 1726. 464., 466. 1. 
3 MARTÈNE: De antiqu. Eccl. Rit. IV. 45. 1. 

4 Albers c. m. III. 173—4. 
5 PRT. (Pannonhalmi Rendtörténet) III. 408—9. 1. 
6 PRT. III. 23. 
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nonhalma melki mintára nyomatta az 1506.-Í breviáriumot és így 
kerültek bele a subiacoi áldások. 

13. Benedictiones in monasterio. Már a VIII. századtól kezdve 
szokás volt a bencés kolostorokban a templom és a kolostor egyes 
részeinek megáldása. Az összes bencés kolostori szokásokban meg
találjuk a vasárnap reggeli vízszentelést és utána a körmenetet, 
amelyben a ház fontosabb részeit végigjárták és szenteltvízzel meg
hintették. Ez az aktus később ünnepélyes aktussá vált és az egész 
ház jelen volt. Az áldások száma kolostoronkint változott. 

A Pray-k. meglehetősen gazdag kolostori áldássorozata felvi
lágosít bennünket azon kolostor helyzetéről is, amelynek készült. 
A vízszentelés után, amely az Alcuinus-féle függelék szerint történt, 
először a sekrestyét áldották meg, majd a temetőbe mentek. Ez 
annak a jele, hogy a temető a kor szokása szerint a templom körül 
volt, ugyanezt árulja el a hamvazószerdái szertartás is. A temető 
után a kolostor jött sorra, ahol először a betegszobába mentek, 
azután a káptalanba, majd a hálóterembe, az ebédlőbe, a nappali 
szobába (caminata), a konyhába és azután a raktárba. A kert követ
kezett ezután, melyre különösképen a szérűre vonatkozó áldást 
mondották el. Ez is élénk tanuja, hogy határozott helyről van szó, 
melynél szérű nem volt a kolostor körül. Azután a körmenet a 
lardariumba tért, melyben a húst és egyéb ételnemüeket tartották. 
Ezen szertartás tanúsága szerint tehát kolostorunkban ettek húst a 
szerzetesek. Majd ezután a menet visszatért a templomba. 

A szertartás rendje a következő volt: 
A vízszentelés az Alcuinus formula szerint. 

Azután áldások a következő rendben: 
In oct. pentec. in sacrario. 
Asperges. Pax huic domui. Pax intrantibus et ministrantibus 

in ea. Dominus uob. Et cum oratio. 
Omnipotens et misericors deus, qui sacerdotum ministerio 

ad tibi seruiendum et supplicandum uti digneris, quesumus 
immensam clemenciam tuam, ut quicquid modo uisitamus uisites, 
quicquid benedicimus benedicas, sitque ad nostre humilitatis intro-
itum sanctorum tuorum meritis fuga demonum, angelice pacis 
ingressus. Per. 
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In cimiterio. 
Ps. Miserere. Requiem eternam. V. A porta inf. Dominus uob. 
Benedicere digneris omnipotens deus piisime consolator uiuo-

rum simul et mortuorum in te credencium huius terre locellum 
tibi domino deo dedicatum, ut sit cimiterium, hoc est dulcis quies 
et dormicio corporum xpianorum inibi quiescencium et anime 
fidelium, quorum corpora hic sepulta et sepelienda sunt resur-
rectura, quandoque spiritualia in eterna beatitudine partém et 
societatem cum sanctis et electis omnibus habere mereantur. Per. 

In domo infirmorum. 
Pax huic domui. Pax intrantibus et habitantibus in ea. Dominus 

uob. Omnipotens et misericors deus, qui inmensam clemenciam... 
FRANZ I. 637 (6). 

In capitulo. 
Pax h. d. Pax intrantibus et penitentibus in ea. 
Omnipotens et sempiterne deus, qui per coequalem et coe-

ternam tibi sapienciam perditumque hominem ad regna celestia 
reuocasti, super hanc domum, quesumus copiam tue benediccionis 
effunde et méditantes in ea pietatis tue dono sanctifica, ut repleti 
spiritu humilitatis et de peccatis suis satisfaccionis munere et sacre 
leccionis in ea capiant intellectum. 

In dormitorio. 
Pax h. d. Pax intrantibus et dormientibus in ea. Dominus uob. 
Benedic domine, quesumus, hoc famulorum . . . 

FRANZ I. 637 (5). 
In refectorio. 
Pax h. d. Pax intrantibus et manducantibus et bibentibus in ea. 

Dominus uob. 
Omnipotens et misericors deus, qui famulos t u o s . . . 

FRANZ I. 639 (11). 
In caminataA 
Pax h. d. Pax intrantibus et dormientibus et manentibus in ea. 
Omnipotens et misericors deus cuius sapiencia . . . 

FRANZ I. 640 (16). 
In coquina. 
Pax h. d. Pax intrantibus et coquentibus in ea. 
Deus ante cuius conspectum assistunt... FRANZ I. 639 (10 b). 

1 Ez a hely fűtött nagyobb helyiséget jelentett, ahol a szerzetesek nap
pal tartózkodtak. 
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In cellario. 
Pax h. d. Pax intrantibus et ministrantibus in ea. 
Omnipotens et misericors deus, qui utique.. . 

FRANZ I. 639 (12). 
In ortoJ 
Ostende nobis. Et salut. Dominus uob. 
Omnipotens et sempiterne deus, qui benedixisti horrea.. . 

FRANZ I. 643 (27). 
In lardario. 
Ostende etc. 
Omnipotens et mis. deus, qui necessitatem... 

FRANZ I. 640 (14 a). 
Ezután a «Domine ihesu christe, qui introitum postarum» 

kezdetű oratiót mondották el és ezzel visszatértek a templomba. 
Majd a rubrica így folytatja: In introitu ecchsie incipiat cantor. 
Iniquitates nostras. Több zsoltár után egy befejező oratio kezdődik.2 

Via sanctorum omnium.. . MARTÈNE II. 202. 1. 
Ezen áldások vizsgálata kitekintést enged középkori liturgia-

és kultúrtörténetünkre, melynek hordozója az egyház, forrása pedig 
a nyugat volt. Ha még hozzájuk vesszük, hogy külön miséje van a 
szent sírnak és későbbi kéz beleírta a szentföldért való imád
ságot, kibontakozik a magyar középkor és a használat korának 
lelki képe. 

Mivel a Pray-kódex fuzionált sacramentarium, melyben a 
gregorián-alap gelazián és gallikán interpolációkkal bővült az 
Alcuinus-féle függelékből vett néhány részlettel együtt, könnyen 
tartalmazhat francia és német elemeket, mert ez a fúzió a frank 
birodalom területén ment végbe. A gyertyaszentelői tüzszentelés 
francia szokás volt, melyből csak a benedictio luminis ment át 
a német egyházba, viszont az «exorcismus cineris» FRANZ szerint 
merőben német helyeken fordul elő. Az bizonyos a misék ora-
tióiból, hogy német szűrőn át jutott hozzánk és már itthon is 
alakítottak rajta. Ezt legjobban bizonyítja az, hogy már a magyar 
szentek is benne vannak. 

1 Ezt szokták rendes körülmények közt a «in granario» és «in horreo» 
mondani. 

2 V. ö. ugyanezen oratiót CORBIEI Rátold sacramentariumában. MARTÈNE. 
I. 202. 1. 
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A tárgyalt benedictiók a ben. in periculo partus, ben. perarum 
et baculorum kivételével az első, az originális kézírásai és hozzá
tartoznak a kódex törzséhez. Ugyancsak hozzátartoznak a halotti 
szertartások is a latin sermo végéig. Ez szemmel látható és soha 
senki KARÁcsONYiig kétségbe nem vonta. A Pray-kódex ezen törzs
részében semmi sem ellenkezik a korabeli bencés kolostori szoká
sokkal ; ami mégis ellentétesnek látszik, annak alább fogjuk okát adni-

KARÁCSONYI val szemben megállapítjuk, hogy a bencés kolos
torokban volt custos, voltak magisterek, volt schola cantorum, 
kik ezen szertartásokban mind szerepelnek. De szerepelnek ezen 
eredeti törzsrészben az apát, a convent (a halotti szertartásoknál) 
a fráterek több helyen az áldásokban is (hamvazó szerda, gyertya
szentelő), jegyzetekben megjelöltük, ahol a clunyi consuetudók 
(szerzetes szokások) hangja cseng vissza. Mindez érthetetlen volna, 
ha a kódex világi papok számára készült volna. 

Jóllehet később fogjuk fejtegetni az eredet és használat helyé
nek kérdését, már itt előre leszögezzük, hogy a Pray-kódex a 
fehérvári prépost számára nem készülhetett, mert 1. nem volna 
így megfejthető, mimódon kerültek bele a szerzetesekre vonatkozó 
részek. 2. a Pray-kódex egyházi ruháit nem viselhette a fehérvári 
prépost, mert csak 1366-ban kapta meg a püspöksüveget és pásztor
botot,! 1411-ben pedig a gyürü és egyéb főpapi jelvények viselési 
jogát.2 A Pray-kódexben már mindezek benne vannak. 3. KARÁCSONYI 

egyik főérve a fehérvári eredet mellett az, hogy csak Fehérvárott 
volt a falakon kívül Szent Margit-kápolna, melyhez a föltámadás 
szertartása szerint a körmenet kivonult. Erre meg kell jegyeznünk, 
hogy az említett hely egy szóval sem mondja, hogy Szent Margit 
kápolnája a falakon kívül lett volna. Amikor a helységen kívül ment 
a körmenet, azt külön ki is mondja kódexünk, pl. virágvasárnapján. 
4. A «civitas» szó nem bizonyít a mellett, hogy a Pray-k.-t csak 

1 SEBESTYÉN József: A székesfehérvári prépostság és káptalan egyházi 
kiváltságai. Századok, 1925. 392. 1. THEINER : Monumenta Historica Hungáriáé. 
II. 81. 

2 Századok, 1926. 463. 1. LUKCSICS : Monumenta Rom. Ep. Veszpr. II. 
3S6—7. 
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városban használhatták. Ezen szó két alkalommal fordul elő: a 
virágvasárnapi körmenetben és az alapkőletétel szertartásánál. 
Ez utóbbi helyre azon rituáléból került, amelyből az áldás formu
láját vették.1 Az előbbi helyre pedig azon ordóból, melyből a virág
vasárnapjára szóló szertartás leírását vette a másoló. 

Itt kell megfelelnünk arra a kérdésre, hogy jóllehet azt állítjuk, 
hogy a Pray-k.-et szerzetesek írták és azok használták, mégis honnan 
van. az, hogy több, sőt sok olyan kifejezés van épen a közölt 
áldások formuláiban, mely határozottan világi papokra vonatkozik. 
Ez a pont az, mely a legtöbb nehézséget okozta a kutatóknak és 
sok félreértést okozott. Erre fölvilágosítást ad későbbi miseköny
veinknek vizsgálata. Említettük már, hogy az egyházi évvel kapcso
latos áldások kódexünkben mindenütt «ordo» címmel kezdődnek. 
Ez már maga is elárulja, hogy e részeket egy ordináriusból, vagy 
ordóból vette át, mert abban az időben ez volt a rendes helyük 
az ilyen szertartásoknak. Ezen ordo részletei más világi papok szá
mára írt missaleinkban is előtűnnek. Tehát eredetileg világi papok 
számára készült ordo volt az, melyet a Pray-k. alapul vett. A Pray-k. 
szertartásainak utasításai nem állanak oly egyedül, mint ahogyan 
eddigi vizsgálói hitték. Ezen ordo, mely egészében már nem talál
ható, részleteiben még tovább is élt. Több-kevesebb eltéréssel, 
melyet az idő, a hely és a használandó testület szükségletei meg
kívántak, megvan a pozsonyi káptalan 10. számú (1341-ből) és a 
Nemzeti Múzeum 94. sz. missaléjában (a XV. sz.-ból).2 A pozsonyi 
missale meghagyja a püspök számára szóló utasításokat, a buda
pesti átalakítja egy presbiter számára, a Pray-k. pedig meghagyja 
a pontifex szót, de a püspök neve helyébe következetesen pres
biteri tesz. Azonban ez az átalakítás nem történt meg tökéletes 
pontossággal, mert több helyen világi papokra vonatkozó kifejezések 
maradtak benne. Egy tekintet az alább közölt idézetre, meggyőz 
állításunk igazságáról. A nagyszombati szertartásra vonatkozóan 
így intézkedik a három hivatkozott missale: 

1 MURATORI: Antiqu. Italicae. IV. 820. 
2 Régebbi jelzése 1987. KNAUZ : Magyar Sión VI. 889. 1. 
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Pray-kôdex. 

Ordo in sancto Sab-
bato. Sabbati die ornetur 
ecclesia omnibus orna-
mentis et utensilibus suis. 
Hora VII. conueniat om
nis clerus in ecclesiam 
et paret (sic !) se uesti-
mentis sollemnibus. Dia-
conus dalmaticis ; sub-
diaconus sericis albis. 
Paratisque omnibus ex-
pectent iussum pontificis 
in ordine suo in choro-
Cum autem presbiter fue-
rit paratus in sacrario 
ueniat clerus obuiam sibi 
cum aqua benedicta et 
turibulis et candelabris 
sine igné et plenario. Et 
surgens presbiter eat cum 
plena processione et cru-
cibus cantando XV gra-
duum psalmos, ubi fuerit 
ignis paratus ad bene-
dicendum etc. 

Pozsony. 10. s%. Missale. 
034i-)x 

Ordo in Sabbato sancto. 
Sabbato die ornetur ecc
lesia omnibus ornamen-
tis et utensilibus suis. 
Hora septima conueniat 
omnis clerus inecclesiam 
et préparent se unus-
quisque uestimentis sol-
lempnibus ad suum ordi-
nem. Preparatis omni
bus expectent iussum 
pontificis in ordine suo. 
Cum autem episcopus 
fuerit paratus in sacrario 
veniat clerus obuiam sibi 
cum aqua benedicta et 
turribulis et candelis sine 
igné et plenario. Et sur
gens episcopus cum plena 
processione et crucibus 
cantando psalmos quin-
decim graduum sine gló
ria patri et uadat usque 
ad locum, ubi preparatus 
fuerit ignis ad benedi-
cendum. 

Nemzeti Múzeum. 94. s^. 

OrdoinsabbatoSancto. 
Item ornetur ecclesia 
omnibus ornamentis et 
utensilibus suis. Hora 
septima conueniat omnis 
clerus in ecclesiam et 
preparet se unusquisque 
uestimentis sollempnibus 
ad suum ordinem. Pre
paratis omnibus expec
tent iussum officianlis 
presbiteri in ordine suo 
in choro. Cum autem 
ipse presbiter fuerit pre
paratus in sacrario, uenit 
clerus obuiam sibi cum 
aqua benedicta et thuri-
bulis et candelis sine 
igné et plenáris, deinde 
sacerdos eat cum plena 
processione et crucibus 
cantando psalmos Quin-
decim graduum sine gló
ria patri uidelicet Ad 
dominum usque Laudate 
nomen domini et uadat 
usque ad iocum, ubi pre
paratus fuerit ignis ad 
benedicendum. 

Az összehasonlítást folytathatnánk, de ez az idézet is elég 
arra, hogy lássuk, hogy a három hely ugyanazon ordo töredéke. 
Mondanunk sem kell, hogy a szerzetesekre vonatkozó rész a két 
későbbi kétségtelenül világi papok számára készült missaléban 
hiányzik, vagy más kifejezéseket használ. A pozsonyi 10. sz. 
missale függetlenül készült a Pray-k.-től. A Nemzeti Múzeum 94. sz. 
missaléja azonban sok olyan hasonlóságot árul el, amely köze
lebbi összeköttetésbe hozza a Pray-k.-szel és nem lehetetlen, hogy 
a két szövegnek tüzetes összevetése azt az eredményt hozza, hogy 

1 DANKÓ J. : Vetus Hymnarium Hungaricum. 1893. 580. 1. 
Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 
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a Pray-k. már a XV. sz.-ban Pozsonyban volt, vagy ott, ahol 
ezen missalét írták. Mind a két másik missale esztergomi egyház
megyei és a 94. sz. Pozsonyból került Budapestre. 

A halotti szertartások a legnagyobb valószínűség szerint egy 
szerzetes consuetudóból kerültek a Pray-kódexbe. 

Még egy másik adatunk is van amellett, hogy az említett 
részek egy más liturgikus könyvből kerültek a Pray-kódexbe. Isme
retes, hogy a húsvétnapi szertartások között a föltámadási misz
tériumdráma is helyet foglal. Az eddig ismert körülbelül két- és 
félszáz ilyen dráma között egy sincs a miénken kívül, mely sacra-
mentariumban vagy missale plenumban volna található, hanem 
mind agendákban, ordokban, breviáriumokban és más liturgikus 
könyvekben, vagy szerzetes consuetudókban vannak.1 Ez is mutatja, 
hogy a Pray-k.-be is ilyen ordoból, vagy amint a szerzeteseknél 
nevezték, consuetudókból került ide. 

Ezzel egyszersmind kibővítettük a teret, melyben a Pray-kódex 
sorsa után kutatni kell, mert rámutattunk egy ordo töredékére, 
amelyet az Árpád-korban használtak és még később is élt. 

Pannonhalma. ZALÁN MENYHÉRT. 

1 C. LANGE: Die lateinischen Osterfeiern. München 1887. 
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RENDELTETÉSE. 

Feltűnő jelenség, hogy bár a «Halotti Beszéd» irodalma 
nyelvészeink példás buzgalmából évről-évre gyarapszik és már csak
nem minden mondatát külön értekezés magyarázza, maga a Pray-
kódex, mely azt magában foglalja, egyre jobban háttérbe szorul. 
Változatos tartalmát még ma sem ismerjük eléggé, problémái 
megoldatlanok, mert PRAY, OCSKAY vagy BÉKÉSI kutató iránya 
követőkre nem talált. Pedig milyen fontos lenne a kódex szelle
mének kutatása. Benne a sok apró, elejtett részlet nyomán önként 
tárulna fel az új hit terjesztette művelődés és az idegen papok külön
leges sikerei a friss magyar irtványon. 

E cél szolgálatában legutóbb két figyelemre méltó értekezés 
jelent meg: KARÁCSONYI Jánosé: «Hol írták a Halotti Beszédet?» 
(Magyar Nyelv, 1925, 221. 1.) és ZALÁN Menyhérté: «A Pray-
kódex forrásaihoz» (Magyar Könyvszemle, 1926, 246. L). Mind a 
kettő új szempontokat érint, új megállapításokhoz jut, de érthető, 
hogy eredményeik nem férnek össze, sőt épen a legfontosabb 
kérdésben, a kódex eredeti rendeltetése és szerzője felől szembe
kerülnek egymással. Amíg KARÁCSONYI új mederbe tereli és meg
erősíti az OcsKAY-féle elméletet, addig ZALÁN, úgylátszik R. PRIKKEL 

Marián nyomdokain,1 még merészebb érveléssel a kódex javarészét 
a bencés-rend számára foglalja le, mert Venerabilis Beda, Alcuinus 
és Bernoldus rendtársak müveiben látja kódexünk forrásait. És 
mégis, bármennyire nyomós argumentumokkal támogatja a két 
szerző új elméleteit, hogy közelebb hozzuk őket egymáshoz, min
denikből le kell nyesni valamit. Ha KARÁCSONYI cikkéből leszeljük 
a székesfehérvári-somogyvári kalandot ZALÁNÉból pedig a Beda-

1 Pannonhalmi Szent Benedek-rend tört. I. k. 

5* 
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féle Computust ulaetius e trunco florebunt», értéket hoznak és 
haladást jelentenek a kódex kutatása terén. 

KARÁCSONYI megoldása valóban tetszetős és ha megállana, 
magyarázatát adná, mikép kerültek össze a kódex idegen, össze 
nem illő részletei, a két húsvéti tábla, vagy pl. a 22. terniónak 
túlnyomólag francia szentekről szóló miséi. De már a Libellus-
Ordinariusról adott elmélet erőltetett és ZALÁN magyarázata után 
tovább nem védhető. Különben KARÁCSONYI okfejtése, hogy a 
kódex eredetileg nem a bencés-rend számára készült, teljesen szi
lárd és mi e nyomon haladva, akarjuk tovább vinni a kérdést, 
noha részben KARÁCSONYI intenciói ellenére keressük, hol és mikép 
került a csaknem kész kódex a bencések birtokába? Egyelőre 
hagyjuk figyelmen kívül az első lapokat, a zsinati végzéseket és 
a naptárt, nézzük a tulajdonképeni missalet. Aki figyelmesen olvassa 
a 3^—40. lap misére való előkészületét és az öltözködést, meg
állapíthatja, hogy ez nem egyszerű pap, még kevésbbé szerzetes 
számára való. Pedig úgy indul Quomodo presbyter e t c . , de a szö
veg csakhamar összezavarodik. Már az első Confiteor nincs a maga 
helyén, a másik: Succurre mihi stb. imádság utólag Íródott egy 
üresen maradt helyre, tovább pedig a tulajdonképeni preparaciót 
csak a pontifex, azaz püspök végzi. Nem követelünk a pontifex 
számára nagyobb rangot, még érsekséget sem, csak azt, ami őt a 
kódex szelleme szerint megilleti. Mert ha itt a miseimák: Szent 
Adalbert, Wolfgang, Gellért, Ágoston stb. szenteket következetesen 
pontifexnek mondják (az episcopus alak csak kétszer fordul elő), 
akkor a pontifex nem általánosító szó, amiként KARÁCSONYI akarja 
(225. lap), hanem székhelyén archidiakonusával celebráló püspököt 
jelent. Ezt a szót használja a Szent István-legenda: «Monachus 
Gerardus constitutione superna pontifex electus etc.» s alább (X. 
22.) inito consilio statuunt pontifices basilicam sanctificare... 
A kódex pontifexe is felölti összes főpapi jelvényeit a megfelelő 
imák kíséretében, amilyen jelvényeket ezidöben apát egyáltalában 
nem viselhetett. A kódexben foglalt zsinati határozatok (BATTHYÁNYI : 
Leges eccles, II. 124.) határozottan tiltják, hogy az apátok püspöki 
süveget, kesztyűt, vagy más főpapi jelvényt használjanak. Hogy ne 
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merüljünk az ide nem tartozó liturgiái, vagy egyháztörténelmi 
fejtegetésekbe, kódexünk világirodalmi jelentőségű és a külföldi 
emlékekben nem található anyagából csak két tételt ragadunk ki. 
Ez a cidrához és a balteushoz való ima. 

A kérdéses cidrát a püspök e szavakkal teszi fejére: Pone 
Domine galeam salutis in capite meo ad superandas et expugnandas 
omnes... catervas diabolicas. Tehát határozottan szimbolikus értelmű 
íejdíszről, nem sisakról van szó. A szöveg némileg módosítva, ma 
az amictus felvételénél szolgál. Eredete az ó-szövetség vestimenta 
faciant: superhumerale, cidarim et balteum szavaiban (Exod. 28. 4.) 
kereshető. És papunk valóban felölti mind a hármat, úgy hogy 
mozarabikus hatásra is gondolhatnánk, de tovább (Exod. 29. 9.) 
megtaláljuk, hogy a levitasüveg a tulajdonképeni kidátis, amit a 
Vulgata szövege itt már murának fordít, tehát a görög szóból 
olasz-latin cidra lett. Már most püspöki süveg volt-e ez mindig 
és milyen? MIGNE (Patrologia lat. T. 78. Sti. Gregorii papae I. 
opera Tom. IV. 544.) jegyzete Nagy Szent Gergelynek szavaira 
hivatkozik (meghalt 390-ben): me pontificem ungis, capitique 
cidarim imponis... és alább : laminae aureae, quas gestasse ferunt 
S. Joannem et Jacobum non sunt coronae, nec cidaris, nec mitra... 

Eredetileg tehát nem volt azonos a két fejdísz és előbb a 
cidra enyészett el, mert a X. századon túl nem igen találkozunk 
vele a forrásokban, ép úgy mint a cingulusra akasztott balteussú. 
MIGNE (id. h. 542, illetőleg 239.) Szent Gergely korában szokat
lannak mondja, az ott közölt régi miseelőkészületeiben megtalál
juk ugyan alkalmazását, de nem eredeti formájában, hanem csak 
mint symbolum castitatist; itt még a felvétele is más, nem olyan 
harcias, mint a mienk, mikor ezt mondja : «Accinge gladium tuum 
Domine super femur meum, ut viriliter possim dimicare contra ini-
micos meos, spe firma caritatis aeternae...» Ellenben megtaláljuk 
ezt a kis imát a pápa és a püspökök által a X—XI. században 
gyakorolt lovagavatás, illetőleg kardáldás szertartásában, amikor 
a lovaggáütés még ismeretlen volt (lásd A. FRANZ: Die kirch
lichen Benediktionen des Mittelalters, Freiburg i/D. 1909. (IL 
923.). Tudjuk, hogy pl. IV. Henriket 1065-ben a trieri püspök 
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ugyancsak megszentelt karddal avatja lovaggá; Angliában Hódító 
Vilmos fiát a püspökök avatják lovaggá, hasonlóképen Monforti 
Simon (1213-ban) az orleansi püspököt kéri fel erre; ép úgy, mint 
II. Géza királyunkat még 1146-ban is, ugyancsak püspökök szen
telik lovaggá (Freisingi Ottó Krónikája). Ennélfogva, ha króni
káink, pl. Kézai és később a bécsi Képes Krónika azt állítja Szent 
István királyról, hogy őt a Hunt-Pázmán testvérek német módon 
karddal övezték, feltéve, hogy megtörtént, e% nem jelent lovaggáütést, 
mert ebben az időben egyházi aktus volt az avatás és világivá 
fokozatosan csak a XIII. század folyamán lett. A Képes Krónika 
tehát saját kora felfogását tükrözteti vissza, amikor «more ger-
manico»-ról beszél. Az a pap, aki balteust köt, ami tulajdonképen 
kardöv, tehát «-cingulum militare», miután papi cingulumát már 
előbb felkötötte, tulaj donképen a kardöve^ést akarta jelképezni, 
tehát ez a magyar pap valamikor valóban karddal lépett az oltár
hoz, aminek nyoma az olasz krónikákban (PAULER I. 356), vala
mint a királyi koronázásokon Rómában megmaradt. 

E kitéréssel csak azt akartuk igazolni, hogy kódexünk szel
leme nem vall mindenütt a XII. századra, hanem sokszor archaizál, 
legalább a VIII—X. századra megy vissza, sőt pl. a kétféle «con-
fiteor» még ennél is régibb, mert Nagy Szent Gergely missa 
antiqua-]à.rz emlékeztet, akárcsak kódexünk benedictio thalami]%, 
ami valójában nem is a nyoszolya, hanem magának a jegyespár
nak, vagy inkább a menny asszonynak megáldása. Ennek a szertar
tásnak szövegét, ugyanezen névvel, már a VIII—X. századi dél
olasz és francia sacramentariumokban is megtaláljuk (v. ö. A 
FRANZ idézett müvét, H. 177. 1.), de míg odaát e szertartás mel
lett valóban kifejlődött a «Modus introducendi ad ledum» a kap
csolatos szertartások és imákkal a «ligatio» ellen; addig ez az 
idegen elem, ami józanabb pogány ságunktói távol eső gondolat, 
itt helyet nem talált, pedig eljutott még a németség körébe is. 
(v. ö. Holder, Handschriften in Karlsruhe, VI. p. 383.). Hasonló 
régiség pl. a H. B. úgynevezett nagyobb megszólítása, mert a 
latin szöveg már a Cod. Avellanensisban is megvan. (MIGNE Pa-
trol. lat. Tom. 151., 929. 1.), de a temetés szertartása eltér ettől. 
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Hogy kódexünk pontifex-e valóságos püspök és nem apát, 
de nem is prépost, még tovább is bizonyítjuk. A fent idézett zsinati 
végzések szerint, a szerzeteseknek keresztelniök, vagy prédikálniuk 
(ad populum sermonem facere) nem szabad. Már pedig kódexünk 
templomának keresztkútja van, vizet szentel, felnőtt katechumene-
ket oktat és vizsgáztat, benne deákok működnek, custos, magister, 
kanonokok vezetése alatt (schola cantorum) énekelnek, sőt úgylát
szik zenélnek is, legalább harsonájuk (tuba ductilis) volt az egyik 
hymnus tanúsága szerint. Másutt archidiakonus szerepel, csupa 
olyan jelenség és hivatal, amilyennek prépost, vagy apát mellett 
nincs helye. Kódexünk több helyen tartat beszédet. így pl. virág
vasárnapon, máskor az evangélium után és feltámadáskor, ami 
pontosan egyezik az idézett zsinatvégzések utasításaival. 

Akik a pontifex-et mindenáron apáttá akarják degradálni, 
arra hivatkoznak, hogy a kódexből hiányzik a nagyheti olajszente-
lés. Igen, a missa chrismalis csonka, amint hogy hiányos az egész 
nagyhét ritusa, de ennek okát adja épen a szerdai utasítás: «dicat 
orationes, sicut in libro continentur». Tehát ez a szertartás más 
könyvben volt megírva. De különben az olajszentelés itt nem volt 
feltétlenül szükséges, mert ezt ezidőben a püspök belátása szerint 
bármikor, esetleg évente többször is végezte és csak a XI. század 
folyamán kezdett terjedni, de nem kötelezöleg a mai usus, amiről 
régieskedő kódexünk még nem vett tudomást. (MIGNE Tom. 78. 
p. 325.) Hiszen ilyen defectusok alapján azt lehetne mondani, hogy 
az egész missale alig használható, mert pl. az egyes napokra ren
delt lecke és evangélium (Proprium m. de tempore), vagy az egész 
nagy heti passzió ugyancsak hiányzik belőle, pedig van rá utalás, 
hogy elmondották. Feltűnőbb hiba lehetne a keresztelés szertartásá
nak hiánya, miután katechumenekről beszél és vizet szentel szá
mukra, magát a keresztelés ritusát mégsem irja le. Kétségtelen 
tehát, hogy leckekönyve és evangéliuma mellett saját rituáléja 
volt, külön könyvben. 

Épen ezek a látszólagos hiányok adják kódexünk nemes pati
náját és igazolják a legrégibb misekönyvekből való származását. Már 
Nagy Szent Gergely misekönyvéhez fűzött magyarázatok (MIGNE idé-
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zett helyén. P. IV. p. 233.) adják utasításul: «.Qui voluerit sacerdotis 
nom en habere, discal necessaria antequam manus Episcopi caput 
eius tangat i. e. 1. Psalterium. 

2. Lectionarium cum Evangeliis. 
} . Sacramentorum librum. 
4. Baptisterium. 
j . Computum cum cyclo, e néven a naptári számítást a táblá

zatok, cyclusok alapján értve, míg az Ordinariust nem említi. 
Szóval mind megannyi külön, de összetartozó könyvet kell gon
dolnunk, amelyek közül nálunk csak a 3. és 5. maradt meg cson
kán, újdonságul az Ordinarius járult hozzá, a többi elveszett. Ez az 
5., illetőleg 6. könyv, volt tehát a papnevelők tananyagának leg
főbb része, de nyoma van nálunk a többi tanulmánynak is. Saj
nos, itt még a III. rész sem illeszkedik jól a presbyterek igényei
hez, mert a legfőbb szertartásokat, úgyszólván az egész éven át, 
csak a püspök végzi, az egyszerűbb ritus legtöbbször hiányzik, 
tehát falusi plébános pusztán erre a könyvre nem támaszkodha
tott. Hogy az apró liturgikus részleteket ismét mellőzzük, csak a 
közismert nagyobb ünnepekre utalunk. így pl. a virágvasárnapi 
szertartást pontifex végzi : Circumstante clero et populo; a nagy
péntekit ecclesiastici, presbyteri et ceteri kísérik. Az utasítás szerint 
a papok ez alkalommal mezítláb nem jelenhetnek meg az oltárnál, 
holott a szerzeteseknek épen ezt parancsolták szabályaik. Ezt a 
szertartást is az «Antistes» végzi archidiakonusával; tehát kétség
telen megyéspüspök; azért egy hasonló szövegű bécsi kódex, 
amint OCSKAY kimutatta, e helyütt határozottan püspököt ír. A nagy
szombati keresztkút megáldását ugyancsak pontifex végzi, akár csak 
a pünkösdi körmenetet. Ez alkalommal a keresztelés után kétféle 
litániát mondanak, az egyik: «Secundum canonicosy>, a másik «Secun-
dum monachos». Ez érthető, mert a püspök az ilyen ünnepekre a 
szerzeteseket is berendelhette a káptalanba, de nem mehetett szer
zetesek templomába celebrálni. A Gyertyaszentelőkor is működő 
schola cantorum, vagy a gyertyaosztó custos csak káptalanbeli 
lehetett. 

Tudjuk, hogy a későbbi infulás apátoknak aránylag nagy jog-
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körük volt, de kódexünk erről még mit sem tud. Apró benedictióh, 
pl. hamvazó-szerdán a hamu, a húsvéti pálmaszentelés vagy a temető 
megáldása stb. itt határozottan pontifikális funktiók. Ha az akkori 
apát, már igazán főpapi hatalommal birt volna,1 az épülő templom 
alapkövét maga benedikálta volna. De itt egyenesen hivatkozással 
a zsinati végzésekre, megint a püspök jelenik meg, szóval a régi 
határozatok még ekkor is, kb. az 1220-as években érvényesek. 
A temető maga határozottan világi hívek és nem szerzetesek szá
mára szenteltetik, a szertartás imája : « Ut hoc cimiterium, sive 
poliandrium, in quo famulorum, famularumque corpora requiescere 
debent stb.» erre vall. 

Eddig KARÁCSONYI érveléseit támogattuk újabb adatokkal, de a 
somogyvári kalandnál már elválunk. Nem tudjuk megérteni, KARÁ
CSONYI sem mondja, hogy a székesfehérvári prépost miért vált meg 
a drága misekönyvtől, vagy miért vitte épen Somogyvárra? Vájjon 
ő is olyan viszonyok közül került-e, mint az admonti biblia egy
kori gazdája? Az a gyenge sequentia Szent Egyedről, úgy amint 
azt KARÁCSONYI közli (id. h. 226. lapján), olyan általános, hogy 
ha a ritmusba beillő más szent nevét alkalmazzuk, arra is illeni 
fog. Tulaj donképen csak a vers második fele (eddig nincs kiadva) 
és benne a pseudolegenda teszi elfogadhatóvá, hogy itt valóban a: 
«•Sancti patris Egidih dicséretét zengi: «tarn plebs quam citrus 
humilis». De szabad-e erre a két sorra építeni az egész somogy
vári elméletet és a francia hatást ? A «páter Egidius» csak abba-
apát cím, amit szükségképen megadott neki más is, nemcsak a 
bencés-rend tagja. De tegyük fel, hogy ezt a hymnust másutt 
sehol sem ismerik és valóban itt költötte Szent Egyednek valami lel-

1 Zsinataink idézett rendelkezései nem tesznek kivételt, tehát a tilalom 
pannonhalmi apátot is érte, aki legelébb kezdett főpapi skandált viselni (murá
ról még itt sincs szó). Második kísérlete az apátnak 1175-re esik, amikor III* 
Sándor pápa elismeri számára az infuldnak, állítólag már negyven év óta gya
korolt jogát, de ez nyilván csak a clunyi apát jogának átvétele lenne, bár ez 
nem sikerült, hiszen a casinói apát is csak i2oS-ban nyert infulát. Nálunk az 
apátok fozatosan nyerik a jogokat, legelébb csak a keresztelés jogát kérik, majd 
-okozatosan 1216-tól 1225-ig ismét a casinói apát példájára való hivatkozással, 
a többi kiváltságot. 
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kes tisztelője, vájjon mit bizonyít ez? Miután az egyház kiemelte 
Egyedet az átlag szentek sorából és épen a XII. század elején 
beiktatta őt a tizennégy segítő szent közé, arról tudomást kellett 
vennie minden papnak, akár püspök, akár szerzetes és foglalkoznia 
kellett vele. így tehát foglalkoztak az állítólagos somogyvári ben" 
cések is, épen a maguk módja szerint. Beírták a maguk különle
ges védőszentjének hymnusát az elrongyolt, már akkor is piszkos 
kódex utolsó, borítéknélküli lapjára és az ügy ezzel el volt intézve. 
Mert a missale különleges miséje Szent Egidiusról, csak olyan 
egyszerű, hogy így fejezzük ki magunkat semmitmondó, akárcsak 
a sequentia. Legcsekélyebb utalás sincs arra, hogy a szentnek itt, 
legalább e napon, több joga volna, mint másnak, valami nexusát 
a klastrommal, vagy azt, hogy ő a védőszentje, sehol sem találjuk. 
Amint megülték Szent Egyed emlékét, azonmód tartották ugyancsak 
a kódex tanúsága szerint Szent Lőrinc, Szent Zsigmond, Szent Kristót 
stb. napját, vagy a Conversio és Translatio Benedicti-t legcseké
lyebb utalás nélkül a szerzetességre. Szent Egyed különleges kultu
szának nyomát keressük pl. a helynevekben, Somogyban, vagy 
országszerte, de semmi nyoma. Lám Csehországban, noha a somogy-
várihoz hasonló francia klastroma nem volt, közvetlenül a Gill-
Gillesböl alakult Jilj-Jilji franciás alakban hangzó öt helység neve 
van már a XII—XIII. században! 

Megfontolandó tovább, vájjon a clerus és mellette a humilis 
jelző szerzetest jelent-e? DU-CANGE szótára, miután vagy harminc 
fajta clerus, azaz clericust sorol fel (qui in gradu, in stallo est), 
végül megjegyzi únterdum etiam nonachi nominantur dum clerico-
rum munus implent». Ez pedig a somogyváriakra nem illik. A mi 
terminológiánkban és a kódexben foglalt zsinatok szövege alapján 
a clerus és a monachus ép oly határozottan szemben áll egymással, 
akár csak a külföldön. Hogy épen bencésekre vonatkozó példát 
idézzünk, utalunk ERDÉLYI L. (A Pannonhalmi Főapátság története, 
Budapest, 1902. I. 593. 1.) közölte 1102. évi oklevélre, ahol a 
pápa megengedi az apátnak, hogy még a papirenden levőket is, 
bármi fokon legyenek, felvehessen szerzetesei közé : «liceat clericos, 
cuiuscunque ordinis recipére ad monachicum habitum». Hasonló a 
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Szent Istvánlegenda VIII. 16. szava : «Per Christi servos et familiä
res clericos scilicet et monachos», kifejezéssel határozottan világi
papnak minősíti a clericust. 

Viszont a plebs DU-CANGE meghatározása szerint: «.fidèles, 

qui episcopo, vei sacerdoti proprio subsunt» jelentéssel bir. Ha a 
«.humilis» jelző erre vonatkozik, akkor felesleges, mert a nép úgyis 
conditione humilis. De itt a humilis jelző magára a papra vonat
kozik, tehát a pap : devotus vilis, exiguus értelmű, gyakran hasz
nált euphemistikus jelzővel él, ami főleg a püspöknek olyan címe 
volt, mint a pápáé, mikor servus servorumnzk mondta magát. 

Hogy ne legyen kétségünk a clerus és a ^/^^=populus mivolta 
és egymáshoz való viszonya felől, megint utalunk a barkaszente-
lés ünnepére, ahol a «pontifex circumstante clero et populos» szen
tel. A szertartás után a körmenet, ugyancsak «clerus et populus 
intrant civitatemi, tehát ez sem kolostor. Egyébként a plébánia 
körzetéhez vagy a püspökségbe tartozó hívek rangjukra való tekintet 
nélkül plebsnek számítanak. Ilyen hívei a plébánia jog nélküli szer
zeteseknek nem lehettek, ennélfogva itt a clerus szó szükségképen 
nem is gyűjtőnév, hanem clericus jelentésű, tehát jogilag egy pap 
is lehet, azaz ^humilis, devotus parochusy>. Viszont, ha gyűjtő
névnek tekintjük, akkor a clerus a kanonokok testülete is lehet, 
mert a kathedrális templom szolgálatában, csaknem szerzetesi 
szervezetben éltek a püspöknek alávetve, miként a szerzetesek 
az apátnak. 

Kell-e végül épen Somogyvárra és az ottani franciákra gon
dolnunk, ha a vitás 22. ternion levő szentek bejutását keressük? 
Már OCSKAY megnyugtat, hogy e szokatlannak látszó nevek, ugyan
akkor már a belga, valamint német missalek-ban is olvashatók. 
De nálunk sem teljesen ismeretlenek, mert a legtöbbje személy 
vagy helynév gyanánt, korábban, de későbben is előfordul az 
országban, de mindenkor Somogy vártól távol. Terjedésük iránya 
a tengerpart felé utal és közvetlenül Rómába vezet. Különben a 
somogyvári franciák mellé már 1138 táján jönnek a premontreiek 
Lotharingiából, utánuk a cisterek 1184 táján Clairveaux, Champagne 
Bezançon, Pontignan kolostoraiból. Előttük és utánuk polgári 
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elem is jött Franciaország más vidékeiről, tehát az a korhatár, 
amit KARÁCSONYI feltételez, 1198—1204 így is kijön, de hol a 
francia hatás? 

Tudjuk, hogy a somogyvári bencések francia apátsága (1091— 
1204-ig) rang és jólét tekintetében versenyzett a pannonhalmival. 
Módja volt a sokat emlegetett müveit nyugat divatját követnie, 
hiszen a francia kolostorokból kapta tagjait, vagy privilégiuma 
alapján legalább az apátját. Elég pontosan tudjuk, milyen volt az 
ottani apátságok külső-belső berendezése, élete és kultúrája. Profán 
emlékeken kívül a sacramentariumok is tételesen felsorolják a 
kolostorok évente többször, de legalább egyszer beszentelt helyisé
geit. Ez megvan a Pray-kódexben is. KARÁCSONYI teljes szövegét 
idézi, de az ott felsorolt helyiségek, pl.: a betegház, káptalan, 
fűtőház (caminata), konyha, pince, húskamra (lardarium) és a 
kert vajmi szegény és kicsiny klastromra vallanak. Hiszen másutt, 
az egykorú külföldi, szerényebb javadalmú apátságok ilyenkor 
19—27, néha még több, más és más rendeltetésű helyiséget szen
teltetnek fel. Hogy a fentiek után csak a legfontosabbakra hivat
kozzunk, a gazdag apátság nem nélkülözhette a könyvtárt, a külön 
irós^obát, a noviciusok és a laikus fráterek há^át, az ipari műhelyeket 
stb. berendezést, amiről másutt szó van. A kódex egészségügyi 
szabályai ismételten emlegetik a fürdőt, amit szintén fel kellett 
volna szentelni. Erről szó sincs, épen úgy mint a klastromban 
oly fontos iskoláról. Kötelezőleg és külön szentelték a szállót, 
azaz a vendégházat az utasok számára. Somogyvárott még külön 
a király számára fenntartott szállást is kell keresnünk, vájjon miért 
nem említi a jegyzék ezeket is a felszentelendők sorában? 

Nem látjuk eléggé igazolva a francia hatást a Bron^ vagy 
Haustria (Boronch, Austria helyett) irása által sem, mert ugyanaz 
a kéz máskor kihagyja a hehezetet: (h) ortus (h) ysopus, máskor 
th helyett c-t ír: absincium; libisticum helyett leuesticot használ 
stb., ami gallicizmusnak épen nem mondható. Talán több joggal 
kereshetjük kódexünk Libellusának a patarenoknak eretnekségére 
valló jegyzetében (lásd M. Sión, 1874. 426.), azt a nem kívánatos 
francia hatást, ami a somogyvári rendház feloszlatását okozta. Tud-
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juk, hogy Imre király, noha több alkalommal, a szó szoros értel
mében erős kézzel nyúlt az egyház ügyeibe, vagy a váci püspök 
üstökébe, még sem vesztette el a pápa bizalmát, még akkor sem, 
amikor a legátusát lecsukatta. Imre fenyítette meg III. Incze pápa 
kívánságára a délvidéki patarenusokat, tehát a francia albigensisek 
itteni hitrokonait; ugyancsak közvetlen pápai megbízásból ő osz
latta fel a fekete barátok visegrádi rendházát. Hihető, hogy a 
somogyvári beavatkozásnak valami komolyabb oka lehetett és a 
királyi nevelőnek, Bernát érseknek jutalmazása csak ürügy, mert 
a pápa nem tiltakozott ellene. Lehet, hogy a rendháznak része 
volt a zárai zavarokban vagy a francia kereszteseknek garázdál
kodásában (1203), ennélfogva a megtorlás a pápa szerint is jogos 
volt. Bernát érsek tehát hatalmába vette a somogyvári rendházat. 
Ebből az időből való római sürü érintkezés emlékét látjuk kódexünk 
imájában: «A cunctis», amit III. Incze pápa szerzett és behozatala 
épen KARÁCSONYI által is megállapított ( i 198+1204) évekre esik. 
Mindenesetre tanulságos — amint KARÁCSONYI megjegyzi — hogy 
a kódexnek 1204. évre szóló jegyzetét, tehát Imre király tettének 
esetleges magyarázatát utólag valaki eltüntette és helyébe a csonka : 
«De natura infantumot» és a tízparancsolatot irta. A titok még 
sem megy veszendőbe, mert a XXV. században, amire a kódexet 
kiadják, már közönséges lesz a kvarclámpával való fényképezés, az 
ibolyán túli sugarak alkalmazása és a palimpsest eljárás oly tökéletes, 
hogy könnyű lesz megfejteni, mit írt oda az igazmondó krónikás ? 

Ennyi kifogás után végre szólnunk kell, minden elmélettől 
menten, a kódex termőhelyéről, saját bemondása alapján. Erre 
két helyen találunk utalást. Az egyik a feltámadási körmenet, 
mikor a presbyter, ezúttal nem püspök, a híveket Boldogasszony és 
Ker. Szent Jánosnak szentelt templomból Szent Margit kápolnájába 
vezeti és visszatérőben a várba (civitas) a templom Szentkereszt 
oltáránál állapodnak meg. A dedikáció miséje: «Domine qui locum 
istum in honorem S. Mariae Stique Johannis Baptistáé consecrasti...» 
világos bizonyság erre nézve, azért érthetetlen, hogy boldogult 
PRIKKEL barátom olyan csökönyösen tudott ragaszkodni Deaki és 
Sellye templomaihoz, noha saját adatai szóltak e magyarázat ellen. 
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A másik súlyos argumentum acivitas, azért KARÁCSONYI a Rex 
Gloriae éneket és Szent Margit kápolnáját vévén alapul, kénytelen a 
kódexet Székesfehérvárra vinni és belekeverni a prépostot, de a 
körmenet kiinduló pontját és visszatérését figyelmen kívül hagyta. 

Székesfehérvárott valóban megvolt a Szent Margit temploma, 
de hol a többi részlet? Miután láttuk, hogy a kódex pontificalis 
jellegű és minden részletében káptalaniskolára vall, olyan helyet 
kell keresnünk, hol ilyen előfeltételek mellett a keresett templo
mok mind megvannak. Ilyen módon megtaláljuk a Boldogasszony 
templomát Veszprémben : Ecclesia Beatae Mariát V. sub muro 
1086-ban és mellette, közel Szent Mihály templomához megvan 
a Szent Margit-kápolna is, sőt 1221—1232-ig terjedő évekből 
igazolható a «capella sancti crucisi> is, feltehetjük tehát, hogy már 
korábban is meg volt. Ennélfogva a keresett pontifex csak Vesz
prém püspöke lehet, ellenben a 20. ternion a templom alapkövét 
szentelő episcopus már más személy. 

Ettől kezdve ismét híven csatlakozunk KARÁCSONYI fejtegeté
seihez, ahol bizonyítja a következő iveknek csonkaságát és figyel
meztet a betoldásra, amit előtte senki sem észlelt. Valóban itt megy 
át a kódex világi pap kezéből szerzetesek birtokára, de még nem 
a tulajdonába. Itteni életének aztán két főszakasza látszik: az 
első, amikor a már csak iskolai jegyzetül használt csonka ponti
ficale falusi missalevá lesz és lassan kiegészítik hiányait, hogy a 
célnak megfeleljen. Új forduló pont benne a templom alapkövének 
megáldása, az utolsó pontifikális, falusi misekönyvbe nem illő rész
let a maga építész aenigmajával. Csak ezután jelentkeznek benne 
a tulajdonképeni szerzetességre valló elemek és a Halotti Beszéd, 
amiről alkalmilag külön szólunk. 

Az eddigiek után talán kalandosnak látszik kódexünk kialaku
lása és összetétele, mindamellett ne keressünk benne exotikumot 
vagy kuriózumot, mert ami annak látszik csak tisztes régiség 
korábbi idők emléke, ami így konzerválódott. Ilyen pl. : az eddig 
nem tárgyalt kalendárium szokatlannak látszó praktikája és apró 
betoldásai, ami az akkori naptárakban rendszerint megvolt, utóbb 
pedig állandó kísérője lett a profán kiadásoknak. így a naptár 
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élére írt két hexameter egyike a hónap zodiakus jegye, néha gaz
dasági teendők, vagy a hónak jellemzésére szolgál, míg a második 
sor a dies aegri a szerencsétlen, ú. n. egyiptomi napok felsorolása. 
Kiegészíti ezt a lapszélre írt havi diaeta, orvosság és érvágás 
szabályozása, amiben újra jelentkeznek az alkalmas és alkalmatlan 
napok, hogy végül még harmadszor is a decemberi regulák pótlá
sául felmerüljenek. Ezek adják kódexünk orvosi és természettudo
mányi vonatkozásainak egyik részét. (Szövege ZALÁN M. id. érte
kezésében.) Az olvasónak feltünhetik, hogy a versek értelme akár 
a csillagászati részt, akár az egészségügyit nézze, homályos marad 
és valami folytatást kíván. Arra a feltevésre kell jutnunk, hogy 
itt az író talán csak idéz, valami közismert versus mémorialiste. 
utal, amit felesleges volt egészen leírni, mert célzását mindenki 
tudta. Az első vers teljes szövegét a szükséges magyarázatokkal 
együtt megtaláljuk J. P. MIGNE: Patrologiae cursus completus. 
Séries II. T. 90. Paris, 1850. Venerabilis Bedae opera I. A versek 
szerzőjét és korát BEDA még nem tudta megállapítani, magyarázói 
is, kezdve a XVI. századi NOVIOMAGUSSAL a legújabb időkig hasz
talan tanakodtak rajta. Ma már tudjuk, hogy a középkor sok ilyen 
kalendáriumi verset termelt, néha heroikus monostichon, máskor 
sapphikus stb. formában. (V. ö. RIESE, Anthologia latina. Carmina 
in cod. scripta I. II. Lipsiae, 1868—70.) A mi versünk AUSONIUS 

DECIMUS, Kr. u. 394-ben meghalt gall poéta sokszor felhasznált 
müvéből való, RIESE fent idézett müve (II. 92.) adja a kérdés 
irodalmát A második hexameter teljesebb szövege BEDA id. m. 
950. ill. 960. lapján olvasható, ami egyúttal kódexünk december
hez fűzött három főszerencsétlen napjának a magyarázata. Ennek 
a szerzője még ismeretlen, de a szöveg számos változattal kb. az 
V. századig követhető, amint RIESE idézett müve (II. 201.) Carmen 
codicis Valentiniani méltatásában részletesen kifejti. Végül az egyes 
hónapok mellé írt regulák BEDA müvében a 759. 786. 1. levő 
naptárt kisérik. Értelmileg,, ha nem is teljes szöveggel hasonlók 
kódexünk naptári bejegyzéseihez, miért is ZALÁN M. fent idézett 
munkájában ezt közvetlenül Venerabilis BEDA befolyásának tekinti-
Megerősíti állítását azzal, hogy a Pray-kódex 7. lapján levő zodiakus 
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magyarázat viszont BEDA első magyarázója a 980. tájban műkö
dött BRIDFERTUS müve lenne. 

Más szóval tehát, miután Európa annyi népe, annyi kultúrája 
járt ide «hatni», most ZALÁN M. jóvoltából az angol is jelentkezik» 
még pedig VIII—IX. sz.-i elemekkel, hogy a többi nációt meg
előzze. Fogadjuk el ezt a feltevést azzal a fenntartással, amit a 
tudós kiadó MIGNE ismételten hangoztat, hogy az összes itt idézett 
helyek, tehát a Könyvszemle párhuzamai, BEDÁnak kétes és hamis 
munkáiból valók, amint ő nevezi: Didascalia spuria et dubia-
Tudatosan ideértem a más helyről idézett: «Umbra absumilur in 
Meroe»-részt is. ZALÁN M. érdeme, hogy kódexünknek ezt a rom
lott részét helyreállította, de még így sem lehet argumentum 
BEDA mellett, mert ez PLiNiusból való idézet, és már ott sem 
eredeti. A régieknek ezt a Greenwichét, Meroet a középkorban 
olyan sokszor emlegetik, hogy még a PLiNiusra való utalás is 
merész, azaz, ha POMPONIUS MELAT, STRABOT vagy SOLINUST adom 
e hely forrásául, akkor is igazabb, mert kétségtelen, hogy mind
ezeket gyakrabban olvasta a világ, főleg a csillagászok, mint BEDA 

müveit. Feltéve, hogy ez a hatás megvan és PRAY szövege valóban 
rokon, ez sem BEDÁÍ, sem korát a VIII. századot nem igazolja. 
Az eddigi felfogás szerint, amit MABILLON és OUDINUS hangoztat 
(MIGNE id. h. bevezetésében) a vitás BEDA-féle naptár XIII. század
beli német, eddig ismeretlen szerző müve. De lehet-e támaszkodni 
a 735-ben meghalt BEDÁra, ha naptárában és a kisérő martyrolo-
giumban, hogy a sok kimutatott ellenmondásból csak néhányat 
idézzünk, j únius 5-én Szent Bonifác neve szerepel (megh. 754-ben). 
Július 4-én Szent Udalricus neve (megh. 980 táján). A naptár 
ismeri az augusztus 15-én és szeptember 8-án tartott Mária ünne
pet, holott ezek csak a X. században merültek fel. Ismeri Szent 
Adalbert napját (március 27-én) vagy a thüringiai Szent Erzsé
betet (november 19-én), bár ezt csak 1235-ben avatták szentté. 
Már pedig a Csizió két ízben is megemlékszik róla: «Fertilis 
Elisabeth cantat Thüringia laudes» és alább : «Elisabeth hiemem 
dat» ... Tegyük fel, hogy ezek csak utólagos bejegyzések és inkább 
a naptár szakadatlan használatát vagy bővítését igazolják, mégis 
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meg kell hajolnunk MIGNE tekintélye előtt, ha azt mondja, hogy 
ilyen teljes naptárt BEDA korában még a múltra nézve sem lehe
tett szerkeszteni. Ugyancsak el kell fogadnunk MIGNE érvelése 
alapján, hogy azok az egészségügyi szabályok és párhuzamok nem 
méltók BEDÁIIOZ: «Omnino indigni sunt V. Bedae. Computus verő 
qui dicitur Ephemeris nulla tenus est Ven. BEDAE» (MIGNE idézett 
hely 75. 1.). 

Mi részünkről még tovább fűzzük MIGNE kifogásait. BEDA 
hiteles munkái inkább azt igazolják, hogy természettudománnyal 
vagy orvoslással egyáltalában nem foglalkozott. Vegyük pl. az 
ószövetség Leviticus könyvéhez vagy az Énekek Enekéhe^ írt 
magyarázatait. Milyen óvatosan kerüli a természettudományi 
vonatkozásokat. 

Nagyon rosszul sikerült frázis az, ha ráfogjuk BEDÁra, amint 
ZALÁN teszi (idézett müve 249.), hogy átszármaztatta a klasszikus 
világ természettudományát a középkorra. Nagyon késő lett volna 
a mentés, ha a VIII. századig vártak volna vele és Angliában fog
nak hozzá. Nézetünk szerint a «doctor Anglorum» érdemei nem 
csökkennek, ha a terhére rótt sok selejtmunkát elvetjük. A «.can
dela ecclesiaey) fénye nem szenved, ha újból megállapítjuk, hogy az 
egyetlen orvosi érdekű írás, amit MIGNE a gyanús BEDA müvek közé 
felvett (Element a Philosoph iae), tulajdonképen Quillelmus de CONCHIS, 

a párizsi főiskolán 1140 táján működött angol tudóst illeti. A «De 
natura infantum» című gyenge kivonat talán ebből merített, de 
ebben BEDA már ártatlan. 

Ellene szól a naptárnak BEDA kora és hazája, a versek és 
azok természettudományi, valamint orvostörténelmi vonatkozásai, 
amelyekről szaklapokban részletesebben külön szólunk, itt csak a 
kézzel fogható ellenmondásokra utalunk. Ismeretes, hogy Angliá
ban a szőlő ma sem tenyészik. Már pedig a Distributio anni (786-ik 
lap) május havát így jellemzi: 

«Vinea quum flór et plebs Urbanum celebrabit» és ugyancsak 
májusi regula: 

« Adligat ad füst es hic Május in ordine vit es». Vájjon a szent 
életű szerzetes BEDA írta-e a VIII. században a martyrologium szavait : 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 6 
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«Sidere virgo tuo Bacchum September opimat, 
September lectos ferit hie cum juste corymbos. 
Miti September praegustat pocula Baccho 
Quos aris venerando colat memoretque canemus» 

Ugyancsak BEDA Diaetetikája rendeli a barátoknak, hogy októ
berben a szőlőkúra mellett csípős mustot igyanak. Tehát nyilván-
valólag szőlőmívelő területről való versekről van szó, ahol az 
invokált Orbán pápa (1088—1099-ig uralkodott) tisztelete divott, 
ami nem illett a VIII. századbeli Angliára. Hogy a régebbi kiadók 
milyen gondatlanul jártak el BEDA munkáinak összegyűjtésében, 
bizonyítja az, hogy a BEDA munkája gyanánt kiadott : «De embolismo-
rum ratione» (MIGNE idézett helyén a 790-ik 1.) tetrastichonok : 
valójában MELANCHTON tanítványának Joachim. CAMERARIUSNAK ver
sei, amit még életében 1/^4-ben kiadott a Medicina Salernitana 
erfurti kiadása. így aztán érthető, hogy BEDA munkái közé becsúsz
tak az ilyen épületes sorok: (794. 1.). 

«Aeris ignifiuos intendit Julius aestus 
Hoc brevior somno tempore danda quies, 

Balnea vitentur, nee venam tangere ferro, 
Nec dominae petulans accubuisse velis.. . 

Esse salutaris perhibetur mulsa Novembri, 
Gingiber et dulce fissile melle natans: 

Tum neque saepe laves, Veneris neque sacra fréquentes 
Ante senex tempus ne videare suum. 

Pedig ilyen havi regulák MIGNE id. BEDA kiadásában is olvas
hatók, bizonyságul, hogy a szövegkritika még itt sem volt elég szigorú. 

Egyébként ne vádoljuk CAMERARIÜST vagy erkölcseit, hiszen 
csak szöveget emendált és helyre állította HIPOKRATES diaetáját a 
salernumiak értelmezése szerint, ahol a Venusasszony kultuszának 
époly helye volt, akár a PsEUDO-BEDÁban. Ezt a bizánci stílus, amit 
kódexünk követ, nem ismerte el, innen az ellentét, nemcsak a 
morál, hanem az orvosságok terén is, egyben az egyik tilalom a 
sok közül, hogy a PSEUDO-BEDÁT és a Pray-kódex szövegét azo
nosnak tekintsük. Valóban közös őstől származnak, de már régen 
elváltak egymástól, azért nem is tartják a rokonságot. Kapcsok-
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taikat és az idegen elemek bejutását másutt fejtegetjük, itt még 
csak arra utalunk, hogy HIPPOKRATES szövegének elváltozásai mutat
ják a tudomány útját Salernumig, majd onnan CAMERARIUS koráig, 
sőt ha úgy tetszik napjainkig, mert a szakadatlanul élő görög-latin 
szellem diadalát hirdetik, aminek egyik szerény emléke a mi 
kódexünk is. 

Bevezetésül nyesegetést Ígértünk, ime lehullott a nemes oltvány 
néhány vadhajtása, a tőkék visszanyerték erejüket és virulni fog
nak tovább. Hogy elégtételt szolgáltassunk a sokszor meghurcolt 
PsEUDO-BEDÁnak, egyelőre az ő soraival végezzük támadásainkat: 

«— Superflua ut demat — 
Falcem retinens vult cedere vitem* 

(MÍGNE id. h. 763. 1.). 
ERNYEY JÓZSEF. 

6* 



AZ AMBRASI GYŰJTEMÉNYBŐL VALÓ-E BÉLA KIRÁLY 
NÉVTELEN JEGYZŐJÉNEK KÓDEXE? 

(Egy szövegközti ábrával.) 

A magyar honfoglalás történelmi kútfőinek a Magyar Tudo
mányos Akadémia által kiadott nagy Corpusában a legfontosabb 
hazai forrásnak, Anonymus Gest á]ínzk egyetlen, bécsi kódexéről 
a következőket írja legjobb ismerője, egyszersmind legmodernebb 
kiadója, FEJÉRPATAKY László : 

«E kéziratnak története régóta ismeretes. Csak a XVII. századig 
megy vissza. Honnét, ki által jutott a tiroli Ambras várába, nem 
tudjuk; csak annyi ismeretes, hogy e vár világhírű gyűjtemény-
tárgyaival egyetemben i66y-ben Bécsbe került és azóta ott, a cs. 
kir. udvari könyvtárban őrzik.» 

«Az irodalom is e tájon vesz róla tudomást. LAMBECCIUS I 666-ban 
említi először a Bécsben őrzött magyarországi történelmi kútfők 
között.1 NESSEL Dániel, a bécsi udv. könyvtár őre 1692-ben ígéri, 
hogy e nevezetes emléket közzé fogja tenni;2 e szándéka azonban 
meg nem valósult. A nagyérdekű elbeszélés szövegét — meglehetős 
hibásan — első ízben SCHWANDTNER tette közzé 1746-ban.» 

a Az Ambrasból i66j-ben Bécsbe került kéziratkötet két müvet 
tartalmazott. Az egyik a mi Névtelenünké ; a másik egy vele semmi 
összefüggésben nem lévő, újkori jelentés, melyet PANSA Gáspár írt 
1610-ben lett franciaországi útjáról: alter ex Germaniae finibus in 
Galliam susceptum.» Természetes, hogy az egymáshoz nem illő két 
darabot Bécsben szétválasztották s a hártyára írt magyar krónikát 
mint külön kéziratot iktatták be az udvari könyvtár állomány'ába, hol 
mostani jelzete Cod. lat JI4.3» 

1 «Diarium sacri itineris Cellensis. Vindob. 1666. 267.» 
2 «Sciagraphia etc. Vindob. 1692. 29.» 
3 «Tabulae Codicum bibi. Vindob. I. 442.9 (Ennyi lapból áll t. i. a 
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«A bécsi udv. könyvtárnak akkori igazgatója, TENGNAGEL, szá
mozta meg a leveleket és fejezeteket, mely utóbbiak száma 57. stb. *» 

FEJÉRPATAKY az Anonymus-kódex itt szórói-szóra idézett «tör
ténetét» — melynek egyes sorait az alább mondandókra való tekin
tettel mi húztuk alá — legnagyobbrészt SEBESTYÉN Gyula imént 
jegyzetben említett, két évvel korábban megjelent «Ki volt Ano
nymus?-» c. munkája I. köt. 2. lapján mondottak alapján írta meg. 
Csalhatatlan bizonyíték erre az azonos adatok csaknem azonos 
sorrendjén kívül előbbi (3-ik) jegyzetének lapsusa. 

A kézirat imígy megírt történetének azóta a köztudatba is rég 
átment ezen biztos hangú, szabatos összefoglalása után bizonyára 
sokan fogják az első látásra kákán csomó keresésnek bélyegezni az 
értekezésünk címéül tett kérdést. Pedig nem az. Mert e «régóta 
ismeretes történet-» csaknem az utolsó betűig hamis. Sem SEBESTYÉN 

Gyula, aki pedig saját szavai szerint örömmel ragadta meg az alkal
mat, hogy a másfélszáz esztendeig hüvelyezett titok — az Anony-
mus-kérdés — megfejtésére végleg kiaknázzon minden hozzáférhető 
és értékesíthető anyagot (id. munka I. k. VI. 1.), sem a kérdésnek 
azóta már 180 évesre öregedett irodalma sok egyébbel együtt a kéz
irat származásának kérdését sem tudta tisztázni. Csak ötnegyed 
századdal ezelőtt tévútra terelte. S azóta történettudósaink egy 
része hamis nyomokon tévelyegve kutatja egyik legfontosabb, sőt 
irodalmi szempontból kétségtelenül legérdekesebb történeti forrá
sunk eredetének kérdését, más — nagyobb — része meg nagy 
kényelmesen, egyik a másikát követve, több-kevesebb stiláris vál
toztatással ismételgeti ugyanazon téves megállapításokat, melyeket 
FEJÉRPATAKY csak SEBESTYÉN nyomán, SEBESTYÉN pedig legkevésbbé 
sem a hozzáférhető összes forrás végleges kiaknázása után, hanem 
csak — mint látni fogjuk — elődeinek tekintélyében vakon meg
bízva összegezett két füzetes munkája idézett helyén. így azután 

Tabulae Codicum I. kötete, mint SEBESTYÉN Gyula : «.Ki volt Anonymus ?» 
ßpest, 1898. I. k. XLIV. 1. közölt bibliographiából olvasta idézett illusztris 
szerző, de szóbanforgó kódexünkről nem ez általa idézett utolsó lapon, hanem 
a Tab. Cod. I. k. 87. lapján van szó !). 

1 A magyar honfoglalás kútfői. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 
Budapest, 1900. 381—382. 
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súlyos szavuknak minden kétséget eloszlató hatása folytán mind
máig sem tisztázódott a titokzatos forrás származásának kérdése. 
Jómagunk sem dicsekedhetünk azzal, hogy célhoz jutottunk a kódex 
eredetének kiderítésében, de azt sikerült megállapítanunk, hogy 
téves volt az út, melyre eleinte — megvalljuk — mi magunk is 
elődeink hosszú sorának példáját követve léptünk e részletkérdés
ben, sőt a téves úton elért megállapításokra immár hamisnak bizo
nyult következtetéseket is építettünk.1 Ám felismerve a helyzetet 
visszafordultunk e kitaposott, de a kitűzött célhoz soha nem vivő 
útról s hosszas kutatások eredményeként az alábbiakban mutatjuk meg 
a helyes irányt, mely előbb-utóbb talán elvezet a forrás eredetéhez. 

Magába a kódexbe bejegyzett provenienciák vezetik félre a 
felületes és könnyen hívő vizsgálót, de helyes irányba terelik azt, ki 
útmutatásukat valóban a hozzáférhető egyéb források adataival 
egybevetve, önálló kutatás alapján, nem pedig elődeinek hamis 
megállapításait kérődzve fog az Anonymus-kérdés e részletének, 
a kódex származásának kiderítésébe. 

Az 514. sz. latin kódex modern, XIX. századi, arany kétfejű 
sassal ellátott első kötéstáblájának belső lapjára ragasztott vignettán 
a kódex hivatalos, XIX. századi könyvtári jelzete: *N° 514. Olim 
Hist. pr. 6ji.y> olvasható. E mellé jobbról ugyancsak XIX. századi 
kéz «Lambecius attulit ex arcé Ambras, tibi junctus erat hic codex 
codici Itinerum Casp. Pansäe sub uno N° 319. cf. Cornidessii 
Vindiciass) hivatkozást jegyezte. 

A kódex első hártyalevelének recto lapjára szintén keskeny 
papircédulácska van ragasztva, melyre a XVII. század e l s ő f e l é r e 
valló írással, tintával a következő titulatio van írva: <ÍN° 119. 
(3-szoros vonással keresztülhúzva) História Hungarica de FII primis 
Ducibus Hungáriáé, Auctore Belae Regis Notario.» 

1 L. GR. KLEBELSBERG-Emlékkönyv (1925.) 210. 1. és Akadémiai Értesítő 
XXXVII. (1926.) 171. 1. kifejtett ama hamis következtetésünket, hogy a 
P. mester (Anonymus) által párizsi iskolatársának, N.-nek külföldre kiküldött 
Gesta szóbanforgó, nyilván külföldön készített XIII. századi másolatát, azaz 
kódexünket, valószínűleg PANSA Gáspár hozta magával 1610-ben Francia
országból. Ezzel természetesen következtetésünknek eléggé megokolt első része 
még nem dől meg. 
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Ugyanezen lap alján a kódexnek irónnal írt régi, XVIII. szá
zadi jelzete olvasható: «ií. pr. DCLXXI.» 

Az első tábla belsejére írt hivatkozás az /7#7-ben elhunyt 
CoRNiDES Dánielnek «Vindiciae Anonymi Belae Regis Notarii» című 
J. Christian ENGEL által Budán, 1802-ben kiadott posthumus müve 
2. és 4. lapjaira vonatkozik. E lapokon a neves történetíró — mint 
látni fogjuk, teljesen hibás következtetés alapján — a következő 
szavakkal állapította meg a kódex ambrasi eredetét: 

(2. 1.) «Codex membranaceus e locupletissimo Serenissi-
morum Archiducum Austriae Gazophylacio Ambrasiano in Biblio-
thecam Caesaream Vindobonensem illatus, formae quadripartitae 
est, inter Cod. MS. Históriáé prophanae latinos DCXXX.»1  

«Cl. Sebastianus Tengnagelius, Augustae quondam Bibliothecae 
Praefectus, in locum tituli, schedulam agglutinavit albae paginae 
his verbis inscriptam: Nro. uy. História Hungarica de VII. primis 
Ducibus Hungáriáé, Auctore Belae Regis Notario.2 Idem vir doc-
tissimus in Codicis margine Sectionum Lemmata, quae minio sunt 
exarata, quotum quodque esset in ordine, hodiernis notis numero-
rum arabicis manu sua connotavit.» 

A kódex eredetéről való ezen téves vélekedését ismétli, sőt 
meg is indokolja a mü 4. lapján: 

«Enim verő Codicem e Serenissimorum Archiducum Austriae 
Gazophylacio Ambrasiano, quod vix unius horae itinere distat 
Oeniponte,3 cum aliis Cod. MS. Anno 166/. esse depromtum, íidem 
facit Nota illa, quae MS. Chartaceo Casparis Pansae iter ex Ger
maniae finibus in Galliam susceptum enarranti, atque in idem 
simul cum Anonymi Opellae volumen compacto in fronte adposita 
cernitur, quaeve huiusmodi est: MS. Ambras. 319.» 

Mindebből kénytelenek vagyunk azt a tényt konstatálni, hogy 
Anonymus kódexe a XVIII. század utolsóelőtti évtizedeiben, midőn 
CoRNiDES Dániel azt a lehető legrészletesebb vizsgálat tárgyává 
tette, valóban egybe volt kötve PANSA Gáspár: alter ex Germaniae 
finibus in Galliam susceptum-» című 1610-ben írt, 91 lapos útleírá
sával (Tab. Cod. 10,446., olim Hist. prof. 6yo.\ mely első lapjára 

1 Hibás jelzet DCLXXI. helyett. 
* A beragasztott cédula — mint említettük — most is megvan az első 

hártyalevél recto lapján. 
3 Az ambrasi (Amras) várkastély Tirolban, Innsbrucktól 8 km.-re, dél

keletre fekszik. 
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írt legrégibb jelzete: «Mr. Ambras. 31 p.» szerint valóban az ambrasi 
gyűjtemény kéziratanyagából való volt és e gyűjteménnyel együtt 
került 166/-ben a bécsi császári Udvari Könyvtárba. 

Sőt egybe volt kötve Anonymus kódexe PANSA kéziratával még 
/#27-ben is, mint erről az Udvari Könyvtár egyik tisztviselője, 
ENDLICHER László István ezévi Anonymus-kiadásának1 Prolegomenái-
ból (1—2. 1.) CoRNiDEs fenti megállapításaival csaknem azonos 
szavakkal értesülünk: 

«Codex manuscriptus bibliothecae caesareae Vindobonensis, 
inter Codices mss. históriáé profanáé latinos trigesimus supra sex-
centesimum2 praeter Caspari Pansae iter e Germaniae finibus in 
Galliam anno 1610. susceptum, quod in charta scriptum est, foliis 
membranaceis quatuor et viginti, formae, quam quadripartitam no
mmant, majoris, aureum Anonymi Belae regis notarii de gestis 
Hungarorum libellum complectitur. Codicis anno I66J. Ambrasio, 
arcé Tyrolis, ubi cum multis aliis egregiis omnigenae históriáé 
monumentis, inter Archiducum Austriae cimelia recondebatur, 
bibliothecae caesareae Vindobonensi illati, magnus ille Petrus Lam-
becius, in diario sacri itineris Cellensis (Additament. II. p. 267.), 
primus omnium meminit, Dániel Nesselius vulgandi spem fecerat; 
sed ut sólet fere fieri a viris, qui tanta, ut ille in magni corporis 
historici Sciagraphia, promittunt, eam destituit, Joannes Georgius 
Schwandtnerus, anno demum 1746, inter reliquos históriáé Hun-
garicae scriptores veteres, meliori utique consilio, quam felici suc-
cessu, typis exscribendum curavit». 

Megemlíti ezek után még ENDLICHER is idézett müve 3. és 
4. 1., hogy a kódex első levelének recto lapjáról a hanyag másoló 
által elhagyott díszes címiratát3 TENGNAGEL Sebestyén, a császári 
könyvtár egykori igazgatója sajátke^űleg pótolta azzal, hogy a lapra 
fehér cédulát ragasztott és arra a «História hungarica de septem 

1 Anonymi Belae Regis Notarii de Gestis Hungarorum liber. Viennae, 
1827. ENDLICHER csak a publicatio után egy évvel, 1828-ban került az Udvari 
Könyvtár szolgálatába. 

2 Hamis jelzet Hist. prof. 671. helyett. Mint láttuk, a hibát először COR-
NIDES követte el. 

3 Ez a kódex korábbi tanulmányozójának, BÉL Mátyásnak káros hatású, 
téves ötlete volt, melyet «P, mester (Adalékok az Anonymus kérdéshez)» c. 
értekezésünkben, GR. KLEBELSBERG-Emlékkönyv 1925. 182. 1. cáfoltunk meg. 
L. még «Adalékok a% Anonymus-kircléshe%j> c. kivonatunkat az Akad. Értesítő 
XXXVII, (1926.) 146. 1. 
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primis ducibus Hungáriáé, auctore Belae regis notario» szavakkal 
írta rá a kódex titulusát. Ehhez azonban azon megjegyzést fűzi még 
ENDLICHER, hogy TENGNAGEL e címzése hibás, mert Anonymus 
kódexének első szavaiból: «Incipit prológus in gesta Hungarorum» 
következtetve csak «De gestis Hungarorum», vagy «Libri de gestis 
Hungarorumy) lehet a müvecske helyes címe. 

E két magyar tudós, CORNIDES és ENDLICHER, fentebb egész 
terjedelmében indézett tanításából terjedt el azután a tudományos 
irodalomban azon nézet, hogy Anonymus kódexe az ambrasi gyűjte
ményből való, onnan hozta el az ambrasi gyűjtemény egész nyom
tatvány- és kéziratanyagával együtt LAMBECK Péter 166j-ben. 

Mint láttuk, mindketten csupán arra építik e véleményüket, 
hogy azon időben, midőn a szóbanforgó kódexet vizsgálatuk tár
gyává tették, tehát az 1780-as és 1820-as években, az egybe volt 
kötve PANSA Gáspár 1610. évben írt útleírásával, melynek régi jel
zete «Mr. Ambras. 319.» volt s így az utóbbi kézirat valóban az 
ambrasi gyűjteményből származik. Azt is említettük, hogy egyedül 
CORNIDES idézett szavaira hivatkozik a kódex első táblájának belse
jére jegyzett ily értelmű provenientia is. 

Ha most már ezek után a kódex eredetére vonatkozólag magát 
a kódexet, a volt Udvari Könyvtár régi katalógusait és a kódex régibb, 
publikált irodalmát tüzetesebben áttanulmányozzuk, csakhamar rá
jövünk, hogy két tudósunk teljesen hibás alapra állva állapította 
meg a kódex ambrasi eredetét. 

A kódex első hártyalevelének recto lapjára ragasztott fehér 
papircédulára írt, fentebb idézett címirata nemcsak CORNIDES és 
ENDLICHER, de BÉL Mátyás szerint is1 TENGNAGEL Sebestyénnek, 

1 Joan. Georg. SCHWANDTNER, Scriptores Rerum Hungaricarum veteres 
ac genuini 2°. I. k. Viennae, 1746. Praefatio VI. 1. 

* 
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az Udvari Könyvtár egykori igazgatójának sajátkezű írása. Ha a 
másfélsoros címirat jellegzetes, a nyomtatványéhoz hasonlatosan 
kapcsolatlan, kerek betűs, álló, az olasz humanista írásra emlékez
tető írását összehasonlítjuk a volt Udvari Könyvtár TENGNAGEL kezé
ből kelt katalógusainak, indexeinek és egyéb iratainak [Tab. Cod. 
9479, 9531 , 9539, 9^90, 12.594, 12.650, 13.429,13.541,13.546—50, 
13.928, 15.160—62; továbbá 7990, 8674 (5—6. része), 8997 (3., 
6., 7. része) stb., stb.] írásával, kiderül, hogy említett tudósainknak 
abban tökéletesen igazuk van, hogy a k ó d e x c í m i r a t a m i n 
d e n k é t s é g k i z á r á s á v a l , e l v i t a t h a t a t l a n u l TENG
NAGEL S e b e s t y é n t ő l s z á r m a z i k , az v a l ó b a n s a j á t 
k e z ű í r á s a . A z ő kezeírása ezenfelül a kódex lapjainak és feje
zeteinek megszámozása is. 

Ámde TENGNAGEL 1601. évtől kezdve volt a császári könyvtár 
tisztviselője, majd 1608—36-ig igazgatója s a felsorolt katalógusok 
és indexek közül a 13.546 — 50. számúakat 1602—oj. közt, a 
13.541. számút az 1609—10. években, saját könyveinek 9539. számú 
lajstromát 1613—2/. közt, Thomas ERPENIÜS 13.928. számú kata
lógusát pedig 1622-ben írta s 1636. április 4-én halt meg 63 éves 
korában (1. az eredeti katalógusokat, indexeket és iratokat, továbbá 
a Tab. Cod. megfelelő számait; v. ö.ZIMMERMANN, HANDLIRSCH und 
SMITAL: Die beiden Hofmuseen und die Hotbibliothek. Wien u. 
Leipzig, 1920. 51., 54., 97., 98.1.; JÖCHER: Alig. Gelehrten Lexicon. 
Leipzig, 1751. IV. k. 1053. hasáb.). 1 

Azt is helyesen mondják fentnevezett tudósaink, hogy az 
a m b r a s i a n y a g o t P e t r u s LAMBECIUS, a c s á s z á r i k ö n y v 
t á r n a g y n e v ű i g a z g a t ó j a s z á l l í t o t t a 1665-ben 
B é c s b e . (ZIMMERMANN-HANDLIRSCH-SMITAL id. mű 56. I.)2 

1 TENGNAGEL Sebestyén síremléke a bécsi Szent István-főszékesegyház 
keleti falának külsejébe van illesztve. Elhalálozásának évét és napját tartalmazó 
sírfeliratát 1. Ig. Fr. MOSEL : «Geschichte der k. k. Hofbibliothek zu Wien.» 
Wien, 1835. 61. 1. 

2 LAMBECK Péter 1628. ápr. 13-án született Hamburgban. TENGNAGEL 
halálakor még 8-dik évét sem töltötte be. Az Udv. Könyvtár szolgálatába 
1663-ban került és 1680-ban halt meg. A Zsigmond Ferenc főherceg 166;. 
jún. 25-én bekövetkezett halálával I. Lipót császár- és királyra szállt ambrasi 
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Az a m b r a s i k é z i r a t - és k ö n y v a n y a g e s z e r i n t 
t e h á t TENGNAGEL h a l á l a u t á n e g y h í j á n 30 é v v e l 
j u t o t t c s a k a c s á s z á r i k ö n y v t á r b a . 

E körülménynek megállapítása már magában is d ö n t ő bizo
nyítékul szolgál arra nézve, h o g y A n o n y m u s k ó d e x e n e m 
s z á r m a z h a t i k az a m b r a s i a n y a g b ó l . 

Egy csak i66j-ben a bécsi Udvari Könyvtárba került kódex nem 
viselhetné ugyanazon könyvtár majdnem 30 évvel korábban elhunyt 
igazgatójának sajátkezű lajstromszámát, címiratát és foliálását. 

Nem döntheti meg e tény igazságát az a körülmény sem, hogy 
a TENGNAGEL által 1636 előtt lajstromszámmal, címirattal, lap- és 
fejezetszámozással ellátott kódex nem lelhető fel az Udvari Könyv
tárnak 1602—05. közt, illetve 1609—10. körül TENGNAGEL által 
sajátkezüleg írt, fentemlített katalógusaiban és indexeiben. Nagyon 
könnyen juthatott a kódex később, 1610 és 1636 közt is az Udvari 
Könyvtár birtokába, vagy esetleg azon nagyszámú kódexek közé is 
tartozhatott, melyeket TENGNAGEL, 13.546. sz. katalógusának i a 

lapjára írt jegyzete szerint Rudolf császár és király számára idő
legesen Prágába küldött (Seb. TENGNAGEL bibliothecarii monitum : 
«...Item quia nonnulli libri hic ex prioribus indicibus adnotati, 
nunc in Bibliotheca desiderabantur, qui partim ad Caesaream Majes-
tatem Pragam magno numero transmissi...»). 

Szerény véleményünk szerint az előbbi eshetőséget, — t. i. 
hogy 1610 és 16}6 közt került Anonymus kódexe az Udvari 
Könyvtár birtokába — valószínűbbnek tartjuk, mert Hugo BLOTIUS-
nak az 1597. évben befejezett kéziratkatalógusában (Ser. Nov. 
4451.) és 5 — illetve már csak 4 —• kötetes alphabetikus Indexében 
(Tab. Cod. 13.542—5.) is hiába kerestük a kódexet. Bár ez sem 
döntő bizonyíték, mert H. BLOTIUS Indexének D—H. betűket tartal
mazó II. kötete, mely esetleg Gesta Hungarorum vagy História 
Hungarica címen foglalhatta magában Anonymus Gestáját, elveszett 
(ZIMMERMANN—HANDLIRSCH—SMITAL id. mű 97—98.)! 

vár kézirat- és könyvanyagát LAMBECK 166/. év október havában vizsgálta át 
és november 3—12-ig szállította Bécsbe. L. MOSEL id. mű 78—79. 1. 

1 I. Ferdinánd császár és király fiának, az ambrasi gyűjteményt megala-
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Előbbi bizonyítékunkat cáfolhatatlanul megerősíti, CORNIDÉS, 

ENDLICHER és az őket 125 éven keresztül kételkedés nélkül követő 
tudományos irodalomnak a kódex ambrasi eredetére vonatkozó 
téves hiedelmét pedig végkép halomra dönti az a tény, hogy Ano-
nymusnak TENGNAGEL sajátkezű (tehát 1636 előtti) írását magán 
viselő és «Incipit prológus in g esta Hungarorum» szavakkal kez
dődő kódexe «De G e s t i s H u n g a r o r u m » címen be van 
vezetve az Udvari Könyvtárnak Matthaeus MAUCHTER (bibliothecarius 
1651—63.) által 1652-ben készített katalógusai, kötetének 173* 
lapjára, az előző (172.) lapon kezdődő «História Prophani Latini 
Manuscripth című classisba, szám vagy jelzet nélkül. (A volt Udvari, 
most Nemzeti Könyvtár hivatalos kéziratjegyzékébe, a Tabulae 
Codicumba (I. k. 87. 1. 514. sz.) ma is ugyanezen címen van felvéve 
kódexünk : «Anonymus Belae regis nótárius, D e g e s t i s H u n 
g a r o r u m liber.») 

MAUCHTER Máté 2 kötetes katalógusa I. kötetének 1—202. 
lapja a császári könyvtár akkori kéziratait, hátralevő része és 
II. kötete a nyomtatványait lajstromozza szakok szerint, de jelzetüket 
nem adja. (Tab. Cod. 13.556—57.: «Bibliotheca Caesarea Viennensis 

pító Tiroli Ferdinánd főhercegnek halála (1595.) után 1596. máj. 30-án mobiliái
ról felvett, nagyrészt német nyelvű inventáriumban (Tab. Cod. 8228. Inven-
tarium Germanicum omnium rerum mobilium . . . bibliothecae. . . etc., quae 
fuerant archiducis Ferdinandi; illetve ennek 485—635 1. terjedő Bibliotheca 
. . . Varii variarum rerum, factorum, multarumque aliarum Historiarum scriptores 
etc. c. könyvlajstromában) csak egy magyar történeti mű van említve az 
569° 1. : «Crontca Hungarica in 40». Az inventárium a kódexek és régibb 
hártyakéziratok mellé rendesen kiteszi a «scripta, manuscripta, antiqua, in perga-
meno» stb. magyarázó szavakat. Emellett ezeknek egyikét sem találjuk meg, 
miből az következik, hogy aránylag újabb, nyomtatott mű volt : az 1473. évi 
Budai Krónika, THURÓCZI 1488. évi krónikája, valamelyik XVI. századi BONFINI-
kiadás, esetleg Bencédi SZÉKELY István, TINÓDY vagy HELTAI magyar krónikája. 
TENGNAGEL fentebb felsorolt katalógusaiban például magyar nyelvű könyvek 
is vannak. Az 1609—1610. közt írt 13.541. számúnak I 2 i a 1. «Hungaricae 
Cantilenae 1554. in Colofuarba 40.» címen van felvéve TINÓDY Chrónikája 
(1. SZABÓ Károly: Régi Magy. Könyvtár I. k. 33. sz.). Anonymus Gestá)a. 
nemcsak címénél, de a fentebb mondottak és alább mondandók alapján sem 
lehetett. Az ambrasi gyűjtemény I. Miksa császártól származó könyvei közt nem 
találunk magyar történeti művet. L. Theodor GOTTLIEB, Die Ambraser Hand
schriften. I. k. Leipzig, 1900. 
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Ferdinandi III. Romanorum Imperatoris Augustissimi ordináta a 
Matthaeo MAUCHTER theol. doct., canonico Viennensi, bibliothecario 
Caesareo. Anno part. virg. MDCLII. in classes disposita et ordináta.» 
V. ö. ZIMMERMANN—HANDLIRSCH—SMITAL, id. mü 55. és 98. 1. 22. 
jegyz.) 

Eddigi kutatásaink szerint ez Béla király névtelen jegyzője Gestá-
jának l e g e l s ő említése. 

Mellesleg megemlítjük, hogy a Bécsi Képes Krónika MAUCHTER 
1652. évi Katalogusa I. kötetének 173* lapján «.Chronica Vngari(c)a 
cum figuris» címen van lajstromozva. 

A% ambrasi anyag csak 13 évvel a Mauchter-féle katalógus 
elkészítése után került a bécsi Udvari Könyvtárba. Az 165 2. é v b e n 
a b é c s i U d v a r i K ö n y v t á r á l l a g á b a n l a j s t r o m o z o t t 
A n o n y m u s - k ó d e x t e h á t s e m m i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
s e m k e r ü l h e t e t t o d a 1665-ben A m b r a s b ó l . 

Csak természetes ezek után, hogy Petrus LAMBECIÜS 1666. év
ben Bécsben kinyomatott (216. l.-ja szerint 166j decemberében 
befejezett) «Diarium Sacri Itineris Cellensist> című müvének II. pót
lékában (Additamentum II. 26'7. I.) a Bécsi Képes Krónika mélta
tása után az Udvari Könyvtár tulajdonául nyomtatásban először 
említvén Béla király jegyzőjének müvecskéjét, nem tud semmit 
annak ambrasi eredetéről. («De Augustissimae Bibliothecae Cae-
sareae Vindobonensis elegantissimo Codice membranaceo, A. C. 
1358. scripto (Képes Krónika) ut et de altero ejusdem 
Augustissimae Bibliothecae antiquo Codice membranaceo manu-
scripto, quo continetur alia quaedam hactenus inedita História 
Hungarica,* cujus autor in principio Praefationis suae se appellat 
Belae Regis Hungáriáé Notarium.») Jüp úgy NESSEL Dániel sem 
tud arról, ki 1692-ben Bécsben megjelent Sciagraphiájábzn (29. 1.) 
nyomtatásban másodikul említi a kódexet («Anonymi quidem, sed 
Regis Belae Notarii História Hungarica de VII. Primis Hungáriáé 
Ducibus.y*)2 

A Selmecbányái születésű CZVITTINGER Dávid a Specimen 
Hungáriáé Literatae» c. Francofurti et Lipsiae 1711-ben megjelent 

1 V. ő. Tengnagel címiratával. 
2 V. ö. Tengnagel címiratával. 
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legelső magyar irodalomtörténetéhez csatolt «Bibliotheca scriptorum, 
qui extant de rebus Hungaricis» c. bibliographiájába betű szerint 
átveszi NESSEL ezen szavait a kódexről. Téves tehát SEBESTYÉN 

Gyula azon megállapítása is, hogy «a magyar irodalomban ij^é-ban 
vettek róla tudomást» (id. munka I. k. 2. L). 

A nyomtatott irodalomban LAMBECK, NESSEL és CZVITTINGER 

által így, röviden megemlített kódexet először részletesen — intus 
et extus adtentissime excussum — BÉL Mátyás írja le Joan. Georg 
SCHWANDTNER «Scriptores Rerum Hungaricarum veter es ac genuini» 
c. fentebb is idézett müve I. kötetének 1746. évi első 2° kiadása 
elé fűzött Praefatiójiban (VI. 1., ugyanígy az 1765. Tyrnaviae, 
8° kiad. XIII—XIV. 1. és 1766. 40. Vindobonae kiadás VI. L): 
«Primo collectionis loco, offert se, Anonymi ßelae Régis Notarii, 
História Hungarica de Septem Ducibus Hungáriáé. Commentariolus 
est, Rerum Hungaricarum, adhuc, ne fando quidem, doctis cognitus 
quippe qui, pluribus retro seculis, in solius Btbliothecae Vindobonensis 
loculis creditur delituisse; unde, vergente anni superioris MDCCXLIV. 
aestate, clementissimo indultu regis, describi adcurate potuit, inque 
capite voluminis hujus collocari. Qui, tametsi mole exiguus, dignus 
tarnen est, quem intus et extus, adtentissime excussum, orbi litterato 
cognitum reddamus familiaremque ; quod et ita faciemus. Codex, 
formae quadripartitae, membranaceus est, int er Latinos, sexcentesimus 
septuagesimus primus, foliorum admodum quatuordecim,1 circa 
seculi decimi tertii, aut paullo ante, uti ex criteriis, quae notare 
licuit, ultra verosimilitudinem conjectabamus, exaratus: charactere, 
simplici eo, neque, aut auro, aut ornamentis aliis, pro ejus aetatis 
more, illuso ; emendate tarnen, et multa cum adcuratione descriptus. 
Autographon certe auctoris non est, neque id temere quisquam 
ausit dicere, quousque, de huius aetate, explorati quidquam certique 
constitutum fuerit. Sebastianus Tengnagelius, Augustae quondam 
Bibliothecae praefectus, hoc, Codicem nostrum, titulo, insignivit: 
História Hungarica, de Septem (primis) Ducibus Hungáriáé, Auctore 
Belae Regis Notario. Quibus verbis, prorsus exhausit libri argu
mentum.» 

Mint BÉL Mátyás részletes leírásából látjuk, még ő sem tud a 
kódex ambrasi eredetéről, sőt ellenkezőleg a%t his^i, hogy több s^á-
^adon át a bécsi könyvtár helyiségeiben rejtőzött a kódex. 

Mindebből nem következtethetünk mást, mint azt, hogy 

Hiba, viginti et quatuor helyett. 
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1744 nyarán, midőn azt BÉL részletes vizsgálata tárgyává tette, az 
még nem volt PANSA Gáspár literjével egybekötve, mert e körül
ményt tüzetes leírásában bizonyára megemlítette volna s az ambrasi 
eredetét régi jelzetével (Ms. Ambras. 319.) eláruló kézirattal egybe
kötött kódex származására vonatkozólag is — miként később COR-
NIDES és ENDLICHER — ő is könnyen téves következtetést vonhatott 
volna le. 

BÉL Mátyás szerint 1744-ben Anonymus kódexe a latin 
kódexek közt a 671. önálló számot viselte. Említettük már, hogy 
ugyanezen számmal kapcsolt régi jelzet (H. pr. DCLXXI.) van 
irónnal a kódex első hártyalevele recto lapjának aljára jegyezve és 
az első tábla belsejére is N° 514. modern jelzete mellé (Olim H. 
pr. 671.) írva. 

E jelzet alatt a kódexet először az Udvari Könyvtár kéziratainak 
Joan. Benedictus GENTILOTTI könyvtárigazgató (1707—1723.) által 
1718 körül írt egyik katalógusában találjuk meg. Minden bizonnyal 
tőle származik a jelzet is (ZIMMERMANN-HANDLIRSCH-SMITAL id. mű 
57., 100. 1.) A GENTiLOTTi-féle Catalog L Bd. 13. (Catalogus MM. 
SS. Codd. Lat. Hist. Profanáé a N° DCLXIII—MCII.) 98"-*—99*-* 
lapjain külön-külön jelzet alatt, de egymás után részletes leírását 
találjuk PANSA Gáspár literjének és Anonymus kódexének : 

98* 1. PANSA 91 levelű papirkéziratának új jelzete: H. pr. 
DCLXX. a régi: Ambras. 319. jelzet mellett. 

98* 1. Anonymus 24 levelű hártyakódexének új jelzete : H. pr. 
DCLXXI., régi jelzete helyébe S.(ine) N.(umero) van írva.1 

1 GENTiLOTTi-nak az Anonymus-kódexről felvett, kéziratban fennmaradt 
legrégibb, 1718 körüli részletes leírása a következő: «DCLXXI. — S. N. 
Membraneus constans foliis 24 (elrontva 28-ra, TENGNAGEL ugyanis a kódex 
2 utolsó levelének foliálását elhibázta, a 22. levél után a 23-ikra 27-es, a 
24-ikre 28-as számot írt, később ezt irónnal kiigazították 23., illetve 24.-re, 
mint az FEJÉRPATAKY facsimile-kiadásában is észrevehető. Aki GENTILOTTI helyes 
24-es számát 28-ra változtatta, még nem vette észre TENGNAGEL tévedését.) 
tercentos circiter abhinc annos scriptus. Gontinetur eo P. BELAE Regis 
Vngariae Notarii História Vngarica de VII. primis Vngariae Ducibus (lap
szélén újabb írással, más tintával : Edita inter Scriptores Rer. Hung. Schwandt-
neri), cuius prológus sic minio inscribitur et incipit = Incipit prológus in 
gesta Fhgarorum (!). P. dictus Magister ac quondam boné memorie gloriosis-
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Miként — mint már említettük — Anonymus kódexe ia lap
jának alján viseli irónírással a Hp. DCLXXI. jelzetet, PANSA liter
jének címlapján is megtaláljuk ugyancsak irónnal írva új Hp. 
DCLXX. jelzetét. GENTILOTTI rendezésében tehát a két önálló kéz
irat közvetlen egymás mellé került a könyvespolcon. 

Egy GENTILOTTI ezen katalógusaihoz készített Concordantia 
(Ms. Cat. Vm. A. 3. Catalog 22. Konkordanzen 1. Ser. Nov. 2226.) 
végén található «Collatio Antiqui et Növi numeri Manuscriptorum 
Codicum Ambrasianorum-» című fejezetben össze vannak állítva az 
ambrasi kódexek régi jelzeteinek (Antiqua) megfelelő új jelzetek 
(Nova). 

Az Antiqua 319-nek megfelelő Nova Hp. 670. jelzet alatt meg
találjuk e sorozatban PANSA Iterjét, de Anonymus Hp. 671. jelzetű 
kódexét természetesen hiába keressük a fejezetben. 

Az ambrasi eredet kérdésének végső megoldásához Heinrich 
MiLLAUERnek, kit GENTILOTTI 1716-ban vett maga mellé írnokul 
GENTILOTTI nagy katalógusához 1750 körül készített indexe vezetett 
bennünket. Címe: Indices Alphabetici Recensionum Codd. Mss. 
Gentilottii. Ennek II. kötete (Catalog 2. Bd. 2. Hist.) tartalmazza a 
Codices Hist. prophanae felsorolását. (Index in Catalogum Históriáé 
prophanae.) E második köt. 3á lapjára, a B betű alatt a következő
képen találjuk bejegyezve Anonymus Gestájít : 

aBellae Hungarica História. . . (jelzete) 671.» 

simi Bele Regis Hungarie Nótárius H. (!) suo dilectissimo amico stb. Dum 
oíim stb. Darethis frigii etc. Initium operis hoc est — Scithia igitur maxima 
terra est. — Finis verő = Et dum beatus rex Stephanus stb. vivit cum xpo 
in perpetuum. Meminit huius codicis tanquam inediti Cl. Lambecius in Diario 
Sacri itineris Cellensis additam : II. pag. 267., eiusque editionem pollicitus est 
Nesselius Sciagraphia Magni Corporis Historici impressa Vindobonae A. 
(99 e 1.) 1692. in 4 0 , pag. 29.» Tévedtünk tehát, mikor azt hittük, hogy KOLLÁR 
Ádám volt az első, ki Anonymus Gtfs/űjának kezdőszavában felismerte a 
szerző nevét rejtő P. siglát. (L. Gr. KLEBELSBERG-Emlékkönyv 171. 1.) Az egy
házi pályán működő s ifjúkorában Rómában kánonjogot és a Rota Romana 
kancelláriai gyakorlatát tanulmányozó GENTILOTTI már KOLLÁR előtt majd 
50 esztendővel helyesen olvasta a Gesta első szavait «P. dictus tnagister» 
egyedül helyes megoldással. GENTILOTTI egyébként 1723-ban az Udvari Könyvtár 
szolgálatától megválva Rómában a Rota auditora, majd trienti püspök lett. 
(L. JÖCHER, id. m. II. 924—25. hasáb ; MOSEL, id. m. 97—100., 105—106. 1.) 
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A bejegyzés fölé KOLLÁR Ádám, az Udvari Könyvtárnak 1748-tól 
Írnoka, 1749-től II. őre, 1758-tól I. őre és 1773-tól igazgatója 
(f 1783.) a következő kiegészítést írta: 

«.Belae (Regis Hung.) tempore ab anonymo eius Regis Notario 
scripta Chronica (a d l ig a ta).» 

(Mellesleg megjegyezzük, hogy PANSA Iterje a P betű alatt a 
kötet 30a lapjára van bejegyezve, GENTiLOTTi-féle külön 670-es jelzete 
alatt.) 

A KOLLÁR által odajegyzett « a d l i g a t a » szó világosan meg
mondja, hogy a% eddig minden egyes esetben önállóan, külön (Hp. 
671.) jelzet alatt szereplő Anonymus-kódexet ő köttette ho^á, adli-
gáltatta egy másik ké%iratho%, még pedig, mint CORNIDES 1780 körüli 
és ENDLICHER 1827 előtti tanúskodása mutatja, PANsÁnak GENTILOTTI 

rendezése folytán nemcsak a katalógusban, de a könyvespolcon is 
közvetlen melléje, illetve elébe kerülő Hp. 670. jelzetű /írjéhez. 

PANSA Gáspár ezen 1610. évi útleírása 91 számozott levélből 
áll (Tab. Cod. 10.446.). 1—39. levele kisebb, 40—85. levele vala
mivel nagyobb, 86—91. levele ismét kisebb, 40 rétü papirlevél. 
A kézirat könyvnagyságát természetesen a 40—85-ig lapszámozott 
nagyobb levelek adják ki. Ezek lapnagysága pedig tökéletesen meg
egyezik Anonymus kódexe hártyaleveleinek lapnagyságával. KOLLÁR 

tehát a két egymás mellett álló, egyenlő lapnagyságú s talán kötetlen 
(Anonymus kódexének régi kötéstábláját a korábbi irodalom legalább 
egy szóval sem emlegeti), vagy rongált kötésű kéziratot jelzetük 
sorrendjében: Hp. 670—671. kellő anyagi fedelet híján, vagy 
takarékoskodásból coliig áltatta, egybeköttette, amennyire pontos adatok 
hiányában ki tudjuk számítani, körülbelül az iyjo—IJ8O. évek kö%t. 

KOLLÁR takarékoskodása az általa oly nagyrabecsült és LAM-
BECIUS Commentárjaihoz adott Supplementáiban (Vindobonae, 1766. 
I. köt. 678, 686—87. hasáb) részletesen méltatott Anonymus-
kódexen bosszulta meg magát. Talán 1—2 évtized sem telt el az 
egybekötés után, CORNIDES Dániel — mint már említettük — a 
kódex elé kötött, ambrasi származású kézirat régi jelzete alapján 
vonta le a téves következtetését: hogy Anonymus kódexe is az 
ambrasi gyűjteményből származik. 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 7 
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Pár évtizeddel később, 1827-ben, ENDLICHER csak CORNIDES 

tekintélyére támaszkodva ismétli meg csaknem azonos szavakkal a 
tévedést. Mentségére legyen mondva, hogy ekkor még nem állott 
az Udvari Könyvtár szolgálatában s nem ismerhette annak régi 
indexeit, katalógusait és nem tudhatta, hogy mikor állt annak élén 
TENGNAGEL Sebestyén. 

Később, a XIX. század első felében ismét szétválasztották és 
külön-külön kötéssel látták el a két kéziratot. Anonymus kódexe 
értékéhez méltóan aranyozott kétfejüsasos hártyakötést, PANSA 
útleírása rozsdabarna papirkötést kapott. Hogy a két kézirat újra-
köttetése egyazon időben történt, előzéklapjaik azonos bordazata és 
minősége egyaránt eléggé tanúsítja. 

Mindezzel, azt hisszük, tökéletesen bebizonyítottuk, hogy 
Anonymus kódexe nem származott, sőt nem is származhatott az 
ambrasi gyűjteményből, megfelelvén így az értekezésünk címében 
feltett kérdésre is. De e negativ eredmény kimondásával — reméljük 
— csak egyelőre tettük még titokzatosabbá a mérhetetlen becsű 
forrás származásának kérdését. Elhárítva a kutasás útjából a kérdés 
megfejtését mindezideig gátló százados tévedéseket, immár helyes 
irányban kell tovább folytatnunk a nyomozást. Kiinduló szilárd 
pontunk az a kétségbevonhatatlan valóság, hogy a kódex már 
16^6 előtt a bécsi cszászári könyvtár birtokában volt. Honnét került 
oda, Magyarországról-e vagy külföldről? Nem tudjuk. Mindkét 
lehetőséget alá tudnánk támasztani újabb hipotézisekkel. De ez az 
ily bő eshetőségü kérdésekben mindig hálátlan feladat. Mint láttuk, 
még a kellőleg megalapozott és minden oldalról megtámogatott, 
a köztudatban igazsággá csontosult feltevéseket is könnyen halomra 
döntheti egyetlen pozitív adat. 

Ilyeneket pedig legmagyarabb középkori latin kútfőnk egyetlen 
fennmaradt kéziratára vonatkozólag a volt Udvari Könyvtár XVI— 
XVIII. századi aktáiban, Hugo BLOTius-tól, TENGNAGELtől és LAM-
BECiustól származó, még átvizsgálatlan katalógusaiban, indexeiben 
és bőséges levelezéseikben1 még eleget találhatunk. 

1 Ezekre vonatkozólag számos felvilágosítást kapunk a bécsi Nemzeti 
Könyvtár legújabban megjelent nagyértékű jubileumi emlékkönyvében, a 
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Ezeknek tüzetes átkutatása azonban tetemes időt s ennél is több 
fáradságot és türelmet igényel. Ha az idősebb kutató generációnak 
erre már nem nyílnék alkalma, e szép, de nehéz kötelesség teljesítése 
a bécsi Collegium Hungaricum buzgó ifjú tagjaira vár. 

JAKUBOVICH EMIL. 

«Festschrift der Nationalbibliothek in Wien.» Herausgegeben zur Feier des 
200jährigen Bestehens des Gebäudes. Wien, 1926. 783—87.1. Ottokar SMITAL ; 
«Miszellen zur Geschichte der Wiener Palatina. III. Die Katalogisierungsarbeiten 
des Hugo BLOTIUS» C. értekezésében. Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, 
hogy ezen értekezés tudós szerzőjének, a bécsi Nemzeti Könyvtár kézirattára 
vezetőjének kutatásaink szíves támogatásáért e helyt is köszönetet mondjunk 

7* 



MÁTYÁS KIRÁLY KÖNYVTÁRÁNAK EGY ISME-

RETLEN DARABJA. 

(Két hasonmással.) 

1926. május-júniusban a párisi Bibliothèque Nationale és a 
Musée des Arts décoratifs kiállító helyiségeiben nagyszabású kiállítás 
volt látható, mely Francia-, Olasz- és Angolország s az Egyesült 
Államok gyűjteményeiből összehordott mérhetetlen kincseken, tör
téneti sorrendben mutatta be az olasz könyv fejlődését. A kiállítás, 
melynek katalógusát Seymour de Ricci írta, kéziratokból és nyom
tatványokból állt.1 MÁTYÁS király remek kéziratai, SZATHMÁRI György 
Breviáriuma mellett, egy a Bibliothèque Nationale tulajdonában levő 
darabról, a katalógus 70-72. sz. alatt a következő jegyzetet találjuk: 
«Aristoteles. Opera (latine). Venise. A. Torresanus et B. de Blavis. 
1483—1484. 5. vol. in fol. — Exemplaire sur vélin, richement 
enluminé pour WLADISLAS II. roi de Bohême. H. 1660.» — Ez az öt-
kötetes velencei ősnyomtatvány (Velin 174—178) már mint ULÁSZLÓ 

király könyvtárából származó darab is, melyet a magyar irodalom 
nem ismer, méltán figyelmet érdemel, de még nagyobb jelentőséget 
ad neki az a körülmény, hogy — megállapításunk szerint eredetileg a 
Corvinába tartozott. Több kötet címlapjának szélén MÁTYÁS király 
(több helyen világosra átfestett) gyürüs hollójára akadunk, de még 
ennél is biztosabb támpontot ad a címer, melytől jobbra-balra kisebb 
sziglák a W R-et (WLADISLAS REX) jelölik ugyan, de alattuk a vékony 

Q 

festékréteggel fedett M R (MATHIAS REX) sziglák sötétlenek elő. Hogy 
a könyv 4. kötetének (Velin 177) címe ULÁSZLÓ királyt jelöli meg 
tulajdonosul, az csak annyit jelent, hogy sorsa ugyanaz volt, mint a 
párisi Cassianusé, a müncheni Beddé és a holkham-halli Evangelis-

1 Catalogue de l'exposition du livre italien. Manuscrits — livres imprimés — 
reluires. 1926. máj. jún. Bois- Colombes. 1926. 



Melléklet a Magyar Könyvszemle 1927. év f. 100. lapjáho^. 

Aristoteles. Opera. Paris. Bibi. Nat. H. 1660. IV. kötet. 
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Aristoteles. Opera. Paris. Bibi. Nat. H. 1660. III. kötet. 
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tariumé: MÁTYÁS halála után a királyi örökös a saját nevét, saját 
címerét (a szívpajzs hollója fölé a fehér lengyel sast) festtette 
mindenhová és az egyik kötet bevezető szavaiban is magáénak 
vallja a könyvet. 

A Corvina ez újonnan felfedezett munkája minden tekintetben 
rendkívül fontos. Először is művészi díszénél fogva. Hogy a perga
menre nyomott kötetek 1483—1484. évi megjelenésük után rögtön 
elkerültek-e MÁTYÁS király udvarába, ma már nem tudjuk megálla
pítani, díszítésükhöz mindenesetre csak később fogtak. A miniaturák 
jellege világosan elárulja, hogy a magyar renaissance pompás hajtá
sával állunk szemben, MÁTYÁS király világhírű budai műhelyének 
termékével, melynek még hozzá legjelentékenyebb darabjai közé tar-
tpznak. A Cassianussal egyidejűleg készülve, avval az Aristoteles mű
vészi szempontból is egy színvonalon áll és teljesen JÁNOS madocsai 
apát modorát mutatja. E munka újabb, döntő bizonyítékot szolgáltat 
amellett, hogy az e fajta munkák tényleg a budai műhely termékei. 
Az Aristoteles 5. kötetének (Velin 178) címlapja semmiféle CORVIN 

vonatkozást nem mutat, ami elképzelhetetlen volna olyan darabnál, 
melyet MÁTYÁS király számára díszítenek ; a királynak akkor kellett 
meghalnia, mikor az első kötetek már készen voltak, de az utolsó 
még hiányzott. A kötetek ezután is, egyszerűen a budai műhely
ben maradván, az utolsó kötetet már egyenesen ULÁSZLÓ király szá
mára készítették el, a többi kötetek címlapjának könnyed átdolgo
zásával együtt. 

A köteteknek további fontosságot ad a tartalmuk. Ez az első 
Aristoteles-munka. a Corvinában, melyet ismerünk ; eddig csak Angelo 
PoLiziANO egy leveléből tudtunk egy ARisTOTELES-féle Poeticáról, 
melyet 1489-ben küldött MÁTYÁsnak, de a PoLiziANOtól említett 
Poetica nem lehet azonos a Bibliothèque Nationale ötkötetes mun
kájával. A platonizmus tanai iránt oly élénken érdeklődő MÁTYÁS 

könyvtárában hogy is ne lett volna meg ARISTOTELES munkáinak ez 
a nagyszabású kiadványa!1 

1 Mátyás viszonyáról a piaionizmushoz L. HUSZTI J., Platonista törek
vések Mátyás király udvarában. Minerva. 1925. 41—76. 
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Végül nem csekély fontosságot kölcsönöz az Aristotelesnek az, 
hogy nyomtatvány. MÁTYÁS könyvtárából eddig mindössze három 
nyomtatványt ismerünk,1 az egész jelentéktelen esztergomi Raynerius 
de Pisis-t (Nürnberg. 1477. Koburger.), mely voltaképen csak azö 
ajándéka, de talán nem is a könyvtárából való darab, a szintén egész 
jelentéktelen pozsonyi Nicolaus de Ausmot (Velence. 1471. V. 
Spira) és egy pompásan díszített Statuta Urbis Romae-t, melynek 
nyoma veszett és így csak az irodalomból ismerjük. (Róma. 1467.) 
Ez tehát az első, a nagy király könyvtárához valóban méltó, pom
pás darab s a magyar miniaturfestés egyik büszkesége. 

HOFFMANN EDITH. 

1 HEVESY, A. de. La Bibliothèque du roi Mathias Corvin. Paris. 1923. 92. 1. 



RÉGI PESTI KÖNYVKERESKEDŐK. 

(Harmadik közlemény.) 

III. 
Trattner János Tamás és utódai, Pauer János Mihály, id. és 

ifj. Kiss István. 
(1783-1817.) 

TRATTNER Tamás bécsi udvari könyvnyomtató, aki abban az 
időben egyike volt Ausztria legtekintélyesebb vállalkozóinak, 1782 
február 26-án azt kérte az uralkodótól, hogy mint magyar honos 
Pesten, az ország központjában (in Pesth als in dem Mittelpunkt 
des Königreiches) könyvnyomdát, betűöntő műhelyt és könyv
kereskedést alapíthasson. Ezt a tervet az akkori egyetlen pesti 
könyvkereskedés tulajdonosai, WEINGAND és KÖPFF 1782 május 
11-én a pestvárosi tanácshoz intézett beadványukban1 hevesen elle
nezték, mert a dúsgazdag TRATTNERral szemben joggal féltették 
üzletük fennmaradását. Rámutattak arra a szorgalmas és kitartó 
munkára, mellyel üzletüket felvirágoztatni sikerült s amely ered
mény TRATTNER megtelepedése esetén kockán forgott volna. 

A beadvány nem járt eredménnyel, mert 1783 január 26-án a 
helytartótanács közölte az engedély megadását. A könyvkereske
dőket azonban TRATTNER megtelepedésével nem érte károsodás, mert 
TRATTNER a súlypontot a könyvnyomtatásra helyezte S ámbár könyv
kereskedést is alapított, az nem tudott sokáig fenmaradni. 

TRATTNER János Tamás pesti könyvkereskedését üzletvezetők 
kezelték, kiknek elsejéről FINGERHUTH Adolfról csupán annyit tudunk, 
hogy 1783 elejétől kezdve vezette az üzletet, 1786 nyarán el
hagyta az állását s KÖPFF özvegyének az üzletét vette át. Utódja 
az augsburgi származású KAIL Ambrus lett, aki 1786 augusztus 10-én 

Pestvárosi levéltár. Int. am. 6184. 



I04 GÁRDONYI ALBERT 

vette át az üzlet vezetését s akivel TRATTNERnak rövidesen kellemet
len összeütközései támadtak. KAIL Ambrus szolgálati szerződését azon 
levél pótolta, melyet 1786 július 23-án kapott TRATTNERÍÓI hozzá 
intézett emlékiratára. E levélben bőségesen kifejtette TRATTNER, 

hogy szolgálati szerződést egyetlen alkalmazottjával sem köt, mert 
az ilyen szerződések rendesen kellemetlen összeütközésekre vezet
nek s megkötik a munkaadó kezét. Az ő alkalmazottai szabad embe
rek, kik mindenkor elhagyhatják alkalmazási helyüket, ha jobb 
állást találnak. Azt azonban kiköti, hogy hat hónappal előbb tartoz
nak felmondani, mert utódról kell gondoskodnia s az üzleti leltárt 
is fel kell vennie. Viszont ő maga is hat hónapi felmondással él 
alkalmazottaival szemben, hogy lehetőséget adjon nekik az elhelyez
kedésre. Ettől csupán akkor tér el, ha hűtlenségen érné őket, mert 
ez esetben azonnal elvesztik az állásukat. 

A fizetést illetőleg 300 frt fixumot s haszonrészesedést biztosít 
számára, amely utóbbival együtt évi fizetése elérheti az 500 frtot. 
A haszonrészesedés mérvét azért nem tudja meghatározni, mert az 
üzlet el van hanyagolva s rendbehozása körültekintő munkát köve
tel. Lakást nem hajlandó adni az üzletvezetőnek, mert az évi 300 
forintból arra is telik. Útiköltségül 3 aranyat ad, ami elegendő, mert 
a hajón való utazás költségei 2 aranyból kitelnek. KAIL halála után 
felesége és gyermekei számára semmit sem hajlandó biztosítani, ha 
azonban pesti tartózkodása alatt elhalna s szolgálatát mindvégig 
hűségesen teljesítené, az Augsburgba való visszaköltözés költsé
geire hajlandó számukra hat aranyat kilátásba helyezni. 

A szolgálati feltételek elég szigorúak voltak s a fizetés nem 
mondható fényesnek, mert az üzletvezetők évi díjazása még Pesten 
is legalább évi 500—600 frt volt, amit KAIL csupán a haszonrésze
sedéssel érhetett el, ezt azonban TRATTNER feltételekhez fűzte. 
Ugy látszik, hogy TRATTNER rendkívül szűkmarkú munkaadó volt, 
aki alkalmazottaival ridegen és könyörtelenül bánt. Nem lehet tehát 
csodálkoznunk azon, hogy KAIL nem sokáig maradt meg a TRATT

NER szolgálatában, hanem más megélhetési lehetőséget igyekezett 
magának biztosítani. Pedig jó könyvkereskedő lehetett, mert 1786 
november 6-iki levelében maga TRATTNER is elismeri, hogy szór-
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galmával fellendítette az üzletet (durch dessen Fleiss hat sich mein 
dortiges Handlungsgeschäft wirklich verbessert). 

TRATTNER Tamás 1787 július 14-iki levelében elfogadta a 
KAIL Ambrus felmondását s 1787 augusztus 2-án megbizást adott a 
titkárának, GEBEL Ágostonnak, hogy volt pesti üzletvezetőit, FINGER-

HUTH Adolfot és KAIL Ambrust számoltassa meg s KAIL Ambrus 
helyére állítsa PAUER János Mihályt üzletvezetőül. GEBEL Ágoston 
1787 augusztus folyamán Pestre érkezett, KAIL helyére PAUER János 
Mihályt állította s a könyvelési tételek felülvizsgálata alapján KAIL 
Ambrussal szemben a hűtlen kezelés vádját emelte. Ezzel azonban 
nem elégedett meg, hanem hivatkozással KAIL vagyontalanságára és 
esetleges szökésére, 1787 szeptember 28-án kieszközölte a pest
városi törvényszéknél, hogy KAIL Ambrust letartóztatták s 4 héten 
át fogva tartották. 

A letartóztatás az akkor érvényben volt osztrák jog alapján 
történt, amelyet záros határidőn belül a törvényszékhez intézendő 
keresetben indokolni kellett. Ezt TRATTNER képviselője elmulasztotta 
s a bebörtönzött KAIL Ambrus ügyvédje útján 1787 október 22-én 
erre hivatkozva kérte a pest városi törvényszéket, hogy bocsássák 
szabadon s ítéljenek meg számára kártérítést. A pestvárosi törvény
szék 1787 október 24-én kelt ítéletében helyt adott a kérésnek, el
rendelte a 28 napon át fogvatartott KAIL Ambrus szabadonbocsátá
sát, TRATTNER Tamást pedig 137 frt 50 krban elmarasztalta, amiből 
9 frt 20 kr esett élelmezési költségekre, 28 frt elmaradt munka
díjakra, 100 frt a meghurcolás címén ért kár megtérítésére s 30 kr 
törvénykezési költségekre. Ez ítélet ellen TRATTNER Tamás fel
folyamodással élt ugyan s KAIL újabb elfogatását követelte, a királyi 
tábla azonban 1788 február 4-én elutasította a fellebbezést. 

Most aztán KAIL Ambrus sürgetni kezdte a megítélt kártérí
tésnek bírói úton való behajtását, amit a pestvárosi törvényszék el 
is rendelt s BORÁROS József tanácsnok 1788 február 16-án megjelent 
a TRATTNER pesti boltjában, ahol PAUER Mihály üzletvezető egy 
120 frt értékű Bullarium Romanumot jelölt ki lefoglalásra. KAIL 
ügyvédje azonban ezzel nem elégedett meg, hanem a lefoglalt könyv 
elárverezését sürgette, amit a törvényszék 1788 február 18-án el is 
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rendelt. Árverésre azonban nem került a sor, mert TRATTNER ügy
védje kifizette a megítélt összeget,1 amit a törvényszék azonnal át
adott KAIL Ambrusnak. Ez ellen TRATTNER Tamás 1788 június 
17-én ismét felfolyamodással élt s a pénznek bírói letétbe helyezé
sét követelte, a királyi tábla azonban 1789 május 25-én jóváhagyta 
a pestvárosi törvényszék rendelkezését.2 

TRATTNER Tamás KAIL Ambrus elleni követelését először köz
igazgatási úton kívánta érvényesíteni, miután azonban innen bírói 
útra utasíttatott, 1788 február 26-án a pestvárosi törvényszék elé 
vitte az ügyet s KAIL Ambrust hűtlen kezeléssel vádolta meg. Bead
ványában úgy adta elő a dolgot, hogy KAIL Ambrus 1787 május 
8-án felmondott neki, mire titkárával felülvizsgáltatta az üzleti köny
veket s ez alkalommal 458 frt értékű kárt állapítottak meg. Erre 
támaszkodva azt követelte a törvényszéktől, hogy vagy állíttasson 
KAiLlal kezest maga helyett, vagy pedig helyeztesse újból őrizet alá. 

E beadványra 1788 február 24-én KAiLért ügyvédje, DOMOKOS 

József vállalt szavatosságot; KAIL pedig 1788 március 4-én beadott 
elleniratában kimutatta, hogy az üzletet munkaadója megelégedé
sére vezette, joga volt tehát a felvett s kifogásolt üzleti haszon
részesedésre. Kimutatta továbbá, hogy havonként elszámolásokat 
adott be s a kifogásolt tételeket szó nélkül elfogadták. Kimutatta 
végül, hogy az üzlet átvételekor sokkal több adósságot talált, nem 
lehet tehát kötelezni, hogy az előtte keletkezett adósságokat be
hajtsa. Rámutatott ezenkívül arra is, hogy a TRATTNERrel támadt 
vitája alatt LINDAUER József müncheni könyvkereskedőtől és STACHEL 

József bécsi könyvkereskedőtől is kapott alkalmaztatási ajánlatokat, 
amelyeket TRATTNER hajszája miatt nem fogadhatott el. 

A pestvárosi törvényszék erre 1788 április 18-án úgy döntött, 
hogy KAIL Ambrust a vádak alól teljesen felmentette, mert a hűtlen 
kezelést TRATTNERnek nem sikerült bebizonyítani, a pénztárból fel
vett összegek joggal megillették s a régi üzleti tartozások behaj
tására nem kötelezhető. 

A GEBEL Ágoston által 1787 szeptember 13-án kifogásolt 
1 Pestvárosi levéltár. Rel. am. 684. 
2 Pestvárosi levéltár. Int. am. 1343, 
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nagyobb tételek egyike az volt, hogy az utolsó hónapban KAIL 

Ambrus 6 hónapi fizetés címén 112 frtot vett ki a pénztárból, holott 
akkor már el volt bocsátva. A másik tétel az a 216 frt volt, melyet 
már előbb haszonrészesedés címén felvett, holott ezt munkaadója 
nem engedélyezte számára. Ezzel szemben KAIL Ambrus 1787 szep
tember 28-iki elleniratában azt vitatta, hogy Őt évi 200 frt haszon
részesedés joggal megillette, mert TRATTNER 1786 július 23-iki levele 
azt biztosította számára s enélkül nem is foglalta volna el állását. 
A 6 hónapi fizetést pedig azért vette fel a pénztárból, mert 1787 
május 8-iki felmondó levelére csupán 1787 július 14-én kapott 
választ, a felmondás tehát csupán akkor lett jogerős s TRATTNER 

már idézett levele 6 hónapi felmondási időt kötött ki, amely idő 
alatt tartozott szolgálatot teljesíteni s fizetés is járt neki. 

A kifogásolt könyvelési tételek megtérítésén kívül azt is köve
telték tőle, hogy szolgálati utasítása értelmében az üzletvezetősége 
alatt keletkezett 1707 frtnyi künnlévőségeket hajtsa be. Ezzel szem
ben KAIL Ambrus azzal védekezett, hogy TRATTNER már előtte kör
levélben hívta fel a vidéki könyvkötőket a vásárlásra s hatósági 
igazolás esetén hitelt helyezett számukra kilátásba. O csupán azok
nak hitelezett, akik elődjénél is hitelt élveztek s sokkal nagyobb 
összegű künnlévőségeket vett át, mint a mennyi utána maradt. 

Ezt aktaszerüleg is bizonyítottnak kell tekintenünk, mert a 
bécsi főkönyvelőség 1786 szeptember 9-én kelt kimutatása szerint 
FINGERHUTH Adolf 1786 augusztus 9-én történt kilépésekor a követ
kező adósságok állottak fenn : 

Br. SCHAFFRATH piarista 7 frt 30, 
SCHMALÖGGER József színész 4 frt 45, 
MANCINI újlaki káplán 1 frt, 
CENTNER pesti újságíró 4 frt 25, 
DIEPOLD budai könyvkereskedő 21 frt 13, 
WEINGAND és KÖPFF 475 frt 42, 

KIEBLING budai könyvkötő 57 frt 50, 
Kiss óbudai könyvkötő 55 frt 1, 
GERGELY losonci könyvkötő 144 frt 24, 
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WEIDINGER pécsi könyvkötő 58 frt 56, 
Koppi pesti tanár 28 frt 10, 
TRATTNER Mátyás Pesten i n frt 9, 
M1TTENDORFER eszéki könyvkötő 186 frt 38, 
LAKICS budai igazgató 11 frt 45, 
STANGY pesti piarista 23 frt 15, 
ViNCENTi Pesten 1 frt 29, 
BAUMEISTER veszprémi könyvkötő 10 frt 56, 
ANGERMANN péterváradi hitoktató 70 frt 18, 
DINSKY pesti könyvkötő 59 frt 28, 
WOZAR mármarosszigeti gyógyszerész 84 frt 21, 
VERES Márton kecskeméti könyvkötő 3 frt 36, 
MOLNÁR miskolci könyvkötő 3 frt, 
SAXENHOFER toponári könyvkötő 94 frt 23, 
HELM pesti orvosnövendék 5 frt 29, 
VERSEGHY pesti pálos 1 frt 30, 
JAKAB pesti piarista fráter 9 frt 49, 
ECHTERLING budai könyvkötő 51 kr, 
DIEL budai könyvkötő 5 frt 6, 
KETSKEMÉTI komáromi könyvkötő 13 frt, 
KELLER budai tanár 43 frt 20, 
HOCHMEISTER nagyszebeni könyvnyomtató 21 frt 40, 
INTZE pesti orvosnövendék 112 frt, 
LOVAS berencsi könyvkötő 15 frt 36, 
KUN losonci könyvkötő 18 frt 32. 

Ez összesen 1768 frt 7 krt tett ki s ezzel szemben a KAIL 

1787 október 12-én kimutatott künnlevőségei csupán 1707 frt 53 krt 
tettek ki, amelyek a következőleg oszlottak meg : 

ANGERMANN péterváradi hitoktató 12 frt 14, 
BAUMEISTER veszprémi könyvkötő 53 frt 24, 
Gr. BATTHYÁNY I I frt 42, 

BAYTAI Antal 2 frt, 
BRUNDHUBER tanár 2 frt 6, 
Selmecbányái igazgató 38 frt I I , 
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DlEPOLD és LlNDAUER 34 frt 57, 
DINSKI Antal Pesten 55 frt 12, 
Pesti szeminárium igazgatója 4 frt 44, 
DIEL budai könyvkötő 5 frt 24, 
ECHTERLING aradi könyvkötő 9 frt 45, 
ECHTERLING budai könyvkötő 12 frt 53, 
GERGELY losonci könyvkötő 87 frt 10, 
Gr. GYÜLAY Sámuel Pesten 10 frt 1, 
HOCHMEISTER nagyszebeni könyvnyomtató 67 frt 19, 
JUNG pesti építőmester 1 frt 30, 
JESZENSZKY kapitány 6 frt 8, 
JAKAB piarista fráter 14 frt 58, 
Kiss óbudai könyvkötő 250 frt 29, 
KAULITCKY újvidéki könyvkötő 1 frt 21, 
KiEBLiNG budai könyvkötő 49 frt 25, 
KUN losonci könyvkötő 62 frt 44, 
KAUFMANN papirkereskedő 1 frt 5, 
KOLNÜCHICH pesti piarista 1 frt 15, 
KÖPFF könyvkereskedés 33 frt 55, 
LANG székesfehérvári könyvkötő 19 frt 37, 
LoosY pesti tanár 3 frt 24, 
MOLNÁR miskolci könyvkötő 4 frt 45, 
MITTENDORFER eszéki könyvkötő 86 frt 10, 
Pestvárosi tanács 1 frt 48, 
N E U mérnökkari főhadnagy 3 frt 2, 
NEUMANN könyvkötő 65 frt 28, 
OKOLICSÁNYI pesti joghallgató 2 frt 48, 
A kapucinusok portása 6 frt 13, 
PONGRÁCZ őrnagy 1 frt 52, 
RUCSKOVÍTS miskolci kereskedő 43 frt, 
RITTER eszéki kereskedő 9 frt i63 

RATH korrektor TRATTNERnál 3 frt 5, 
Riso pesti kereskedő 15 frt 18, 
SCHAFFRATH piarista 2 frt 16, 
SVORÉNY tanár 3 frt 39, 
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STANISAVLYEVITS péterváradi hadnagy 14 frt 28, 
SATTELBERGER mokrini postamester 4 frt 39, 
SCHEIBEL pesti takácsmester 2 frt 23, 
SCHMIEDBAUER 2 frt, 

SCHLEGEL 32 frt 37, 

TRATTNER pesti könyvnyomtató 37 frt 16, 
WEIDÏNGER pécsi könyvkötő 22 frt 1, 
WOZAR mármarosszigeti gyógyszerész 130 frt 9, 
WEINGAND könyvkereskedő 328 frt 1, 
WEINGAND és KÖPFF 26 frt 14, 

VERES Márton kecskeméti könyvkötő 1 frt 30. 
Amint KAIL Ambrus 1788 március 7-iki elleniratának egyik 

mellékletéből láthatjuk, az adósságokból 352 frt 52 krt maga GEBEL 

Ágoston hajtott be, az új üzletvezető kezéhez befolyt 1067 frt 57 kr s 
KAIL megtérített 34 frt 7 krt, tehát a bírói ítélet meghozatala előtt 
az adósságok túlnyomó része elintézést nyert.1 Úgy látszik, hogy 
igaza lehetett KAiLnak, aki az egész hajsza okául azt jelölte meg, 
hogy könyvkereskedői jogot szándékozott szerezni Pesten s TRATT

NER ezt mindenáron meg akarta akadályozni. 
A kedvezőtlen kimenetelű per és a rossz üzleti eredmények 

arra indították TRATTNER János Tamást, hogy Pesten megalapított 
könyvnyomdáját és kereskedését feladja. A pesti könyvnyomdáról 
már megírtuk, hogy azt 1789-ben TRATTNER Mátyás ugyancsak 
TRATTNER János Tamás nevű fiának, aki keresztfia volt, ajándékozta^ 
de a nyomdát egyelőre az atya, TRATTNER Mátyás vezette.2 Ugyan
így tett pesti könyvkereskedésével is, amelyet ugyancsak 1789-ben 
üzletvezetőjének, a pesti származású PAUER János Mihálynak adott 
át, aki viszont TRATTNER Mátyás sógora volt s így az üzletátruházás 
családi okokkal is magyarázható. PAUER János Mihály már a pest
városi tanács 1789. május 16-iki jelentésében a TRATTNER-féle 
könyvkereskedés tulajdonosaként szerepel3 s 1790. április 7-én pesti 
polgár lett. Könyvkereskedői pályafutásáról nem sokat tudunk, 

1 Pestvárosi levéltár. Proc. civ. 1739. sz. 
2 Magyarországi könyvnyomtatás stb. 13. 1. 
3 Pestvárosi levéltár. Int. am. 3157. 
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egyetlen nyomtatásban fennmaradt könyvjegyzéke1 azonban arról 
tanúskodik, hogy csaknem kizárólag német és francia könyvekkel 
kereskedett. Nagy üzleti eredményeket így sem tudott felmutatni, 
könyvkereskedése már 1795-ben eladás alatt állott, utóbb pedig tel
jesen tönkrement. 

A PAUER János Mihály csődtömegének jelentős részét a pápai 
származású s református vallású Kiss István könyvkötő vásárolta 
meg, ki Óbudáról költözött ide s 1799 augusztus 24-én már pol
gárjogot is kapott. Kiss István soha nem lett hivatásos könyvkeres
kedő, mert ehhez hiányzott a szakképzettsége, hanem mint könyv
kötő részben műhelyében, részben vidéki vásárokon árusította köny
veit. Többre becsülték azonban a közönséges könyvkötőknél, mert 
kollektiv fellépések alkalmával őt is mindig felvették a hivatásos 
könyvkereskedők sorába.2 Hozzá könyvkiadói működést is fejtett 
ki, ami könyvkötőknél rendkívül ritka volt. 

Kiss István 1805-ben meghalt s halála után özvegye és hason
nevű fia folytatták az üzletet, mely a piaristák épületében volt el
helyezve. 1816-ban az özvegy és ifj. Kiss István különváltak, az 
özvegy József nevű fiával tovább is a régi helyen maradt, ifj. Kiss 
István pedig a Kígyó-utcában nyitott új üzletet.3 Ifj. Kiss István 
vállalkozása azonban rosszul ütött ki, mert 1817. március 7-én meg
halt s adósságokkal terhelt üzlete árverés alá került. 

Meg kell jegyeznünk, hogy ifj. Kiss István kezdetben mint 
könyvkötő foglalkozott könyvárusítással s csupán kevéssel halála 
előtt, 1816 június 12-én folyamodott könyvkereskedői jogosítvány
ért azon indokolással, hogy atyjához hasonlóan a nemzeti irodalmat 
kívánja istápolni (promotionem nationalis Hungaricae literaturae 
pro objecto habente). Kérését azzal is támogatta, hogy anyjával 
egyetemben résztvett a STROHMAYER könyvkereskedői jogosítványá
nak megvásárlásában, de egyébként is csökkent a pesti könyv
kereskedések száma, mert ifjabb INSTITORIS csődbe jutott. 

1 Verzeichniss von grösstentheils neuen Büchern, welche bey Johann 
Michael Pauer Buchhändler in Pest zu haben sind. 1795. (24+16.) 

2 Pestvárosi levéltár. Rel. am. 2263. 
3 Hazai és külföldi tudósítások 1816. szept. 16-iki sz. 
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Ezzel szemben a pesti könyvkereskedők (KILIÁN György, EGGEN-
BERGER József, HARTLEBEN Adolf, LEYRER József, IVANICS Zsigmond 

és MÜLLER József) 1846 július 6-án kelt nyilatkozatukban a könyv
kereskedők nagy számát hangsúlyozták, amit, szerintük, az egymás
utáni csődök is igazolnak. STROHMAYER könyvkereskedői jogát is 
csupán azért vásárolta meg 1808-ban négy pesti könyvkereskedő, 
hogy ezzel is csökkentsék a jogosítványok számát. 

Ilyen értelemben készült HOFFMANN Antal tanácsnok 1816 július 
6-i jelentése is, mely szerint ifj. Kiss István a többi könyvkötőhöz 
hasonlóan úgyis jogosítva van arra, hogy imakönyv ékkel, tanköny
vekkel és kalendáriumokkal kereskedhessek, ebből meg lehet élni. 
Hogy a fennálló 7 könyvkereskedés, 1 antiquariatus és 2 kölcsön
könyvtár egészen elegendő a közönség könyvszükségletének kielé
gítésére, azt STROHMAYER, LINDAUER, PAUER, MEISSNER és INSTITORIS 

üzleti bukása is igazolja s épen a további bukások megakadályozá
sára vásárolta meg 1808 július 6-án négy pesti könyvkereskedő, 
köztük özv. Kiss Istvánné is, a STROHMAYER jogosítványát. 

Ez érvek hatása alatt történt , hogy a pestvárosi tanács nem 
adta meg ifj. Kiss Istvánnak a könyvkereskedői jogot s mindvégig 
csak könyvkötő maradt.1 

Ifj. Kiss István özvegyén GYŐRFFY Rózán kívül két gyermeket 
hagyott hátra, kik közül Júlia 7 esztendős, Teréz pedig 5 esztendős 
volt. Hagyatéki leltárát 1817 július 8-án vették fel,2 amely alka
lommal ingóságait és könyveit 6147 frtra értékelték s ebből a 
könyvekre és üzleti berendezésre 5481 frt esett. Túlhaladták ezt 
adósságai, melyek összegét 6334 írtban állapították meg s így az 
örökösöknek semmi sem jutot t a hagyatékból. Különösen váltóra 
felvett kölcsönei tettek ki sokat. KOVÁTS Juditnak 1893 írttal, PFINGSTL 
Mihály belvárosi apátplébánosnak 667 frttal, MOGER és PFEFFERnek 
543 frttal, özv. TöRöKNÉnek 456 frttal, CSIZMADIA Sándornak 521 
frttal, a LANDERER-örökösöknek 325 frttal, gr. KEGLEVITS Ádám
nak 215 frttal, TRATTNER Jánosnak 186 frttal, SZOMBATHELYI Gábor-

1 Pestvárosi levéltár. Rel. am. 5463. 
2 Pestvárosi levéltár. Test an. 346. 
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nak 500 írttal s ZÁRKA Károlynak 234 frttal tartozott, amely adós. 
ságok mind 1813 után keletkeztek. 

A könyveket és az üzleti berendezést MARTIN Károly céhmester 
és MÜLLER Antal könyvkötőmester értékelték 1807 március 30-án. 
A könyvek közül először a kötött könyveket becsülték fel s érté
küket 1045 frtban állapították meg. Minden munkából 1—2 pél
dányt tartott raktáron s csupán a református fiú-ábécéskönyvből 
találunk a leltárban 43 példányt 8 frt 3 6 kr. értékben, a református 
leány-ábécéskönyvből 25 példányt 4 frt 10 kr. értékben, az agen-
dából 24 példányt 1 frt 48 kr. értékben, a kis kátéból 18 példányt 
3 frt értékben, a debreceni ábécéskönyvből 18 példányt 6 frt 
18 kr. értékben s Buonaparte leveleiből 18 példányt 18 frt értékben. 

Ez utóbbit CZÖVEK István fordította magyarra s Kiss István adta 
ki 1816-ban. Ugyancsak Kiss István adta ki 1815-ben Buonaparte 
életének leírását is, ami abban az időben nagyon keresett munka 
lehetett s kiadása Kiss István üzleti érzékéről tesz tanúságot. Ifj.Kiss 
István a könyvkiadás terén atyja nyomdokait követte, aki maga is 
több magyar könyvet adott ki. Id. Kiss István adta ki 1804-ben 
VERSEGHY Ferenc Rikóti Mátyásit, 1806-ban MÁTYÁSI József Véle
kedését a magyar nyelv iránt, 1806-tól 1808-ig Kiss János Flora 
című szépirodalmi évkönyvének négy kötetét s ugyancsak 1808-ban 
FLEURY apát A hetedik elmélkedés című müvét. 

Az ifj. Kiss István hagyatékában talált fűzött könyvek nagyobb 
része is magyar munka s ha voltak is a hagyatékban idegen nyelvű 
munkák, azok példányszáma minden egyes esetben csekély, a 
magyar munkákból ellenben nagy példányszámot tartott készlet
ben, így VERSEGHY Ferenc Rikóti Mátyásiból (Pest, 1804) 172 pél
dányt, MÁTYÁSI József Vélekedés a magyar nyelv iránt (Pest, 1806) 
c. müvéből 101 példányt, ZÁRKA A barátságról c. müvéből (Pest, 
1807) 124 példányt, ZÁRKA maximáiból (Pest, 1807) 263 példányt, 
CORNELIUS NEPOS geographiai kultsaból (Pest, 1801) 101 példányt, 
a Jugurta Carthagóban c. műből 146 példányt, OTTO Indulatok 
áldo^attya c. müvéből 165 példányt, VERSEGHY Ferenc Mi a poézis 
c. müvéből (Buda, 1793) 109 példányt, NAGY János Magyar Aeneisé-
ből 118 példányt, NAPOLEON leveleiből 230 példányt s Werner 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 8 
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tengeri hajós tsendes kunyhója c. müvéből 476 példányt találtak a 
hagyatékban. 

Bizományi könyvei is voltak s ezeket a hagyatéki leltár külön 
tünteti fel. Ezek a következők voltak: 

PICHLER Karolin hasonlatosságai, ford. KELEMEN Borbála. Pest, 
évn. 7 péld. 

FARKAS Károly: Mulatságok. Buda, 1805. 7 péld. 
VIRÁG Benedek: Magyar s^á^adok. 2 k. Buda, 1808—16 

5 péld. 
Szülést segítő tudomány. 8 péld. 
Orvosi törvénykönyv. 6 péld. 
Próbatétel a mai nevelésről. 77 péld. 
WALLASZKY: Conspectus reipublicae litterariae. 2. kiad. Buda 

1808. 2 péld. 
Justus Lipsiusnak a% állhatatosságról írt könyve, ford. BOD/ 

József. Pest, 1808. 2 péld. 
Ungvárnémeti TÓTH László versei. Pest, 1816. 3 péld. 
DOMBY Márton: Csokonai Vitéç Mihály élete és munkái. Pest. 

1817. 2 péld. 
ViTKOViTs Mihály mes éji és versei. Pest, 1817. 2 péld. 
Csupa magyar könyv ez is, amiből arra következtethetünk, 

hogy ifj. Kiss István atyja példájára főleg magyar könyvek árusí
tásával foglalkozott, amiből bizony nehezen tudta magát fenntartani. 
A magyar könyvek iránti érdeklődés ebben az időben még kevés 
volt s még évtizedek multán is erről panaszkodnak a pesti könyv
kereskedők. 

Ifj. Kiss István könyveinek alárverezését 1818 január 27-én, 
majd március 13-án is megkísérelték, 1 sőt harmadik árverési határ
időt is tűzhettek ki, aminek nem sikerült nyomára találni. Az ilyen 
könyvanyagot nehéz volt értékesíteni, kivált ha akkora összeget 
akartak belőle kihozni, mint amilyet a becslés megállapított. Bizo
nyára potom pénzen kelt el s a hitelezők aligha jutottak hozzá 
követeléseikhez. 

1 Pesther Zeitung 1818. jan. 11-i sz. és Hazai és Külf. Tudósítások 
1818. febr. 14-i sz. 



RÉGI PESTI KÖNYVKERESKEDŐK 115 

Hasonló sorsra jutott a másik üzlet is, amelyet id. Kiss István 
özvegye József nevű fiával folytatott. 1821 június 6-án özv. id. 
Kiss Istvánné az örököstársak, t. i. özv. CSÁTHY Györgyné, HUNYADI 

Sámuelné és Kiss László hozzájárulásával a közösen folytatott üzle
tet Kiss Józsefnek engedte át s az üzletet illető adósságokat a saját 
pesti házára tábláztatta be. Kiss József azonban 1822-ben meghalt, 
s özv. Kiss Istvánné Debrecenbe költözött át a leányához, özv. CSÁTHY 

Györgynéhez. Kiss László ugyan megkísérelte a könyvkeres
kedői jogot WIGAND Ottónak eladni, a pestvárosi tanács azonban 
kimondotta, hogy ez a jogosítvány az özvegynek Debrecenbe köl
tözésével megszűnt. 

GÁRDONYI ALBERT. 

8* 



A MAGYAR ZENE TÖRTÉNETI EMLÉKEINEK KIADÁSA. 

(Második közlemény.) 

III. 
A forráspublicatiók épen ma öltenek nagyobb méreteket. Ango

lok, franciák, olaszok, németek versenyt hirdetnek előfizetést 
kútfősorozatokra. Ezek után sejthetjük, hogy tragikomikusán fog 
hangozni a kérdés : mi is van hát a magyar zenei monumentákkal ? 

Mégsem olyan egyszerű a felelet, mert bár nincsenek magyar 
zenei monumenták, múltjuk mégis van. 

A zenetörténet a magyar szellemtörténet legjobban elhanyagolt 
területe. Míg nyelvünk, irodalmunk, képzőművészetünk múltjának 
felderítése rohamosan halad előre, addig a magyar zenetörténet fölött 
még mindig sűrű homály terjeng, melybe hasztalan igyekszik olykor
olykor mécsvilágot vetni egy-egy művelődéstörténeti részletkutatás. 
A magyar zene, akárcsak az orosz muzsika, a XIX. század művészete, 
ekkor jut, e század derekán, gyors kifejlődésre, mely azonban az 
előző évszázadokra visszanyúló, koronkint látszólag meg is szakadó, 
de mégis szervesen összefüggő fejlődés eredménye. Alapos ismere
teink, de még hozzávetőleges áttekintésünk sincs a magyar zene 
anyagáról, mely szét van szórva kódexekben, egyházi és világi 
énekeskönyvekben, félig vagy talán már egészen elpusztult kéziratos 
vezérkönyvekben és egyéb zenei m anuscriptumokban, m úzeumok, váro
sok és iskolák könyvtáraiban, templomok sekrestyéiben és kórusain, 
kolostorok pincéiben, főúri kastélyok padlásain és a jó ég tudja, még 
miféle helyeken. Évtizedek óta ámítjuk, vagy talán megnyugtatjuk 
magunkat a magyar zene történeti anyagának tervszerű felkutatásá
val a közel jövőben, holott még nyilvános könyvtáraink könnyen 
hozzáférhető kéziratos és nyomtatott kútfőit sem adtuk ki.1 Még a 

1 Nem csekély mennyiségű magyar vonatkozású anyag található a bécsi 
könyvtárakban is, elsősorban a Gesellschaft der Musikfreunde könyvtárában. 



A MAGYAR ZENE TÖRTÉNETI EMLÉKEINEK KIADÁSA 117 

Rákóczi-kor, vagy az insurreciio vagy a szabadságharc zenei emlékei
nek hiteles kritikai kiadásáról sem beszélhetünk, mert KÁLDY Gyulá
nak,1 kinek lelkesedésénél csak könnyelműsége volt nagyobb, kiad
ványait ilyeneknek sem tekinthetjük és ami legkönnyebben lett volna 
elvégezhető : ERKEL Ferenc tematikus katalógusa sem készült el, ami 
nélkül ERKEL kutatói egy lépést sem tehetnek, egyházi énekesköny
veink koráiszótárát sem állították össze,2 helyette azonban fölösleges 
levélkatalógusok láttak napvilágot.3 De nemcsak a zeneszerzők 

V. ö. Eusebius MANDICZEWSKY : Zusatzband zur Geschichte der K. K. Gesell
schaft der Musikfreunde in Wien. Sammlungen und Statuten. Wien, 1912. 

1 KÁLDY Gyula kiadványai : A régi magyar zene kincseiből. (Kuruc dalok 
a XVII. és XVIII. században.) A szabadságharc dalai es indulói, Régi magyar 
harci dalok már bevezetésükkel elárulják szerzőjük járatlanságát és naivitását. 
Szövegkritikailag KÁLDY módszere — enyhén szólva — a legönkényesebb. 
A Magyar Történelmi Társulat kiadásában megjelent felolvasása : A régibb s 
újabb magyar táncról, Budapest, 1892 angolnyelven megjelent zenetörténete : 
History of Hungárián Music (London, 1898.) mind megdöbbentően mutatják, 
hogy mennyire nem volt sejtelme a történeti módszerekről. Viszont érdeme, 
hogy felébresztette az érdeklődést a régi magyar muzsika iránt. (V. ö. még : 
RÉTHEY PRIKKEL Marián: A magyarság táncai. Budapest, 1924. Sajnos ez a 
munka is zenei tekintetben dilettáns.) 

2 Ilyfajta munka a németeknél Johannes ZAHN nagy műve : Die Melodien 
der deutschen Kirchenlieder. Gütersloh, 1889—1893. Band I—VI. 

3 A katalogizálás terén is hiányzanak a legszükségesebb szakszerű előmun
kálatok. Mindenekelőtt hiányzik a magyar könyvtárakban található összes régi 
zeneművek lajstroma, aminőt pl. az angoloknál Walter HAWARD Ftere állított 
össze: Bibliotheca musica liturgica. London, 1901, mely a középkori angol-, 
skót-, és ir egyházi zene kéziratainak jegyzéke, az olaszoknál pedig GASPERINI : 
Catalogo generale delle musiche antiche esistenti nelle Biblioteche d'Italia. (Bolle-
tino deli' Associazione dei musicologi italiani. Parma, 1909—1917), s aminőt 
nálunk általános könyvészeti szempontból SZABÓ Károly adott ki : Régi Magyar 
Könyvtár. Budapest, 1885. 1—IV. k. Zenei könyvtáraink közül egy sem adta ki 
a tulajdonában levő kéziratos művek jegyzékét, tematikus felsorolással, aminek 
tökéletes mintaképe ECORCHEVILLE nyolckötetes munkája : Catalogue du Fonds 
de Musique Ancienne de ta Bibliothèque Nationale. Paris, 191 o. I—VIII. k., de 
a régi nyomtatott müvekét sem, amilyent BARCLAY SQUIRE tett közzé a British 
Museum régi zenei nyomtatványairól : Catalogue of Printed Music. Published 
between 1487. and 1800. London, 1912, I—II. k., vagy legalább a legértékesebb 
ritkaságok jegyzékét, mint Wecker lin : Catalogue de la Réserve de la Bibliothèque 
du Conservatoire National. Paris, 1885. Egyáltalán semmiféle nyomtatott zenéi 
katalógusunk sincs, de még a kéziratosak sem catalogue raisonné-k. A Nemzeti 
Mú%eum évekkel ezelőtt több kötetben kiadta a birtokában levő zenei levelek jegy-



I I 8 HARASZTI EMIL 

müvei, hanem elméletíróink — MONETARIUS Istvántól VERSEGHY 

Ferencig — kútfői is kiadatlanok. A zenetörténetnek kifejezetten 
művelődéstörténeti vonatkozásai is nagyrészt feldolgozatlanok. Nem
csak nyomtatott vagy a kiadásra váró királyi, városi és püspökségi 
regestákat, számadáskönyveket és okleveleket, de még a Codex 
Diplomaticusok és megjelent forrás- és emléktárak kútfősorozatos 

zekét (Zenei kéziratok jegyzéke: Zenei levelek. Budapest, 1921, 1923, 1924, 
I—II—III. füzet.) azonban ez olyan fényűzés, amelyet nemcsak egyetlen európa 
nagy könyvtár, sőt zenei szakkönyvtár sem engedett meg magának, hanem még 
a legtöbb speciális zenei katalógussal rendelkező washingtoni kongresszusi 
könyvtár sem. V. ö. a SoNNECK-féle zenei katalógus-sorozatot. (Publications 
of the Library of Congress. Washington 1914.) 

MICHEL BRENET : La Bibliographie des Bibliographies Musicales c. művében 
(L'Année Musicale. Paris, 1913.), mely az egyetlen ilyfajta jegyzék, három magyar 
zenei bibliographiáról emlékezik meg. ÉLEK : Bibliographie des livres de chant 
magyars (Magyar Könyvszemle. 1882.). Ez nem más, mint JAKAB Eleknek TOLDY 
Ferenc jegyzetei alapján összeállított felsorolása : Adatok Enekesköny veink biblio-
graphiájahoz, melynek hiányosságára RÉVÉSZ Kálmán még a Könyvszemle ugyan
ebben az évfolyamában reámutatott : Adalékok Enekeskönyveink bibliographiájabo%. 
Azóta énekeskönyveink száma megsokszorosodott. (V. ö. ERDÉLYI Pál : Énekes-
könyveink a XVI. és XVII. száladban ugyané folyóirat 1899. évfolyamában.) A Bre-
nettől említett második bibliographiaDANKÓ József: Vetus hymnarium ecclesiasticum 
Hungáriáé. Buda-Pest, 1893, könyvészeti felsorolása, mely azonban nem zenei 
természetű. Végezetül következik CSIKY : L'ancienne musique d'art hongroise, essai 
bibliographique en langue magyare dans: Magyar Könyvszemle XIII. 1905, pp. 
116—133, azaz CSIKY János : Régi magyar művészi ^ene c. dolgozata, mely úgy 
bibliographiailag, mint kritikai megállapításaiban pontatlan és téves. Jellemzésül 
csak annyit, hogy még azt sem tudja, hogy a BEZARD-féle Thesaurus Harmo-
nicus-bzn (Köln, 1603.) szereplő JOANNES BACFORT alatt BAKFARK Bálintot kell 
értenünk, amit már Mátray Gábor száz év előtt is tudott : Bacfort János, Bacsare 
Bálint és Graftus v. Greffius Bálint, e három személy alighanem ugyanezen 
egy személy, Graeve v. Bakfark Bálint lesz. (A muzsikának közönséges története. 
Tudományos Gyűjtemény. Pest, 1832. III. évf.) — Sajnos, nincs olyan bib-
liographiánk, mint a Grattan FLOOD-féle Irish musical bibliography (Sammel
bände der Internationalen Musikgesellschaft. Jahrgang XIII. B. 3.), de még a 
magyar zene lexiconával sem rendelkezünk, mely encyclopedia formájában 
nyilvántartaná, a magyar muzsika elméletének és történetének, valamint a magyar 
irodalom és nyelvészet, művelődéstörténelem, folklór, tánctörténet, képzőművészet 
stb. zenei vonatkozású problémáit, aminő az angoloknál Jeffrei PULVER szer
kesztésében látott napvilágot : Dictionary of Old English Music. (London, 
1923.) A lelkes, de naiv és tudatlan SÁGH József 1879-ben kiadott ugyan egy 
Magyar Zenésíti Lexicon-t, ami azonban teljesen hasznavehetetlen. A derék 
budai KRÜCHTEN József, akinek a Tudományos Gyűjtemény 1818. évfolya-
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kincsesbányáját sem aknáztuk ki. Pedig CSÁNKY Dezső MÁTYÁS 

udvarának rajzával1 a zenei adatok felhasználására a történelmi kor
rajzban már negyven évvel ezelőtt példát mutatott. RADVÁNSZKY 

Béla a régi magyar úri élet rajzával,2 TAKÁTS Sándor törökvilág
beli korképeivel,3 és nemrégiben FOGEL József IL Lajos és II. Ulászló 
korának történetével4 olyan adatokat hoztak napfényre, amelyeket 
alapjában zenehistorikusoknak kellett volna kiásniok. A külföldi 
levéltárakban és könyvtárakban is sok, a magyar muzsikára vonat
kozó művelődéstörténeti adat rejtőzködik.5 A magyar királyi és 

mában A Honny Művés^ség és Művészek eránt című cikke adta az ötletet 
SZENDREY János Magyar Képzőművészeti Lexicon-ának megjelenésére, a zenében 
js buzditólag hathatott volna, mert ugyancsak az ő tollából közölte a Cäcilia 
(Mainz, 1826. Band 5.) a Musik^ustand in Ungarn címmel megjelent cikket. 

1 CSÁNKY Dezső : Mátyás udvara. Budapest, 1884. 
2 RADVÁNSZKY Béla : Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. 

században. Budapest, 1896. I. k. VIII. Foglalkozás, időtöltés, játék. 
3 TAKÁTS Sándor : Rajzok a török világból. Budapest, 1915. I. k. A török

magyar énekesek és muzsikások. V. ő. még A régi Magyarország jókedve 
Budapest, 1921. XIII. A régi magyar trombitások. 

4 FOGEL József: II. Lajos udvara. Budapest, 1916.— II. Ulászló udvara 
Budapest, 1917. 

5 Az elmúlt évben ráakadtam Parisban I. FERENC francia király számadás-
könyveiben JEAN de MOUSSECADEL nevére, aki a magyar királynő kornétása 
volt és aki a francia reneszánsz zenekedvelő uralkodóját a magyar királynő 
franciaországi látogatása alkalmával nagyon gyönyörködtethette, mert a király 
neki és társainak négyszázötven livrest utaltatott ki pénztárából. (A magyar 
királynő : V. Károly nővére, II. Lajos özvegye, Mária, akinek hangszerleltárát 
a madridi Palacio Real levéltára Őrzi : Inventarios Instrumentales de la reine 
Maria de Hungria. V. ö. FELIPE PEDRELL : Emporio cientifico e historico de 
Organografia Musica Antigua Espanola. Barcelona, 1901.) Lásd: Catalogue des 
Actes de François I.Paris, 1905.Tome VIII. p. 273. V.o. mégHenri PRUNIÈRES : La 
Musique de la chambre et de l'Ecurie sous le règne de François I. 1516—1547. 
Paris, 1911. ORTVAY Tivadar könyve: Mária, II. Lajos magyar király neje 
(XXIII. fejezet. Mária tudományos, szépművészeti és zenei foglalkozása.) Buda
pest, 1914, nem ismeri a kérdéses adatot. 

A Magyarországon járt idegen zenészek (WILLAERT, STOLTZER, MONTE-
VERDE, stb.) nálunk való tartózkodását még mindig homály borítja. André 
PiRRo nemrégiben kimutatta, hogy Jean CORNUEL cambrai-i zeneszerző és éne
kes, aki egész Közép-Európát bejárta és tagja volt a római SAN PIETRO, úgy
szintén a SFORZÁK milanói kórusának is, MÁTYÁS udvarában is megfordult. 
1483-ban a cambrai énekkart adminisztráló prelátust Budára küldték, ahonnan 
ez áradozva írt Mátyás kórusáról. Később Budáról több énekest szerződtettek 
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erdélyi fejedelmek udvari muzsikájának történetét i épúgy meg 
kell írni, mint az ESZTERHÁZY hercegek zenekaráét, amely iránt a 
külföld is legnagyobb érdeklődéssel viseltetik.2 A nagymestereknek 
hazánkkal való kapcsolata sem került még feldolgozásra.3 

De bárhogyan is csábít és izgat a probléma sokfélesége, ne 
kalandozzunk el a zenei művelődéstörténet sokszor száraz, de nem 
egyszer romantikusan érdekes területén, amelynek végre is csak 
alárendelt jelentősége van, amíg az elsőrendű feladatot : a magyar 
zene emlékeinek összegyűjtését és hiteles, történeti kiadását nem valósí
tottuk meg. Mondottuk, hogy a magyar zenei monumentáknak múlt
juk van. Ez a múlt jellegzetesen magyar sors. 

Míg a nyugati kultúra hullámverése az elmúlt századokban 
többnyire csak bizonyos idő leteltével ért el hozzánk, addig a magyar 
zenetörténetírás alapvetése nemcsak egyidejű a külföldivel, de attól 
némikép független. A magyar zenetörténetírásnak is megvolt a maga 
triásza, melynek időrendi szereplése és munkaköre szinte egybeesik 
a belga zenetörténetírás nagyhírű triászával. A három magyar zene
történetíró: MÁTRAY Gábor, BARTALUS István és PONORI THEWREWK 

Emil. FÉTishez, a nagy gyűjtőhöz és kutatóhoz hasonlóan, aki fő-
müvében (Biographie universelle des musiciens. I. édition Paris, 1837.) 
ma is csodálatot keltő, roppant anyagot hordott össze, MÁTRAY, akkor 

Cambraiba. (Roger de Lignoquercu cambrai énekesnek hagyatékában magyar 
pénzdarabokat találtak.) Cambraiban egyébiránt az ad corripiendum fornicatores 
kiválasztott kanonokokat docteur de Hongrie-nak nevezték a levéltári regiszterek 
tanúsága szerint. (André Pirro : Jean Cornuel vicaire à Cambrai.) Revue de 
Musicologie. Paris, 1926. No. 20. 

1 FÖKÖvi Lajos két cikke : Musik und Musiker am Hofe Gabriel Bethlens. 
(Monatshefte für Musikgeschichte. Berlin, 1898.) és Musik und musikalische 
Verhältnisse in Ungarn am Hofe von Matthias Corvinus (Kirchenmusikalisches 
Jahrbuch. Regensburg, 1900.) nagyon hiányos. Kutatásainknak mintául szolgál
hat Henry Cárt de Lafontaine jeles műve : The Kings music ; a transcript of 
records relating to music and musicians 1460—1700. London, 1909. 

2 Az Eszterházyak zenekaráról még mindig az egyetlen forrásmunka 
KARL FERDINAND P O H L : Joseph Haydn. Leipzig, 1877—1882.1—II. k. Az éne
kesek és zenészek névsora a II. kötetben. V. ö. még / . G. Prodhomme : Les 
Esterházy. Une famille de princes dilettantes. Revue Internationale de musique. 
Paris le 15. juin 189^. 

3 Egyetlen ilynemű munka Wagner Rikárd és Magyarország, c. kötetem, 
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még ROTHKREPF Gábor, a Tudományos Gyűjtemény 1828—1832. ter
jedő évfolyamaiban A muzsikának közönséges története című értekezé
sében a magyar zenével kapcsolatos itthoni és külföldi kútfőket oly 
széleskörű és meglepő apparátussal állította össze, hogy e munkája 
nemcsak még ma is az egyetlen magyar zenetörténeti bibliographia, 
melynek adatai kevés kivétellel most is megállják helyüket, hanem 
egyszersmind kijelölése a magyar zenei monumenták anyagának. 
MÁTRAY Gábor egyformán jártas a történelemben, az egyetemes és 
magyar zenetörténelemben, a magyar nyelv és irodalom történetében. 
TINÓDI dalainak, valamint a HOFGREFF énekeskönyvnek kiadása, 
melyekre a M. Tud. Akadémia megbízásából vállalkozott, bármennyire 
revízióra szorul is, még ma is első és egyetlen zenetörténeti forrás
kiadásunk. Ugyancsak magyar zenetörténeti munkásságához tartozik 
az a történelmi hangversenysorozat is, melyet 1867-ben indított meg 
a magyar zene emlékeiből, a vezetése alatt álló Nemzeti Zenedé-ben. 
Fáradhatatlanulkutatottésgyüjtött. Mikor BartalustólértesültBAKFARK 
Bálint lanttabulaturáinak krakkói példányáról, tüstént megkéri ESTREI

CHER Károlyt, a krakkói könyvtár igazgatóját, készítsen másolatot 
BAKFARK néhány kompozici ójából és mielőtt még BARTALUS egyéb kuta
tásai miatt hozzá jutott volna BAKFARK betűírásának megfejtéséhez, 
érintkezésbe lépett TAPPERT és NOTTEBOHM német zenetörténészekkel, 
nem érezvén magát elég erősnek az olasz tabulatura titkaiban és tudva, 
hogy itthon — akárcsak manapság — senkitől sem várhat segítséget a 
kompozíciók megfejtése ügyében. A lipcsei könyvtárba pedig elküldi 
LANGER Viktort, hogy vegyen másolatot a PAix-gyüjtemény magyar 
passamezzojáról. Külföldi tudósokkal állandó kapcsolatot tart fenn. 
Vizsgálja népdalaink sajátosságait.1 MÁTRAY Gábor, aki mint a 
Nemzeti Színház zeneigazgatója, a Nemzeti Múzeum könyvtárának 
őre s a Nemzeti Zenede igazgatója egyaránt beírta nevét a magyar 
szellemtörténetbe, a magyar nemzeti monumenták gondolatának 
első felvetője. 

mely a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában látott napvilágot 1916-ban, 
sajnos, azóta sem talált követőre. Kivánatos volna, ha a jövő évi Beethoven
jubileumra a mesternek Magyarországhoz való viszonya is megvilágíttatnék. 

1 A magyar népdalok kitűnőbb sajátosságairól. Akadémiai Ért. Pest, 1852. 
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A MÁTRAY Gábortól megkezdett úton haladt tovább a feldolgozó 
COUSSEMAKER példájára BARTALUS István, akinek munkásságában sze
rencsésen egyesült a gyakorlati zenész, a történetíró, a filológus, 
de még a folklorista is. Ezúttal nem szólhatunk részletesen nagy
szabású és alapvető munkásságáról, melynek egyik legnagyobb ér
deme, hogy külföldi utazásai segítségével — itthon hiányzott min
den tudományos fölszerelés, akárcsak ma — meg tudta szerezni a 
zenetörténeti készültséget és lépést tudott tartani a külföld tudo
mányos haladásával. Csak A Magyar egyházak szertartásos énekeiről,1 

ESZTERHÁZY Pálról, BAKFARK Bálintról szóló nagyértékű dolgozataira 
és népdalgyüjteményeire utalunk.2 Korán felébredt érdeklődése a 
külföldi könyvtárak iránt is remélve, hogy ott magyar zenei emlé
keket lelhet. Végigkutatta a felsőausztriai kolostorokat és könyvtára
kat nem sok eredménnyel ugyan, de annál sikeresebben a német és 
lengyel könyvtárakat.3 Sajnos, BARTALUsnak, akié az oroszlánrész 
a magyar monumenták anyagának összegyűjtésében nem adatott meg, 
hogy a magyar zenetörténetírás tudományának népszerűsítésében 
irányítóan és nevelőén hathasson a katedráról. Nem sikerült bejutnia 
az egyetemre, ahol nyelvben és gondolkozásban idegen adta elő a 
zenetörténelmet : SCHÜTZ Miksa, akinek sem érzéke, sem készültsége 
nem volt a magyar zenetörténet problémáinak tudományos tárgyalá
sához. Az újonnan megnyílt Zeneakadémia sem vette igénybe mun
kásságát, helyette kétlelkes ábrándozó: KÁLDY Gyula,de főkép ÁBRÁNYI 

Kornél nyomult előtérbe. KÁLDYban megvolt THALY Kálmán lelkes 
rajongása a Rákóczi-korszak iránt, de nem volt meg bennesem Thaly 
kitartása, sem szorgalma.4 Kiadásai mind a legalaposabb revízióra 
szorulnak.5 ÁBRÁNYI Kornélnak, a kor hivatalos zenetörténetírójának 

1 Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. Magyar Tudományos 
Akadémia kiadása. 1869.1. k. 

2 U. ott : Adalékok a magyar zene történelméhez. M. Tud. Akadémia. 
Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. 1890. Budapest, 1882. X.k. 

3 U. ott : Jelentés a felsőausztriai kolostoroknak Magyarországot illető 
kéziratairól és nyomtatványairól a Magyar Akadémiához. Budapest, 1870. I. k. 

4 THALY Kálmán különben nagyon röviden végez a Rákóczi-kor muzsiká
jával. (Irodalmi és műveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. Pozsony, 1885.) 

5 EÖTVÖS Károly KÁLDY Gyula méltatása (SZILÁGYI és KÁLDY) Eötvös 
műveinek XVII. kötetében (Budapest, 1906.) — novella. 
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működésében az értéket kizáróan agitatórikus tehetsége és lelkes 
magyarsága— főkép a hatvanas években a tőle szerkesztett Zenésíti 
Lapok hasábjain — jelenti. Mindenre inkább gondolt, mint a monu
mentale anyagára. Egyebekben meg kell mondanunk, hogy önkényes 
adatgyártása, a kritikai érzék teljes hiánya és módszertelen, rapszo
dikus kapkodása, folytonos anekdotázása, mely legszembetűnőbben 
A magyar ^ene a XIX. s^á^adban, (Budapest, 1900.) című terjedelmes 
kötetében mutatkozik, valóban paródiája minden történetírásnak.1 

Ezek a romantikus, naiv fantaszták tudományos képzettségük 
hiánya miatt nemcsak saját maguk voltak képtelenek a magyar zenei 
monumenták anyagát összegyűjteni, vagy szakszerűen foglalkozni a 
magyar zenetörténet legégetőbb problémáival, de fantazmagóriáik a 
történeti kutatás realitásai helyett téves irányba terelték az utánuk 
következő nemzedéket, mely a történeti módszerek legelemibb 
követelményei felől tájékozatlan maradt. így ÁBRÁNYI Kornél magyar 
zenetörténeti és elméleti katedrájának egyik örököse a történeti 
módszerek gyakorlati alkalmazása helyett a magyar faji frázis 
hatóerejét az ÜHM-féle elektrokémiai törvény képletével vélte meg
állapítani !2 

BARTALusnak kortársa, egyben utódja a magyar zenetörténetírás 
munkájában PONORITHEVREWK Emil, akit klasszikus filológus létére, 
elsősorban a nyelvvel összefüggő, tehát metrikai és ritmikai kér
dések érdekeltek. De nemcsak ilyfajta problémákkal foglalkozott, 
megvolt az érzéke a történeti kérdésekhez és módszerekhez is. 
O állította össze CSERMÁK Antal szerzeményeinek első és egyetlen 
lajstromát, egyúttal megteremtője a magyar zenetudományi prózá
nak is.3 

A magyar %ene tudományos tárgyalása című nagyfontosságú 

1 KÁLDY Gyuláról lásd SEPRŐDI János cikkét a Budapesti Szemle 1906. 
évfolyamában. Seprődi részletesen szól Feladatok a magyar %ene körül c. tanul
mányában (Budapesti Szemle. 1906. évf.) KÁLDYról és ÁBRÁNYI Kornélról is. 

2 Dr. MOLNÁR Géza : A magyar zene elmélete. Budapest, 1904. Bevezetés : 
A faji elem a művészetben. X. 

3 PoNORi THEVREWK Emil : A magyar zene tudományos tárgyalása. M. 
Tud. Akadémia. Értekezések a nyelv- és néptudományok köréből. XV. k. 
Budapest, 1890. 
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dolgozatában elmondja, hogy zenénk tudományos tárgyalására szük
ség van: 

i. A zenénkre vonatkozó bel- és külföldi müvek ismeretére, 
2. a históriai kútfőkben találkozó zenei adatok gyűjteményére, 
3. a régi időkből ránkmaradt zenedarabok lehető teljes sorozatára, 
4. mai nép és müzenénkre, valamint 
5. a külföldi zenében és történelemben való jártasságra. 
Végezetül felállítja az alábbi nagyfontosságú tételt: 
Valamint a nyelvtudománynak Nyelvemléktárra volt szüksége, 

épen úgy szüksége van a zenei tudománynak Zeneemléktárra. Szükség 
van a kiadatlanok rendszeres összegyűjtésére s célszerű közre-
bocsájtására. 

E néhány sor megadja a magyar zenetörténetírás legfőbb fel
adatát. Nem vehetjük rossz néven, hogy az analógiát THEVREWK a 
hozzá legközelebb álló tudományból, a philologiából vette, de legalább 
pontosan megjelölte a munkát, megsürgette elkezdését. Ugyanekkor 
szól THEVREWK — BARTALUS nyomán — a történeti folklórról is, 
mikor ez a tudomány még alig hogy napvilágot látott Angliában: 
A módszeresen készült descriptiv és összehasonlító zenetudomány mutatja 
nekünk saját zenénk lényeges sajátságait. Sajnos itthon még ma is csak 
a leíró folklórnál tartunk. Történeti folklór-kísérlettel nálunk SEP
RŐDI János (Marosszéki dalgyűjtemény),1 FRANKEL (Fabó) Bertalan 
(Magyar dalcsirák),2 újabban KODÁLY Zoltán próbálkozott meg 
(Argirus királyfiról szóló dolgozatában).3 THEVREWK a ritmustör
ténet fontosságát is tisztán látja. A népzene iránt való lelkesedése 
egyben a kútfők nemismerése arra a kijelentésre ragadtatja, hogy 
zenénk tősgyökeres sajátságait egyedül a népdal fogja megmutatni 
és bebizonyítani. Ma, mikor a külföldi zenetörténettudomány oly 
rendkívüli óvatosságot tanúsít a folklór eredményeinek történeti kuta
tásokban való érvényesítésére: ez az állítás mindenesetre túlhaladott.4 

1 Ethnografia. 1901., 1902., 1906. és 1912. évfolyam. 
2 Ethnografia. 1903. évfolyam. 
3 KODÁLY Zoltán: Argirus nótája. Ethnografia 1918. évfolyam. 
4 Georg SCHÜNEMANN : Über die Beziehungen der vergleichenden Musik

wissenschaft zur Musikgeschichte. Archiv für Musikwissenschaft. Leipzig. Jahr
gang 1919—20. 
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Zenetörténet és folklór két egymástól merőben különböző, önálló 
tudomány. Naiv járatlanság, mely ma a magyar zenetörténet emlékei
nek hiteles megfejtését folklorisztikus alapon képzeli el. Történeti 
kútfőket nem lehet a folklór, hanem kizáróan a történettudomány 
módszerével megfejteni. Viszont a zenetörténet támpontot nyújthat 
a folklór eredményeinek megvilágításához. (Történeti folklór.) 

A három kiváló magyar zenetörténész szellemi végrendelete, 
mely egyenesen és határozottan mutatja az utat, hogyan kell ha
ladnunk : nem talált végrehajtóra. Ismerjük SZÉNFFY Gusztáv tragikus 
sorsát. MÁTRAY lelkes és szorgalmas tanítványa, BOGISICH Mihály 
püspök is elfáradt. Többeket foglalkoztatott azóta az elmúlt év
tizedekben a magyar zenei monumenták gondolata. Magam is már 
tíz év előtt készítettem egy részletes tervezetet, mely azóta is ott 
porosodik a kultuszminisztérium irattárában. Nem foglalkozhatunk 
most az okok feszegetésével, hogy miért nem fejlődhetett Magyar
országon a zenetörténet tudománya és miért sekélyesedtek el a szak
szerű képzettség hiánya miatt sokszor a legdicséretesebb törekvések 
a dilettantizmus fertőjében vagy váltak meddővé az avatatlanság és 
közömbösség miatt, miért oly primitiv még ma is három legnagyobb 
nyilvános könyvtárunk zenei fölszerelése, miért nincs egyetlen 
egyetemünkön sem a zenetörténetnek szemináriummal kapcsolatos 
rendes tanszéke, miért nem jelenik meg nálunk tudományos zenei 
folyóirat, miért nincs Zenetudományi Társaság stb., stb.?1 Csak arra 

1 Míg a zenei folklór iránt BARTÓK Béla és KODÁLY Zoltán — sajnos 
még kiadatlan — gyűjtése felköltötte az érdeklődést, sőt Bartók Krohn Ilmari 
finn folklorista (a Suomen kansans sávelmia. Helsinki, 1899—9*3- kiadója) rend
szere (Über das lexicalische Ordnen von Volksmelodien. Kongressbericht der 
Internationalen Musikgesellschaft. Leipzig, 1907.) alapján A magyar népdal 
(Budapest, 1924.) kissé általánosító címe alatt szisztematizálta már gyűjtése 
eredményét, a magyar zenetörténettudomány jelene sivár és vigasztalan képet 
mutat. Néhány többé-kevésbbé sikerült részletkutatás compilatiója, ugyanazon 
gondolat ismételgetése, legföljebb más formában, mint HOFEKER Imre dolgoza
tai : az egész, amit találunk a nagyhangú reklámszavak mögött. Ritka az oly 
eredeti kutatás, mint SZTANKÓ Béla munkája a Pallas lexicon pótkötetében a 
lőcsei tabulaturás könyvről. Bár rendkívül naivul és csaknem teljes híjával a 
tudományos felkészültségnek, de mégis gondolatébresztőén, vetett fel problé
mákat FABÓ Bertalan könyve : A Magyar Népdal főbb sajátságai. (Budapest, 
1905. V. ö. e könyvről SEPRŐDI János bírálatát a Budapesti Szemle, 1906. 
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akarunk rámutatni, hogy még az a kis előrehaladás is, amit olykor 
láthatunk a véletlen müve. így SEPRŐDI Jánosnak, a Kájoni kódex 
ismertetőjének, nem lett volna szándékában megvizsgálni a sokat 
emlegetett kódexet, ha a kódex első kivizsgálójának, RÁDULY Simon 
ferencrendi barátnak, közbejött halála miatt RÁDULY kéziratai nem 
maradnak SZÉCHY Károly birtokában, akinek özvegye a hagyatékot 
SEPRŐDI Jánosnak megmutatta.1 

évfolyamában.). Tizenöt év előtt a zenetudomány két lelkes barátja : HERR
MANN Antal és MAJOR Gyula megpróbálkoztak tudományos színezetű folyó
irattal : Ungarische Musikologie (1911, Vácz.), mely az Ethnologische Mit
teilungen aus Ungarn melléklete volt; (itt jelent meg PÁLÓCZI HORVÁTH 
Ádám énekeinek facsimilés kiadása is), sajnos, néhány szám után ez a vállal
kozás is megszűnt. Az 1914 tavaszán APPONYI Albert gróf elnökletével meg
alakult Országos Magyar Zeneművészeti Társulat történeti szakosztálya is a 
háború miatt csak az ígéreteknél maradt. Félszázad óta semmi sem történt 
művelődéstörténeti kísérleteken kívül. (ORBÁN József ; A sárospataki énekkar 
története. Sárospatak, 1882. — DRUMÁR János: A debreceni zenede története. 
Debrecen, 1913. — GEYER József: Magyar hegedűkészítők. Budapest, 191?. — 
Dr. KERESZTY Viktor : A Pozsonyi Egyházi Zeneegyesület története. Pozsony, 
1916. — Dr. CSATKAI Endre : A soproni muzsika története. Sopron, 1925. — Isoz 
Kálmán : Buda és Pest zenei művelődése. Budapest, 1926.) stb. — Városaink 
sem íratták meg zenei életük történetét, holott az ilyfajta monográfiákra a 
külföld már rég példát mutatott. (FLORIMO : Cenno storico sulla scuola musicale 
di Napoli, 1884. Vol. I—IV. — W Ü S T M A N N : Musikgeschichte Leipzigs, 1909. stb.) 
A külföldön megjelent magyar zenetörténeti munkák is felette gyarlók, mit 
a SouBiEs-féle : Histoire de la musique en Hongrie. Paris, 1900, ha pedig 
magyar kézből valók, épen nincs köszönet bennük. A LAViGNAC-féle óriás, 
tíz kötetre tervezett Encyclopédie Générale de la musique. (Paris, 1914), a leg
nagyobb ilynemű vállalkozás, melyből már hét kötet megjelent, BERTHA Sándor 
tollából közöl fejezetet Magyarországról. Ez a fejezet páratlan összevisszasága 
a legképtelenebb zagyvaságoknak. Újabban az EAGLEFIELD HULL-tói szerkesztett 
Dictionary of Modern Music. London, 1924, melynek magyar cikkeit két kiváló 
zeneköltőnk írta, szomorú példája, hogy az elfogultság és pártoskodás mire 
lehet képes. Csak így magyarázhatjuk, hogy e lexiconban hasztalan keressük a 
Hiszekegy szerzőjének, a magyar zene régi munkásának nevét, de megtaláljuk a 
két magyar dolgozótárs kiadójának alkalmazottját, aki történetesen zenét is szerez. 

Egy idő óta úf magyar ^ene — új magyar zenetudomány reklámjelige 
mellett bizonyos irányból síp és dobszó hangzik fel egy-egy compilatio meg
jelenésekor, amely azonban egyetlen új megállapítással sem gyarapítja ismere
teinket a magyar zene történetéről, ami nem is lehetséges a magyar zene 
monumentáinak kiadása előtt. 

1 SEPRŐDI János : A Kájoni kódex irodalom- s %enet°rténeti adalékai. 
Iiodalomtörténeti közlemények. Budapest, 1909. XIX. kötet. 
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IV. 

Mindenekelőtt ki kell adnunk a magyar zene emlékeit, helye
sebben a zene magyarországi emlékeit, azaz a magyar zeneszerzők, 
valamint a nálunk élt idegen s a külföldön tartózkodó magyar zené
szek gyakorlati és elméleti müveit, ahol szükséges fototipikus másolat
tal és minden kötet élén többnyelvű bevezető tanulmánnyal. 

Vissza kell tehát térnünk oda, ahol MÁTRAY, BARTALUS és 
THEWREWK elhagyták, természetesen az ő kutatásaikat is alávetve, 
az immár elkerülhetetlen reviziónak. Ez a legelső és legsürgősebb 
tennivaló, mert az anyag mindennap romlik és pusztul, máris 
igen sok pótolhatatlan veszteség ért: BEJTHE István kótás éne
keskönyve elveszett,1 VERSEGHY egyik kéziratos énekeskönyve 
máig sem került elő2 és tragikus volna, ha úgy járnánk, mint 
régi hangszereinkkel, melyek jórésze feldolgozatlanul és meghatáro
zatlanul kallódott el, amire csekély vigasztalás, hogy szakember 
hiányában a még meglevőket mai napig sem dolgozták föl, úgy hogy 
az Organographia Hungarica megírása leküzdhetetlen nehézségekbe 
ütközik.3 Újból hangsúlyozzuk, hogy mindaddig a magyar zene
történetben érdemleges, de még csak komoly munkát sem lehet 
végezni, amíg monumentáinkat nem adjuk ki. Mielőtt a tervezetre, 
mely — hangsúlyozzuk — csak a típusokat kijelölő vázlat kíván 
lenni, nem pedig bibliográfia, áttérnénk, már most válaszolnunk kell 
egy ellenvetésre, amely főkép gyakorlati zenészek részéről szokott 
elhangzani, akik ezen, szerintük elavult ócskaságoknál, sokkal szíve
sebben látnánk nyomtatásban saját symphoniáikat : vájjon sikerrel 

1 CSIKY János id. dolgozatában TOLDY Ferenccel szemben vitatja, hogy 
BEJTHE énekeskönyvében nem voltak kóták, de állítását nem tudja bizonyítani. 

2 A Parnassus hegyén ^engede^ö Magyar Másának s^ó^ati, melyehet egybe-
s^edte egy hazafi tulajdon mulatságára. 

3 Milyen megdöbbentő dilettantizmussal kezelték nálunk a hangszereket : 
bizonyság reá az ezredéves kiállítás hadtörténelmi katalógusa (Magyar Had
történelmi Emlékek a\ Ezredéves Országos Kiállításon. Budapest, 1896.), mely a 
3399. szám alatt kiállított harci trombitáról azt írja, hogy kürt egyenes hang
csővel és klarinét alakú szájjal ! E hangszermechanikai képtelenség oka, hogy 
nem tudták a különbséget az egyszerű nyelvsíp és a tölcséres fúvóka között 



128 HARASZTI EMIL 

járhat-e egy ilyen vállalkozás Magyarországon ? Fölösleges mon
danom, hogy a kérdés nem anyagi, hanem erkölcsi sikerre céloz. 
A külföldi monumentákban — mondják — nagy mesterek remek
müvei váltak közkinccsé, míg nálunk — folytatja az ellenvetés — 
csak kezdetleges kísérletek közzétételéről lehet szó, melyektől meg
lepetést úgyis hiába várunk. E felfogás merőben téves és megint 
csak a magyar muzsika igazi történetének, tehát a kútfőknek, nem 
ismerésén alapszik. Kétségkívül a legszerényebb, legkezdetlegesebb 
zenei kísérletet is, amennyiben zenetörténeti vagy történeti jelentő
sége van, mint a JÓZSEF nádor és MÁRIA PAVLOVNA orosz nagyhercegnő 
lakodalmára készült compositióknak, be kell sorolni a monumentákba, 
melyek elsősorban történelmi kutatások céljait szolgálják. Azért 
akadni fog egész sereg olyan munka, kivált a gyűjteményes dal
kódexekben, valamint a magyar műdalok között, amelyeknek tartalma 
költői szépségeivel csodálatot fog kelteni. És Nagy-Magyarország 
szellemi felsőbbségének, politikai hatalmának, ezek is oly tanú
bizonyságai, amelyek fölébresztik a nemzetközi érdeklődést is. Ha 
pedig körültekintően megszervezzük az anyaggyűjtést, mennyiségben 
és minőségben is elsőrendű szaporulatra lehet kilátásunk. Mert a 
rendelkezésünkre álló anyag — mely különben folytonos kallódás
nak és pusztulásnak van kitéve — bár bő és gazdag, mégsem szabad 
vele megelégednünk, hanem fel kell kutatnunk Nagy-Magyarország 
területén minden helyet, ahol a legcsekélyebb adatot is gyaníthatjuk. 

Részletes programmot adni egy ilyen vállalkozásnál, tudjuk, 
hogy szinte lehetetlen és amennyire pontos és határozott irány
elvek szerint történik az általános keretek fölállítása, époly alkalom
szerű és esetleges az egyes müvek közzétételének sorrendje, mely 
számos, előre nem látott, körülménytől függ. 

A magyar zenei monumentáknak ki kell terjedniök valamennyi 
kor anyagára és a legjellemzőbb típusokat kell bemutatniuk, hogy a 
kor zenéjéről lehetőén tökéletes képet nyerhessünk. 

A külföldi monumenták — kivéve amelyek bizonyos időszak
hoz kötöttek — rendszerint a XVIII-ik századdal záródnak. Az osztrák 
monumenták azonban átnyúlnak a XIX. századba, épen legutolsó 
kötetük STRAUSS János keringőit adja. 
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A magyar zenei monumenták anyagát nem csekély részben a 
XIX. század szolgáltatja, amely tulajdonképeni kialakulási kora 
a müzenénknek. Azonfelül nálunk egyáltalán nem volt és nincs 
semmiféle kritikai kiadványsorozat, úgy hogy itt gondolunk ERKEL 

Ferenc vezérkönyveinek kiadására is. Egy-két kivételtől eltekintve 
úgy hisszük, legcélszerűbb volna időhatárul a kiegyezés évét, 1867 
esztendőt, megvonni — bár politikai dátumnak nem igen lehet sze
repe a zenetörténetben — mert ez a magától kínálkozó időpont 
a szükséges történeti távlatot is szolgáltatja. 

Előre kell még bocsátanunk, hogy egyes darabok, illetve 
dalok esetleg többféle vonatkozásban is közzététetnek majd. Pl. 
némelyeket megtaláljuk a Rákóczi-kor fenéje című kötetben és 
megtaláljuk PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám gyűjteményében is. A régi 
énekeskönyvekben az egész anyagot kell kiadnunk újra, tekintet nélkül 
arra, hogy kifejezetten gregorianumról van e szó, vagy pedig népies 
dallam rejtőzik az egyházi szöveg mögött, a teljesen azonos ismétlés 
esetének kivételével. (MÁTRAY Gábor szerint különben a régi magyar 
egyházi és világi dalok jóformán «egy húron pendültek».) 

Ujabbkori müvekben különböző szempontok szerint lehet 
szelekcióval élni. 

Az összes kódexek (kódexek alatt értem nemcsak az irodalom
történet által kifejezetten kódexnek nevezett müveket, hanem a kéz
iratos énekeskönyveket, melyek rendesen nem a nép, hanem a kánto
rok használatára írattak) zenei anyagát fototipikus másolatban közöl
jük, aztán egykorú átírással és mai megfejtéssel, szigorúan ügyelve, 
hogy ahol csak cantus firmus van (számozott basszusról itt úgy sem 
lehet szó), ne harmonizáljunk s egyáltalán bele ne komponáljunk, 
ami főkép a dilettáns zenetörténetíróknak, a zenehistória terére 
kiránduló zeneszerzőknek, ma is kedvelt foglalkozása. A folklór
ban is veszedelmes ez, itt pedig történelemhamisítás.1 

Vegyük először a kéziratos vokális egyházi zene főbb emlé-

1 Újból hangsúlyozzuk, hogy a magyar zenei paleográfia épen kezdet
legessége miatt rendkívüli nehézségeket támaszt. Nemcsak a lúkóták menzúrái 
primitívek, de még PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám is megelégszik az egész hang
jegy majdnem kizárólagos használatával. 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 9 
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keit. Kezdenünk kell a PRAY-kódex szerény neumáival, az Egyetemi 
Könyvtár XIII. századbeli Antiphonariuminik latin Mária-párdalával,, 
majd a Nádor-kódex Mária-himnuszával, a Nemzeti Múzeumban 
őrzött XIV. századbeli Psalterium psalmusaival (Cod. Lat. Medii 
Aevi 3 66). ! Az Egyetemi Könyvtárban őrzött XVII-ik századból 
való magyar Cantionale, az ú. n. turóci jezsuita kódex, az újhelyi 
pálos graduai. A pálosok számára írott Szántó-Gyöngy ösi-kóaex, mely 
a XVII. század elején másoltatott. A protestánsok közül, a sáros
pataki PATAY-graduai, CsÁTHi-graduál, másként pataki himnárium és 
a nagyfontosságú BATTHYÁNi-kódex.2 Ebben az időben a hitfele
kezetek egymás énekeit énekelték. így keletkezett e kódex körül 
régóta folyó és végérvényesen még ma sem eldöntött vita a 
katholikusok, reformátusok és unitáriusok között, hogy e kódex 
alapjában melyik hitfelekezet graduálja. Azután KÁJONI mise és 
litánia-gyüjteményét : Organo Missale (1667) és amit legvégére 
hagytunk, mert világi zenét is foglal magában: a KÁjONi-kódex 
1667-ből, melynek az egyházi részen kívül világi tartalma tizenhárom 
magyar tánc, négy magyar, három latin, két cigány ének, két oláh 
tánc és tíz külföldi komponista : köztük VIADANA, BANCHIERI, SCHÜTZ 

és mások müvei, s amely legfontosabb e korban és legrégibb, sőt 
egyedüli emléke a magyar világi muzsikának, tehát a legrégibb nép
dalgyűjtemény ünk is. 

Most következnek a nyomtatott énekeskönyvek. Sajnos, a sok 
graduale, cantionale, impressum, funebrale, passionale, rituálé és psal
terium között aránylag kevésben van hangjegy. 

A besorolandók a következők: 
GÁLSZÉCSY István énekeskönyve 1536. 
HoFFGREFF-féle énekeskönyv 1554. 

1 V. ö. Dr. LUKINICH Imre : Magyar psalterium a XVI. századból. (Magyar 
Könyvszemle. 1904 április—júniusi füzet.) 

2 V. ö. VOLF György : A BATTHYÁNi-kódex irodalomtörténeti és litur
giái fontossága. (Egyet. Philologiai Közlöny. XIV. k.) — HORVÁTH Cyrill: 
A BATTHYÁNi-kódexről. (Irodalomtörténeti Közlemények. 1905. évf.)— KANYARÓ 
Ferenc : A BATTHYÁNi-kódex mint unitárius graduai. (Egyet. Philologiai Közlöny 
1907. évf.) és KARDOS Albert megjegyzéseit : Unitárius graduai és a BATTHYÁNI-
kódex. (U. o. 1908. évf.) 
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A kecskeméti énekeskönyv. 1637. 
GELEJI KATONA : Öreg Graduai. 1642. 
KISDY Benedek: Cantus catholici. 1651. 
Es a nagyrészben ezen alapuló SZEGEDY Ferenc Lénárth püspök 

énekeskönyve. 1674. 
Még a kor primitiv zenei ortográfia] ából is kiütközik ennek 

az énekeskönyvnek jelzésmódja. Ismertetője, BOGISICH Mihály elpana
szolja, hogy nyilván a munka nyqmtatásának tartama alatt a hang
jegyek egyes nemei, tehát az egyes hangjegy típusok, pl. az egész, 
fél vagy negyed, már elfogytak s így a későbbi énekek hangjegy-
zéséhez csak azon típusokat alkalmazták, amelyek még készletben 
voltak. 1 

SZELEPCSÉNYI György: Cantus catholicus. 1672. 
ILLYÉS István: Soltári énekek. 1693. 
NÁRAY György: Lira coelestis. 1695. 
MARÓTHY György: A Soltároknak négyes nótájik. 1743. 
Kolozsvári énekeskönyv. 1751. 
Debreczeni énekeskönyv. 1778. 
Sárospataki dalgyűjtemény. (KULCSÁR. XVIII. század). 
BOZÓKY: Katholikus karbéli kótás könyv. 1797.2 

Kiadandónak vélem Szenczi Molnár Albert zsoltárait, bárha 
francia nótáik GOUDIMEL dallamai, épúgy, mint REGNART dallamait 
BALASSI Bálint verseivel, amelyekre énekelték,3 sőt a CSOKONAI vagy 
VERSEGHY szövegére alkalmazott idegen dallamokat is. 

Ugyancsak az egyházi zene emlékei közé tartozik ESZTERHÁZY 

Pál nádor Harmónia Coelestis című gyűjteménye, mely 1711-ben 
jelent meg Bécsben és amely már zenekar kísérettel látja el dalait. 

1 BOGISICH Mihály : Szegedy Ferenc Lénárt egri püspök énekeskönyve. 
Budapest, 1886. 

2 A XVI. és XVII. századból való Énekeskönyveinknek ma is legkimerí-
tőbb bibliographiája — bár zenei vonatkozásokat nem érint — ERDÉLYI Pál dol
gozata : Énekeskönyveink a XVI. és XVII. században. — A XVIII. századból 
való énekeskönyveink bibliographiáját BOGISICH Mihály állította össze (Magyar 
Egyházi Népénekek a XVIII. századból címmel. M. Tud. Akadémia. Értekezé
sek a Nyelv- és Széptudományok köréből. IX k. Budapest, 1881). 

3 V. ö. ECKHARDT Sándor : BALASSI Bálint irodalmi mintái. (Irodalom
történeti Közlemények. 1913. évf.) 

9* 
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A világiak során a Pomilóc^ky-nótit 1505-ból,1 azután a Hoff-
gref-fé\e énekeskönyv már említett bibliai, históriai és szatirikus 
énekei mellett meg kell még említenünk a XVI. századból TINÓDI 

Sebestyén Cronica]ít. RAUCH András hódoló kórusát az 1634-iki 
soproni országgyűlés megnyitására és Sopronban írt egyéb müveit is. 

Mindenekelőtt azonban BAKFARK Bálint a XVI. századbeli 
nagy lantművész két gyűjteményét: az első Intabulatura Va
lentini Bacfarc Transylvanus coronensis, mely 1552-ben jelent 
meg Lyonban és jelenleg egyetlen egy példányban található 
Franciaországban, a Haute Seine megye Vesoul nevű városkájá
nak könyvtárában és a második : a Harmoniarum musicarum in 
usum testudinis factarum tomus primus, II. ZSIGMOND ÁGOST len
gyel királynak ajánlva 1565-ben jelent meg Krakkóban.2 BAKFARK 

Krakkóban megjelent müvének antwerpeni utánnyomásából néhány 
fasciculus az ezredéves kiállítás történelmi csoportjának katalógusa 
szerint APPONYI Sándor gróf birtokában volt, később azonban el
tűnt, mert nemcsak hogy jelenleg nincs a Nemzeti Múzeum-bari, 
amelynek hagyományozta APPONYI Sándor gróf könyvtárát, hanem 
korábbi katalógusai sem tudnak már róla.3 

BAKFARK magyar nemes volt. Magyar uralkodó ismerte föl 
1 CSIKY János : Népzenei feljegyzések a XVI. századból. Ethnografia. 

1904. évfolyam. 
2 BAKFARK Bálint nemzetközi viszonylatban is a XVI. század egyik leg

nagyobb művésze, egyben legérdekesebb politikai kalandora. Erdélyi szász csa
ládból származott. Eredeti neve VALENTIN GREFF. Páduában, a lantművészet 
egyik leghíresebb olasz centrumában, az erdélyi szászok kedvelt külföldi tar
tózkodási helyén tanult. Pályafutását SZAPOLYAI János udvarában kezdi, akitől 
magyar nemességet kap. Ettől fogva nevét VALENTINUS BAKFARK PANNONIUS-
nak írja. SZAPOLYAI halála után, IZABELLA királynő ajánlólevelével, a királynő 
atyjához, ZSIGMOND Ágost lengyel király udvarába ment Krakkóba, ahonnan 
majd II. MIKSA császár fogja meghívni, de szolgálatába áll gróf FRANÇOIS DE 
TOURNON lyoni érseknek is. E két utóbbi pártfogójának ajánlotta idézett két 
önállóan megjelent nagy gyűjteményét, melyek azonban nem eredeti alkotá
sok, hanem korabeli, különböző nemzetiségű mesterek müveinek lantátiratai. 

3 A\ ezredéves kiállítás történelmi főcsoportfának hivatalos katalógusa. 
Budapest, 1896. V. ö. még APPONYI Sándor : Magyar vonatkozású nyomtatvá
nyok I—II. k. Budapest 1900—1902. III. k. (1923) német nyelven DÉZSI 
Lajos kiadásában és VÉGH Gyula : Rariora et Curiosa gróf Apponyi Sándor 
gyűjteményéből. Budapest, 1925. 
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zsenijét. És amikor már régen elfelejtették, a XIX. században, magyar 
ember, MÁTRAY Gábor nyomozott utána, aki TOPPELTINÜS1 és WAL-

LASZKY2 nyomán felhívta rá a figyelmet. Pedig ekkoriban még kül
földön sem igen foglalkoztak vele. Müvei közül egyet, a D'Amour me 
plains címűt, kissé stílustalanul ugyan, vonósnégyes átiratban be
mutatták a magyar fővárosban. BARTALUS István foglalkozott rész
letesen vele, akit annyira elragadott lelkesedése, hogy a D'Amour me 
plains-roi, amely egy francia népdal parafrázisa, ROGER tollából 
azt mondja, hogy e darab dallamtémája s az ezt összefűző kép-
letezési modor egy leendő magyar klasszikus stíl úttörőjéül szol
gálhatott volna! Ha ma talán naivnak is tartjuk BARTALUS hitét, 
mikor a magyar nemzeti stílust kapcsolatba hozza a XVI. század 
lantstílusával, mégis föltétlenül a magyar monumentákhoz tarto
zik BAKFARK Bálint, az osztrákok minden kisajátító törekvése elle
nére is. Az osztrákok ugyanis egyszerűen besorozták BAKFARK 

Bálintot monumentáikba, mégpedig nemcsak azon a címen, hogy a 
krakkói müve antverpeni utánnyomásának egyik példánya megvan 
a bécsi udvari, illetve állami könyvtárban — amely esetben hasonló 
jogcímmel a bajor monumentákban is szerepelhetne BAKFARK,, mint
hogy a müncheni állami könyvtárban is megvan a kérdéses antverpeni 
utánnyomás — hanem a magyar nemes nyilván erdélyi szász szár
mazása miatt osztrák alattvalónak minősíttetik : a BAKFARKOÍ tartal
mazó kötetnek címe Österreichische Lauten-Musik. Szükségtelen mon
danom, hogy a cseh KOCZIRZ Adolf bevezető tanulmányának majd 
minden sora lenézés Magyarország iránt és kisajátító törekvés BAK

FARK Bálinttal szemben.3 

E kis kitérés után vegyük fel ismét a monumenták tervezeté
nek fonalát: 

1 TOPPELTINÜS (Dr. Lorenz Toppelt) : Origines et occasus Transsylva
niarum. Lugduni, 1667. (Apafi Mihálynak ajánlva), Caput IIL, p. 11. 

2 WALLASKY : Conspectus Reipublicae Litterariae in Hungária ab initiis 
Regni ad nostra usque tempóra delineatus. Budae, 1808. 

3 Mulatságos olvasnunk, hogy FLEISCHER Oszkár berlini egyetemi pro-
fessor BAKFARKot angolnak mondja. (Denis Gaultier. Vierteljahrschrift für Musik
wissenschaft. Band II.) — A nagy, nemzetközi Bakfark-irodalomban BARTALCS 
István dolgozata az egyetlen magyar publikáció. 
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XVII-ik századbeli emlékeink közé tartozik a rendkívül gazdag 
tartalmú Fietoris^-énekcskönyv (XVII. század vége), mely a virgi
nal muzsikának is érdekes emléke. A magyar virginal muzsika 
egyik érdekes gyűjteménye még a lőcsei tabulaturás könyv is a XVII. 
század második feléből, valamint a STARK-féle tabulaturás könyv 
nagyszámú ugyancsak virginálra szerzett táncdarabjaival, melyeket 
azonban nem betűírással jegyeztek le.1 

A XVIII. századból kéziratos anyag: 
KONCZ Gábor Cantilénái és Liber pro organo-ja, valamint a 

magyar táncmuzsika emlékei (tapsostánc, boszorkánytánc, lapockás-
tánc stb.). 

SOMLAY Miklós litániái. (Lásd Kájoni: Organo Missale.) 
ROSKOVSZKI Pantaleone és CSERMÁK József egyházi szerzeményei. 

{Nemzeti Múzeum.) 
SCHILSON János báró, a zeneköltő titkos tanácsos, hangszeres 

és énekes müvei. (Nemzeti Múzeum.) 
Azután VERSEGHY kéziratos énekeskönyve : Keresztény ájta-

tosságok. 
A Rákóczi-kor ztn^it: a Rákóczi-nóta különböző változatai, a 

kurucvilág zenei emlékei. 
Diáknóták. 
A sárospataki Nóták harmóniájukkal. (1787—1792) és a Dávidné 

soltari. (1790).2 
A magyar műdal első termékei : SCHREIER János, VERSEGHY, 

SPECH, KOSSOVICH és a többiek dalai. 
Régi újságok zenei mellékletei (Hadi és Más Nevezetes Történetek. 

Bécs, 1791 és a többi évfolyam). 
A XVIII. század legjelentősebb magyar symphonikus tehetségé

nek a tolnamegyei Fusz Jánosnak, valamint DRUZECKinek, GRASSAL-

KOVICH herceg udvari dobosának, müvei. 
1 Tabulatur Johann Jacob Stareken lugehörig, welcher den _?. Dezember 

1889 in Gottes Namen den Anfang \um Schlagen gemacht. Gott gebe seinen 
Segen da^u. Felfedezője PAYR Sándor egyetemi tanár. V. ö. Dr. CSATKAI Endre 
id. művét. 

2 V. ö. HARSÁNYI István és HÓDOSSY Béla : Két XVIII. századi dal
gyűjtemény sárospataki kézirata. Ethnografia. 1913—14. évfolyam. 
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PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám gyűjteménye : Ötödfélszáz ének, ki a 
magam csinálmánya, ki a másé. 1813. 

Az utána következő TÓTH István-féle gyűjtemény (1832—1843). 
A palotás és verbunkos zenei emlékei. A coronatiós és prima-

tialis magyarok representativ típusai. 
LAVOTTA, BIHARI, CSERMÁK müvei a Veszprém vármegyei nóták 

fogásai, a Veszprém vármegyei muzsika társaság kiadásában. 
Az Insurrectio emlékei. (Katonadalok, indulók.) 
RÓZSAVÖLGYI Márk müvei. 
A magyar dalmű első kísérletei: RUZICSKA, BARTAY András, 

CSÁSZÁR György, DOPPLER, THERN, MOSONYI, ERKEL stb. müvei.1 

Itt megjegyezzük, hogy ha a további kutatások folyamán nem 
kerülnének napfényre az ERDŐDY, BRUNSWICK, PÁLFFY, ESZTERHÁZY, 

VEREBI VÉGH és más családok könyvtáraiból a legrégibb, magyar 
dalmükísérletek vezérkönyvei, vagy valamilyen zenei anyaga, helyén 
valónak tartanám legalább a szövegkönyv kiadását, mint például 
PACHA Gáspár és VERSEGHY Ferenc A magyaroknak hűsége és nemzeti 
lelke című müvét, mely szabadon, SORZ ezredes énekesjátéka után 
készült.2 (Zenei anyaga ismeretlen.) Pikkó herceg és Jutka Persi 
szövegkönyvét stb. 

Egyházi muzsikánk XIX. századbeli emlékeit BRÄUER, ENGESSER, 

MOSONYI és mások müveit és egyéb idevágó kompozícióit. 
Szimfonikus kísérletek. 
Megrostálva föl kell használnunk FOGARASI János, FÁY István gróf, 

MÁTRAY Gábor és BARTALUS István régi népdalgyüjteményeinek 
anyagát. 

Sorát kell kerítenünk EGRESSY Béni és kortársai dalainak, úgy
szintén a legjellegzetesebb csárdáskísérleteknek is. A zongorairodalom 
jellemző termékeinek: WINKLER Angelusnak, József nádor zene
tanárának darabjain kezdve MOSONYI előjátékain át BERTHA Sándor 
zongoradarabjain SZÉKELY Imre ábrándjaiig. 

1 A Nemzeti S^inhá^ és Operahá^ eredeti magyar bemutatónak jegyzékét 
lásd REICH Gyula, az Operaház gazdasági főnökének összeállításában a Szalon 
Naptár 1893. évfolyamában. 

2 V. ö. CSÁSZÁR Elemér: Verseghy Ferenc. Budapest, 1903. 
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A szabadságharc zenei emlékeinek. (Népdalok, műdalok, indu
lók stb.) 

A magyar népszínmű muzsika típusainak: SZERDAHELYI müveinek. 
Ki kell adnunk azonkívül a külföldi könyvtárakban található, 

hungaricumokat, melyek jórésze idegen mesterektől származik így : 
HECKEL ( I 5 6 2 ) , P A I X (1583), J O B I N ( I 5 7 3 ) , SCHMID (1574),1 DEMAN-
TIUS (I6OO),PICCHI ( I62O),POGUETTI (1663), HARST Coelestin2 (1745) 
és mások gyűjteményeinek magyar vonatkozású darabjait. Girolamo 
Diruta // Transsilvano című Báthori Zsigmondnak ajánlott müvét3 

Giovanni Battista SAMMARTINI a Pálffy grófoknak ajánlott szimfonáit, 
(a párizsi konzervatórium könyvtárában). 

A magyarországi születésű, de külföldön élő és a külföldi 
származású, de Magyarországon élő komponisták müveit, így a 
pozsonyi születésű NEUSiDLERek, a lőcsei SPIELENBERG, KÜSSER János 
Zsigmond és BOXHORN, a Nagyváradon Patachich Ádám püspöknél 
karmesterkedő HAYDN Mihály János és DITTERSDORF, a Pozsony
ban élt HALM Antal, a Budapesten élt BENGRAF, TUTZEK, SCHINDEL-

MEISSER, BARBIERI és társainak nálunk írt müveit. 
Azután külföldi zenészeknek magyar történelmi események 

alkalmából írott müvei: mint WRANITZKY, bétsi Musica director 
symphoniája : A magyar nemzet öröme II. LIPÓT megkoroná^tatásán, 
öröme Alexandrovna PAVLOVNA nagyhercegnő és JÓZSEF nádor eljegy
zésén, továbbá Kleinheinz és Eberl hasonló tárgyú kompoziciói.4 

1 V. ö. még Georg SCHÜNEMANN : Ungarische Motive in der deutschen 
Musik. Ungarische Jahrbücher. Berlin, 1924, Heft. 2. 

2 V. ö. HARASZTI EMIL: Magyar huszárok Elzászban. Budapest, 1926. 
3 V. ö. Karl KREBS : Girolamo Dirutas Transilvano. Vierteljahrschrift 1892. 
4 Sinfonie bei Gelegenheit der hohen Vermählung Sr. k. k. Hoheit des 

Er%her\ogs Joseph, Palatínus von Ungarn, mit Sr. k. Hoheit der Grossfürstin 
Alexandra Paulovna verfasst und dem hohen Brautpaare untertänigst zugeeignet 
von Paul Wranitzky ersten Orchester-Direktor der beiden k. k. Hoftheater in 
Wien. 36. Werk. Offenbach bei Johann André. (Szólamok. Nemzeti Zenede, 
6758.) — Grande Partie Concertante pour deux oboes, deux clarinettes en B, 
deux Bassons et deux corset Cantate. Composée et dédiée a Son Altesse impériale 
et Royale LArchiduc Joseph Palatin d'Hongrie par François Xavier Kleinhein^ 
(Nemzeti Zenede, kéziratos partitura. 6881). — La Gloria d'Imeneo cantata ail 
occasione de Solenne Spozalizio di Sua Altezza Imperiale La Gran Duchessa 
Alessandra Paolovna con sua Altezza Reale L'Archiduce Giuseppe d'Austria 
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A magyar monumentákban elméleti müveknek is helyet kell 
foglalniuk. így, hogy csak egy néhány fontosabb munkát említsek 
MoNETARius István, THURZÓ György körmöci kamara grófnak aján
lott elméleti müvét a XVII-ik századból, mely egyike Európában az 
első nyomtatott zeneelméleti müveknek : Epithoma utriusque musices 
practice Stephani Monetari Cremnitianus. Ez a munka megvan a 
krakkói Jagelló-könyvtárban is.1 A turócmegyei nemes Dulicsi 
BULYOVSZKY Mihály De emendatione organorum oder kur%e Vorstel
lung von Verbesserung des Orgelwerks. Strassburg, 1680. című müvét. 
Aztán MARÓTHY György értekezései : A harmóniás éneklésről s%óló 
rövid tanítás és A sóltároknak kóták szerint való éneklése mesterségének 
rövid summája. Valamint VERSEGHY rövid értekezései a musikáról stb. 

Helyet lehetne adni történeti értékű zenetörténeti és zenepeda
gógiai müveknek, mint GÁTHY István A kótából klavirozás mester
sége. (Buda, i8oi.)címü első magyar zongoraiskolájának és MÁTRAY 
Gábor idézett és száz év előtt összeállított zenei bibliographiájának. 

* * * 
Ez volna a magyar nemzeti monumenták vázlata. Anyaga sok

féle és sokrétű, mert számolni kell Magyarországnak az európai 
művelődéstörténetében elfoglalt helyzetével, a külföldi zenei áram
latoknak hazánkon való keresztülvonulásával, de legfőképen a 
magyar zenei ethnikum kialakulásával, amely utóbbi szempont volt 

Palatus d'Ungheria etc. composta e dedicata egli augusti sposi del Loro 
devotissimo ossequiesissimo et obedientissimo Servitore Antonio Eberl. (Nem
zeti Zenede, kéziratos zongorakivonat. 6532.) Vezérkönyv a darmstâdti nagy
hercegi könyvtárban. Lásd Eitner : Quellen Lexicon. Leipzig, 19CO. Band 3. — 
Die Huldigungsfeier Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog Joseph Palatínus 
in aller tiefster Untertänigkeit dargebracht von F. X. Kl. (Kleinheinz) in ganzer 
Partitur. (Nemzeti Zenede, kéziratos vezérkönyv. 6883.) 

1 V. ö. Bibliotheca Jagellonica. Ksiazki o Muzyce od XV do XVII. wieku 
w Biblotece Jagiellonskiej. Libri qui ad musicam pertinent usque ad finem 
XVII saeculi editi ac in Bibliotheca Jagellonica Universitatis Cracoviensis 
asservati. Catalogus collectus juro D>? Josephii Reiss. 1924. című jegyzékét a 
krakkói egyetemi könyvtár zeneelmélet nyomtatványairól a XV—XVII. századig 
terjedő időköztől, mely Monetarius művének címlapját hasonmásban is közli. 
Lásd még : Két XVI. századbeli magyarországi zenészeti író ismeretlen munkái 
Magyar Könyvszemle. Budapest, 1878. évfolyam. 
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a döntő : kiválogatása azoknak a müveknek, amelyek feltüntetik a 
magyar faji tematika lassú benyomulását és térhódítását a magyar 
műzenében. 

Utalhatunk arra is, hogy a magyar zenei monumenták nemcsak 
a történetírókat, a zenehistorikusokat és általában a zenészeket fog
ják érdekelni, hanem az irodalomtörténészeket is. Csak egy példát 
említek : énekeskönyveinknek nem csupán zenetörténeti, de himnoló-
giai, liturgikai és irodalomtörténeti búvárlata sem lehetséges mind
addig, míg a legjellemzőbb típusok nincsenek kiadva zenei magyaráza
tokkal. A magyar történeti verstan, mely végre NÉGYESY László és 
HORVÁTH János munkássága óta kialakulóban van, szintén nagy 
segítségre találhat zenei emlékeinkben.1 Ha a Magyar Történelmi 
Társulat, melynek nagy és dicső múltú, az utóbbi években az egész 
magyar történettudományt regeneráló működése, a magyar szellem
történet egyre szélesebb köreire terjed ki, lehetővé teszi a Monumenta 
Musicae Hungarica régi ábrándjának megvalósulását, akkor végre-
valahára a zenei monumentáknak Magyarországon nemcsak múltjuk, 
hanem jelenük és jövőjük lesz. És nemcsak a tudományos kutatás 
nyer majd új területeket, hanem művészi értékekkel is gazdago
dunk, olyanokkal, melyeket a külföld is könnyen meg tud érteni. 
Közönségünk elidegenesedett ízlését is átformálhatják a magyar 
muzsika nemzeti érzést árasztó emlékei. A magyar zenetörténetírás 
tudománya végre kiszabadul majd évszázados vergődéséből, kivált 
ha a Magyar Történelmi Társulat odahat, hogy a fiatal történetírói 
gárda — a történetet tanuló új nemzedék lehetőleg már az egyete
men — elsajátítva a szükséges szakismereteket, fogékonyságot mutas
son a magyar zenetörténet problémái iránt.2 Ily módon a Magyar 

1 V. ö. : HORVÁTH János : Magyar ritmus. Jövevény versidom. Budapest, 
1922. (Olcsó Könyvtár) és NÉGYESY László terjedelmes bírálata e munkáról : 
Ritmus és verstechnika. (Budapesti Szemle, 1924. évfolyam.) 

2 Ha ily nagyszabású vállalkozáshoz kezdetben nem is akad elegendő 
számú magyar szakember, úgy a külföldi tudósok örömest segítenek. A dicsősé
ges zenei múlttal ékeskedő Spanyolországot a nagyhírű belga zenetudós, GEVAERT 
figyelmeztette zenetörténeti feladataira. (Rapport sur Titat de musique en Espagne. 
Bulletins de l'Académie Royale des sciences des lettres et des beaux arts de 
Belgique. Bruxelles, 1852. Tome XIX.) s ugyanő revideálta a spanyol lantművek 
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Történelmi Társulat a magyar szellemtörténetnek egy igen jelentős 
területét, mely eddig terméketlen ugar volt, termőtalajjá változtatja, 
egyúttal dicsőséges nemzeti multunk művészi emlékeit kiemelve a 
feledés homályából és bekapcsolva a nemzetközi érdeklődésbe, a kül
föld számára Magyarország kulturális felsőbbségének mindennél 
könnyebben érthető, döntő bizonyságát szolgáltathatja. 

HARASZTI EMIL. 

MoRPHY-féle kiadását, mégis a spanyol zenetudomány ma már annyira fejlett, 
hogy az ibériai félsziget adta a svédeknek azt a zenehistorikust, aki a zenei 
emlékekben oly gazdag upsalai könyvtárt katalogizálta. V. ö. : Rafael Gor
don Mitjana : En bibliografisk visit i Upsala Universitets biblioteks Musik afdelning. 
(Almänna Svenska Bocktryckare Forcningens Neddelanden. Stockholm 1906. 
no. 9—10.) és : Catalogue critique et descriptif des imprimés de musique des 
XVI. et XVIII. siècles conservés à la bibliothèque de l'Université royale 
d'Upsala. Tome I. Upsala, 1911. 



ADATTAR. 
Adalékok Marliani Korvin János-epithalamiumának 

történetéhez. 
ÁBEL Jenő 1888-ban a volterrai GuARNACCi-múzeum könyvtárában 

megtalálta azt a beszédet, melyet Gianfrancesco MARLIANI humanista1 jog
tudós 1487 nov. 25-én KORVIN János és SFORZA Bianca házasságkötési 
ünnepélyén Milánóban elmondott. A beszédet, mint ismeretes, ÁBEL egész 
terjedelmében közölte az Irodalomtörténeti Emlékek II. kötetében (357 
8 köv.lk.).2 Az ünnepélyre vonatkozólag az eddig ismert adatokon felül3 

igen érdekes megjegyzéseket tartalmaz Giacomo GHERARDI pápai nuncius-
nak, az egyik résztvevőnek ugyanazon napon kelt jelentése, mely tud
tommal eddig elkerülte kutatóink figyelmét. Giacomo GHERARDI jelentései 
összegyűjtve a vatikáni levéltárban találhatók, onnan adta ki őket 
Dr. Enrico CARUSI: Dispacci e lettere di Giacomo Gherardi nunzio pon-
tificio a Firenze e a Milano (11 settembre 1487—10 ottobre 1490) 
ora per la príma volta pubblicati e illustrati dal Sacerdote Dr. E. C. 
scrittore della Biblioteca Vaticana. Roma. Tipográfia Poliglotta Vaticana 
1909 (Studi e Testi XXL). 

A kötet általában igen becses magyar történeti anyagot tartalmaz 
főleg MÁTYÁS utolsó éveinek firenzei és milánói diplomáciai összekötte
téseire vonatkozólag. Mint ilyenre, külön is felhívom történetíróink 
figyelmét. MARLIANI ünnepi szónoklatával kapcsolatban szintén nagyon 
érdekes, máshonnan eddig nem ismert részleteket tudunk meg GHERARDI 

1 MARLIANI mondja önmagáról : «Soleo ego quandoque . . . me a Legum 
et Juris Civilis lectione ad humanitatis studia conferre». V. ö. ARGELATI, Bibi. 
Scriptorum Mediol. col. 870—2. 

2 Előzőleg könyvészeti szempontból ismertette Magyar Könyvsz. 1888., 
140 s köv. lk. «Két ismeretlen Corvin-kódexről». 

3 Fontos dokumentum a házassági szerződés (Diplomáciai Emlékek III. 
356 s köv. lk.), melyben MARLIANI beszéde meg van említve. — V. ö. SCHÖN-
HERR Gyula, Hunyadi Corvin János (Magyar Tőrt. Életr.) 49 s köv. lk. — 
CoRio, Delle istorie Milanesi 1015 s köv. lk. — CALVI, Bianca Maria Sforza 
regina dei Romani stb. Milano, Vallardi, 1888. 
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jelentéséből. A beszéd, amint az ilyesmi ünnepi beszédeknél elég gyak
ran előfordul, túlságosan hosszúra nyúlt. Az előkelő közönség türelmet
lenkedett s a szónok még alig járt a közepe felé, már megkapta a figyel
meztetést, hogy siessen befejezni. GHERARDI nem tudja bizonyosan a nagy 
sietség okát: lehet, hogy LODOVICO MORO, Bari hercege, aki lábbadozó 
beteg volt s állítólag csak az ünnepély elején vett részt1 igyekezett ezen 
az ünnepélyes, de valószínűleg számára nagyon unalmas részen mentől 
előbb átesni, de az sincs kizárva, hogy asztorológiai okokból. Ez az 
utóbbi feltevése GHERARDinak élénk világot vet arra a nagy szerepre, 
amit az asztrológia a milánói udvarnál játszott.2 Az asztrológusok meg
állapították volna, hogy az eskükötésre a csillagok szerint a legalkal
masabb időpont a nap 17-dik órája lesz. S mivel a beszéd kezdett túl
ságosan hosszura nyúlni, a beavatottak türelmetlenkedtek, hogy a kedvező 
időpontot MARLIANI átszónokolja. 

A jelentés szövege (Arch. Segreto Vat. Cod. Arm. XLV. t. 36 f 29) 
•**• Studi e Testi XXI. 47) a következő : 

Hodie, dominica die et celebritate Sancte, Catherinç, sunt celebrata 
sponsalia virginis Blancç, sororis huius Illustrissimi Ducis, cum Illustris-
simo filio Régis Hungariç, per verba de presenti, in arcé Jovis ducali astante 
maxima frequentia nobilitatis et procerum Mediolanensium utriusque, 
sexus. Prçsidebant in eminentioribus subselliis Reverendissimus cardinalis 
Ascanius et episcopus Varadinus, orator et procurator regius a lateribus 
sponse, quos subsequebantur, sedentes in eisdem subselliis, Dux et mater, 
dux Bari, Fráter Ducis Mediolani et reliqui Sfortie Vicecomites, inde 
oratores et reliqui magnâtes per gradus potestatis et nobilitatis, omnes 
ornatu et cultu non tam ducali quam Regio. Habita fuit a quodam de 
Marliano oratio in commendatione matrimonii et laudem gentis Hun-
gariç et familie. Vaivodç, alias Uniades, nec non Vicecomitum et Sfortia-

1 V. ô. SCHÖNHERR i. m. 49 1. GHERARDI ezt a részletet nem említi. 
2 V. ö. erre vonatkozólag általánosságban Férd. GÀBOTTO, L'astrologia 

nel quattrocento in rapporto colla civiltà. Osservazioni e documenti inediti. 
Milano-Torino 1889. (Estratto dalia Rivista di Filosofia Scientifica, Serie 2-a, 
Anno VIII. vol. VIII.) GABOTTO megállapítja, hogy az asztrológiai törekvések
nek a XV. sz.-i Olaszországban három gócpontjuk volt: Bologna és Padova 
mellett Milano. További adatokat tartalmaz F. GABOTTO másik műve : Nuove 
ricerche e documenti \su\Y astrologia alla corte degli Estensi e degli Sforza. 
Torino, La Letteratura 1891. Mindkét munka több magyar vonatkozású adatot 
is tartalmaz, melyeknek ismertetése és kritikája azonban ez alkalommal messze 
vezetne. 
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rum, prout celebritas exposcebat, quamvis in medio fere cursu oratio-
nis mandátum fuerit oratori properare ad íinem, vei ad evitandam 
Barensis incommodum, languentis adhuc, vei, ut a quibusdam est dic
tum, quod instaret hora a planetariis designata et destinata, videlicet 
XVII. diei iam dicti. Ipsi sciunt. Id certum est non cessasse pluviam 
per totum hunc diem usque ad hanc horam noctis secundam, qua scribo 
et quod rare his mensibus accidit, supervenerunt tonitrua et fulgura et 
omnis fere species procellarum. Deus bene vertat Commendo me etc. 
Die XXV. novembris MCCCCLXXXVII. 

(Szeged.) HUSZTI JÓZSEF. 

Adatok Nyéki Vörös Mátyás műveinek bibliográfiájához. 

KÖMÍVES Nándor Kolos Nyéki Vörös Mátyás élete és munkái c , 
1918-ban Csornán megjelent könyvében fölsorolja Nyéki Dialógusának 
és Tintinnabulumának általa ismert kiadásait. A kiadások KÖMÍVES össze
állította lajstroma azonban igen hiányos. A Tintinnobulumnak csupán 
csak 8 kiadását említi, holott nekünk az általa említetteken kívül még 
13-ról, vagyis összesen 21-ről van tudomásunk. Legyen szabad azért 
KÖMÍVES szerfelett hiányos jegyzékét akövetkező kiadásokkal kiegészítenem : 

1. Tintinnabulum. . . Lőcse, 1720. i2r. (SÁNDOR István még e 
müvet G. KOHÁRI Istvánénak tartja. Magyar Könyvesház. 1803. 78. 1.) 

2. Ugyanai. H. n. 172;. Kis 8r. Leírja PETRIK Tsengetyü vezérszó 
alatt. (Magyarország bibliographiája. III : 689. Jelzése szerint megvan az 
egyetemi könyvtárban. SZINNYEI e kiadást nem említi.) 

3. Ugyanaz. Kassa, 1729. i2r. A Dialógussal együtt jelent meg 
közös címlappal, folytatólagos lapszámozással, de a Dialógusnak, a 99. 
lapon külön címlapja is van. E\ eddig ismeretlen együttes kiadás köny
vészeti leírását, mivel sem PETRIK, sem SZINNYEI nem említi, ideiktatom : 
TINTINNABULUM | TRIPUDIANTUM; \a\a^\ A' Földi réfzeg Sze
rencsének és | dicsőségnek álhatatlan lakodal- | mában Tombolók | 
JORA-INTÓ | CSENGETTŰJE, | Melly a' Világ csalárdságát, az 
EM- | BER NÉGY UTOLSÓ DOLGAINAK zengé- | sével, kinek-kinek 
eleibe adgya. || [Vignetta.] DIALÓGUS | a\ a\ \ Egy kárhozatra fzállott 
TEST- és LÉLEKNEK, egy-máfsal való keferves, és | panafzolkodó | 
BESZÉLGETÉSE. | [Vignetta.]— | KASSÁN az Akadémiai Bőtükkel | 
Frauenbeim János által, 1729. || A Dialógus külön címlapja: ) ( 9 9 ) ( | — | 
DIALÓGUS, | ai.ai: | Egy Kárhozatra-fzállott | Gazdag TEST és 
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LELEK-nek, j firalommal tellyes, Egy-máffal — | való keserves panasz
kodó | BESZÉLGETÉSEK. | Melly minden ártatlan-élet fieretö em- \ 
bérnek, űdvőfséges példával, rettentő 6j%- \ tón lehet a\ Ifteni félelemre, és 
az őrök | Boldogságnak keresésére. | Mellyet régenten egy Sz. Jámbor | 
Éjjeli Jelenéinek csuda látáfa-fzerént, | írt volt Deákul: | Áriak utána 
a' Nemes Magyar Nemiét- \ nek is, Mennyei buigo indulatnak örvendetes \ 
Ki-vánsági fel-ferkentéfe kedvéért, maga | nyelve fipllására hoyútatott. \ 
Nyéki VÓRÓS MATYAS-, GYŐRI | Kanonok-, és Pápóczi Praepoft 
által. [| [Vignetta.] I2r. 165 1. + LAISTROM 3 lap. Bőrhátú bibula-
kötésben. Teljesen ép példány. A sárospataki ref. főiskolai könyvtár 
tulajdona. Egykori tulajdonosa 1765-ben Diós Ferenc volt Nagykaposon. 
Az utótáblán BALAS KATI ÍRÁSA följegyzés olvasható. Könyvtári jel
zete: M. ;o6/a-b. 1802-ben került főiskolánk könyvtárába. 

4. Ugyanai. Nagyszombat, 1729. iér. Leírja PETRIK Tiniinnabulum 
vezérszó alatt. (Magyarorsz. bibliogr. III : 642—3 1.) Jelzése szerint meg
van a Nemzeti Múzeum és a budapesti egyetem könyvtárában. 

Megjegyzem itt, hogy KőMÍvEsnek az 1738-iki kiadásról csupán 
csak az UJVÁROSSY SZABÓ könyvéből van tudomása, mert azt írja, hogy : 
«UJVÁROSSY SZABÓ Gyula is említ egy kiadást 1738-ból, részletesebb 
leírását azonban nem adja». (59. 1.) E részletes leírást azonban meg
találhatta volna KŐMIVES PETRiKnél (Bibliogr. 111:643.), akitől meg
tudhatta volna, hogy azt Kolozsvárott nyomtatták s megvan a Nemzeti 
Múzeum könyvtárában. SZINNYEI e kiadást nem említi. 

5. Ugyanai. Buda, 1747. I2r. (SÁNDOR István: Magyar Könyves
ház. 1803. 101. lap. Gróf KOHÁRI Istvánénak tartja.) 

6. Ugyanaz. Buda, 1767. i2r. Leírja PETRIK Tsengetyü vezérszó 
alatt (III : 688. 1.) Jelzése szerint megvan a Nemzeti Múzeumban. Említi 
e kiadást SZINNYEI is. (XIV: 1337.) 

7. Ugyanai. Kolozsvár, 1768. i2r. Leírja PETRIK Tiniinnabulum 
vezérszó alatt. (Ili : 643. 1.) Lelőhelye : Nemzeti Múzeum. SZINNYEI e 
kiadást nem említi. 

8. Ugyanai. Poisony és Kassa, 1781. Említi SZINNYEI. (XIV: 1337.) 
PETRIK e kiadást nem ismeri. 

9. Ugyanai. Buda, 1784. Kis 8r. Leírja PETRIK Tsengetyü vezérszó 
alatt. (111:689. 1.) Lelőhelyéül a Nemzeti Múzeumot jelöli meg. Említi 
SZINNYEI is. 

10. Ugyanai. Buda, 1790. El ai eddig ismeretlen kiadás a sárospataki 
ref. főiskolai könyvtár tulajdona. Könyvészeti leírását, mivel ezt sem 
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PETRIK könyvészeti müve, sem SZINNYEI nem ismeri, ideiktatom : 
AZ FÖLDI RÉSZEK' | SZERENTSEINEK | ÁLLHATATLAN LAKA- | 
DALMÁBAN TOMBOLÓK' | JÓRA INTŐ | TSENGE-1 TYÜJE, | Melly \ 
A' VILÁG' | TSALÁRDSÁGÁT | AZ EMBER' | NÉGY UTOLSÓ DOL- | 
GAINAK ZENGÉSÉVEL | Kinek-kinek eleibe adja. | BUDÁN, | S S * | 
Nyomtattatott 1790-dik efztendőben. || 8r. A—D(8) ív, 32 számozatlan 
levél. Az «Erköltsi Apró Énekek etc. Gyűjteménye» című, ponyva
irodalmi termékeket tartalmazó gyüjtelékes kötet első darabja. Könyv
tári jegye: MM. 33/1. 

11. Ugyanaz. Pozsony és Kassa, 1792. 8r. Megvan a kúnszent-
miklósi ref. főgimnázium könyvtárában. (PÁTKAY Imre: A kúnszent-
miklósi ref. gimnázium könyvtárának katalógusa. 1908. 38. lap.) 

12. Ugyanai. Buda, 1809. Kis 8r. Leírja PETRIK (III : 689.) Tsetigetyü 
vezérszó alatt. Lelőhelyéül a budapesti egyetemi könyvtárt nevezi meg. 
SZINNYEI nem ismeri. 

Hogy a Tintinnabulumnak PETRIKÍŐI Ttntinnabulum és Tsengetyü 
vezérszók alatt fölsorolt kiadásait KŐMÍVES nem vette figyelembe, annak 
valószínűleg az lehet az oka, hogy a NYÉKI VÖRÖS műveire vonatkozó 
adatokat csak a sieriő neve (NYÉKI-VÖRÖS, vagy Vörös) s nem Tsengetyü 
és Tintinnabulum vezérszók alatt kereste. Tudott dolog ugyanis, hogy 
NYÉKI müveinek több kiadása az ő neve nélkül jelent meg. 

13. Ugyanai. (Lőcse?) XVII. s\àiad második fele. Végül ide kell 
soroznom, szerintem, egy lőcsei kiadásnak 2 levélnyi töredékét, melyet 
1910 őszén SZKÁROSI Gusztáv özörényi ref. lelkész könyvtárában egy 
könyvtáblából fejtettem ki s amely most a sárospataki könyvtáré. Egy 
8r. alakú, lapszámozás nélküli kiadásból való ez. A lapok felirata: 
«III. RÉSZE 1 AZ POKOLRÓL. [| E töredék magában foglalja a 3. rész 
«Hogy a' Pokol béli Kínokról-való gondolkodás a bűntől elrettenti 
az embert» feliratú első szakaszának 9. versszakbeli 2-ik sorától a 18. 
versszak végéig, továbbá ugyané rész 4-ik szakaszának (Az el-kárhozott 
Léleknek intése) 3-ik versszakbeli 3-ik sorától a 12. versszakbeli 2-ik 
soráig. Töredékünket a Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi Orsz. Könyv
tárának osztályigazgatósága, kérésemre, szíves volt egybevetni a lőcsei 
XVII. századi kiadással s az eredmény az lett, hogy töredékünk nem 
egyezik a múzeumbeli lőcsei kiadással. A pozsonyi 1676-iki és helynélküli 
1699-iki kiadással sem egyezik, mert azok i2r alakúak; nem egyezhet az 
1672-iki kolozsvárival sem, mert az meg 4r. alakú. Az 1644-iki pozsonyi 
kiadással, sajnos, nem lehet összehasonlítani, mert egyetlen példánya a 
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gömöri ev. esperesség rozsnyói könyvtárából végkép elveszett. Más 
kiadásokkal való tüzetes egybevetés céljából betűhíven idézem töredé
künk egyik helyét. 

[III. rész első szakaszának 9. versszakbeli 2. sora a lapfelirattal együtt : 
AZ POKOLRÓL | KI még álmodban-is nem törte elmedet; | Ugyané 
levél versoján: III. RÉSZE | Veszett stb. [14-ik vszak kezdete.] 

Annak igazolására, hogy NYÉKI müvei valóban kedvelt olvasmányok 
voltak, megemlíthette volna KŐMÍVES azt is, hogy BOD Péter, S%ent 
Hilarusinak végén, az örökkévalóságról szóló kérdésben idézi a 
Tsengetyünék. «Az véghetetlen örökkévalóságról szóló» szakaszát (Igazság
szerető, te tudós számvető. . . 2 sor kivételével), egy olyan kiadásból, 
amelyben e részlet a 79. lapon olvasható. Érdekes dolog, hogy BOD 
Péter még nem tudta, hogy a Tintinnabulant a NYÉKI müve, mert így 
ir róla: «Az örökkévalóságot hogy szemléltette valaki amaz rendes 
Könyvetskében [Tengetyü (így !) 79.], nem sajnálom ide által írni, 
minthogy annál jobbat én sem tudok írni». Hogy BOD melyik 1760 
előtti kiadást használta, azt még nem sikerült megállapítanom. Talán az 
1672-iki 4r. alakú kolozsvárit. NYÉKI műveinek olvasott voltát és 
közkedveltségét igazolja az is, hogy Kocsi CSERGŐ István, a gályarab 
Bálint fia, a sárospataki főiskolai könyvtárban 403. szám alatt őrzött s 
1720—1722-ben külföldi tartózkodása alatt készített kéziratos kötetébe 
(ismertetését lásd Sárospataki Ref. Lapok 1911. 9—11. szám), a 659— 
661. lapokra, két régi vers mellé «Jeles ének a Világ megútálásáról» 
címmel beírta a Tintinnabulumnak «A Mulandó Világtól való bulcsuzás 
az örökkévalóságért» c , Mit használ kérlek a világ kezdetű szakaszát 
(ez NYÉKI legsikerültebb s legkedveltebb verse!) s alá e forrásjelzést: 
«Tsengetyüböh. 

De megvan NYÉKI e kisebb költeményének többé-kevésbbé eltérő 
változata a sárospataki főisk. könyvtár kézirattárának három versgyűjte
ményében is. Ezek: 1. Dávidné 'Soltári. DARÓCZI József székelyudvar
helyi városi tanácsos versgyűjteménye 1790—91-ből. 96. szám alatt 
1—7. versszak; 2. Batta Bálint sárospataki tógátus diák Melodiáriumiban 
(XIX. sz. eleje) a 70. lapon (1—9. versszak); 3. a. Felvidító c , 1824-ből 
való dalgyűjtemény (131. sz. kötet) 172. lapján, hol a legteljesebb 
(1—10. versszak). KŐMÍVES NYÉKI e költeményének eredetét így álla
pítja meg: «Kidolgozása eredetinek mondható, de kifejezései, képei és 
hasonlatai kölcsönzések«. Szerintem ez az ének Sz. Bernát, (mások szerint) 
a Jacoponus híres «Cur mundus miiitat sub vana glória» kezdetű, a világ 

Magyar Könyvszemle. 1927.1—II. füzet. IO 
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hiábavalóságáról szóló hymnusából, továbbá a ccHeu quid homines sumus 
s végül a Puri soles, alti colles lapsam fidem gemite» kezdetű, hasonló 
hangulatú s a Cantus Catholicibzn meglevő (1735-iki kiad., 311—316.1.) 
régi egyházi énekekből van szerkesztve, illetőleg a bennök levő gondo
latok variatiói. 

Végül megemlítem még, hogy ERDÉLYI János Magyar Népköltési 
gyűjteményének III-ik kötetéhen (102. 1.) NYÉKI e legsikerültebb versé
nek 1—10. versszakos változata a fentebb emiitett Felvidító c. sáros
pataki kéziratos versgyűjteményben' szöveggel azonos, úgyannyira, hogy 
csak a versszakok sorrendjében van eltérés. így valószínű, hogy épen 
ez a kézirat volt ERDÉLYI forrása. HARSÁNYI ISTVÁN. 

A nápolyi Biblioteca Nazionale magyar vonatkozású kéziratai. 

1926 tavaszán a nápolyi Biblioteca Nazionaleban dolgoztam és ekkor 
merült fel bennem az a gondolat, hogy felkutatom azokat a kéziratokat, 
melyekben egészben vagy részben magyar tárgyat találok. Feladatom nem 
volt könnyű, egyrészt a kéziratos anyag gazdagsága miatt — csak a tulaj-
donképeni nemzeti könyvtár 8387 manuscriptummal rendelkezik1 — részint 
a könyvtár állapota miatt. A könyvtár t. i. helyet változtatott, a Museo 
Nazionale épületéből átköltöztették a Palazzo Reáléba, hol még rendezés 
alatt áll. A gyönyörű kis dolgozó-terem, melynek terrasza a tengerre 
néz, meglehetősen messze esik a könyvtárhelyiségektől, minek következ
tében a kiszolgálás nehézkes, nagy időveszteséggel jár, ami főleg a ki
számított idővel dolgozó idegenre kellemetlen. Hogy mégis célt értem, 
azt annak a lekötelező előzékenységnek köszönhetem, melyet a könyvtár 
tisztviselői, de főleg lovag dr. BRESCIANO Giovanni főkönyvtáros részéről 
tapasztaltam. 

A kéziratos anyag egy része középkori kódex, a másik, nagyobb 
rész, modernebb anyag. Tartalmát tekintve a leggazdagabb theologiai 
és egyházias irodalom (nagy számban vannak missalék, breviáriumok' 
psalteriumok), gazdag a jogi-, főleg az egyházjogi-irodalom, valamint gaz
dagon van képviselve a középkori orvostudomány is. Aránylag szegé
nyesebb a történelmi és irodalomtörténeti anyag. 

A következőkben a magyar vonatkozásokat lehetőleg teljesen köz
löm, természetesen a kiadott, vagy már ismertetett kéziratokat csak épen 
megemlítem. 

1 L. Minerva (német) 1921. évf. 
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Első helyen kell megemlékeznem a szent MARGIT emlékét megőrző 
két munkáról. Az egyik a MARGiT-legenda, melynek címe : Vita S. Mar
garétáé de Ungaria (Ms VIII. B. 17). Lilabarna vászonkötésbe van fog
lalva s az első lapon elfakult írással ez van bejegyezve : Iste liber est 
monasterii Stae Marie de Angelis de Florentia ordinis Camaldulensis. 
Mivel többen ismertették, ismertetésére nem térek ki. 

Ugyancsak szent MARGiTra vonatkozik egy szép kiállítású kódex» 
melynek címe: Margarita d'Ungheria: Specchio délie anime semplici. Cod. 
membr. in folio pice. (Ms XII. F. 5.) Körülbelül 132 lap. 

Amint a címe is elárulja, a kódex elmélkedéseket foglal magában. 
Az elmélkedéseket a másoló fekete festékkel irta, mig az alkalmazást 
vörössel. 

Bár a munkának egy példánya megtalálható a bécsi Hofbibliothek-
ban is, tudtomra még senki sem ismertette tartalmilag az érdekes munkát 
s azért nem tartom feleslegesnek, hogy rövid tartalmát adjam.1 

A kezdete : Incomincia il prolago (sic !) di questo seguente libro 
chiamato specchio deli' anime semplici, dalia beata Margarita íilgliuola 
del re d'Ungaria seripto. 

A prológus után adja a 33 fejezet tartalomjegyzékét s ezt követi 
a célkitűzés. A cél Krisztushoz jutni. Hogy valaki eljusson Krisztushoz, 
el kell jutnia a szeretet ismeretére. Ehhez hét fokot kell megjárnia. 
A hetedik fok a tökéletesség telje (plenitudine di sua perfectione per 
divina funzione nella prima vite (sic!). Ezután a szabad lélek nemes és 
emelkedett szerelméről beszél. Egy példát mond el egy királylányról, ki 
hallomás után szerelmes lett a hatalmas és nemes Alexander császárba 
s vigasztalásul képét lelki szemei elé állította. így kell nekünk is lel
künkbe vésni Krisztust és reá irányítani szeretetünket a hét fokon át. 

Ha valaki eljutott a szeretet igaz ismeretére, eljuthat a szeráfi álla
potra is «con sei aie». Ennek a hat szárnynak adja a magyarázatát is. 
A theologiai erények magyarázata után a lélekről beszél, mely belépve 
a semmiség mélységébe (neh" abisso del nichilo) nem iparkodik Isten
hez jutni sem a bűnbánat, sem az egyház áldozata, sem elmélkedések, 
sem Isten tisztelete révén. Az első könyv egy, a tökéletességről szóló 
fejezettel (34-ik) végződik. 

1 TOLDY F. foglalkozott ugyan a munkával: «Margit kir. hercegnő mint 
ethikai iró» címen (Összegyűjtött munkái, VII. k. 270—79. 1.), de tartalmát ö 
sem adja. 

10* 
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A második könyv elmondja, hogyan kapta meg szent MARGIT a 
stigmákat. «II quale capitolo e tratto délia sua leggenda.» 

A munka — nézetem szerint — felülmúlja egy XIII. századbeli 
apácának a műveltségét s így nem lehet MARGIT műve. A misztikusok, 
főleg szt. BONAVENTURA, tanítását foglalja össze, de oly szigorú rendsze
rességgel, hogy az csak nagy tanultságú theologustól telik ki. Mindenesetre 
érdekes lenne kideríteni, ki a munka szerzője vagy legalább rendszerbe
foglalója. Én futólagos vizsgálat után azt hiszem, hogy az olasz fordító 
foglalta rendszerbe a szent királyleány gondolatait és pedig a XIII. század 
végén, vagy a XIV. század elején, mikor még éltek a nápolyi udvarban 
azok, akiket a szent élete és működése közelről érdekelt (MÁRIA királyné 
és nővére ERZSÉBET stb.) és akkor került egy példány a bécsi könyvtárba, 
mikor a HABSBURGok a nápolyi BouRBONokkal családi összeköttetésbe 
léptek.1 

A XIV. századból két kódexet találtam, melyekben értékes magyar 
vonatkozások vannak. Az egyik Vita di Nicola Acciajuolo gran siniscalco 
del Regno. (Ms. X. E. 23.). Cod. cárt. in 4. Nagy LAJOS hadjáratára vo
natkozó adatokat tartalmaz. Kiadva. 

A másik Buccio di Ranallo sonettjeit foglalja magában. (Miscell. 
XV. F. 56.) Nagy LAJOS aquilai tartózkodásáról és hadjáratáról nagyon 
becses adatokat őrzött meg számunkra. Bár MURATORI kiadta az Antiqui-
tatesben, mégsem elvesztegetett idő a kódex tanulmányozása, mert he-
lyenkint eltér MURATORI kiadásától és bár ez is dialektusban van írva, 
nyelve különbözik amattól (a nápolyi dialektus 2. válfaja). 

A CAPISTRÁN János életével foglalkozó munkák részint megjelentek 
nyomtatásban is, másrészt BÖLCSKEY Ödön ismerteti azokat CAPISTRANTOI 
írt munkájában s így csak megemlítem a teljesség kedvéért.2 

A legérdekesebb a Victoriae mirabilis divinitus de Turcis habitae 

Duce ven. B. P. fratre Joanne de Capistrano séries descripta per fratrem 

1 TOLDY F. két kérdést iparkodik tisztázni : 1. milyen nyelven írta ere
detileg a szerző művét és 2. lehetett-e a királyleány a munka szerzője. Fejte
getéseiben arra az eredményre jut, hogy latin lehetett a munka nyelve és 
hihető, hogy a szent királyleány a szerzője. Ő azonban még csak a bécsi pél
dányról tudott s azt feltételezte, hogy az olasz fordító «Károly Róbert királynak 
akart vele udvarolni» (278. 1.), holott világos, hogy a munkát a nápolyi udvar 
számára fordították le. Végül TOLDY is szükségesnek tartja a szerzőség kérdését 
tisztázni. 

2 Capistranoi szent János élete és kora. 1924. III. k. 569—73. 1. és 
592-95. 1. 
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Joannem de Tagliacotio illius socium et comitem atque B. Jacobo de 
Marchia directa. (Ms. IX. F. 62.) 

Ugyancsak CAPisTRANnal foglalkoznak a II. A. 44. a VIII. B, 3 5 és a 
XIII. F. 39. kódexek is. 

Van még egy munka : Vita di S. Giovanni da Capistrano (Ms. VIII^ 
B. 17), mely újabbkori másolat és épen ezért BÖLCSKEY nem is említi. 
Ez a munka nagy elismeréssel szól HUNYADI Jánosról (Johannes de Vivad, 
conte Bisteva et grande defensore de la Catholica fide), de a nándor
fehérvári diadal idején tévesen Magyarország kormányzójának mondja őt. 
A kézirat 88 lapból áll. 

A Ms. XV. B. 40. a XVIII. század történetére vonatkozólag őrzött 
meg néhány értékes adatot. Értékesek ezek az adatok, mert idegenektől 
származnak, akik elfogulatlan ítéletet mondhattak az eseményekről, más
részt megvolt a látókörük és műveltségük ahhoz, hogy a dolgok mé
lyére lássanak. 

A jelzett kéziratban két bennünket érdeklő feljegyzést találunk. 
Az egyiknek címe : Riflessioni e note su varii aneddotti e discorsi scritte 
nel 1780 dall' ambasciatore di Napoli à Vienna. Amint a cím elárulja a 
Bécsben accréditait nápolyi követtől származnak a feljegyzések. Termé
szetesen elsősorban Ausztriával foglalkozik, én azonban csak a hazánkra 
vonatkozó részekről óhajtok beszámolni. Megemlékezik a súlyos adó-
teherről, mely MÁRIA TERÉZIA uralkodása végén nagy elkeseredést vál
tott ki Ausztria népeiből. «Az osztrák ház alattvalói és főleg Csehország, 
Ausztria, Morva és Tirol az uralkodónak birtokaik után 29°/o-os adót fizet
nek, ami oly rettenetesen nehezedik rájuk, hogy nem birják elviselni. 
Egyedül a magyarok nincsenek annyira megterhelve, mert amennyire 
tehetik, törekszenek megőrizni jogaikat, ámbár iparkodnak alattomban meg
kötni a kezüket, amint valóban Magyarország egy 24000 emberből álló 
olvashadtestet köteles eltartani és ezzel szemben lassan-lassan az egész 
lovasság Magyarországban lesz és egy nagy gyalogos hadtest is, és hogy 
megfosszák őket a lehetőségétől, hogy meggazdagodjanak, a gabona, bor, 
dohány és állatok kivitelét megakadályozzák, csak Ausztriába küldhetik 
ki az utóbbit úgy, hogy magtáraik telve vannak a fentebb említett ter
mékekkel, miközben tárcájuk teljesen üres.» 

Ezután bőven tárgyalja Ausztria belső viszonyait, majd rátér MÁRIA 
TERÉZIA utolsó napjainak elbeszélésére. Különösen érdekesek a JÓZSEF 
császár magatartására vonatkozó megjegyzései. ALBERT herceg mémoiresei 
alapján ARNETH megemlékezik JÓZSEF különös viselkedéséről anyja beteg-
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sége idején,1 de míg ö úgy állítja be a dolgot, hogy a császárt anyja 
iránt való rajongó szeretete tette bizakodóvá, a nápolyi követ könnyel
műséget és kegyeletlenséget lát JÓZSEF magatartásában. De adjuk át a szót 
az események szemlélőjének. 

«November 24-ikén, pénteken e s t e . . . lepte meg a császárné ő 
felségét, ki már az előző hétfő óta betegeskedett, első ízben egy fulladási 
roham, melyet a mell vizibetegsége okozott. «Mindenki aggodalommal 
eltelve és a közeli katasztrófa tudatában várta a következményeket s 
ugyanakkor «ö felsége a császár nyugodtan szórakozott BERGHEN grófné 
házában és onnan elment BOURGAVSEN grófnéhoz.» Amikor előkerült a 
szó anyja betegségéről szinte cinikusan jelentette ki, hogy anyjának egy
szerű katarrhusa van, melyet az udvar öregasszonyai mindenáron veszé
lyesnek akarnak feltüntetni. Mindenesetre különös ez a nyilatkozat, mikor 
JózsEFnek tudomása volt anyja kinos fuldoklási rohamairól és az orvos 
is figyelmeztette a betegség súlyos voltára. Igaz, hogy az orvos is katarrhus-
nak nevezte a betegséget a november 25-én reggel kiadott bulletinben, 
de a «fuldoklást előidéző» (catarrhus soffocante) jelző mutatta a baj súlyos 
voltát. Ez a bulletin, melyben az orvos beszámolt a császárné szenve
déséről és rosszul töltött éjtszakájáról, a bécsiek körében nagy izgalmat 
keltett, mert csak most tudták meg a valót. A császár értesülve a hatásról, 
nagyon bosszankodott és elrendelte, hogy csak minden másnap szabad 
bulletint kiadni és azt «politikusabban» kell megfogalmazni s nem szabad 
a főudvarmesternő kezébe adni. Az orvosnak szigorúan megtiltotta, hogy 
anyja betegségéről beszéljen. 

Vasárnap, 26-án magához vette az Oltáriszentséget. Szenvedései 
mindinkább kezdtek tűrhetetlenek lenni. 28-ikán reggel 7 órakor felvette 
az utolsó kenetet, gyermekeit megáldotta és azt mondta a császárnak, 
«hogy halála nyugodt lenne, ha őt biztosítaná, hogy gyermekei elvesztvén 
anyjukat, benne atyjukat találták meg». 

Még az utolsóelőtti napon is, amikor borzasztó szenvedések kínozták» 
tudott apró-cseprő dolgokkal foglalkozni. Karosszékében ülve írt KAUNITZ-
nak és HADiKnak, a hadi tanács elnökének, hogy két tiszt nyomorgó 
özvegyének fizessék ki a nyugdíjat. Ugyanekkor jutott eszébe, hogy 
GREPPI tanácsos egyik fia Milánóból egy kis képet küldött neki, amelyet 
ő még nem köszönt meg. Elökerestetett tehát ékszeres dobozából egy 
brilliáns gyűrűt és meghagyta, hogy ezt küldjék el a fiúnak viszonzásként-

1 ARNETH: Maria Theresia's letzte Regierungszeit. Wien, 1879. N, B. 723.1. 
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November 29-ikén bekövetkezett a katasztrófa és mindenki meg volt 
győződve, hogy a jóságos uralkodót, kinek főleg Bécs köszönhetett sokat, 
népének mélységes gyásza kíséri sírjába. Azonban milyen nagy volt a 
kiábrándulás, mikor «a közönség meg sem siratta és annak szeretetét, 
melyet évek során át törekedett megnyerni, teljesen elvesztette az utolsó 
adó által, melyet néhány hónappal halála előtt az italokra kivetett». Hogy 
az uralkodó elvesztette népszerűségét, ebben főleg BERGHEN gróf oktalan 
politikája és az osztrák rendek voltak a bűnösek. 

A másik feljegyzés FERENC király uralkodásának első éveire mond el 
érdekes részleteket. Ennek címe : Carteggio confidemjale di Monsignore 
Ruffo Nuniio apostolico di Vienna col card. Zelada Segretario di Sua Santità 
{1792—1802). 

A sok érdekes adalékot tartalmazó levélkötegben néhány bennünket 
is érdeklő részlet található. 1793 dec. 30-ról például ezeket írja a nuneius : 
«Újév után hallani fogunk valami pozitivet Őfelségéik utazására és annak 
idejére vonatkozólag. Úgy látszik, hogy nincs többé szó arról, hogy a 
főherceg-nádor elkíséri Őfelségét, mert Magyarországban az állapotok 
zavarosak és azt követelik, amennyire én megértettem, hogy ebből az 
országból rendkívüli segélyeket kapjanak a most folyó háború folyta
tására anélkül, hogy a nemzet diétára gyűlne össze, ami nélkül pedig 
az egyes vármegyék ilyen fontos dologban nem intézkedhetnek.» Azután 
WüRMSERnek a Sure mögé való visszahúzódásáról tesz említést. Mielőtt 
ez a szerencsétlenség történt volna, ismeretes volt, hogy az osztrák hadsereg 
szánalmas állapotban van. 9000 sebesültet és beteget számláltak meg és 
ezekkel tele van a speyeri püspökség. 64 tiszt kérte és kapta meg a 
szabadságolását és a dezertált katonák száma jelentékeny. (12—13. 1.) 

1794 jan. 2-iki dátummal jelzi, hogy újévkor fogadás volt az udvarnál 
és a császár iparkodott víg lenni a sereg dec. 26-iki újabb veresége dacára 
is. Dec. 29-ikén jelentek meg az előléptetések s itt elsorolja a 14 új 
marsai nevét. A lista élén KÁROLY főherceg van, a nevek után indulva 
magyar egy van köztük: SZTÁRAY, a 21 ezredes között szintén egy ma
gyar nevet találunk, az OcsKAYt (amint ö irja: OCZKAY). 15. 1. 

1794 szept. 29-ikén előre jelzi, hogy a Penitenciáriához egy kérvény 
fog érkezni BENYÁK (Ő BENYACHnak írja) Bernát székesfehérvári igazgatói 
a kiváló piarista-irodalomtörténetíró szekularizációja érdekében. BENYÁK-
ról kedvezőtlen információt ad a nuneius és figyelmezteti az államtitkárt, 
hogy a director egy hatalmas pártfogó támogatásától reméli ügyének el
intézését. (52. 1.) 
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A következő levél megmagyarázza, miért foglalt el a nuncius olyan 
kedvezőtlen álláspontot BENYÁKkal szemben. Az 1794 dec. 25-ikén kelt 
levelében elmondja, hogy a jelzett hónap 22-ikén királyi rendelet ment 
Magyarországba, mely szigorúan megtiltja a szerzeteseknek, hogy Rómá
tól szekularizációjukat kieszközöljék anélkül, hogy előzőleg királyi enge
délyt kértek volna. A rendelet arra vihető vissza, hogy a szerzetesek, ha 
valami nyilvános kathedrát kapnak, vagy valamely mágnás családnál 
mint nevelők elhelyezkednek, mindjárt a szekularizációra gondolnak s 
nem törődnek sem a kormány, sem a püspök, sem elöljáróik beleegye
zésével. (62. 1.) 

1795 febr. 9. ZICHY grófné fényes bált rendezett, amelyet azonban 
akaratlanul megzavart KÁROLY főherceg. T. i. epileptikus rohamok jöttek 
rá, elesett, betörte az orrát, megsebezte a szemöldökét és sok vért vesztett. 
Még akkor is eszméletlen volt, mikor kocsira tették, hogy haza szállítsák. 
Két napig visszavonult, de tegnapelőtt már Őfelségéikkel ebédelt, csak 
flastrom van az orrán és a homlokán. Az orvosok szerint szokásos baja 
megkívánja, hogy minden heves testmozgástól, így a tánctól és a lovag
lástól tartózkodjék. (63. 1.) 

1793 márc. 4. «Közölték velem, hogy az* a titkos hír terjedt elr 

hogy Konstantinápolyban a császár részéről szövetségi szerződésről tár
gyalnak Törökországgal és Franciaországgal, hogy ez Poroszország túl
ságos terjeszkedése ellen a monarchiának pajzsul és védelmül szolgáljon,, 
mert Európa kabinetjeiben nagyon meggyengült pénzben, erőben és — 
mondhatom — tekintélyben és befolyásban is.» (66. 1.) 

1795 május 11. «Magyarországban egy nagyon tövises ügy forr.» 
Mons. ANDRÁSSY rozsnyói püspök ugyanis nem akarta megengedni, hogy 
egy katholikus férfi protestáns nővel házasságot kössön. A nő elvált 
asszony, akit a protestáns konzisztorium választott el. A kancellária he
lyeselte a püspök eljárását, de ekkor a császár egy felvilágosodott taná
csos véleményét kérdezte meg s ehhez a véleményhez mások is csatla
koztak. A javaslat borzalmas volt, de a házasság szószólói hivatkoztak 
KÁROLY JENŐ württembergi hercegre, ki 1786 februárjában elvette HOHEN-
HEIM grófnőt, kit szintén a protestáns konzisztorium választott el s a pápa 
az új házasságot a Penitenciária útján érvényesítette. Ö a nunciatura levél
tárában nem talált megfelelő adatokat, azért a kardinálistól kér utasítást. 
(72. 1.) 

1795 júl. 13. «Egy napi igazi martiromság u t á n . . . megszűnt élni 
LIPÓT főherceg, Magyarország nádora.» Szombaton a császár szokásos 
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audienciáját tartotta már csak azért is, hogy saját egészségi állapotának 
kedvező voltáról meggyőzze a közönséget, mikor 10 */i órakor staféta 
érkezett, aki jelentette neki, hogy fivére haldoklik. A császár rögtön útra
kelt, de már — állítólag — öccsét nem találta életben. A császárnéra is 
rettenetes hatással volt a váratlan csapás úgy, hogy többször elájult, sőt 
abortusról is suttognak. Az a hír, hogy az uralkodópár is megjelenik a 
holnap és holnapután tartandó templomi szertartásokon. 

Ezzel — sajnos — megszakad a levelezés, mely pedig még ezután 
nyújthatott volna igazán értékes adalékot a napóleoni háború történetéhez. 

II. JózsEFnek az egyházzal vívott harcához nyújtanak adatokat 
MIGAZZI kardinális levelei : Lettere Cardinalis Miga^i (Ms. XV. F. 73.). 
A kardinális a leveleket a császárhoz intézte s helyenként az uralkodó 
válaszát is megtaláljuk akként, hogy a két oszlopra osztott lap egyik 
oszlopában van a levél, a másikban a válasz. 

Az első levélben arra a hírre, hogy a császár el akarja törülni a 
a szerzetesrendek kiváltságait, a bíboros figyelmezteti az uralkodót 
lépése veszélyeire és méltányos bánásmódot kér tőle. A császár ridegen 
válaszolt és vakmerőségnek minősítette a bíbornok tettét, ki egyszerű 
szóbeszéd alapján ilyen felszólalásokat enged meg magának a császárral 
szemben (1781). 

A továbbiak hatalmas felterjesztések az egyházi reformok ügyében 
s e felterjesztésekben gyakran hivatkozik MIGAZZI, a volt váci püspök, 
a magyarországi viszonyokra és kéri JózsEFet, hogy szent ISTVÁN pél
dáját törekedjék követni. 

Raggioni per la precedenia del Sindaco di Napoli al Dúca d'Alba nelF 
ingresso della Regina d'Ungheria. 1630. (Ms. XI. E. 19.) 

Istruiioni da darsi ai tre nun%i presso alle corti di Vienna, di Spagna 
e di Francia per secondare gli sforzi comuni contro i Turchi ecc. (Ms. 
XIII. F. 56.). 

Bennünket annyiban érdekel, hogy Magyarországnak a töröktől való 
megszabadítása szintén a programmpontok közt szerepel. 

Egy 558 lapos Miscellanea kötetben több apró dolog van, melyek 
magyar vonatkozásúak: 1) Conventiones pacis in Ungheria 1606. 2) La 
trattazione fra S. Maestà Ces. et il re MATTHIAS d'Ongaria conclusa. 
3) Trattato tra la Sacra Cesarea Maestà dell' Imperatore RODOLFO et il 
re d'Ungaria et Bohemia fratello ecc. 4) Le condizioni proposte dalli 
Stati et Ordini del Regno d'Ungheria à Gabriel BICTELEM (sic !) nella 
sua inaugurazione in re di quel regno ecc. 
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Egy másik kötet Zsigmond csäs\är történetével foglalkozik (Ms. XI 
E. 37.). 1) Pacta cum serenissimo Domino Rege SIGISMUNDO. 2) Reno-
vatio conventionum habitarum cum serenissimo rege SIGISMONDO. 

Conscriptio Comitatuum Hungáriáé a singulis comitatibus. Iussu Sac. 
Caes. et Reg. Apostolicae Maiestatis facta. Anno MDCCLXXII. die VI. 
Mártii ad excelsum Regium Locumtenentiale consilium Hungaricum 
Posoniense submissa. A táblájára egy cédula van ragasztva ezzel a fel
írással : Alla Santitá di nostro Signore Pio VI. Ponteíice Massimo. 
A munka megyék, járások, városok és falvak szerint beszámol a vallási 
és nyelvi viszonyokról, szóval érdekes statisztikát ad (Nomina locorum. 
Cuius religionis parochus. Quae lingua?). A megyék után következnek 
a kiváltságos kerületek (Districtus Jazygum, Maioris Cumaniae, Minoris 
Cumaniae, Oppidorum Hajdonicalium), melyeknek leírása szép képet 
nyújt a XVIII. század végén Magyarország állapotáról. 

Végül egy olyan munkára bukkantam, melyet legkevésbbé vártam 
Nápolyban. Ez egy magyar szótár, melyet olasz ember Irt : BALDI : Voca-
bolario della lingua Ungarese. (Ms. XIII. F. 25.) 

Kiszabott időm nem engedte meg, hogy a többi könyvtárt is fel
kutassam, de ezeket jónak láttam közzétenni, abban a reményben, hogy 
hasznos adalékokkal szolgálok azoknak, kik a megfelelő korokkal fog
lalkoznak. MISKOLCZY ISTVÁN. 

Maróthi György magyar zeneelmélete. 
A M. N. Múzeum Széchényi-könyvtára Lit. 730 1. jelzet alatt egy 

nyolcadrét-alakú nyomtatványt őriz, melynek címlapján a következő 
olvasható : A' SZENT DÁVID | KIRÁLY és PRÓFÉTA | SZáZ-ÖTVEN | 
'SOLTÁRINAK | minden Franciái | NOTÁJI | A' 'SOLTÁROKNAK | 
ELSŐ VERSEIKKEL | együtt. | I. Kór. XIV. v. 40. | Mindenek ékesen 
és jó renddel | légyenek. | DEBRECZENBEN. | Nyomtt. 1740-dik EJi-
tendöben. ]] 

A nyomtatvány hiányos ; elől 4 számozatlan lap áll (címlap és 
előszó); utána következnek a zsoltárdallamok az 1.—53. lapon (befeje
zésül Simeon éneke és az «Uri imádság»); az 5.—16. és a 23.—4. 
lapok hiányzanak; az 54. lapot tévesen 45-nek számozták. Ezt az utóbbi 
lapot «A' Kezdőknek gyakorlására való PÉLDÁK» foglalják le (7 skála-, 
illetve intonációs gyakorlat). Végül pedig, 6 külön számozott lapon, 
rövid zeneelméleti kompendium következik, «A' 'SOLTÁROKNAK | 
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A' Kóták fzerént való Éneklésének | Mefterségének | RÖVID SUMMÁJA» 
cím alatt. (Az utolsó lap alján álló custos : I. arra mutat, hogy utána 
még következett valami.) Az utóbbi cím MARÓTHI György debreceni 
professzor (1715—44) zeneelméletére utal, melyet később másik zenei 
kompendiumával, «A' HÁRMONIÁS ÉNEKLÉSRŐL való rövid TANI-
TÁS»-sal (először 1743) összekapcsoltán adtak ki az 1756., 1764. és 
i774.-iki négyszólamú debreceni zsoltárkiadás függelékeként. Hogy itt 
valóban az ö művéről van szó, azt kétségtelenné teszi maga a kompen
dium, melyben az 1756., 64 és 74,-iki «Éneklés Mesterségé»-nek első, 
rövidebb és egyszerűbb fogalmazását ismerjük fel; itt még 15 paragra-
phusban foglalja össze azt, ami 1756 óta 18 paragraphussá bővült. (Hogy 
MARÓTHI maga bővitette-e ki, nem állapíthatjuk meg határozottan, 
hiszen ebben a bővített alakjában csak 12 évvel szerzője halála után 
látott először napvilágot.) 

De kétségtelenné teszi MARÓTHI szerzőségét az előszó is, melynek 
végén ott látjuk ugyanazt a befejező passzust, a datálásnak és az alá
írásnak ugyanazt az alakját, mely a «Hármoniás Éneklésről való rövid 
Tanitás»-t az i743.~iki és, az aláírás formájának kivételével, a későbbi 
kiadásokban is befejezi : 

«A' minden jóságnak, rendnek, fzépségnek, dífzességnek, és illen
dőségnek Iftene pedig fzenteljen-meg mindnyájunkat, és tegyen alkal
matosokká az ö fzent Nevének lélekben és igazságban való tifzteletire. 
Ámen. 

írtam Debreczenben 1740. Efzt. 
Június Havának végén. 

M. G. P.» 

Az i743.-iki «Hármoniás Éneklésről való rövid Tanítás» végén: 

«írtam Debretzenben, 1743. Efztend. 
Május Havának elejin. M. G. P.» 

Később azután kiirják teljes névvel, így az i774.-iki kiadásban 
(valószínűleg már előbb is, amiről ezúttal nem tudtam meggyőződni): 

Maróthi György Profeffor. 

Nem véletlen az sem, hogy a «Kezdőknek gyakorlására való Példák» 
változatlanul kerülnek át ebből a műből a későbbi MARÓTHi-féle zsoltár
kiadásokba.1 

1 Ilyen gyakorlatokat MARÓTHI a 17. század számos német instruktiv 
müvében találhatott; 1. például N. GENGENBACH «Musica nova»-jának (1626) 
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Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy ai 1J40.-H1Í debreceni 
isoltárkönyvben MARÓTHI Györgynek egy eddig s\ámba nem vett kiadvá
nyával van dolgunk; hogy e\ a kiadvány MARÓTHI első zeneelméleti kom
pendiumát tartalmasa s ebben a minőségében a legrégibb eddig ismert 
magyarnyelvű \eneelmelet keretéül szolgál. 

Ezt a jelentőségét felismerve fokozottabb figyelemmel kell fordul
nunk a mü előszava felé ; s itt valóban két olyan adatra bukkanunk, 
melyek a 18. század magyarországi zenetörténetének anyagát érdekes 
részlettel gazdagítják. 

MARÓTHI 1743-ban adta ki először a zsoltárokat négy szólamra 
(az i74o.-iki publikációban még csak magukat a dallamokat közli, mint 
az eddigi SZENCZI MoLNÁR-féle kiadványok) ; ezeket a négyszólamú fel
dolgozásokat nem maga szerkesztette, nem is mások az ö elmélete 
nyomán, mint nem egyszer olvashattuk,1 hanem azok változtatás nélkül 
kerültek át a francia zsoltárdallamok négyszólamú német és francia 
kiadásaiból, melyek a külföld számos református főiskoláján használatban 
voltak a 18. század végéig.2 

Az előszó egyik passzusa megjelöli MARÓTHI közvetlen forrásait, 
melyek hihetőleg az i743.-iki többszólamú kiadásnak is alapjául szol
gáltak.3 

intervallum-gyakorlatát, Archiv für Musikwissenschaft VI. 1924. 425. 1. Egyéb 
példák ugyanitt 419.—26. 1. 

1 MOLNÁR Aladár: A közoktatás tört. Magyarországon a 18. században. 
1881. 479. 1. — Magyar Figyelő 1911. 17. sz. 392. 1. (Kacsóh P.: A pataki 
énekes-codex.) — Lényegében helyesen, bár téves évszámmal, már RÉVÉSZ 
Imre, A magyarországi ref. egyház közönséges énekeskönyvéről, Debr. 1866. 
28. 1. BOGISICH Mihály, Magyar egyh. népénekek a XVIII-ik századból 1881. 
16. és 54. 1. Ugyanitt (51.—4. 1.) ismerteti BOGISICH MARÓTHI két kompendiu
mát, de tévesen azt hiszi, hogy mindkettő 1743-ban jelent meg először. ORBÁN 
József (A sárospataki énekkar tört. Spatak 1882. 46. 1.) még láthatóan ingadozik 
a négyszólamú feldolgozások eredetének megállapításában. 

2 Karl NEF, Die Collegia Musica in der deutschen reformierten Schweiz, 
St. Gallen, 1897. 6., 9.—10. 1. MARÓTHI kétségkívül a baseli, zürichi és 
berni főiskolákon ismerkedett meg ezzel a praxissal (L. SZINNYEI VIII. 687.). 
Elméletet is valószínűleg itt tanult; s a «Rövid Summa» megszerkesztésekor 
talán valamelyik svájci főiskolán használatban lévő elméleti kompendium példája 
lebegett szeme előtt. (K. NEF : Die Musik an der Universität Basel. Festschr. 
zur Feier des 450jährigen Bestehens der Univ. Basel, 1910. 308. 1.) 

3 MARÓTHI egyik DOMOKOS Márton debreceni főbíróhoz intézett levelében 
többek között beszámol róla, hogy a «Basileából» hozatott kóták megérkeztek 
s megjegyzi róluk, hogy megegyeznek «a mi Typographiánkban levőkkel, ame-
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«KEGYES OLVASÓ! 
1. E' Nótáknak N. Városunk Tek. N. Magyiftrátusa tetfzéséböl \e\t 

ki-nyomtatásában ez volt tzélunk, hogy lenne világos és (: a' menynyire 
lehetett :) igaz Exemplar]ok azoknak a' kik, Iften fegítvén, tanulni fogják 
a' Kóták fzerént való éneklésnek mefterségét : melly bizonyára, ha jobb 
nem vólna-is, fokkal könnyebb az ollyan könyv nélkül és tsak hallásból 
lett bizonytalan és minden fundámentom nélkül való tanulásnál, a' minémü 
eddig volt közöttünk. 

2. Követtünk pedig e' nyomtatásban főképen két Tigurutni Exetn-
plart; mellyeknek egyike Németül, négy Tónussal ki-jött, Anno 1707. 
Máfik Frantziáúl, tsak a' Tenorral és Bajfussal, Anno 1715. mind kettő 
a' Geffnerusok Typographiájában, in 8-vo.» 

Ebből kitűnik, hogy dallamok szempontjából MARÓTHI már első 
publikációjában sem a SZENCZI MoLNÁR-féle zsoltárkönyv kiadásait követte, 
hanem az 1707. és 1715-iki zürichi kiadások melódiáit tekintette irány
adóknak. Ha bizonyosra is vesszük, hogy a négyszólamú kiadás ugyan
ezeken a zürichi kiadványokon alapul, még mindig felderítetlenül kell 
hagynunk két problémát, a MARÓTm-féle zsoltárkönyv forrásait illetőleg : 
nem tudjuk, honnan ered az a (láthatólag valamely külföldi gyűjte
ményből való) 12, később 16 háromszólamú ének és 2 «fúga» (mai 
értelemben : kánon), melyek a MARÓTHi-féle zsoltár függelékeként szere
peltek 1743 óta; s nem tudjuk, ki írta át négyszólamra azt a 9 
(később 19) dicséretet, melyek ugyancsak e zsoltárkönyv függelékében 
találhatók. 

Az előszó másik értékes adata a 18. századi magyar énekpraxis 
szempontjából jelentős ; MARÓTHI ugyanis, miután 5 pontban a nyomdá
nak kótaszedés terén való fogyatékosságait részletezte, befejezésül röviden 
elméletéről szól és rámutat a gyülekezeti éneklés főbb hibáira. 

«8. Az Éneklésnek Mefterségére való rövid Oktatás, melly vagyon 
utánna a' Nótáknak, tartozik egyedül tsak a' Sóltárokra, mellyben, úgy 
ez egéfz Munkátskában-is, ha ki mit ollyat találna, a' mellyben meg
ütköznék, azt arra kérem, hirtelen ne ítéljen, míg t. i. a' dolgot meg-
nem érti. Ugy vélem fzámot adhatok mindenekről. 

Végezetre még itt leg-elöl tanátslom, és nemtsak azokat, a' kik az 

lyekkel a Graduai és a múlt nyáron a nóták kinyomattak». (Debr. ev. ref. főgymn. 
ért. 1895. 73.1.) Valószínű, hogy ez a megjegyzés az itt tárgyalt kiadványra utal 
s hogy MARÓTHI a négyszólamú kiadás számára hozatta a baseli típusokat; ? 
levél eszerint 1741-re volna datálható. 
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Éneklésnek Mefterségét, ha Iften akarándja, tanulni fogják hanem min
deneket, valakik a' magános és közönséges Éneklésben a' dífzességet 
és a' rendet, a' fz. Apoftol parantsolatja fzerént, fzeretik és követni 
kívánják, igen kérem, hogy az Éneklésben tartsák-meg, és ha lehet, 
másokkal-is tartassák-meg 

Elsőben : Az AEQVABILITASt, az-az : hogy letévén minden hijába-
való kényes tzikornyázásáról, tekeréséről, fatsarásáról, hegyen völgyön 
fel 's aláhordozásáról a' hangoknak, azokat tifzta egyenefen meg-változ-
tatás nélkül mondják. 

Másodfior : Az AEQVALITASt, az-az : hogy fenki máft az Ének
lésben meg-előzni, vagy tőle el-maradni ne kívánjon, (melly mind kettő 
hasonló kényesség az elsőhöz) hanem mindenik azt a' Syllábát m ondja 
a' mellyet mások; minden Syllábát együtt kezdjen, együtt-is végezzen 
másokkal. 

E' két Tzikkelyben igen nagy hiba van Magyar-Orfzágon fok 
helyen, főképen Debretzenben : mellyet ha meg-jobbíthatnánk, elég 
dífzes lenne az Éneklés, ha fzinte nem lenne-is mindenkor igaz, az-az» 
a' Kóták fzerént.» stb. 

A két sajátságot, melyet MARÓTHI itt megró, ma is feltalálhatjuk a 
falusi templomok gyülekezeti énekében, de akárhány városi templomban 
is, katholikusban épúgy, mint reformátusban. Közülök az első, a dallam 
«cikornyázása», nem más, mint a régi müzene és népzene közös előadás
módjának, minden ősi zenekultúra egyik fő jellegzetességének: a rögtönzött 
kolorálásnak (dallamékítésnek,elaprózásnak) behatolása a templomi énekbe. 
Ahol a nép között még intenzíven él a régies, cirádás éneklés kultúrája, 
ott nem igen szorítható ki a templomból sem. Feltűnő, hogy MARÓTHI 
még arra az esetre is, ha az ének uniformizálása sikerülne, szinte rezig
náltán mond le arról, hogy az éneklés valóban «a kóták szerént» tör
ténjék. 

Következzék itt áttekintésül a MARÓTm-féle zsoltároskönyv kiadá
sainak összehasonlító jegyzéke: 

1740: A' SZENT DÁVID KIRÁLY és PRÓFÉTA SZáZ-ÖTVEN 
'SOLTÁRINAK minden Francijai NOTÁJI... Előszó, zsoltárdallamok 
(egy szólamra), Kezdőknek gyakorlására való Példák (1 1.), végül 
A' 'SOLTÁROKNAK A' Kóták fzerént való Éneklésének Mefterségének 
RÖVID SUMMÁJA. (6 1., 15 §.) 

1743: A' 'SOLTÁROKNAK NÉGYES NOTÁJIK . . . (Debr., 
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Margitai.) Négyszólamú kiadás. Függeléke : Simeon éneke és az Uri 
imádság, valamint 9 dicséret, négy szólamra; « Egynéhány mestersé
gesebb notajú énekek» cím alatt 12 tercett (2 «cantus»-és egy basszus
szólamra), 2 fúga (=kánon) ; végül A' HÁRMONIÁS ÉNEKLÉSRŐL 
való rövid TANÍTÁS. (12 1., 28 §.) Végén az 1743-as dátum. 

1756: Ugyanezen a címen bővített kiadás: a függelékben a Hárm. 
Éneklésről szóló rész elé odakerül az 1740-iki elmélet kibővült formája : 
A' Soltároknak A' Kóták fzerént való Éneklésének Mesterségének Rövid 
Summája (7 1., 18 §.). Utána a Kezdőknek gyakorlására való Példák 
(1 1.), harmadiknak következik a Hárm. Éneklésről való tanítás. Az el
méleti rész ezzel 20 lapra gyarapodott s így megy át (folytatólagos 
lapszámozással) a következő kiadásokba is. Végén ott marad az 1743-as 
dátum. 

1764 : SZENT DÁVID' 'SOLTÁRJAI Mellyek A' Frantzia NÓTÁK 
fzerént MAGYAR VERSEKBE foglaltattak SZENTZI MOLNÁR ALBERT 
által. Moft pedig A ' Harmóniái Éneklést fzeretőknek kedvekért, 
NÉGYES NÓTÁKKAL, úgymint TENORRAL, BASSVSSAL, D1S-
CANTVSSAL és ALTVSSAL, a' Német és Frantzia PÉLDÁK és a' 
Spetha András DEÁK 'SÓLTÁRJA fzerént, ki-adattattak ; Néhai T. T. 
Prof. MAROTHI GYÖRGY Ur. AZ ÉNEKLÉS' MESTERSÉGÉRŐL 
való RÖVID TANÍTÁSÁVAL ÉS NÉMELLY MÁS ÉNEKEKNEK 
NÓTÁJIKKAL EGYÜTT, stb. (Debr., Margitai.) Ujabb bővülés: a 
függelékben levő 9 dicséret itt 19-re szaporodott, a tercettek száma 
16-ra nőtt. Az elméleti rész változatlan. 

1774: Ugyanezen a címen bővített kiadás. Az eddigi függelékek
hez egy 100 dallamot tartalmazó 32 lapos himnusz- és dicséret-gyűjte
mény csatlakozik. (Erdélyben már az 1751-iki kolozsvári é. k. 130 dallam
mal jelenik meg ; Magyarországon a ref. dícséretdallamoknak e%_ az első 
egyetemes nyomtatott gyűjteménye.)l Négyszólamú dicséretek, tercettek 
és elméleti rész mint 1764-ben. 

Mint HARSÁNYI István sárospataki főiskolai tanár úr szíves közléséből 
értesülök, az 1740-iki zsoltárkiadás a sárospataki főiskola könyvtárában is 
megvan (jelzete RR. 492., IVÁNKA Sámuelé volt) ; ez a példány teljes : a 
hiányzó 9—12. lapokat kézirattal pótolták. Ezenkívül hozzákötötték az 

1 SEPRŐDI János eszerint tévesen teszi a népénekek melódiáinak első 
megjelenését 1743-ra (Erd. Múz. 1908. 312—13. 1.), mert a debreceni zsoltár
kiadványban azok 1774-ben jelennek meg először; az elsőség azonban a 
kolozsvári énekeskönyvé. 
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1774-iki zsoltárkiadás két függelékét: a 32 lapos dallamgyüjteményt és 
a 20 lapos (egyesített) elméleti kompendiumot. SZABOLCSI BENCE. 

A vizsolyi biblia ismeretlen, 1600 körüli kiadásának újabb 
töredéke. 

HAVRÁN Dániel 1901-ben 12 biblia-levéltöredéket fedezett fel a 
Magyar Nemzeti Múzeumban, melyről kimutatta, hogy a vizsolyi nyomda 
eddig ismeretlen termékéhez, a KÁROLYi-biblia XVI. század legvégéről 
való új kiadásához tartozik.1 Ennek a bibliakiadásnak újabban ismét 
előkerült hat kisebb levéltöredéke MÓZES I. és II. könyvéből. A két biblia
töredék összetartozását bizonyítja a betűtípus és a számjegyek megegye
zésén kívül az 1590-i első kiadástól eltérő s e kiadásra jellemző tömöt-
tebb szedés és a folyószámjegyek hasábon kívül való elhelyezése. MÓZES 
II. könyve XXVIII. rész 32. verse az egyik HAVRÁN-féle levéltöredék 
alján félbeszakad és folytatása az újabb töredékek egyikén a lap felső 
részén olvasható. A bibliatöredék — mely most a Magyar Nemzeti 
Múzeum tulajdona — egy könyvtáblába volt bekötve, a könyvtábla 
azonban már eredetileg a hozzátartozó könyv nélkül jutott birtokunkba 
a Szepességről. A könyv címét, kiadásának helyét és idejét ezért nem 
lehet megállapítani. A bibliaszöveg a könyvkötő szerencsétlen szétdara-
bolása következtében mindegyik lapon erősen megcsonkult. 1—2 cm 
sorkezdet után megszakadnak a sorok, úgyhogy csak a lapszéli magya
rázatok adnak összefüggő értelmet. A csonka szövegeknek a következő 
bibliai részek felelnek meg: MÓZES I. könyve XXIV. rész 38—42. vers, 
(49) 5 0 - 5 4 . , XXV. (25) 2 6 - 3 0 . , XXVI. (3) 4 - 7 - , XXVII, 7 - 1 1 (12)., 
21—25 (26)., XXVIII. 9—13., 21—22., XXIX. 1.; MÓZES II. könyve 
XXI. 1 8 - 2 2 . , 3 1 - 3 5 . , XXVIII. 1 9 - 2 4 . , (32) 3 3 - 3 5 (36> 

HARSÁNYI István megállapítása szerint a kiadást 1596 és 1605 
között MANTSKOVIT Bálint vizsolyi nyomdász, vagy az ö 1596-ban tör
tént halála után a nyomda örököse vagy vezetője rendezte sajtó alá. Nem 
valószínű, hogy a biblia teljesen kikerült volna a sajtó alól, bár annak 
a lehetősége sincs kizárva, hogy az egész kinyomatott s kinyomatás 
után érte valami nagy szerencsétlenség s emiatt nem maradtak fenn 
példányai.2 

1 M. Könyvszemle. 1901. 68—69. *• 
2 HARSÁNYI I. : A magyar biblia. (Bethlen-könyvtár 10—11. sz.) Bp. 1927. 

54—55. 1. V. ö. Sárospataki Ref. Lapok. 1911. 381—392. 1. 
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Bibliatöredékünk az előbbi feltevés javára dönti el a kérdést. 
* r 

A levelek széle nincs körülvágva,1 ezek tehát csak a könyvsajtót hagy
hatták el, de már nem fordulhattak meg a könyvkötök kezén. A KÁROLYI-
biblia másodiknak tervezett kiadása minden valószínűség szerint nem 
készült el és nem került kibocsátásra az egész nyomtatás félbeszakadása 
miatt. Erre vall az is, hogy az eddig ismert egykorú írások, bibliák elé 
irt történeti visszatekintések nem tesznek említést róla és hogy az első 
töredékek e bibliánál alig egy-két évvel későbbi kiadású könyv (SMETIÜS : 
Prosodia. Lyon, 1603) táblájából kerültek napvilágra. A csonkán maradt 
kiadás azért nem keltett figyelmet, mert példányai, melyek az eddigiek 
szerint Mózes I.—IV. könyvét tartalmazták, pár év alatt könyvkötések
nek estek áldozatul. Hogy a nyomtatás félbeszakadásának mi volt az oka, 
nem tudni. HARSÁNYI valószínűnek tartja, hogy valami rendkívüli ok és 
körülmény, talán épen MANTSKOVIT nyomdász halála miatt maradt félben 
a munka s ezen a felfogáson a most ismertetett bibliatöredék semmit sem 
változtat. Hiszen nem ismerjük azt a könyvet, amelynek táblájául szol
gált, hogy összehasonlíthatnók sorsát a lyoni könyv töredékének sorsával, 
a töredékből pedig erre nézve eddig még nem sikerült következtetést vonni. 

KROMPECHER BERTALAN. 

1 Az 1590-i ugyanakkora ívrét alakú biblián az oldalmargó 3 cm, itt 
5 cm ; a levelek felső és alsó széle csonka. A HAVRÁN-féle töredékeken a lap
szél oldalt és fölül csonka, alul 3—5 cm között váltakozik. 

Magyar Könyvszemle, 1927. I—II. fűzet. I I 
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MAGYAR KÖNYVESHÁZ. 
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY R É G I MAGYAR KÖNYVTÁRÁNAK 

III . K Ö T E T É H E Z . 

[131] H. n. 1683. 

$ur|er tmb roaríjaffter / ©eridjté 9lufígug / 28omit / Unoerrjolen tmb 
©onnenflar erroifen roirb / bafj bte im Äonigreid) §ungarn Un^utíjolijcíje 
^roebicaníen mdjt in Slnferjen ber Religion fonbem ber 9tebeűton tmb 
9luffmb,r roegen abgefegt tmb befj $önigreid)e oerroifen : aud) nid)t meni* 
ger / erftíerroenbte ^raebicaníen nid)t inigefambt fonbem ein jeber infon* 
bérijeit gerid)tlid) í)ier in ©adjen überträfen, geurteilet rmb / recrjtmafjig oer* 
urttjeiíet roorben / <So einem §ocfr/ Löbl.Delegirten ílontgl. / ©eridjt gu ^refpurg 
gugefdjriben / 33nb / burd) &hm £>od)gebad)ten ôodjloblidjen Delegirten / (Se* 

ritígtaíSecretarium, fo Slmbt^roegen ooííigem SSeríauff perfonlid) / bengeroo^ 

net, audj aKeë t)nb jebeé felbft treulich, in bie $eber / übernommen nerfaffet 

roorben. / (Srftlicr) gebrucft $u £rjrnau in Dber*§ungam 1675. / im SJÎonat 

SDîartio, rjernad) im Sftajo gu SDiíIingen nacrjgebrucft, je|unb/aber ben bifen 

íauffenben 3eiten treulid) rmb nudlid) gum/brüten marjl aufgelegt roorben./ 

S)ifem ift beigefügt roorben nod) einanberê roo^be / roögIict)ee ííractatlein, 

eben bergleicfjen 9Jíatert) / fo au$ nadjfolgenbem Xituí guerfetjen fet). / ©e-

brucrt in bifem 1683. $a§r. 4-r. A—D ív, 31 1. 

Más kiadásait 1. Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár II. köt. 1370. sz. 
és Szabó-Hellebrant Régi Magyar Könyvtár III. 2. köt. 2694. és 2713. sz. a. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

[132] H. n. i684. 

Themanites, Elipha\ Sfttftrjauffen / befj tmgebultigen J O B S / 2 ) a s 

ift / Stincfenbe Sugen, falfá)e $ngûdjt, tmb greuliche / Safterungen bejj fo 

genannten / Jobs Kreftiansky auft grerjberg ÎC. / ^ n ber Qaá) felbft eineâ 

obekgegognen / Sutrjerifdjen Pulli ober jungen 3Jîiftfra^erë / roiber ben ïurtj 

tmb roarrjafften ©eridjt^Stufcgug/IOANNIS LABSANSKY:/dar innen/ 

(oonnenflar tmb tmumftofjlid) erroifen roirb, bafj bie im / ßonigreid) Ungarn 



MAGYAR KÖNYVESHÁZ 163 

Unißatb.oltfdje ^raebicaníen von einem im $aijr 1673 onb / 74. gu ^refjburg 
§od)lobl. delegirlen Äoniglicfjen ©eridjt nit in Slnfefjen / ber Religion, fon? 
ber ber Siebellion onb 2luffruï)r roegen abgefeft/onb bef; Königreiche oer* 
nrifen toorben ÎC. / 3Bie foldjeâ alkä gebauter Labfansky, ber 3lmbi0í)oíber / 
alá befj delegirten ©eridjté Secretarius, bem oolligen SSerlauff ^erfolmlidj / 
beogerooljnet, in ok $eber übernommen, onb manniglid) gu fixerem / üftacb,* 
ridjt treultdj oerfaffet fjat. j ©rftlidj gebrucft gu Xqmm in Dber^Ungarn 
3lnno 1675. / im SJÎonat SRartio : ^ernadj im SJlajo gu SDiïïingen nadj* 
gebrückt: alêbann/im $aí)r 1683. ben toeí)renbem £űrfen4Írieg roegen aller* 
fjanb roiber bie @atfjolifcr)e @eifílid)e mii Ungrunb aujggefprengten feíjr 
nadjtrjeiligen Síében gum/brüten maí)l aufgelegt: Unb an]e|o toiber ein 
neue onoerfdjambte £after@d)rifft eineê oeríappten Jobs aufj Stenberg 
ber lieben SBaríjeit / gur ©teur defendirt gefteifft, onb oerfodjien / SDurdj / 
EIPHAZ THEMANITES./^m ^abr 1684. 4-r. 3 levél. 

A M. N. Múzeum könyvtárának példánya csonka, csak a «Vorred an 
bett vnpartheyischen Leser» van meg. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

[133] Altdorf, 1685. 

Moller, Danid Guilielmus I. N. I. | DISSERTATIO HISTO-
RICA | De FATALIBUS | PERSONARUM | NOMINIBUS. | 
Qvam | Divino Favente Numine, | SUB MODERAMINE | VIRI Am 
plijjimiatß ExcellentiJJimi | DN. DANIELIS GUILIELMI | MOLLERI, j 
Metaphyf. & Historiarum Prof. P. | Fautoris ac Studiorum fuorum Pro-l 
motoris | maximé vmerandi, | In INCLYTA NORICORUM UNIVER-
SITATE | ALTDORFINA, | Ad diem XIX. Decembris, | Anno CD D 
C LXXXV. | publice proponit | Autor & Refpondens | GEORGIUS 
BURCHARDUS LÖFFELHOLZ | á COLBERG | Literis HENRIC-
MEYERI, Vniv. Typographi. | 4-r. A—G ív, 52 1. 

A felelőhöz többek között a praeses, Moller Dániel Vilmos is írt üdvözlő 
verset. — Szabó-Hellebrant Régi Magyar Könyvtár III. 2. köt. 3336. sz. alatt 
Klein nyomán (I. 307. 1.) a következőkép idézi : Moller, (Dániel Guilielmus) 
Dissertatio de fatalibus perfonarum nominibus. Altdorfiae, 1685. 4-r., példány 
azonban nem ismer. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

(134) Thorn, 1685. 

91Ë ber / ©brenroefte, «oracfjtbare unb SBobl/gelabrte / £r JOHAN
NES / REZIK, / Defignirter Rector gu ©afdjau/in Dber4Ingarn / <Bià) 

n * 
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mii ber/SBiel (Sfjr unb Sugenbbegabten / Jungfer SUSANNA, /bcS SSoí)I 

@í)rent>eftén, £>odjadjtbaí)ren / unb 2Sof)Igelaf)rten / £r. W E N C E S L A I / 

JOHANNIDIS,/2ßo^Ioerbienten Prof. unb Vi/fit. berj Ijieftgem Gymnafio, / 

(Seliebten ^ungf. Softer /ben 19. 3ul. bee 1685 íen 3aí)reS Sermaíjlete/ 

2BoIíen babén fitten ©Iüa*> / SBunjdj abfíatíen / ^nnenbenanníe. / ^ o r n 

brucfte Gíjriftian Seff, beê löbí. ©rjmn. S3ud)br. / 4-r. 4 sztl. levél. 

Az üdvözlő versek szerzői közt van a magyarországi származású Sartorius 
János is. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

(135) Frankfurt a/M. 1691. 

Spinaler, A. D. Paulus OBSERVATIONUM | *MEDICINA-
LIUM* | CENTURIA, | *A. D. PAULO SPINDLERO* | hic Posonii 
quondam confígnata, nunc collecta, in ordinem redacta, Scholiis pro-
priisque observationibus aucta. | Accejjit | D. MARTINI RULANDI 
Sen. | "•'THESAURUS MEDICUS* | Continens aurea Medàcamenta pro 
omni aetate & Sexu contra \ omnes morbos longo tempore collectus & con-
fcriptus pro filiîs fuis omnibus \ cum notis hinc inde interfperfis | Studio 
& Opera | *CAROLI RAYGERI M. D.* | Francofurti ad Moenum \ 
•KTypis & Sumpt. PHILIPPI FIEVETI, Bibi.* | ANNO M DC LXXXXI. 
4-r. A—Y ív, 180 1. Címlap, 1, 1 ajánlás, előszó, index, 8 sztl. levél. 

A Szabó-Hellebrantnál Régi Magyar Könyvtár III. 2. kötet 3684. sz. 
alatt leírt kiadástól eltérő változat. A címlapról hiányzik a «Cum Gratia et 
Privilegio Sac. Caes. Majestatis» kifejezés, a szöveg elől hiányzik a Privile
gium Caesareum és a kiadó előszava. Ehelyett a nyomdász irt hozzá előszót 
és a művet Weisbeck János pozsonyi paphoz intézett ajánlás előzi meg. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 
* A csillaggal jelölt részek vörösbetűsek. 

(136) Wittenberg, (1693) 

Haner, Georgias. SYNOPSIS | ERR.ORUM | FANATICO-
RUM, Q V O S | TREMULI MODERNT FOVENT, | P. P. | Cujus | 
DISPUTATIO VIII. | De | MINISTERIO ECCLE | SIASTICO, | 
PRAESIDE | 10 . GEORG. NEUMANNO, j D. & Prof.Publ. | ET | M. 
G E O R G I O H A N E R O , j Sh*sburgo | Tranfylvano. | RESPONDENTE | 
inftituetur | d. VII. Maji CD IDC XCIII. | In Auditorio Majori | ab hóra 
III ad VI | WITTENBERGAE, Literis CHRISTIANI KREUSIGII, | 
4-r. H iv. 4 sztl. levél. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 
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(137) Wittenberg, 1693. 

Pölsücii, Martinus. I. N. I. | DISSERTATIO FESTIVALIS | 
DE | PROPRIETATIBUS F E S T I MICHAELIS PRIMI, vei PARA-
DISIACI, | Ex Genef. III. | avam | SUPREMI NVMINIS AU-
XILIO. | Sub Praefidio | Summe Reverendi, Magnifia, Amplisfimi atß 
Excellentißimi, | DOMINI | IOjH. DEUTSCHMANNI, | SS. Theol. 
Doct. & Profeflbris Primarii, Facultatis Theolog. | Senioris Venerandi, 
& Templi ad Arcem Praepofiti, Alumnorum | Electoralium Ephori 
graviffimi, | Patroni ac Praeceptoris mei aetatem devenerandi, | In Audi-
torio Majori \ Ad D. I. Septembris A. C. 1693. j Publicae difqvifitioni | 
fubmittet | RESPONDENS, | Martinus Pölfüczi Rofnavia Hung. | Witten-
bergae, Praelo Iohannis Hakii, A. 1693. 4-r. A—B ív, 9 sztl. levél. 

A felelő ajánlja művét pártfogóinak, Jelenik Andrásnak, Keller Dávid
nak, Gotthard Györgynek és Sári Mártonnak. 

M. N. Múzeum könyvtára. 

[138.] Lipcse, 1695. 

Lani, Georgius H W DES | DISSERTATIO POLITICA, | De j 
SEX SPECIEBUS | IURIS. | Quam | INDULTU | Ampliffimœ Faculta

tis Philofophica | Athenis Philureis | P R A E S I D E | VIRO REVERENDO 

ET PRAECLARISSIMO | DN. M. GEORGIO L»ANI, | SS. Theol| 

Baccal. & Scholae Senatoriae | Collega Tertio, | Dno Praeceptore & 

Fautore fuo aetatem colendo, | publice ventilandam proponit | IOHANN 

ESAIAS WITTICH, | Kretzfcha Cizenfis, | Philo-Theofophia; Studiofus | 

AUTOR & RESPONDENS, | Die X. April Anno M DC XCV. \ LIP-

SliE, | Literis Emanuelis Titii | 4-r. A—C iv, 12 sztl. levél. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

[139] Bécs, 1699. 

VOTA | REGNI UNGARIN | EPITHALAMICA, | SERENIS-

SIMIS NEO-SPONSIS, | R E G I ^ ET REGINALI | MAIESTATI-

BUS, | IOSEPHO | ET \ AMÁLIA, | VIennae Die XXIV. FebrVarlI | 

saCrâ AMOHS Vnlone LIgatIs, | Humili obfequio confecrata. | Cum Licentia 

Superiorum. \ Viennae Austriae, Typis Matthias Sifchowitz, Univerfit. 

Typ. | 8-r. A iv, 6 sztl. levél. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 
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[140] Leyden, 1705. 

Hentxhidai, Matthias. DISPUTATIO C H R O N O L O G . | THEO-

LOGICA | DE | Ordine Nativitatis Trium Filiorum Noachi. | Ad GEN. 

V. 32. IX. 24. X. 21. & XI. 10. OVAM, FAVENTE DEO | P R E 

SIDE | Clariftmo ac Celeberrimo Viro, | D. IOHANNE à MABEK, 

Phil. & S. S. | Th Doctore, hujufque Facultatis & Hiftoriae Ecclefiafticae 

in II | -luftri Academia Lugd. Bat. ProfeiT. Ordin. ut & Ec | clesiae 

ibidem Pastore, | Publica placidœque difquifitioni fubjicit | MATTHIAS 

HENTZHIDAI, Hungarus. | Ad diem 4. Novembris, ante Merid. à X. 

ad XI. | LUGD UNI BATAVORUM. | Apud ABBAHAMUM ELZE-

VIER, Academiae | Typographum. M DCCV. | 4-r. A—B iv, 6 sztl. levél. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

(141) Bécs, 1707. 

Tallian, P. Ludovicus. DISPUTATIO | ETHICA | Iuxta con-

fvetam philofophandi methodum in mille Conclusiones | concinnata, | 

Continens gêneralia quœdam pracepta | Tripartitae, | Ab Ariftotele Ado-

lefcentibus fœpius | inculcatae, nec non omnibus cujus cunquë Status, 

necessariae & utiliffimas | P H I L O S O P H I E | MORÁLIS | Monasfticae, 

Oeconomicae, | & Politicae, | QUAM | Viennaî Auftrias ad SS. Sebaftia-

num & | Rochum in via Regia | SUB P R E S I D I O | R. P. EDMUNDI 

FERLINZ, | Ordinis Eremitarum S. P. Auguftini ejufdem | Philofophiae 

Lectoris, | Scholaftici Exercitii causa refpondendo tuebitur \ P. LUDO

VICUS TALLIAN, | Ejufdem voti Philosophiae Auditor. | Menfe Majo 

Anno MDCCVII, \ VIENNAE A U S T R I E , typis Ioannis Georgii 

Schlegel | 8-r. A—Z ív, 360 1. Elől címlap, Dedicatio, Approbatio 4 sztl 
levél, 2 metszet. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

[142] Leyden, 1707. 

Henti-Hidai, Matthias. DISSERTATIO T H E O L O G I C A | In 
Locum, ad Tit. 3. verf. 5. | QVAM \ AUSPICE DEO TER OPT. 
MAX. | SUB P R J E S I D I O | Clarißimi & Celeberrimi Viri, \ D. HER-
MANNI WITSII, S. S. Theol. Doct. | ejufdemque Facultatis in Illuftr. 
Acad. Lugd. Batav. | ProfeiToris Ordinarii, nec non Collegii Theologici ! 
Perilluftr. ac Praepot. Holland, ac Weft-Frif. | Ordinum Regentis Pru-
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dentiffimi, J Publice defenden dam fufcipit | MATTHIAS HENTZ-HIDAI, 
Hungarus, | Med. Doct. Autor & Refpondens. | Ad diem 12. Mártii, hóra 
locoque folitis. | LOGDVNI BATAVORUM. | Apud ABRAHAMUM 
ELZEVIER, Academiae | Typographum. M. DCCVII 1 4-r. A—B i v 
6 sztl. levél. 

A felelő ajánlja művét Galambos Ferencnek, Soos Istvánnak, Szemere 
Lászlónak, Pápai Jánosnak és Tsetsi Jánosnak. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

[143] H. n. (1709.) 

^anferlidje unb $önigltd)e ©rflörung, nermog / roeídjer bie Rauptet 
furtüe^rertber £ungarifd)en ©mporung unb bte térten Slnrjcmgtge, jo irt 

3eit ber beftimten 4. 2Bodjen niá)t roieber gum »origen ©eíjorfam fommen, 

aie Szirtbe bee / SSatterlanbê oerroiefert unb »erbarmt roerben. /4-r. 4 sztl. lev. 

Kelte Datum in Civitate nostra Viennae Austriae,, die decimâ quartâ 
mensis Julii, Annô Domini Millesimô, septingentesimô Nonô, Regnorum nos-
trorum Romani vigesimô Hungáriáé & Reliquorum vigesimô Secundo, Bohemiae 
verő Annô Quintô. Aláírás Josephus. Cornes Nicolaus Illéshàzy, Ladislaus 
Hunyady. Kéthasábos, latin és német szöveggel. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

[144] H. n. 1711. 

Extracti@d)reibenê / auê Debrezin, / $on bem ^arjferl. ©eneral=$elbí 

uïïiarfdjall, §ettn / ©raff en »on Balfy, an einen »ome^men Minister in / 

SBien unterm 2. ïftan 1711. abgangen. / 4-r. 2 sztl. lev. 

Kelte Debrezin den 2. Maji 1711., aláírás Johann Graff Balfy, General-
Feld-Marchal. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 

[145] H. n. 1711. 

Nos Eleonóra Magdalena Theresia Dei Gratiâ Romanor: Impera-

trix Vidua, & Coronata Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, & Sclavoniae 

Regina, utpoté Serenissimi & PotentiíTimi Principis, ac Dni Caroli III. De 

Gratiâ Hispaniarum, Indiarumqué, nec non Hungáriáé, Bohemiae Dalmatiae, 

Croatiae, Sclavoniaeque & c. Régis, Filij Nostri dilectissimi, nunc unici 

Mater, & Regnorum Ejusdem pro tempore Rectrix. . . 4-r. 6 sztl. levél. 

Eleonóra anyakirálynének 1711. május 26.-án kelt, a szatmári békét 
megerősítő oklevele. A M. N. Múzeum könyvtárának példánya az anyakirálynő, 
Illésházy Miklós és Hunyady László sajátkezű aláírásával van ellátva. 

M. N. Múzeum Könyvtára. 
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[146] H. n. 1711. 

RELATION / ber / AFFAIRE / See ©raffen ßobor / ETUi bem/ 
39aron t)on ©traíjleníjetm $onigIid)en ©cfjroebi). ©efanbten/am $agferl. 
§off Anno 1707 / <Sambt ber $oIge btefer ©tritttgïeiten 6i§ auf ben/ 
6. Augusti i7i i . /4-r . A—E ív, 35 1. 

Szabó-Hellebranth Régi Magyar Könyvtár III. 2. kötet 4799. sz. alatt 
felsorolja a francia kiadást, de német kiadásról nem tud. 

DR. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN. 



TÁRCA. 
JELENTÉS 

A M A G Y A R N E M Z E T I M Ú Z E U M O R S Z Á G O S S Z É C H É N Y I - K Ö N Y V 

TÁRÁNAK I 9 2 6 . ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtára törté
netében a lefolyt 1926. esztendő több tekintetben jelentős. A könyvtár 
vezetői által hosszú időn át fölpanaszolt helyszűke sok tekintetben 
enyhült. A könyvtár levéltári osztálya, mely a letétbehelyezett családi 
levéltárak gyarapodása következtében az utóbbi évtizedekben nagymér
tékben megnövekedett és állandóan a helyszűkével küzdött, az 1926. év 
folyamán megfelelő elhelyezést nyert az Országos Levéltár palotájának 
egyik szárnyában. Az új Országos Levéltár ma egyike a legmodernebbül 
berendezett levéltári épületeknek Európában, amelyben egy úgynevezett 
kis raktári emelet teljesen berendezve bocsáttatott a levéltári osztály 
rendelkezésére, három hivatali helyiséggel együtt. Remélhető, hogy a 
múzeumi levéltár történetében ez átköltözés a fellendülés korszakát 
fogja jelenteni, mert ezzel elhárult a tudományos levéltári munka egyik 
legnagyobb akadálya, a helyszűke és remélhető az is, hogy a családi 
levéltárak tulajdonosai a jövőben fokozottabb készséggel fogják igénybe 
venni levéltári helyiségeinket a letétbehelyezések által, mert hiszen a 
levéltár anyagát emberi számítás szerint itt veszedelem nem érheti. 

Igen fontos mozzanat a múlt év történetében a herceg FESTETICH-
istállóban éveken át elhelyezett hirlaptári anyagnak a főépületbe való 
visszaköltöztetése. Ezzel ugyanis az anyagot megóvtuk a további rom
lástól, melynek nyomai már jelentkeztek, s amennyiben a már kijelölt 
helyiségekben való felállításuk valóra fog válni, az anyag a közönség 
rendelkezésére fog bocsáttatni, és pedig a legrövidebb idő alatt, ami 
azért válik lehetségessé, mert a hirlaptári anyag rendezése és tervszerű 
feldolgozása állandóan folyik. 

Nagyjelentőségű mozzanat a Könyvtár történetében gróf KLEBELS-
BERG Kuno vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr Önagyméltóságának 
közvetlen érdeklődése a Könyvtár elhelyezése iránt, amely Önagyméltó-
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sága többszöri látogatásában, a rendelkezésre álló és a terjeszkedés szem
pontjából tekintetbe jöhető helyiségek közvetlen megtekintésében és 
mérlegelésében nyilvánult meg. Könyvtárunk történetében példa nélkül 
álló, hogy a magyar közoktatásügy legfőbb képviselője ilyen közvetlen, 
megértő és meleg érdeklődést tanúsítson ez intézmény iránt. A főigaz
gatóság által gondosan kidolgozott belső átalakítási és átrendezési tervek 
Könyvtárunk jövő fejlődését évtizedekre biztosítják, annyival is inkább, 
mert a miniszter úr Önagyméltósága elhatározásából a jövő év folyamán 
a rendelkezésünkre bocsátandó helyiségekben modern vasállványrendszer 
fog alkalmaztatni, amely lehetővé teszi a férőhelyek leggazdaságosabb 
kihasználását. Ugyancsak a jövő esztendőre marad a gróf APPONYI 
Sándor- és a ToDOREszKU-HoRvÁTH-könyvtárnak részben a volt levéltári 
helyiségekben, részben a volt úgynevezett kiállítási teremben való fel
állítása. 

A Könyvtárban tudatos és tervszerű munka folyik, főleg azon 
vonatkozásokban, melyek a múltban nem részesültek kellő figyelemben, 
így a Régi Magyar Könyvtárban szinte teljes befejezést nyert a könyv
anyag átszámozása és a magyarországi szerzők külföldön megjelent 
müveinek (SZABÓ III.) felállítása és számozása. Ezzel az úgynevezet1: 

Régi Magyar Könyvtár felállítása és revideálása befejezést nyert, ami 
PUKÁNSZKYNÉ KADAR Jolán érdeme. 

Nagy arányokban bővült a megszállott területek irodalma, amit 
azáltal érhettünk el, hogy a megszállott területeken közvetlen meg
bízottakkal állandóan összegyüjttettük a sajtótermékeket. Meg kell emlí
tenem, hogy a gyűjtés körül SIKABONYI Antal könyvtárnoknak vannak 
kiváló érdemei, aki készségesen vállalkozott arra, hogy a helyszínén 
gyűjti össze a bennünket érdeklő irodalmat s e vállalkozásának több 
ízben nagy eredménnyel eleget is tett. 

Megkezdődött és örvendetesen halad előre a Könyvtár plakátanya
gának a rendezése, illetőleg felvételezése, amellyel régi hiányt igyek
szünk pótolni, mert tudvalevőleg ez az anyag eddig egyáltalán nem 
vétetett figyelembe. A munkát PÁNITY Vukoszáva végzi nagy szakérte
lemmel, amelyet sok tekintetben kiegészített a folyó évben Bécsben 
avégzett tanulmányi útja is. 

Megemlítendő még az is, hogy a még 1925-ben kezdeményezett 
arcképgyüjtemény a múlt év folyamán jelentékenyen gyarapodott. 
E gyűjtemény a jelen Magyarország tudományos, irodalmi, gazdasági, 
politikai, egyházi stb. életében vezető szerepet játszó képviselőinek arc-
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képeit van hivatva összegyűjteni, rövidre vont életrajzi adataikkal együtt, 
hogy azok a jövő kutatók számára rendelkezésre álljanak. E gyűjte
mény már eddig is több száz darabból áll, dobozokban van felállítva és 
kartoték-katalógussal ellátva. E gyűjtemény, amennyiben azt rendszeresen 
folytathatjuk, — idővel egyike lesz a legjobban használt gyűjtemé
nyeinknek. 

Mindezen örvendetes és megnyugtató jelenségekkel szemben azon
ban vannak sürgős természetű és aggodalomra méltán okot adó hiányok is. 
Ilyen elsősorban a könyvkötés fogyatékossága. Az anyagárak és a munka
bérek utóbbi években történt nagyarányú emelkedésének következménye 
volt, hogy a könyvtár szűkre szabott javadalmazásából, — melyet az 
év elején szabályszerűen előkészített aukciónk sem gyarapított jelentéke
nyebb mérvben, — könyvkötési szükségleteit képtelen volt fedezni s 
ennek következtében a kötésre váró anyag (hírlapok, könyvek, folyó 
iratok) rendkívül nagy mértékben fölhalmozódott. Ma a könyvkötés 
kérdése a legsürgősebb probléma, melynek mielőbbi megoldásától függ» 
hogy tudjuk-e a gondjainkra bizott anyagot a jövő számára megmenteni. 

Megoldásra váró probléma az olvasótermi szolgálat kérdése is, 
amely állandóan két tisztviselőt köt le, akik ennek következtében a 
szorosabb értelemben vett könyvtári munkában alig vesznek részt. 
Az olvasótermi szolgálat főleg a levéltár kiköltözése óta vált terhessé, 
mert a levéltári osztály tisztviselői ezen szolgálatban nem vesznek részt 
s ennek következtében teljesen a könyvtár többi tisztviselői karára esik 
e szolgálat teljesítése. 

Erősen érezzük az altiszt hiányt is, amely még inkább megnöve
kedett azzal, hogy a levéltári osztály számára külön altiszt kirendelése 
vált szükségessé, holott korábban a levéltári altiszt egyéb könyvtári 
munkát is végzett. 

Készségesen elismerjük mindamellett, hogy e bajok, főleg a könyv
kötést illetőleg, annyiban nem katasztrofális jellegűek, amennyiben belát
ható időn belül gondoskodás történik az anyag védelméről. Erős meg
győződésünk, hogy ez mielőbb be fog következni. 

A folyó évben két fiatal munkaerőt nyertünk dr. FEKETE NAGY 
Antal és dr. KOZOCSA Sándor személyében. Előbbi mint kinevezett 
szakdíjnok (1926 július 6.) szolgálattételre a levéltári osztályba osztatott 
be, utóbbi mint önkéntes gyakornok a nyomtatványi osztályba (1926 
szept. 21.). 1926 szeptember i-től két hónapi gyakorlatra ugyancsak a 
könyvtárhoz osztatott be PAPP László kecskeméti városi múzeumi gya-
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kornok. Ezzel szemben azonban elveszítettük dr. Frros Vilmos főkönyv-
tárnokot, aki február 16-tól a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
könyvtárát vezeti. Dr. BALOGH László ideiglenesen a főigazgatósághoz 
osztatott be. Dr. TÓTH László pedig egy évi tanulmányi szabadságot 
nyert, melyet levéltári kutatással tölt el. 

Áttérve a könyvtár gyarapodására, elsősorban azon adományokat 
kell kiemelnem, melyekhez a múzeum könyvtárának a barátai útján 
jutottunk. 

így SZUCHY József perth-ansboi (Amerika) plébános 45 ládát kitevő 
amerikai magyar háborús ujsággyüjteményt ajándékozott könyvtárunknak, 
amely hirlaptárunk amerikai anyagának jelentős gazdagodását jelenti ; 
Gabriel WELLS newyorki könyvkiadó egy pergamenre írt, díszesen 
illusztrált, 24 lapos, magyar vonatkozásokat tartalmazó, valószínűleg a 
XV. század közepéről származó flamand naptárt, valamint Michael 
Ritius Parhenopeius «De regibus Galliarum, Hispániáé, Hierusalem, 
Siciliae et Hungáriáé» c. 1503-ban Rómában irt, díszes bőrkötéses 
kódexét ajándékozta kézirattári osztályunknak, SIKLÓSSY László közve
títésével. 

A Könyvtár egyéb nevezetesebb szerzeményei ez év folyamán : 
Nyomtatványt osztály : SMERTNIK Benignus : Kunst dobre umriti, 

Nagyszombat, 1697. JULIUS CAESAR: Practica Arithmetica, Lőcse, 1701. 
GEORGIEVICS Bartholomaeus : Von der Türken gebreuchen. Nürnberg, 
1545. LIPPAY jános : Gyümöltsös kert, Bécs, 1667. Gregorius COELIUS 
PANNONIUS Collectanaea in sacram Apocalipsim, Paris, 1571. 

A kézirattár anyaga WELLS úr fentebb említett értékes ajándékain 
kívül egy XVIII. századi német nyelvű anabaptista cronicával és theológiai 
kézirattal, egy XVIII. század elejéről való szakácskönyvvel, NÉMEDY 
Anna 1785. évi ezüstveretes német imakönyvével gazdagodott. Újkori 
kézirataink gyűjteménye VÖRÖSMARTY, JÓKAI, DEÁK, GÁRDONYI, MIKSZÁTH, 

ARANY László, BLAHA Lujza, gróf APPONYI Sándor, KOSSUTH Lajos, 
MADÁCH Imre, SZÉCHÉNYI István leveleivel és HERMÁN Ottó kézirati 
hagyatékával gyarapodott. 

A levéllár is sok értékes darabbal gazdagodott részben vásárlás, 
részben örökletét által. A gyarapodás jelentékeny része a hazai iratok 
csoportjára esik. Az újonnan letéteményezett családi levéltárakon kívül 
(SZENTGYÖRGYI, gróf HUGONNAY, katomi és szulyói SYRMIENSIS, szulyovszky 
és komoróci és császári KOMORÓCZY család) a régebben letéteményezett 
családi levéltáraknak egy része is újabb letétekkel gyarapodott. így a 
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gróf SZÉCHÉNYI, FEJÉRPATAKY, PÉCHY, REVICZKY, SIMONYI, BUGARIN-HORVÁTH, 

BONIS stb. 

A rendes könyvtári munkában ez évben sem volt fennakadás. 
A nyomtatványt osztály HAVRÁN Dániel osztályigazgató vezetése 

mellett működött, aki az osztály folyóügyein kívül intézte a vásárlások, 
ajándékok, vételek naplózását és feldolgozását. Végezte az osztály folyó-
ügyeit, beszerzések felvételét a központi címjegyzék részére. A kefelevo
natok átnézését a régi múzeumi anyag megjelölése céljából. 

Dr. SiKABONYi Antal könyvtárnok végezte a szakbeosztást, naplózást: 

vásárlást, az elszakított részek nyomtatványainak gyűjtését és feldolgo
zását. Ebben a munkájában dr. KOZOCSA Sándor önkéntes gyakornok 
segédkezett. 

Dr. PÁNITY Vukoszáva könyvtárnok a háborús-, proletár-, emigrá
ciós-, irredenta-, illetőleg területvédő-mozgalom gyűjteményeit gondozta, 
az új gyarapodást feldolgozta, az aprónyomtatványokat csoportosította. 
Megkezdte a plakátanyag feldolgozását és kiegészítését. 

Dr. PUKÁNSZKYNÉ KADAR Jolán könyvtárnok a Régi Magyar Könyv
tár és régi aprónyomtatványok kezelését és rendezését végezte. A Régi 
Magyar Könyvtár III. kiemelte és katalogizálta. 

Dr. NYIREÖ István beosztott egyetemi könyvtárör végezte a köte
les példányok szakbeosztását HÓMAN Borbála könyvtártiszttel együtt. 

LAVOTTA Rezső zeneművészeti előadó vezette a könyvkötést. 
Dr. Isoz Kálmán fökönyvtárnok végezte a zenei osztályban fel

merült összes teendőket (naplózás, vásárlás, feldolgozás), az év na
gyobb részében LAVOTTA zeneművészeti előadó is közreműködött e te
kintetben. 

A hirlaptàrban dr. BORZSÁK István könyvtárnok vezette a köteles
példányok naplózását, átvette és cédulázta az anyagot, a hiányosan be
küldött anyagot reklamálta, kezelte a külföldi folyóiratokat, intézte a 
hirlapkölcsönzést, végezte a folyóiratok és hirlapok ügyében szükséges 
levelezéseket, a kutató közönségnek felvilágosítással szolgált. Résztvett 
szeptember ié-tól október 16-ig a FESTETiCH-palotabeli fiókhelyiség köl
töztetésében és az anyagnak új helyiségben való elhelyezésében. 

Dr. GORIÜPP Alisz alkönyvtárnok végezte a hirlapok cédulázását, a 
hírlapoknak fedőlappal való ellátását, feldolgozta az ajándékként érkező 
anyagot, résztvett a FESTETiCH-raktár költöztetésében, a régi cédulák 
alapján új kartoték lapokat írt (A—G-ig magyar lapok). 

Dr. GÁSPÁR Margit könyvtári segédtiszt végezte a régi hirlapok új 
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cédulázását, résztvett a hírlapok új fedőlappal való ellátásában, köteles
példányok átvételében, intézte a reklamációkat, résztvett a FESTETICH-
palotai raktár költöztetésében, a kőnyomatos lapokat rendezte és részt
vett a könyvtári inspekciós szolgálatban. 

A kézirattárban dr. JAKUBOVICH Emil főkönyvtárnok, az osztály 
vezetője, végezte a középkori kódexek lajstromozását és TAGÁNYI Károly 
gyűjteményének feldolgozását. 

Dr. RÉDEY Tivadar könyvtárnok intézte az osztály kölcsönzési, 
vásárlási ügyeit, résztvett a kutatók kiszolgálásában, időnkint megbízást 
nyert egyes könyvtári ügyiratok elintézésére, szerkesztette a könyvtár 
folyóiratát, a Magyar Könyvszemlét. 

Dr. RÉDEY Tivadarné HOFFMANN Mária dr. könyvtárnok, a kézirat
tár napi munkáján (kölcsönzés, kutatók kiszolgálása, naplózás stb.) kívül 
az utolsó évek gyarapodásának és egyes nagyobb gyűjtemények feldolgo
zásával foglalkozott s az Irodalmi Levelestár regestázását folytatta. 

Dr. BARTONIEK Emma alkönyvtárnok januártól októberig az admi
nisztrációhoz volt beosztva, május—júniusban olvasótermi felügyeletet 
és könyvkölcsönzést végzett, novembertől a kézirattárban nyert beosztást 
és rendezte a facsimile gyűjteményt (rendszerezés, cédulázás kartonokon, 
számozás, minden egyes darab eredetijének megállapítása). 

ERNYEY József I. oszt. múzeumi őr feldolgozta a SZULYOVSZKY-
levéltárat, ODESCALCHI Artúr herceg hagyatékát. 

A levéltári osztályt dr. SULICA Szilárd főkönyvtárnok vezette. 
O irányította az osztály költöztetését a múzeum épületéből a levéltár 
épületébe, intézte a vásárlásokat, résztvett az anyag naplózásában, fel
dolgozásában, a felek kiszolgálásában. 

Dr. ZSINKA Ferenc könyvtárnok, résztvett a levéltári költözködési 
munkálatokban, végezte részben az anyag rendezését, revízióját s a kuta
tók kiszolgálását. 

Dr. FEKETE NAGY Antal szakdíjnok végezte a családi levéltárak 
részbeni feldolgozását, a Vác-városi és a SZALAY Ágoston-féle gyűjte
mények feldolgozását, az érdeklődőknek felvilágosítással szolgált és 
résztvett a kutatók kiszolgálásában és az adminisztrációban segédkezett 
(másolási munkák). 

EPERJESY János I. o. múzeumi segédtiszt 1926 okt. 15-ig inspek
ciós szolgálatot végzett (délelőtt), okt. 15-től a levéltárba osztatván be, 
végezte a bélyegzést, revíziós és gépírásos munkálatokat. 

A köUlespéldányok osztályát dr. GULYÁS Pál egy. c. rk. tanár, fő-
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könyvtárnok vezette, ő törzskönyvezte a beérkező kötelespéldányokat s 
tartotta nyilván az évi könyvanyagot. 

Dr. GREXA Gyula alkönyvtárnok a kötelespéldányosztályban végezte 
a naplózást, sorozatos kiadványoknál a törzslapreviziót, közreműködött 
a plakátanyag rendezésében, végezte részben a reclamációt és a törzs
könyvezést. 

ISTVÁNFI Károly könyvtári főtiszt készítette a bibliográfiai cédulá
kat, szintén résztvett a kötelespéldányok átvételében és törzskönyvezé
sében, kezelte a nyomdai kimutatásokat s az iskolai értesítők gyűjte
ményét. 

Dr. CZOBOR Alfréd vm. főlevéltárnok 1926 októberig a levéltárban, 
azontúl a könyvtárban végzi az olvasótermi délelőtti inspekciót. 

SOHÁR Lajos irodasegédtiszt a könyvkölcsönzést intézte. 
Dr. PARÁDI Lászlóné könyvtártiszt és RAKSSÁNYI Anna kezelőnő az 

adminisztrációs szolgálatot végezték. 
Dr. FITOS Vilmos főkönyvtárnok a vallás- és közoktatásügyi minisz_ 

térium országos pedagógiai könyvtárát rendezte. 
A) A Könyvtár használata, a) A könyvtár helyiségében. 1. A nyom-

tatványi osztályban 11.950 kutató használt 26.318 művet; 2. a hirlap-
tárban 3490 kutató 6662 kötetet; 3. a kézirattárban 505 kutató 236 
középkori, 669 újkori és 1 zenei kéziratot, 1196 drb és 16 tok irodalmi 
levelet és 2 irod. analektát; 4. a levéltárban 58 kutató 8641 oklevelet 
és iratot, b) A könyvtáron kívül. A nyomtatványi osztályból 5549 
kutató 9339 müvet kölcsönzött ; a hirlaptárból 103 kutató 313 darabot; 
a kézirattárból 38 kutató 104 darabot; a levéltárból 19 kutató 2555 
darabot. 

B) Kötésre a nyomtatványi osztályból 1139 kötet került, javítás és 
aranyozás alá 171 drb, a hirlaptárban 25 kötet köttetett és 1431 kötet 
borítékoltatott. 

C) Gyarapodás. A nyomtatványi osztály a) kötelespéldány útján 
17.410, b) ajándék útján 2151, c) vétel útján 806, d) áttétel útján 91 
e) hivatalos kiadványból 1. f) csere útján 3 darabbal, összesen 20.462 
darabbal gyarapodott. 2. A hirlaptár a) kötelespéldány útján 35.329 
számmal, b) ajándék útján 524 kötettel és 77 számmal, c) vétel útján 
12 kötettel és 3 számmal, d) áttétel útján 4 kötettel, összesen 540 
kötettel és 35,409 számmal gyarapodott. 3. A kézirattár a) ajándék útján 
321, b) vétel útján 640, c) áttétel útján 30 darabbal, összesen 991 
darabbal gyarapodott. 4. A levéltár aj ajándék útján 773, b) vétel útján 
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1491 darabbal és 70 fascikulussal, c) másolás útján 4, d) áttétel útján 
556, ej letét útján 862 darabbal, összesen 3686 darabbal és 70 fasci
kulussal gyarapodott. 

A könyvtár tisztviselői az 1926. évben a következő irodalmi mun
kásságot fejtették ki : 

DR. LUKINICH IMRE 
könyvtárigazgató, egy. ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 

1. Szerkesztette a Mohácsi Emlékkönyvet. (Bp. 1926.) 
2. Szerkesztette a Nagyenyedi Albumot. (Bp. 1926.) 
3. A M. Tud. Akadémia és a magyar történetírás. (Bp. Szemle 1926.) 
4. Preussische Werbung in Ungarn. (Ung. Jahrbücher. 1926.) 
5. A Bethlen fiúk iskoláztatása 1620—1626. (Nagyenyedi Album.) 
6. Kossuth Országgyül. Tudósításainak történetéhez. (M. Könyv

szemle 1926.) 

HAVRÁN DÁNIEL 
osztályigazgató. 

1. Harsányi István : Miskolczi Csulyak István élete és munkái. 
(M. Könyvszemle 1926.) 

2. Iványi Béla : Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris kelet
kezése. (U. o.) 

D R . ISOZ KÁLMÁN 
főkönyvtárnok. 

1. Buda és Pest zenei művelődése. I. köt., 8. r. IV, 227, 1 1. (A M. 
Tud. Akadémia a Fővárosi díjjal tüntette ki). 

2. Pray György értekezése a magyarok zenéjéről. (Zenei Szemle, 
X. évf. 208—212. 1.) 

3. Pray és Laborde. (U. o. XI. évf. 12—20. 1.) 
4. Bognár Ignác. (A Zene. VIII. évf. 45—47. 1.) 
5. Liszt Ferenc három kiadatlan levele Mosonyi Mihályhoz. (Magyar 

Könyvszemle XXXIII. k. 309 — 315. 1.) 
6. Kremmer Dezső. (Nekrolog. U. o. 426. 1.) 
7. Gutenberg Festschrift. (U. o. 181 —182. 1.) 
8. Die Deutsche Bücherei nach dem ersten Jahrzehnt ihres Be

stehens. (U. o. 182—185.1.) 
9. Zenei Szemle rovata a Protestáns Szemlében. (XXXV. évf. 

123—125., 275—278., 347., 534— 535-> 594—595- és 659—660. 1.) 
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D R . SULICA SZILÁRD 
főkönyvtárnok. 

1. A múzeumi levéltár gyűjteményeiről. (M. Könyvszemle 1926. 
Külön lenyomatban is.) 

2. Történetírás és történeti segédtudományok Romániában. (Fel
olvasás a Heraldikai és Genealógiai Társaság 1926 jún. 11-iki ülésén.) 

3. Történetírás és történeti segédtudományok Romániában. (Turul, 
1926. Külön lenyomatban is.) 

D R . JAKÜBOVICH EMIL 
főkőnyvtárnok, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a M. Nyelvtud. Társaság titkára. 

1. A gróf Zichy-nemzetség zsélyi levéltárának magyar nyelvemlékei. 
(M. Nyelv 1926. 143. 1.) 

2. A váradi püspökség XIII. századi tizedjegyzéke. (U. o. 220., 
298., 357. 1. Külön lenyomatban is.) 

3. A Pray-kódex kiadása. (U. o. 226. 1.) 
4. Titkári jelentés a M. Nyelvtud. Társ. 1925. évi működéséről. 

(U. o. 150. 1.) 
5. G. Wells kódex-adománya. (M. Könyvszemle 1926. 427. 1.) 
6. Zalán Menyhért: Árpád-kori magyar vonatkozású kéziratok az 

osztrák kolostorok kézirattáraiban. (U. o. 187. 1.) 
7. Adalékok az Anonymus-kérdéshez. (Kivonat 1925 nov. 9-én 

felolvasott akadémiai székfoglaló értekezéséből és felelet dr. Sebestyén 
Gyula bírálatára. Akad. Értesítő 1926. XXXVII. k. 434. füz. 143—171.1.) 

8. Ómagyar olvasókönyv. (A pécsi Tudományos Gyűjtemény egy 
kötete. Sajtó alatt.) 

9. Cikkek a Révai Nagy Lexikona pótköteteiben (Anonymus, Gesta 
Ungarorum, Kálti Márkus, újabban felfedezett magyar nyelvemlékek stb.) 

D R . GULYÁS PÁL 
főkönyvtárnok, c. ny. rk. egy. tanár. 

1. Magyar életrajzi lexikon. (I. k. 3—5. füz., 257—640. hasáb.) 
2. A m. kir. belügyminisztérium könyvtárának betűsoros címjegy

zéke. (Szakok szerint rendezett katalógus. Bp., 1925. [1926] 8r., 4232 1 
Név nélkül.) 

3. Nekrológok és folyóiratszemle az Irodalomtörténet 1926. évf. 
minden számában. 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. fűzet. 12 
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D R . RÉDEY TIVADAR 

könyvtárnok, a Magyar Irodalmi Társaság tagja. 

i . Szinházi szemle. (Napkelet. IV. évf. i . sz.) 
2. Reményik Sándor: Atlantisz harangoz. (U. o. 2. sz.) 
3. Két lírikus. (U. o. 3. sz.) 
4. Szinházi Szemle. (U. o.) 
5. Mihály László versei. (U. o. 4. sz.) 
6. Mécs László előadóestje. (U. o.) 
7. Szinházi szemle. (U. o. 5. sz.) 
8. Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből. (U. o. 6. sz.) 
9. Blaháné mint Shakespeare-szinésznő. (U. o.) 

10. Egy «nagy nő» élete és halála. (U. o. 7. sz.) 
11. Sárközi György: Angyalok harca. (U. o. 8. sz.) 
12. Kürthy György: Mars. (U. o. 9. sz.) 
13. Oláh Gábor új versei. (U. o. 10. sz.) 
14. Verő György : A Népszínház Budapest szini életében. (Száza

dok. LX. évf. 7—9. sz.) 
15. Tizenhárom vegyes közlemény. (M. Könyvszemle. XXXIII. 

1—4. sz.) 
16. Mohács emléke költészetünkben. (MohácsiEmlékkönyv.Bp. 1926.) 
17. Csathó Kálmán : Földiekkel játszó égi tünemény. («A XX. szá

zad magyar irodalma kritikákban» c. anthologiában. Bp. 1926.) 
18. Hamvazó c. költeményének angol fordítása W. N. Loew Modern 

Magyar Lyrics c. anthologiájában. (Bp. 1926.) 
19. Bemutatók és felújítások. (Bp. Szemle 1926. 592. sz.) 
20. Szerkesztette a Magyar Könyvszemlét és Bulletin c. melléklapját. 
21. Mohács emléke költészetünkben. (Felolvasás a M. Tört. Tár

sulatban 1926. ápr. 29-én.) 
22. Gyulai Pál és a történetírás. (Felolvasás u. 0.1926. dec. 16-án.) 

D R . R É D E Y N É H O F F M A N N M Á R I A DR. 

könyvtárnok. 

1. Barabás Miklós a Lánchidról. (Magyar Művészet 1926.) 
2. Ács Gedeon bujdosó évei. (Három közlemény. Napkelet. 1926.) 
3. Egy bujdosó naplójából. (Népéleti adalékok. Három közlemény. 

Népélet. — Ethnográfia. 1926.) 
4. Irodalmi Levelestár, 2. kötet (A M. N. Múzeum Könyvtárának 

Címjegyzéke IX.). Sajtóra készen. 
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ERNYEY JÓZSEF 
I. o. múzeumi őr. 

1. Régi cseh telepítések hazánkban. (Föld és ember. 1926. 2. sz.) 
2. A borsod-bánfalvi kastély virágos kertje 1787-ben. (Term. Tud. 

Közlöny 1926. 4. sz.) 
3. Egy sárospataki jogász könyvei 1764-ben. (M. Könyvszemle 

1926. 3—4. sz.) 
4. Comenius Labyrinthusának első magyar fordítója 1716. (Elő

adás az Irodalomtörténeti Társaság májusi ülésén.) 
5. A Szivy-család ismeretlen armálisa. (A Turul sajtó alatt levő 

számában.) 
D R . SIKABONYI ANTAL 

könyvtárnok. 

1. Szerkesztette a M. Bibliofil Szemlét. 
2. U. o. cikkek és könyvismertetések. 
3. Cikkek és vers a Pesti Hirlapban. 
4. Romain Rolland dans la littérature hongroise. (Liber Amicorum 

Romain Rolland, Zürich, 1926). 
5. Szerkeszti a Bibliofil Könyvtárt. 
6. Résztvett Rákosi Jenő müvei jubiláris kiadásának (Franklin 

Társ.) sajtó alá rendezésében (tárcák két kötete.) 
7. Cikkek a Révai Lexikon XIX. kötetében és a Tolnai Világ

lexikonban. 

DR. ZSINKA FERENC 
könyvtárnok. 

1. Szerkesztette a Protestáns Szemlét. 
2. Cikkek, nekrológok. (U. o.) 
3. Könyvismertetés a Magyar Könyvszemlében. 

DR. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN DR. 
könyvtárnok. 

1. Egy felsömagyarországi szcenárium a XVII. századból. Fel
olvasás az Egyetemet és Főiskolát végzett Nők Egyesületében. 1926. 
jan. 18. 

2. A Bűvös Vadász pesti bemutatója. (Zenei Szemle 1926.) 
3. Könyvismertetések az Egyetemes Philologiai Közlöny és a 

M. Könyvszemle 1926. évfolyamában. 
12* 
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4, Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I., II. és 
III. kötetéhez. (M. Könyvszemle. 1926. 1—2. füzet.) 

5. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának III. köte
téhez. (U. o. 3—4 füz.) 

DR. BARTONIEK EMMA 
alkönyvtárnok. 

1. Mohács Magyarországa. Br. Burgio pápai követ jelentései. For
dítás. (Bp. 1926. Napkelet Könyvtára 12. sz.) 

2. Az Árpádok trónöröklési joga. (Századok 1926. 9—10. sz.) 
3. Pais Dezső Magyar Anonymusa. (Napkelet 1926. 9. sz.) 

DR. GORIUPP ALISZ 
alkönyvtárnok. 

1. Adalékok a külföldi magyar sajtó bibliográfiájához 1919—1925-ig. 
(M. Könyvszemle 1926.) 

2. Irodalomtörténeti repertórium. (Irodalomtört. Közlemények 1926. 
I., II. és IV. sz.) 

3. Néprajzi könyvészet. (Ethnográfia 4. sz.) 

DR. TÓTH LÁSZLÓ 
alkönyvtárnok, egyetemi magántanár. 

1. Humbertus de Romanis reformtervei a pápaválasztásról. (Törté
neti Szemle 1926. 92—102. 11.) 

2. Zwei Berichte des Wiener Nuntius Garampi über die kirch
lichen Verhältnisse um 1776. (Römische Quartalschrift 1926.330—54.11., 
megjelent különlenyomatban is.) 

3. Magyar vonatkozás a római sajtó történetében. (Magyar Könyv
szemle 1926. 367—9-11.) 

4. A vegyesházasságok ügye Magyarországon. (Budapesti Szemle 
1926. augusztus, 311—4. 11.) 

5. Steier Lajos: Görgey és Kossuth. (Századok 1925-6. 188—93.11.) 
6. Steier Lajos : Az 1849-i trónfosztás előzményei és következ

ményei. (Századok 1925-6. 188—93. 11.) 
7. Mohácsy Béla : A m. kir. államvasutak a világháború alatt. (Száza

dok 1925-6. 410—1. 11.) 
8. Radványi Nikolaus : Die Archive in der Podkarpatska Rus. 

(Századok 1925-6. 527—9. 11.) 
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9. Miskolczy István: Anjou Károly balkáni politikája. (Századok 
1925-6. 530—1. 11.) 

10. Pethő Sándor: Világostól Trianonig. (Századok 1925-6. 
632—9. 11.) 

IX, Rackl Michael: Die griechischen Angustinusübersetzungen. 
(Századok 1925-6. 754—6. 11.) 

12. Nel I centenario dalla morte del Card. Ercole Consalvi. (Századok 
1925-6. 759—61. 11.) 

13. Hubert Bastgen : Der Zustand des Katholizismus in Preussen 
im Jahre 1833. (Századok 1925-6. 761—3. 11.) 

14. Hubert Bastgen: Vatikanische Akten aus den Jahren 1835/36. 
(Századok 1925-6. 761—3. 11.) 

15. Huszti József: Platonista törekvések Mátyás király udvarában. 
(Magyar Könyvszemle 1926. 404—5.11.) 

16. Zolnai Béla: II. Rákóczi Ferenc könyvtára. (Magyar Könyv
szemle 1926. 405—6. 11.) 

17. Végh Gyula : Rariora et curiosa gróf Apponyi Sándor gyűjte
ményéből. (Magyar Könyvszemle 1926. 400—1. 11.) 

18. Neue österreichische Biographie 1815—1918. (Magyar Könyv
szemle 1926. 402—4.11.) 

19. Armando Lodolini : Elementi di diplomatica. (Turul 1926. 32. 1.) 
20. Zsinka Ferenc : Bethlen Gábor címeres levele papok részére. 

(Turul 1926. 36. 1.) 
21. Történelmi és régészeti közlemények. (Turul 1926. 36—-7.11.) 
22. Virginio Prinzivalli: Gli anni santi. (Katholikus Szemle 1926. 

502—3. 11.) 
23. Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. (8 órai 

Újság 1926. 74. szám.) 
24. Folyóiratszemle a Századok 1925-6. évfolyamában. 
25. A készülő olasz nemzeti lexicon részére összeállította a fel

veendő magyar történeti címszavak jegyzékét. 

DR. FEKETE NAGY ANTAL 
szak díjnok. 

1. A magyar-dalmát kereskedelem. Bp. 1926. 8. r. 90 1. (Eötvös 
Füzetek VII.) 

2. Ugyanennek olasznyelvü kivonata Relazioni commerciali tra 
l'Ungheria e la Dalmazia cimmel Corvinában, 1926. 179—182 1. 
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D R . KOZOCSA SÁNDOR 
önk. gyakornok, az Auróra-Kör M. írod. Társaság titkára. 

i . A szeretet költője. (Bácskai Élet 1926.) 
2. Rákosi Jenő. (U. o.) 

D R . CZOBOR ALFRÉD 
beoszt, vm. főlevéltárnok. 

1. Az első hazai hivatalos névbélyegző. (M. Könyvszemle 1926.) 
2. Lósy püspök levele Pázmány Postilláiról. (U. o.) 
3. A könyv mint zálogtárgy. (U. o.) 
4. Iványi Béla: Gönc története. (Turul 1926.) 

D R . NYIREŐ ISTVÁN 
egyetemi könyvtárőr. 

1. Könyvtártudományi cikkek a Studium Irodalmi Lexikonában. 
2. Folyóiratok szemléje a M. Könyvszemle 1926. 1—4. füzetében. 
3. A Főv. Nyilv. Könyvtár Értesítője. (M. Könyvszemle 192e. 

3—4. füz.) 
4. Az O. M. Iparműv. Múz. és Isk. Könyvtárának címjegyzéke. (U. o.) 
5. Grafikai Művészetek Könyvtára. (U. o. 1—4. füz.) 
6. Haebler: Handbuch der Inkunabelkunde. (U. o. 1—2 füz.) 
7. Magyar Irodalmi Lexikon. (U. o. 3—4. füz.) 
8. M. Sociographiai Intézet kiadványai. (U. o.) 
9. Schneider: Handbuch der Bibliographie. (U. o. 1—2. füz.) 

10. Ung. Jahrbücher, Bücherschau. (U. o. 3—4. füz.) 

LuKiNicH IMRE. 
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Gerstinger, Hans : Johannes Sambucus als Handschriften
sammler. (Festschrift der Nationalbibliothek in Wien. Hg. zur Feier 
des 200jährigen Bestehens des Gebäudes. Wien, 1926.) Külön
lenyomat, 4°, 251—400 lk. 

A magyar kutatás eddig aránylag nagyon keveset foglalkozott a 
XVI. sz. mozgalmas humanizmusának feldolgozásával. Legjobban állunk, 
csak a legnagyobbakat véve számításba, OLÁH Miklós és VERANCSICS 
Antal megismerésével, bár ezeknél is hátra van még a munka java. 
A másik két nagy jelentőségű, korán külföldre szakadt magyar humanista, 
DUDICH András és SÁMBOKI János ez idő szerint még rosszabbul állnak, 
hiszen az első nagyobb lépés tudományos feldolgozásuk felé, leveleik 
összegyűjtése és megfelelő kiadása, egyelőre a beláthatatlan jövő feladatai 
közé tartozik. Az utóbbi kettő közül azonban feltétlenül SAMBUCUS áll jobban. 
Ezelőtt tizenegy évvel nálunk jelent meg ORBÁN Jánostól egy, a régibb 
irodalom felhasználásával készült vázlatos életrajza,1 külföldön pedig a 
bécsi nemzeti könyvtár történetével foglalkozó gazdag irodalom természet
szerűleg lépten-nyomon beleütközött SAMBUCUS könyvgyűjtő munkás
ságába s így alkalmilag becses adalékokat szolgáltatott humanistánk 
egyéb működésének ismertetéséhez. Az utóbbi kutatásokat most össze
foglalta, kiegészítette s előreláthatólag hosszabb időre lezárta GERSTINGER 
müve, mely az összes, SAMBUCUS által gyűjtött, ma még felkutatható 
görög-latin kéziratokat rendszeres vizsgálat alá veszi s igyekszik meg
állapítani előző tulajdonosaikat, a beszerzési helyet, időt és árat. Most 
kapunk először messze szétágazó kutatások alapján SAMBUCUS nagyfon
tosságú kéziratgyüjtö tevékenységéről, mely szövegkritikusi munkájának 
kiinduló pontja, megbízható, összefoglaló képet. Csak ezek után lehet 
majd hozzáfogni SAMBUCUS filológiai tevékenységének behatóbb ismer
tetéséhez. GERSTINGER meg is igéri, hogy egy későbbi müvét a filológus 
és kéziratkutató SAMBUCUS ismertetésének fogja szentelni. 

1 SÁMBOKI Jánosról. Szeged, 1916. 70 1. 
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A munka első része életrajz-vázlat, melyben a szerző felhasználja 
az általa ismert, külömbözö könyvtárakban szétszórt kiadatlan SAMBUCUS-
levelezést is. Mindamellett meg kell állapítanom, hogy az életrajz csak 
igen kevés ponton jelent nagyobbmérvü haladást az eddigi állapottal, 
pl. ORBÁN munkájával szemben. GERSTINGER maga különben, ki az eddigi 
gyér magyar kutatások eredményeit nem ismeri, első hézagos kísérletnek 
tekinti müvének ezt a részét. Számunkra főleg abban van érdeke, hogy 
világosan megmutatja : micsoda nehézségekkel kell majd annak meg
küzdenie, aki valamikor hozzáfog a tudomány mai követelményeihez 
mért SAMBueus-életrajz megírásához. Egy olyan gazdag, változatos élet, 
melynek külső állomáspontjai pl. Nagyszombat, Wittenberg, Ingolstadt, 
Strassburg, Dôle, Paris, Pádua, Bologna, Genua, Napoli, Taranto, Brin-
disi, Róma, Firenze, Pistoia, Gent, Antwerpen és Bécs, s amelyben 
kisebb-nagyobb mértékben olyan emberek jutottak szerephez, mint 
Johannes STURM, Petrus APIANÜS, P. LOTICHIUS, TURNEBUS, HENRICUS 

STEPHANUS IL, OLÁH Miklós, Francesco ROBORTELLI, MURETUS, Petrus 
VICTORIUS, Jean GROLIER, Charles de F ÉCLUSE, Cristophe PLANTIN, 
J. OPORINUS, CRATO von Crafftheim, BUSBECK, Jean DORAT, Joachim 
CAMERARIUS stb., egy olyan életpálya tudományos feldolgozása nem 
tartozik a könnyen megoldható feladatok közé. GERSTINGER vázlatos 
munkája elég szilárd keretet ád : a későbbi kutatás több ponton bízvást 
kiindulásnak veheti. Mindenesetre a megszabott keretekhez képest is 
vannak felemlíthető hiányai. Még ebből a vázlatból sem lett volna 
szabad kimaradnia VERANCSICS Antal nevének, kinek néhány SAMBUCUS-
hoz írt levele ki is van adva, vagy pl. SIRLETO bíborosénak, kivel 
SAMBUCUS szintén levélbeli összeköttetésben állt. (V. ö. Vat. Lat. 6792. 
F. 127. SAMB. levelét «ad Card. SIRLETUM» az 1566. évből.) 

A második, az érdemleges részben, melyhez az életrajz csak 
bevezetés, szerzőnk a már említett szempontok figyelembevételével 
SAMBUCUS könyvgyűjtő tevékenységét rajzolja. Itt GERSTINGER elsőrangú 
kutató munkát végzett s adatainak nagyobbmérvü kiegészítésére később 
is alig gondolhatunk, hacsak váratlanul eddig lappangó anyagot — pl. 
a gyűjtőmunkával kapcsolatos levelezés egy részét — nem sikerül a 
kutatások szeszélyes pártfogójának, a véletlennek segítségével megismer
nünk. GERSTINGER a legtöbb esetben a Nationalbibliothekben őrzött 
SAMBUcus-kódexek bejegyzéseiből indul ki. Sajnos, ezeknek jó részét 
későbbi gondatlan könyvkötök megsemmisítették s így kérdéseire a 
kódexek tekintélyes részénél nem kaphat egyenes választ. Ahol a köz-
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vétlen válasz hiányzik, ott széleskörű kutatással, éleseimé]û kombiná

cióval próbál szerzőnk az igazsághoz hozzáférközni. Eredményei, ille
tőleg feltevései több ízben magyar szempontból is érdekesek s akkor is 
figyelemre méltók, ha egy vagy más okból nem mondhatók végérvé
nyeseknek. Nem hiszem pl., hogy a SAMBUcus-gyüjteményben lévő állí
tólagos görög KoRviN-kódexek (Theol. gr. 1, 219, Phil. gr. 29.) vándor-
útjára vonatkozó nézete, mely szerint ezek BEATRIX útján kerültek volna 
az aragóniai ház könyvtárába s onnan SAMBUCUSIIOZ, minden részletében 
általános elfogadásra számíthatna. Maga a probléma azonban megérdemli 
a legnagyobb figyelmet. 

A régibb tulajdonosok kilétének megállapításánál becsúszott egy-egy 
tévedés. Ilyen esetekben ugyanis a kutató sokszor lexikonokra, életrajz-
gyűjteményekre szorul, már pedig e szükségszerű kompilációk nem 
mindig adják a legjobb útbaigazítást. így pl. két latin kódexnek (139. és 
157. sz.) előző tulajdonosa Phil. PODOCATHARUS CYPRIUS volt. A 157. számú
ban, mely rhetorikai munkákat tartalmaz, a következő nagyértékü 
bejegyzést találjuk: «Ego philippus podocatharus Cyprius mihi hec 
rhetorica etc. emi a domino thoma romano de cypro, die primo febr. 
1452.» Szerzőnk megjegyzi: «Wohl der bei Jöcher III. 1643. genannte 
PODOCATHARUS, der um 1566 gelebt und eine História de rebus Cypriis 
geschrieben hat». Hogy ez nyilvánvaló tévedés, azt azonnal látjuk a 
két évszámból: nem élhetett 1566 körül az, aki 1452-ben már könyvet 
vett. Kétségtelenül azonos ez a Phil. POD. azzal a rejtélyes humanis
tával, aki CALLIMACHUS Experiens állítása szerint Pierpaolo VERGERioval 
együtt élt VITÉZ János váradi udvarában: «Erant ibi eodem tempore 
duo viri eruditissimi, Paulus VERGERIUS et Philippus PODOCHATHERUS, 
quorum ob diversam necessitatem ille Itália, iste Cypro relicta contu-
lerunt se ad eundem episcopum, veluti ad confugium bonorum omnium 
ac litterarum asylum, quotiens calamitas aliqua ingruisset». (ÁBEL, 
Analecta, 163 1.) Később ez a Phil. POD. GUARINO Veronese ferrarai 
iskolájában tanult s többek között összeköttetésben állt a magyar törté
nelemből jól ismert LASSOCKI Miklóssal is, VITÉZ János és HUNYADI János 
bizalmas emberével. (V. ö. SABBADINI, R. Epistolario di GUARINO Veronese 
III. 411—12; 508—10 lk.) Az a sejtése azonban igaz GERSTiNGERnek, 
hogy Philippus rokona volt az 1506-ban elhunyt Ludovicus PODOC.-
nak, aki viszont JANUS PANNONIUS ifjúkori jóbarátja volt. 

Mindent összevéve GERSTINGER müve az apróbb egyenetlenségek 
ellenére alapvető munka SAMBUCUS kézirat-gyűjteményének megismeré-
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sére. S még ennél is fontosabb, hogy körültekintő alaposságával kiinduló 
pontja lehet a XVI. sz. legjelentékenyebb magyar humanistájának életét 
és működését felderíteni célzó további kutatásoknak. Hangsúlyozom 
humanistánk magyar voltát. GERSTiNGERben megvan a hajlandóság arra, 
hogy ezt egy szerintem tévesen értelmezett levél-idézetre való hivat
kozással elhomályosítani próbálja. A kérdést most nem akarom bővebben 
fejtegetni, annak a bizonyítására azonban bármikor készséggel vállalkozom, 
hogy a nemzetközi tudományos nagysággá emelkedett magyar nemesfi 
érzésben mindvégig, még a bécsi udvarban is, hű fia maradt szerencsétlen 
hazájának. 

(Szeged.) HUSZTI JÓZSEF. 

Altungarische Erzählungen. Ausgewählt und übersetzt von 
Robert Gragger. Berlin és Lipcse. 1927. Walter de Gruyter & Co. 
8°, 4 sztl. levél, 218 (1) lap. 

A tragikus sorsú, fiatalon elhunyt berlini magyar professzor sok
oldalú tevékenységének igen jelentékeny, sok szép publikációt ered
ményezett része volt az a munkásság, melyet a magyar népi és mű-
irodalomnak a német tudós világgal és müveit nagyközönséggel való 
megismertetésére és megkedveltetésére fejtett ki. Még életében bocsá
tották közzé magyar népdalgyüjteményét, de a balladák magyar kötetét 
és az «elbeszélések» német fordítását már nem láthatta meg nyomtatásban. 

Ez utóbbi posthumus munka méltó betetőzése GRAGGER e pub
likáció-sorozatának. GRAGGER «ó-magyar elbeszélések» című kiadványá
ban a középkori latinnyelvű magyar irodalom legérdekesebb részleteit 
óhajtotta bemutatni a német közönségnek. Az anyagot a legrégibb 
magyar történeti müvek szolgáltatták : az ÁRPÁD-kori gesták, ezeknek 
ANJOU- és MÁTYÁs-kori átdolgozásai s a magyar szentek életiratai, melyek
ből GRAGGER hivatott keze a legszerencsésebben választotta ki s állította 
össze a legköltöibb, legszínesebb «királyidylleket», valóságos gyöngy
sorát fűzve egybe a magyar királyok és hősök dicső tetteit előadó epi
zódoknak. 

Elbeszéléseit természetesen ArriLÁval kezdi a kiadó, megemléke
zik azután minden kimagasló ARPÁDról: hősökről és szentekről, míg 
befejezésül a Nagy-Magyarországról szóló IV. BELAkori jelentéseket és 
tatárjárásnak ROGERIUS mester tollából származó megkapó leírását választotta. 

A fordítás igen szép, szebb mint e középkori históriák bármely 
magyar fordítása (leszámítva PAIS Dezső mintaszerű magyar Anonymus-it). 
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Ha akadnak is benne itt-ott félreértések, GRAGGER német fordítása hűség 
dolgában is messze meghaladja SZABÓ Károly magyar átültetéseit. 

Sajnos, az utolsó simítást e kiadványán a kiadó már nem végez
hette el. Innen van az is, hogy a feldolgozott históriáknak és legendák
nak igen szép irodalmi és irodalomtörténeti méltatása mellett, azoknak 
forrásértékét, historiográfia-történeti jellemzését adva már nem használhatta 
fel a legújabb tudományos eredményeket. így megállapításai itt-ott már 
nem aktuálisak. GRAGGER nem foglalt állást valamely theoria mellett, hanem 
felsorolta a különböző felfogásokat. Hiszen korai elhunyta megakadályozta 
abban, hogy ezt az inkább vázlatnak tekintendő bevezetést véglegesen 
kidolgozhatta s az ő finom és kényes ítéletével befejezettnek mond
hatta volna. Igen szép munkát végzett azonban a jegyzetekben. 

A tartalomhoz méltó, gyönyörű külső formában kiállított, külön
leges, a Bécsi Képes Krónika fraktur-írására emlékeztető betütypussal 
nyomtatott könyv — reméljük — a német közönség mellett a magyar 
olvasót is meg fogja hódítani. Latinul nálunk nem igen olvasnak, s e 
históriák — a régi magyar elbeszélések — magyar fordításai nem tud
ják a mai közönség érdeklődését ébren tartani. 

Reméljük, hogy GRAGGER kiadványa, mely már külsejével is 
díszére válik bármely amateur-könyvtárnak, finom ízléssel, szerencsés 
kézzel összeállított, gyönyörű formába öntött tartalmával kivívja magá
nak az öt megillető helyet. BARTONIEK EMMA. 

C e s k o s l o v e n s k é kn ihovn ic tv í . (Csehszlovák könyvtártan.) 
8° , I—X, 1—612 és 2 számozatlan 1. 114 ábrával és mümelléklet-
tel. Praha, 1925. 

E cím alatt Zdenëk V. TOBOLKA szerkesztésében több szakember 
közreműködésével kiváló bibliologiai munka látott napvilágot Prágában, 
amely nagyobb nemzeteknek is díszére válna, miután e tudományszak 
terén a legmodernebb eredményeket is magában foglalja. Rendkívül 
hasznos és nélkülözhetetlen kézikönyv ez, mert a könyv és könyvtár
ügy történetével és fokozatos fejlődésével foglalkozik a legrégibb idők
től kezdve a mai napig s egyúttal mindenütt megrajzolja a jövő fel
adatait is. A munka a bevezetésen és a név- és tárgymutatón kívül 
XXIV. fejezetre oszlik, amelyek a következőket tartalmazzák : 

I. A könyvtártan fogalma és irodalma. (Az alapvető munkák között 
FERENCZI Zoltán: A könyvtártan alapvonalai. Bp. 1903. c. müve is.) 

II—V. A könyv, A\ írott és nyomtatott könyv, A könyvnyomtatás 
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története. A könyvvel való bánásmód és annak konierválása. A könyvkötés 
és története. 

VI. A bibliofilia. Ezt a fejezetet a sorok között szinte érezhető 
ügyszeretettel Jarmil KRECAR írta meg. A fejezet első részében a biblio
fillá fogalmával foglalkozik. A bibliofilizmus szerinte ugyanazon szellemi 
diszpozíciókat tételezi föl, mint a művészet iránti érzék. Ezt nem lehet 
mesterségesen beoltani az emberbe és nem lehet lebecsülni, ahol meg
van. Született érzék az a széppel szemben. Ebből a szempontból a 
bibliofillá a könyvnek, mint műalkotásnak felfogása. A könyvgyűjtés 
csak tágabb értelemben bibliofillá, szűkebb értelemben ez a könyv töké
letességére való törekvés. A bibliofillá Franciaországban és Németország
ban keletkezett; Angliában a legújabb időben új csapásokon indult el, 
míg Olaszországban tulajdonképen a könyvnyomtatás kezdetén nyilvá
nult meg a formai tökéletesedés szellemében renaissance tendenciákkal. 

A bibliofilia követelményei számosak és elágazóak. Franciaország
ban a bibliofilia ideálja általában a grafikailag, elsősorban azonban mara
tott illusztrációkkal ékesített könyv, amely csupán elenyésző kis pél
dányszámban jelenik meg; Németországban elsősorban a kifogástalan 
tipográfiai munkát értékelik, az új, speciális és először használt betű
típusokat. Minden bibliofil edició alapföltétele azonban a tartós, szemre
való papiros és a kifogástalan kötés. A továbbiakban a könyvgyűjtő 
számára mindenekelőtt az editio princeps s az eredetiben kiadott könyv 
bír értékkel. Csak ha posthumus műről van szó, akkor értékeli a köny
vet egyedül pozitív tárgyi értéke szerint, miután le kell mondania a 
könyvnek az íróval való személyi összefüggéséről. 

Ha illusztrált könyvről van szó, akkor nemcsak az első kiadásnak, 
hanem számozás esetén az alacsonyabb sorszámú példánynak is nagyobb 
értéke van. A bibliofil könyv illusztrációja és grafikai kiállítása megint 
külön követelmények alá esik. Csupán eredeti grafikai módszerek enged
hetők meg, amelyeknél minden példány eredeti és ezeket a módszere
ket akkép kell alkalmazni, hogy mindenben megfeleljenek a könyv 
fogalmának és jellegének. Eredeti módszerek : a fametszés, litográfia, 
metszet és maratás. A reprodukciós módszerek közül — amikor nem 
lehet használatuk elöl kitérni — csupán a következők fogadhatók el : 
a heliogravura, a teljes vonalú rajzok számára a cinkografia és legújab
ban a neotipia és hollarotipia, amelyeket tökéletes reprodukcióknak 
tartanak. A grafikai részt azonban mindig alá kell rendelni a könyvnek' 
amelynek eszméje a vezető és irányadó. 
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Minden bibliofil könyv alapja azonban a papir és a nyomás marad. 
A legjobb és legtartósabb a japán papiros, azonban némileg kényes. 
Tökéletes papiros a hollandi (Zanders vagy Van Geldern). A szerző ez
után felsorakoztat néhány csehországi kézi papirmalmot, amelyek kitűnő 
papirt gyártanak bibliofil célokra. 

A következő szakaszban a bibliofilia keletkezését tárgyalja meg
lehetős részletességgel. A könyvek egyes gyűjtői és kedvelői, vagy 
pedig szerzői voltak azok, akik az írott és kézisajtón nyomott, régi 
könyvek szépsége felé fordultak; az egykori könyvnyomtatók esztétiká
jának alapján a jó könyvkészítés szabályait fölállították s a modern 
időknek megfelelően alkalmazták és realizálták. 

A negyedik szakaszban a bibliofilia elterjedéséről számol be. A két 
legelső bibliofil folyóirat a párizsi «Byblis» és a londoni «The Fleuron». 
Az európai bibliofil-egyesületek kőzött megemlékezik a bécsiről (1912) 
és a két prágai német egyesületről, azonban a magyar «Bibliofil Társa-
ság»-ról nem tud. 

Oldalakon át tárgyalja a cseh bibliofiliát, melynek során minden 
jelesebb könyvnyomtatóról, könyvkötőről, illusztrátorról és kiadóról 
megemlékszik. A cseh bibliofilia körül nagy érdemei vannak Karel 
DYRYNK-nek (1908), PREissiG-nek és Ludvik BRADÁc-nak. Nagyon érde
kes sorokat szentel a bibliofil könyv kötésének is, amelynél az íveket 
sem varrják össze, nehogy ezek ezáltal megsérüljenek. A kötés egészbőr 
és egészpergament. Az «Ex libris» keletkezését, fontosságát és művé
szetét is külön szakaszban tárgyalja. Végül a bélyegzőnek szerepéről ír, 
amelynek talán a tirage-on volna a helye, mert azt a bibliofil könyv 
címlapjára nyomni, egyenlő annak a megsemmisítésével. Egyébként az 
«Ex libris» pótolhatja a bélyegzőt. 

VII. A könyvtár. A könyvtárak története. A világ legnevezetesebb 
könyvtárainak ismertetése. (Hiányzik Kina és India. A SzÉCHÉNYi-könyv-
tár leírása kissé rövid és nem teljes. Egyáltalában nem említi a bpest 
Egyetemi Könyvtárt, amely pedig a XVII—XVIII. század felvidéki, cseh 
[bibliai] nyelvű, ú. n. jezsuita irodalmának leggazdagabb gyűjteményét 
foglalja magában. Ki kellett volna emelnie azt is, hogy a SZÉCHÉNYI-
könyvtár a legteljesebb forrása a magyarországi «Slavicá»-knak, bele
értve ebbe a hírlapirodalmat is. A Magyar Tudományos Akadémia könyv
táráról és a Fővárosi Könyvtárról sem történik említés.) 

VIII. A könyvtárügy és a törvényhozás. 
IX. A könyvek beszerzése. 
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X. A könyvek kiválasztása (köz- és népkönyvtárak). 
XI—XII. Növedéknapló. A könyvtárak veszteségei (háborúk, tűz

vészek, rágcsálók, férgek stb.) 
XIII —XIV. Könyvtárak építése és berendelése. (Épület, fűtés, világí

tás, tisztviselők szobái, cédulakatalógus-szekrények, laboratóriumok, olvasó
terem stb.) 

XV—XVI—XVII. A könyvek jelzése és felállítása. Helyi jegyiek 
(katalógus). Revízió. Kikölcsönzési szabályok és rendszerek. 

XVIII. A könyvtár alkalmazottai. A könyvtárosok szervezetei. 
Csehszlovákiában «azokban a községekben, ahol a nemzetiségi kisebb
ség a lakosságnak legalább ioo/0-át alkotja, vagy legalább 400 személyt 
számlál, vagy ahol kisebbségi iskola működik, a könyvtári költségvetésből 
a nemzeti kisebbség irodalmára oly összeget kell fordítani, amely a 
legutolsó hivatalos népszámlálás útján megállapított nemzetiségi kisebb
ség számának megfelel». (418. old.) (Bár a politikának már a népszámlá
lás eredményeire is kihatása van, szeretnők remélni, hogy ez leg
alább ebben a formában nemcsak papiroson marad meg!) 

XIX. A bibliográfia. Itt meglehetős irodalmat is ad. Hiányzik a 
magyar müvek közül APPONYI gróf könyvtárának bibliográfiája s alul
írottnak földrajzi bibliográfiája a Felvidékről; a tótok közül LOMBARDINI. 

XX—XXI—XXII—XXIII—XXIV. A katalogizálás. 
A munkát betüsoros név- és tárgymutató fejezi be, amely azon

ban, sajnos, meglehetősen hiányos. Ezt az összeállítást kár volt segéd
erőre bízni. Egyébként, mint már említettük, a mü lelkiismeretes tanul
mányoknak eredménye s a bibliologiában nagy nyereséget jelent. Ter
mészetesen mindenütt a cseh könyv, könyvnyomtatás és könyvtártan 
történetével foglalkozik a legrészletesebben s az ábrák, műmellékletek 
túlnyomó részben szintén innen vannak véve. A Corvin-kódexek viszont 
hosszabb tárgyalást érdemeltek volna. A könyv kiállítása nyomdatech-
nikailag is elsőrangú. 

Hézagpótló és nagyon üdvös vállalkozás volna e cseh munkának 
magyar pendant-ját megírni és kiadni, amivel nemcsak a magyar, ha
nem az európai kultúrtörténelem is gazdagodnék, tekintve azt, hogy a 
magyar bibliofilia és a magyar könyv története sokkal gazdagabb és 
tanulságosabb múltra tekinthet vissza, mint a cseh. Megkönnyítené a 
munkát az is, hogy e téren már nagyon szép irodalom áll rendelkezé
sünkre, pl. MÁTYÁS Corvináit illetőleg. 

PODHRADSZKY GYÖRGY. 
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Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchényi 
család története. III. kötet. 1820—1920. Budapest, 1926. K. M. 
Egyet. Nyomda. 599, 1 1. 3 mell. n. 8°. 

A SZÉCHENYI nemzetség történetének jelen harmadik kötetével 
Bártfai SZABÓ László dr. befejezte a család történetéről írott munkáját. 
Szép és nehéz feladatot oldott meg ezzel, mert 1908 óta, amikor a 
SZÉCHÉNYI-család nemzetségük történetének kiadását elhatározta, 1911-ben 
az első, 1913-ban pedig a második kötetet jelentette meg. E nagy buzgóságú 
munkát megszakította a világháború, amely a szerzőt is fegyverbe 
szólította, majd ennek befejezte után a reánk szakadt súlyos, válságok
kal telt időszak, mely az ily irányú munka megjelentetése elé ugyan
csak nagy akadályokat gördített. Mindezeknek leküzdése után megjelent 
az új kötet. 

Minden családtörténetnek a köztörténettel szemben az az érdekes
sége, hogy közvetlenebb, az emberi lét folyásával inkább hoz kapcso
latba bennünket. Míg a köztörténetben nagy elvek, országos érdekek 
küzdelmeivel, külső behatások elhárítására vagy felvételére irányuló 
nagy mozgalmakkal ismerkedünk meg, addig a családtörténetek rávilágí
tanak azokra a tényezőkre, amelyekbe az országos ügyek bele vannak 
ágyazva, melyek a nagy vezetőket szülik és ezeknek sikerét vagy 
bukását idézik elő. Valamely nemzetség legszerényebb tagjának élete 
is oly képet nyújt, mely egy kor, egy nemzedék közszellemével ki
tűnően megismertet, csak szem kell hozzá, hogy meg is lássuk. 

Dr. Bártfai SZABÓ László jelen kötete gróf SZÉCHÉNYI Ferenc, a 
Nemzeti Múzeum megalapítója gyermekeinek történetével ismertet meg 
bennünket, akik közül természetesen a Legnagyobb Magyarnak, SZÉCHNYI 
István grófnak élettörténete egész kerek monográfiává nőtte ki magát. 
Az ö életével a müvet tulaj donképen be is fejezte, mert SZÉCHÉNYI 
István gyermekeinek élete folyása már oly közeli időben zajlik le, hogy 
ehhez a szükséges történelmi távlat még nincs meg s így egészen 
röviden jelzi éltük főbb mozzanatait. 

Folyóiratunk szempontjából különösen érdekesek azok a szakaszok, 
amelyekben SZÉCHÉNYI Lajos grófnak a Nemzeti Múzeum gyarapítása 
körüli érdemeiről, Pál gróf kis, de válogatott könyvtáráról, a családi 
levéltár kezelése és együtt-tartása körüli tárgyalásokról és intézkedésekről 
van szó. Nem szabad megfeledkeznünk Bártfai SZABÓ László dr.-nak 
gróf SZÉCHENYI István magánkönyvtáráról egyebállított katagolusarol 
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sem, mely a Nemzeti Múzeum kiadásában 1923-ban látott napvilágot 
s amely tulajdonképen kiegészítője a Legnagyobb Magyar élettörténeté
nek, belevilágítván a nagy államférfiú gondolatvilágába, érdeklődési körébe. 

A SzÉCHÉNYi-család történetének István gróf halálától számított 
idejéről, a nagy nemzetségi leszármazási táblázathoz fűzött, gondos 
névlajstrom ad számot. Végül fel kell még említenem a rendkívül gaz
dag jegyzetanyagot, mely sok, a szöveg folyamatossága folytán abba 
fel nem vett, érdekes részletet tartalmaz s mely tanúbizonyságot tesz 
arról a hangyaszorgalomról, mellyel a szerző e munkáján dolgozott. 
Ezt a befejező kötetet Bártfai SZABÓ László dr. megelégedéssel soroz
hatja az előbbi kettő mögé, mint azoknak egyenjogú, méltó befejezőjét. 

Isoz K. 

Aktuális kérdések irodalma. Fővárosi Könyvtár. 38.es 39. sz. 
A Fővárosi Könyvtár régi kezdeményezésű aktuális bibliográfiáit 

újból megjelenteti s ezzel igen hasznos szolgálatokat tesz. Az érdeklő
dőknek áttekinthető összeállításban megadja, hogy valamely kérdésre 
vonatkozóan mily munkákat találhat meg a Fővárosi Könyvtárban 
s a kartotékban való keresést a cím mögé nyomott könyvtári szám 
teszi feleslegessé. Az idén a BEETHOVEN-ünnepek előtt jelentette meg a 
38. számú bibliográfiáját (4 lap.), mely 63 címszót tartalmazott. A 39. 
számú bibliográfiát az olasz-magyar barátsági szerződés alkalmából az 
«Olasz-magyar kapcsolatokról» bocsátotta ki. E 8 lapú füzet 179 cím
szavát gondos csoportosításban és igen áttekinthetően nyújtotta. I. K. 

Bibliofil Könyvtár. Szerkeszti: Sikabonyi Antal. 1. szám; 
Zoltán Ferenc^i : List of the translations of Jókai's works intő foreign 
languages. Wi th foreword by: Eugene Rákosi. Bp. 1926. Grill-
kiadás. 8°. 43 1. 

A Magyar Bibliofil Szemle után, mely folyóirat eleddeig legízlésesebb 
kiállítású és leggazdagabb tartalmú könyvművészeti szaklapunk volt, a 
lap szerkesztője, dr. SIKABOJSYI Antal, ismételten újabb kezdeményezéssel, 
a Bibliofil Könyvtár megindításával lepte meg a könyvkedvelő szakközön
séget. A Bibliofil Könyvtár jelentősége kettős : egyrészt a művelt külföld
nek szól, másrészt a minket körülvevő ellenségeknek, lássák azt, hogy 
»milyen nagy múltja van könyvkultúránknak a tőlünk elszakított részeken» 
is. Valóban elengedhetetlenül fontos volt már az, hogy a külföld nagyjai 
lássák a magyarság irodalomi kultúrfölényét is, s egyúttal lássák azt, 

http://38.es
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hogy mennyivel túlszárnyaljuk és mennyivel felülemelkedünk elnyo
móinkon. STKABONYI alapvető előszavával és RÁKOSI kitűnő bevezetésével 
JÓKAit reprezentálja ez a füzet, a nyelvünkön kívül 25 nyelven olvasható, 
JÓKAit, kinek művei 333 kiadásban forognak a német közönség kezén 
és több mint ezer példányban az egész müveit emberiségében. Victor HUGO, 
Romain ROLLAND, TOLSZTOJ nevei messze elmaradnak a JÓKAié mögött, 
ha a világirodalomban való széleskörűségét vizsgáljuk ; tehát JÓKAI az az 
írónk, ki nemcsak nemzeti közkincsünk, de az egész világirodalom fej-, 
lődésének organikus eleme. 

Angol (119 kiadás 42 műből), német (333 kiadás 194 műből), 
svéd, dán, holland, finn, észt, lett, francia (45 kiadás 38 műből), spanyol, 
olasz (17 kiadás 14 műből), oláh, horvát, eszperantó, zsidó, orosz (37 
kiadás 34 műből), örmény, litván, lengyel, cseh, szlovén, szerb, bolgár, 
ruthén és tót nyelven; egyszóval 25 nyelven 1153 kiadás 849 műből, 
jórészt különálló novellák, részben önállóan, részint folyóiratokban. A Fekete 
gyémántok örvend a legnagyobb kedveltségnek : németül 10-ik kiadását 
rendezték sajtó alá 1919-ben a híres Reclam's Univer. Bibi. egyik füzete 
gyanánt, angolul 7 kiadást ért meg. A mű összeállításában közreműködtek : 

Dr. CSEKEY István, dr. DIVÉKY Adorján, G. N. MAYERHOFER, dr. PODHRADSZKY ; 

György, dr. YOLLAND Arthur és dr. GÁL János. 
A nemzeti és általános kultúra szempontjából jelentős Bibliofil 

Könyvtár ízlésesen kiállított és kitűnően szerkesztett füzeteinek további 
számait érdeklődve várjuk ; az idegen nyelven megjelent MIKSZÁTH, 
HERCZEG, GÁRDONYI, MÓRICZ, stb. művek jegyzékét. Valóban «a könyv- : 

szeretet ma már nem magánügy, hanem nemzeti ügy», amint az előszóban 
SiKABONYi Antal megállapítja, hiszen «a magyar könyv útjának nincsenek • 
határai», JÓKAI, PETŐFI, MADÁCH művei a müveit emberiség egyetemes,: 

kultúrszükségletét elégítik ki s ragyogó nevük ott fénylik SHAKESPEARE, 
GOETHE és DOSZTOJEVSZKIJ mellett. Dr. KOZOCSA SÁNDOR. 

Dr. G y ö r g y Lajos: A%_ erdélyi magyar irodalom bibliográ
fiája. 1925. év. (Erdélyi T u d o m á n y o s Füzetek 7. sz.) Cluj-Kolozsvár. 
1927. Minerva-ny. 8°. 26 1. 

Beszélő adatokról számol be már másodszor GYÖRGY Lajos, erdélyi 
szellemi életünk jeles bibliográfusa. Olyan adatokról, melyek száraz 
tény gyanánt szerepelnek és mégis azt bizonyítják, hogy olyan nagy 
fölényben vagyunk elnyomóink felett, amilyenre kevés példa akad a 
világhistóriában. Valóban «az alábbi bibliográfia nem puszta könyv-

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 13 
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jegyzék, hanem bátorító, felemelő, vigasztaló és erőt adó szellemtör
téneti adatgyűjtemény, amely mellettünk áll» és tegyük még hozzá, 
hogy büszkén hirdeti irodalmunk megcsonkíthatatlan szellemi egységét, 
még az erőszakosan készített határokkal szemben is. 

Míg 1924-ben 292 drb. könyv jelent meg, addig 1925-ben már 
415 ; ebből 2 4 % a szépirodalom. Új tehetség önálló kötettel nem 
jelentkezett s mégis «a könyvek száma nemcsak számbelileg nőtt az 
előbbi évhez mérten, hanem szellemi súlyban is gyarapodott». Meg
dönthetetlen bizonyság ez: kultúrfőlényünk nagysága és ereje. 

Dr. K. S. 

Általános magyar könyvjegyzék. Szerkesztették: Pikier 
Blanka és ár. Braun Róbert. Második bővített és javított kiadás. 
37. számú könyvjegyzék. Bp., 1927. Lantos. 8°. VI., 806 1. 

E könyvjegyzék a könyvárusi forgalomban élő, vagy legalább is 
itt-ott lappangó könyvekről emlékezik meg. Tudományos apparátussal 
készült az olvasóközönség részére, de haszonnal forgathatják a külön
böző szakok búvárai is, mert sok, még lappangó könyvadatot ment át 
a jelenbe s a ma könyvviszonyainak vehemenciájáról (minden téren) 
nyújt érdekes képet. 

Szakbeosztása a DEWEY-féle decimális rendszer a maga nehéz
ségeivel és visszatéréseivel, t. i. egy könyv két helyen is szerepel. 
Az első kiadáshoz (1925) mérten kibővült, annyival is inkább, hogy 
az egyes müvek címeit is besorozta a mutatóba. Sok helyen előfordul 
az is, hogy regény a verses müvek közé kerül (TÉREY S. : Visszatérés) 
s viszont, az ilyen hibákat az anyag terjedelmén kívül mentheti az, 
hogy a szerkesztőknek pusztán csak a beküldött címek állanak rendel
kezésre, azonban a kiadói jegyzékekben ezeknek a pontosabb adatoknak 
(mi vers, mi regény, vagy dráma stb.) utána lehetne nézni. Tévedésből 
a Kisfaludy-Társaság nem\. könyvtára cím alatt felsorolják a Társaság 
összes kiadványait, holott e sorozatba csak hat kötet tartozik. 

Dr. K. S. 

A budapesti kir. Pázmány Péter tud. egyetem bölcsé
szeti karán az 1924/25—1925/26-ik tanévben elfogadott doktori 
értekezések kivonatai és az 1919/20—1923/24. tanévekben el

fogadott doktori értekezések jegyzéke. Összeállította a dékán. Bp., 
1925, 1926. A kar kiadása. 8°. 150, 132 1. 
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Nagyon üdvös dolog volt a nehéz évek miatt kinyomtatásra nem 
kerülhetett doktori értekezéseknek legalább a jegyzékét, vagy ami még 
jelentősebb mozzanat, mert képet is nyújt az egyes dolgozatokról, tartalmi 
kivonatait összegyűjtve közrebocsátani. A súlyos gazdasági és nyomdai 
viszonyok dokumentuma ez a két füzet. Azért készült, hogy a jelöltek 
ne pazarolják erejüket ugyanegy feladat kidolgozására, hiszen ennek 
hiánya nagyon meglátszik a dolgozatokon, amit a speciális, sőt újszerűbb 
témákon kívül egyes tárgyak visszatérő jellege is mutat. (Elég a három
szor-négyszer feldolgozott PETELEI István, VADNAI Károly és ifj. ÁBRÁNYI 
Kornél dolgozatokra utalni !) 

Nagy egyoldalúságra, sőt teljesen egyvonalúságra mutat az, hogy 
az értekezések között még elvétve sem találni olyant, mely a könyvtár
tannal, a könyvművészettel, a bibliográfiával és bibliofiliával foglalkozna, 
holott, hogy mást ne említsek, Németországban ez a tudományág majd
nem olyan tért hódított, mint az irodalomtudomány vagy a história, 
hiszen a könyv története, fejlődése, kialakulásának nemzeti kapcsolatai 
a legjelentősebb kultúrhistóriai mozzanatok. 

Az összeállított dolgozatok kivonataival nagy szolgálatot tett a 
bölcsészeti kar különösen a speciális kutatásokon felépülő tudomány
szakoknak. KOZOCSA SÁNDOR. 

Dr. Vajda Gyula: A%_ irodalom szeretete. Sopron, 1927. 
Horváth Kálmán ny. 8°. 31 1. 

A kis füzet kritikai tanulmánynak készült, azonban tárgyát csak 
itt-ott közelíti meg, hiszen alig esik szó a dolgozatban az irodalom 
szeretetéről, annak egységesítő és nemzetnevelő hatásáról, mélységes, 
megvilágító erejéről. A dolgozat CSÁSZÁR Elemér nemrég (1925.) meg
indított, nagyértékü és fejlődésbeli jelentőségében minden más ilyen 
jellegű kezdeményezést túlszárnyaló Irodalomtörténeti Füzeteivel kapcso
latban — az egyes füzeteknek szoros tartalmikivonat ismertetésén 
belül — tárja elénk egy gondolkodó ember véleményeit irodalmi ese
ményekről és írókról. Szempontjai egyoldalúak, amennyiben a mai 
differenciáltabb lelkivilágú egyéniség szemszögének látási lehetőségét 
nélkülözik s némely helyén irodalmunk régi jelzői és szakkifejezései 
kelnek életre. Tárgyalása sem elég egységes, hiszen nem ragaszkodik a 
füzetek megjelenési sorrendjéhez s ez azt eredményezi, hogy pl. GYULAI 
Pálról AüYra (BERZEVICZY nagyhatású beszédével kapcsolatban) tér, akit 
különben elég mély megértéssel tárgyal, s végül RÁKOSI Jenő jubileu-

1 3 * 
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máról emlékezik meg. Irodalmi felfogása tiszteletreméltó, hiszen nagy 
íróink olvasására serkent. CSÁSZÁR Elemér előszava érdekes dokumen
tuma annak, mint lehet egy nem nagy jelentőségű füzet elé szép és 
értékes sorokat írni. Dr. K. S. 

Szeibert János : Sárvár monográfiája. Huszár Károly előszavá
val. («A Falu könyvtára» 33. szám.) Szombathely. 1926. Dunántúl i 
ny. 8°. 88 1. 

A tanulmány két részre oszlik: a történelmi előzményekre és a 
jelen állapotokra. Az első részben ismerteti Sárvár őstörténetét, elneve
zését és privilégiumait, majd a vár történetét foglalja össze s a NÁDASDYak 
determináló hatását vázolja. Ezután következik könyvének a sárvári híres 
nyomdát tárgyaló része. A legelső magyarnyelvű könyvnyomtatóműhelyt 
itt állították fel s ezzel valóban «elévülhetetlen nevet biztosított magának 
Sárvár a magyar kultúrában», amint ERDÖSI SYLVESTER János írja gramma
tikájában: «itt kezdtük a könyvnyomtatás isteni munkáját». 1539-ben 
jelent meg a nyomda első terméke, a többiek közül a leghíresebb,. 
MAGYARI István könyve : A\ Ors\àgokhan való soc Romlasoknac okairól. 
(1602.) Nyomdatörténeti adataiban a szerző semmi újat nem derített 
ki, sem új szempontból nem világította meg a magyar könyv és kultúra 
útjának eme legjelentősebb stációját. A jelenlegi állapotok rajzában száraz 
statisztikai adatokat regisztrál. A tárgyalás eléggé szaggatott, néhol hézagos, 
a történeti fejlődés nem elég éles és világos (a sok rövid és mindig 
elülröl kezdődő fejezet is egyik oka ennek !), stílusa is régies, mindamellett 
könyve kedves, sőt vonzó olvasmánya lehet az e nagyjelentőségű város 
múltjába elmerülni óhajtóknak. Dr. KOZOCSA SÁNDOR, 

A SZERKESZTŐSÉGHEZ BEKÜLDÖTT KÖNYVEK! 

M. Tud. Akadémia, Budapest : ROZSNYAI Dávid : Horologium turcicum. 
Kiadta DÉZSI Lajos. (Régi Magyar Könyvtár 38.) Bp., 1926. — SZILÁDY Áron: 
Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára hetedik kötetéhez. Sajtó alá rendezte 
és folytatta DÉZSI Lajos. Bp., 1926. 

Athenaeum R.-t., Budapest: Gróf KLEBELSBERG Kuno beszédei, cikkei 
és törvényjavaslatai 1916—1926. Bp., 1927. 

K. M. Egyetemi Nyomda; Budapest: JÁSZAI Mari Emlékiratai. Bp., 
1927. — WILDNER Ödön : Léleküdítő. Bp., 1927. 

W. de Gruyter, Berlin : Bücherschau. (Rob. GRAGGER : Ung. Jahrbücher, 
Bd. VI. Heft 4.) Berlin, 1926. — Robert GRAGGER: Alt-Ungarische Erzählun
gen. Berlin, 1927. 
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Harsányi István és Gulyás József: Új adatok Károlyi Gáspárról. 
Sárospatak, 1927. 

Pallas írod. és Nyomd. R.-t., Budapest : HORVÁTH János : Petőfi Sándor. 
II. kiadás. Bp., 1927. 

K. M. Pázmány Tud. Egy. M. Irodalomtört. Intézete, Budapest: 
Doktori értekezések kivonatai (a bölcs, karon). 1924/5 és 1925/6. Bp., 1925, 1926« 

M. Prot. írod. Társaság, Budapest : M. Prot. Egyháztört. Adattár. Szerk. 
ZSINKA Ferenc. XI. évf. Bp., 1927. 

Szalay József: Széchenyi emlékezete. Szeged, 1927. 
Tóth, Ladislaus : Zwei Berichte des Wiener Nuntius Garampi über die 

Jcirchlichen Verhältnisse um 1776. (Veröffentlichungen des ung. hist. Institutes 
in Rom. — Sonder-Abdruck aus der Rom. Quartalschrift.) Bp., 1926. 

Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete, Szombathely : 
A Kultúregyesület és a Vasvármegyei Múzeum II. Evkönyve, 1926—27. Szerk. 
,dr. VÁRADY Imre. Szombathely. 1927. 

Waisbecker Ede : Pázmándi Horváth Endre szépirodalmi munkássága. 
{Symposion Könyvek. Szerk. VÁRKONYI Hildebrand. 4. sz.) Pécs, 1927. 

M. Tud. Akadémia, Budapest: GYULAI Pál kritikai dolgozatainak újabb 
gyűjteménye. Bp., 1927. 
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Zeitschrift für Bücherfreunde. Jahrg. 1926. Heft 4—6. L. VOLKMANN: 
Von der Bilderschrift \um Bilderrätsel. Bár a képábrázolásból kialakult betű és 
írás már régóta a saját önállóságában fejlődik, természetes kapcsolatuk egy
mással állandóan sohasem szakadt meg. Jellemző példák erre a képrejtvények, 
melyek divatját különösen a XV. századtól kezdve szépen követhetjük. Sokáig 
volt kedvelt szokása a könyvnyomdászoknak és kiadóknak is, hogy nevüket 
azonos értelmű ábrákba rejtsék. — J. HOFMANN : Die Bibliothek des Nikolaus 
von Ebeiében. Az újabban felélénkült könyvkötéstörténeti kutatás EBELEBEN 
thüringiai német bibliofilnek is41—48. évjelzésű és a Grolier-kötésekre emlé
keztető 12 könyvét hozta felszínre, mely a neves humanista szép könyvtárának 
azonban csak csekély töredéke. — St. KEKULL von STRADONITZ : Ein seltenes 
Buch mit einem noch selteneren Vorsatqkupfer. Az egyébként is aránylag ritka 
szabadkőműves kiadványok közt a légritkábbak közül való a londoni nagy
páholynak az az 1785—86-ban megjelent alapszabálykönyve, melyet SANDBY és 
CiPRiANi rajza után BARTOLOZZinak szép allegorikus metszete díszít. — P. KRASNO-
POLSKI : Die geplante Verlosung der Kehler Voltaire- Ausgaben. VOLTAIRE műveinek 
1784—89-ben megjelent teljes kiadását P. A. BEAUMARCHAIS eredetileg igen 
érdekesen kisorsolás útján akarta megvalósítani. — H. KLENZ : Literarische 
Fälschungen und Mystifikationen. Az irodalmi hamisításokról írt nagyon érdekes 
tanulmánysorozatnak befejező közleményeként a természettudományi irodalom 
nevezetes tévedéseiről közöl adatokat. — Vita von LIERES : Kalender und 
Almanache. A frankfurti bibliofil egyesület a múlt évben naptárakból és alma-
nachokból rendezett kiállítást. Az összekerült közel 1000 kötet a XV. századtól 
kezdve jellemzően mutatta be a könyvkiadásnak ezt az ujabban kissé érdem
telenül elhanyagolt ágát. A nevezetesebb unikumokról jól sikerült fénynyomatok 
készültek. — W. DEETJEN : Spenden aus der Weimarer Landesbibliothek. Emilie 
BERLEPSCH kapcsolatai F. H. EINSIEDELEI és Han PAULlal. — A. SCHNEIDER : 

Die John Rylands-Bibliothek in Manchester. 1899-ben nyílt meg 70.000 kötettel 
a RYLAND gazdag manchesteri gyáros hagyatékából és emlékére alapított nyil
vános könytár és ma már több mint 300.000 nyomtatványt és 10.000 kéziratot 
foglal magában. A könyvtár főértékét a SPENCER-féle u. n. ALTHORF-gyüjtemény 
teszi, mely ősnyomtatványokban igen gazdag. Aldina könyvtára is az elsők 
közül való. Kéziratainak legértékesebb része a volt CRAWFORD-gyüjteményből 
származik. — M. SPETER: Grimmeishausens Simplicissimus-^Flugblätter». Egy 
ritka XVII. századi Simplicissimus-illusztrációról. — Amerikai, angol, holland, 
párizsi és bécsi levelek számolnak be a külföldi bibliofil-eseményekről s az ujabb 
idevágó könyvek ismertetése mellett jó bibliográfia ismerteti a folyóiratokban 
megjelent szakközleményeket. D R . NYIREŐ ISTVÁN. 
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Archiv für Buchgewerbe. Jahrg. 1916. Heft, s—10. Graphische Verfahren 
in Musterbeispielen. A sokszorosító technika egyenesvonalú fejlődése évről-évre 
tökéletesebb eredményeket ér el és magas-, sík- és mélynyomású módszerei 
egymással versenyezve, váltakozva szereznek maguknak elsőbbséget. A közölt mű-
nyomatok a legkülönbözőbb eljárások eredményeit állítják nagyon érdekesen egy
más mellé. A versenyt legkevésbbé a monochrom autotipiák állják, melyek egykori 
egyeduralma, véleményünk szerint, egyre szűkebb térre szorul. — H. WIEYNCK : 
Neueste Wege der Typographie. A könyvnyomtatás konstruktivista irányáról, mely 
eddig még kevés sikerrel igyekezett népszerűséget szerezni. — S. HOFMANN : Auf
gaben der Bucheinbandforschung und ein Weg %u ihrer Lösung. A könyvkötés törté
netét megírni és a régi kötésstilusokat továbbfejleszteni csak akkor lehet, ha a 
könyvtárak régi kötésű könyveiket azonos rendszerben cimtározzák és áttekinthetővé 
teszik. — A. CALABI : Die Retiaissance des italienischen Buchgewerbes. A nemzeti 
öntudatában megerősödött Olaszország könyvipari téren is bizonyságát akarja 
adni a régi tradíciókhoz való érdemének. Ezidőszerint azonban még a kísér
letezésnél tart. — G. DÖRBAND : Der Filmlichtdruck in seiner technischen und 
wirtschaftlalichen Bedeutung. A magas- és mélynyomású sokszorosító eljárások
nak az offsetnyomás mellett új versenytársuk akadt a filmfénynyomásban, 
melynek nagy jelentőségét a szakkörök máris szinte beláthatatlannak mondják. 
A fénynyomás régi eljárása már a nyomdaiparnak, de bár utolérhetetlen 
finomsággal reprodukálta különösen a rajzokat, metszeteket és fényképeket, 
használata mégis minimális maradt az elérhető csekély nyomási példányszám 
és a nagyon nehézkes kezelés miatt. A filmfénynyomás új eljárása mindezt 
olcsóbbá, egyszerűbbé és jobbá tette. Versenyképessége ezért előreláthatólag 
rohamos elterjedést biztosít számára annál is inkább, mert az újonnan feltalált 
fényszedőgépek még fokozni fogják alkalmazhatóságát. — F. K. BARTH: Lite
rarische Ratschläge für Probedrucke deutscher Schrift gies\ereien. A betűgyárak 
újonnan bemutatott betűtipusaikat csak alakilag érdekes módon publikálják, 
holott, ha valami értékes tartalmú kiadványt jelentetnének meg velük, minden
képen szebb és maradandóbb eredményeket érhetnének el. — R. DIEHL : 
Heinrich Jóst. Az uj német könyvművészet egyik legtöbbet igérő tehetségének 
kiválóan harmonikus betűtípusai, címlap- és kötéstervei. — G. KREITMEIER: 
Katholische Buchkunst der Gegenwart. A tisztán egyházi könyvek kiadásával 
foglalkozó vállalatok művészi teljesítőképessége az utóbbi évtizedekben nem
csak a régi tradíciókhoz vált méltatlanná, de kortársaik mögött is gyakran 
elmaradt. Csak legújabban sikerült a német katholikus kiadványoknak a kellő 
színvonalra emelve ismét fejlődésképességük tanújelét adni. — W. SCHÜRMEYER: 
Hans Bohn. A komoly reményekre jogosító fiatal német illusztrátor műveinek 
méltatása. — F. SCHULZE : Wandlungen des Leipziger Buchgeschmacks in den 
letzten hundert Jahren. Nagyon tanulságos izlésfejlődési összegezés a német 
könyvművészet történetéből. A klasszicizmus és romanticizmus által élesztett 
konzervativizmusnak a tradicióktól való teljes függetlenségig való és a nyomda
technika fejlődésével befolyásolt átalakulása igen érdekesen kimutatható. NY. J. 

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. Paris. Nouvelle série, VIe 

année. 1927. — A január-márciusi füzetek, mint az ennél a folyóiratnál általában 
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szokásos, a francia kiadványok ritkaság-kérdését, az első kiadások helyességét, 
sőt értékét is, a vezető közlemények sorába iktatják. Reánk nézve, kik effajta 
speciálisan francia kérdésektől távol esünk, ezeknek csak a tanulsága fontos, az> 
hogy minden bibliográfiai ritkaság kellő magyarázattal iratik le s épígy, ha 
valami megszűnik ritkasággá lenni, ezt is megírják, hogy a gyűjtők mindezekről 
kellően tájékozva legyenek. Szóval a Bulletin olvasója tanul ! Ugyanily tájékoz
tató célt szolgálnak a füzetek végén lévő könyvárverési eredményekről össze
állított kimutatások is. A Bulletin külön fejezetet szentel a francia könyvtárak 
kincseinek ismertetésére. Most Gustave MAÇON Chantilly könyvtárát ismerteti. 
A Bibliothèque Nationale gyarapodásáról A. FEVRET könyvtárnok számol be. 
Természetesen beszámolója csak a nagy adományok tiszteletre (és irigylésre) 
méltó sorát közli. FEVRET a továbbiakban kifejti, hogy három dolog szükséges 
ahhoz, hogy a Bibliothèque Nationale azt a helyet foglalhassa el, amely meg
illeti, t. i. «ismerje a közönségnek az a része, mely nem használja, — gazda
gítsák, — legyenek meg a cselekvőképességhez szükséges eszközei». Az első 
feltétel megvalósulásától reméli az utóbbi kettőnek bekövetkeztét. A könyvtár 
megismertetéséhez legalkalmasabb eszköznek a céltudatosan rendezett váltakozó 

. kiállításokat tartja. A könyvtár vezetősége ezért a Gallerie Mazarine-ben lévő, 
dísztelen fekete szekrényekben lévő, állandó könyvkötési és fac-simile kiállí" 
tását — mely iránt mozdulatlansága miatt a közönség már rég nem érdeklődött 

i többé — leszereltette és ennek helyén, nagylelkű adományokból beszerzett új 
tárlókban megrendezték a «Le siècle de Louis XIV» kiállítást, melynek vezető 
gondolata az volt, hogy a XIV. Lajos uralkodása alatti o legnevezetesebb szemé
lyeket és eseményeket legszebb, legérdekesebb, legritkább vagy legkülönlegesebb 
darabok, művek, okmányok» útján kell bemutatni. E kiállítással kapcsolatban 
12 előadáson a legkiválóbb szakemberek ismertették a tárgyak egy-egy cso
portját s végül egy hangversennyel zárták le az előadások sorát, mely egyúttal 

-a kiállítás befejeztet is jelentette. A kiállításról gondosan készített lajstrom is 
megjelent. I. K. 

Revue des Études Hongroises et Finno-Ougriennes. Szerkesztik Bara
nyai Zoltán és Eckhardt Sándor. Paris. Honoré Champion. — Ezen 1923-ban 
megindult folyóiratnak az a célja, hogy a francia és francia érdeklődésű 
tudományos köröket hazai tudományos életünk eredményeivel, igyekezeteivel, 
átvett s eredeti cikkek, állandó rovatok, könyvszemle, bibliográfia utján, meg
ismertesse. 

Az I. évfolyam az utóbb jelzett rovatokon kívül a következő dolgozatokat 
tartalmazza : Étienne ZICHY : L'origine du peuple hongrois. — D. PAIS : Les 
rapports franco-hongrois sous le règne des Árpád. — I. KASTNER: Petőfi. — 
F. HoLiK : Saint Jacques de Compostelle et Saint Ladislas de Hongrie. — B. BOUVIER : 
Une traduction inédite d'Amiel : La feuille tremble de Petőfi. — A. PAULER : 
Listf et la Hongrie. — B. ZOLNAI : Les origines de quelques légendes de Mathias 
Corvin, roi de Hongrie. — A. ECKHARDT : Les livres français d'une bibliothèque 
privée en Hongrie au XVIII.e siècle. — A második évfolyam cikkei: K. I soz : 
Le manuscrit original du Rakoc^y de Berlio^. — E. MÁLYUSZ : La formation 
d'un comitat dans le Hongrie historique. — L. RÁcz : / . / . Rousseau et la 
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Hongrie. — H. TRONCHON : Helvetius jugé par un Voltairien de Hongrie. — 
• A. SAUVAGEOT : L origine du peuple hongrois. — A. ECKHARDT : Le « Contrat 
social» en Hongrie. — J. MELICH : Pozsony, Presbourg, Bratislava. — Y . WICH
MANN : Zyriénes et Caréliens. — A. HÓDINKA : L'habitat, Téconomie et le passé 
du peuple ruthéne au sud des Carpathes. I. K. 

La Bibliofillá. XXVIII. évf. 718. szám. (1926. okt.-nov.) BOSELLI A . : 
Corrispondenza di Antonio-Agostino Renouard con Giambattista Bodoni címen 
rövid bevezetés után, melyben BoDONi-nak, a jeles olasz nyomdásznak RENOUAED-
ral, a kiváló francia bibliográfussal folytatott levélváltása eddigi kiadványait 
ismerteti, áttér a parmai «Palatina»-ban talált RENOUARD-levelekre (s3-ra) közbe
ékelve 9 kiadatlan BoDONi-levelet. Ezek a kölcsönös és őszinte nagyrabecsülés 
tanúi. — Cesare OLSCHKI: Henry Harisse—Ildebrando Rossi. Az 1919-ben 
Rómában elhunyt antiquarius Rossi hosszú ideig tengerész volt s csak későn 
lett kereskedővé. Összeköttetéseit a tudományos világ jeleseivel s különösen 
földrajzi, nevezetesen tengerészeti ismereteit sokszor vették igénybe. OLSCHKI 
az amerikai bibliográfussal, Henry HARissal 1884 és 1890 között régi tengerész
térképek olvasása dolgában folytatott érdekes levelezését közli. — Giuseppe 
CASTELLANI : Note tipografiche fanesi címen az első Fanoban nyomtatott könyvet 
írja le. — 9. szám. (1926. december.) Auguste RONDEL : Fêtes de cour et céré
monies publiques. E sok képpel illusztrált dolgozat az ünnepi felvonulások és 
udvari ünnepélyek összefoglaló képét kívánja adni, ama gyűjteménye alapján, 
melyet a múlt év szeptemberében vittek át a Palais Royalból a Bibliothèque 
de l'Arsenalban rendelkezésére bocsátott termekbe. Cikkének az ad aktualitást, 
hogy a bécsi Nemzeti Könyvtár és az Albertina kincseiből most indítanak 
meg egy összefoglaló, remek kiállítású munkát, mely füzetenként 150 márkába 
fog kerülni. Miután az abban közlendő anyag egy része gyűjteményében is 
megvan, országok és ezen belül alkalmak szerinti csoportosításban bemutatja 
a színház egyik kiindulópontjának, az ünnepi felvonulásoknak történetét. — Carlo 
PASERNO : Un pre%ioso Missale Bresciano ismertetése kapcsán két ebbe kötött 
idegen fametszet képét és leírását adja. — 10/11. szám (1927. január—február.) 
Thomas ASHBY : Un incisore antiquario del Seicento címen Giacomo LAURO 
életírását adja. A nagyobbarányú s több folytatást igérő cikkre még vissza
térünk. — Giuseppe BOFFITO : II primo progetto aeronautico fiorentino, Giam
battista LuDERnek képét hozza, ki 1795 július 16-ikán szállt fel először lég
hajóval Flórenchen. Ennek kapcsán Francesco HENRION firenzei építésznek 1785-
ben készített, de meg nem épített, «machina aerostatica» rajzát és leírását közli 
a Museo degli strumenti antichi di scienza-ban lévő eredeti után. — M. CASTEL-
BARCO ALBANI DELLA SOMAGLIA : La biblioteca Angelica e il suo fondatore a 
címe annak az érdekes tanulmánynak, mely a ROCCA Angelus püspök alapította 
könyvtárat, illetve történetet ismerteti. — Tomasso VALENTINI : Margherita 
d1'Austria, Duchessa di Parma e Piacen\a fdbbricante di carta. Okmányokat 
közöl s ezekből következtetéseket von le, noha a kérdést teljesen nem tudja 
eldönteni. — Lodovico FRATI : folytatja MARSILI kéziratainak lajstromát. — 
E főbb cikkeken kívül rendkívül gazdag, mint rendesen, a La Bibliofilia könyv
tári, bibliográfiái és hírrovata. I. K. 
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Magyar Grafika. 1926. évf. 11—12 sz., 1927: 1—4. sz. — A folyóirat 
multévi utolsó kettős száma a festékgyártás és színes nyomtatásnak van szánva. 
A festékkészítés és színes nyomás tönénetéről ; a nyomdafesték anyagáról, 
gyártásáról; a fény és szín harmóniájáról, alkalmazásának törvényeiről és ide
vágó gyakorlati kérdésekről olvashatunk közleményeket. A folyó évi januártól 
kezdődően újra új formában jelenik meg és pedig most már ismét havonként. 
A gyakorlatibb jellegö szakcikkek mellett meg kell említenünk KRIZSÓ Kálmán
nak KÁJONI JÁNOsról, a csíksomlyói barát-könyvnyomtatóról, WANKÓ Vilmosnak 
a szép könyv tipográfiájáról, valamint a Bodoni- és Garamomról írt cikkeit. 
Minden füzetet, de leginkább a karácsonyi kettős számot, igen szép mellékletek 
díszítik. Dr. NYIREŐ ISTVÁN. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

| Ferenczi ZoltánT] A magyar tudományos világ ez év őszén készült 
megünnepelni egyik legérdemesebb s legbecsültebb tagjának hetvenedik szü
letésenapját. S ez évforduló még épen nem Ígérkezett egy tudós és írói pálya 
zárókövének : a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárosa a legutóbbi 
hetekig az ő életkorában szokatlan testi és szellemi mozgékonysággal látta el 
hivatali s a tudományos társulatok munkájában vállalt teendőit. 

Húsvét táján hirtelenül lépett fel súlyos betegsége, mely szervezetét alig 
két hó leforgása alatt megőrölte. Közlönyünk jelen kötetének nyomdai mun
kálatai közben ért minket május hó 31-én bekövetkezett halálának híre. 

Ez a halálhír mély megilletődést ébresztett mindazokban, kik a magyar 
közműveltség ügyét szívükön viselik s bizonyára még fokozottabb fájdalmat 
könyvkultúránk munkásaiban és barátaiban. 

Mert FERENCZI Zoltán csaknem félszázados működése alatt negyedfél 
évtizedet töltött a hazai könyvtárügy szolgálatában. Nyolc éven át szűkebb 
hazájában, Erdélyben, irányította Kolozsvár egyetemének könyvtárát, majd 
SZILÁGYI Sándor halála után ennek örökét, a budapesti tud. egyetemi könyvtár 
igazgatását vette át s viselte több, mint negyedszázadon át. Ez a negyed
század az egyetemi könyvtár életében a céltudatos és buzgó munka időszaka 
volt, noha belőle egy évtized a világháború s az újjáépítés nehéz korszakára 
esett. FERENCZI Zoltán energiája és nagy tapasztalata megbirkózott mind e 
nehézségekkel : intézetének érdekeit lelkében hordozta s hozzáértésén kívül 
egyéni szeretetreméltóságával is nagyban előmozdította. 

Tudományos tekintélye és egyéniségének vonzóereje állította őt pályája 
alkonyán első tudományos társaságunk nagymultú könyvtárának élére is. Itt 
már csak a munka kitűzése és megindítása adatott meg neki ; ha nagy elődjé
nek, SZILY Kálmánnak pátriárkái életkorát eléri vala, bizonyára itt is jelentős 
korszak emléke fűződött volna nevéhez. 

De FERENCZI Zoltán nemcsak dolgozni tudott, hanem dolgoztatni is : a 
könyvtári életben a nagy tanítómesterek közé tartozott s bizonyára nem 
véletlen, hogy az utóbbi években két nagy könyvtárunk élére olyan férfiú 
került, ki büszkén vallja magát FERENCZI Zoltán tanítványának. 

S a könyvtárügynek — a maga s tanítványai munkáján kívül — a tudomány 
más területein is oly eredményesen szántó írótollát is sűrűn szolgálatába állí
totta. Még Erdélyben forrásértékű műben foglalkozott a kolozsvári nyomdászat 
történetével, budapesti működésének kezdetén pedig jeles általános Könyvtártan
nal biztosított magának nevet mindmáig elég gyéren művelt könyvtártudo
mányunkban. 

Közlönyünknek is lelkes munkatársa volt. A könyvtári gyakorlatában 
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kezébe került régi magyar könyvészeti adalékokat mindig sietett közzétenni 
Könyvesházunkban s e téren való publikációi valóban mintaszerűek voltak 
pontosság és világosság tekintetében. A Magyar Könyvszemle nagy és értékes 
támaszát vesztette el FERENCZI Zoltán szaktudásában, sok évtizedes tapasztalá
sában és törekvéseink iránt érzett éber rokonszenvében. Emlékét kegyele
tünkbe zárjuk s váratlanul eltávozott, mindnyájunknak kedves alakjára meleg 
érzéssel gondolunk vissza. Sz. 

Kinevezés az Orsz. Széchényi Könyvtárban. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter úr őnagyméltósága dr. BALOGH László magyar nemzeti 
múzeumi gyakornokot 1927 május 16-tól kezdődőleg I. oszt. könyvtári segéd
tisztté méltóztatott kinevezni. 

Új önkéntes gyakornokok az Orsz. Széchényi Könyvtárban. A Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazgatója alapi SALAMON István államtud. doktort 1927 
márc. 11-étŐl, HEVESI András bölcsészetdoktort 1927 április 23-ától, FEJŐS 
Imre bölcsészetdoktort pedig 1927 jún. 11-étől kezdődőleg a Magyar Nemzeti 
Múzeumnál önkéntes gyakornoki minőségben alkalmazta s szolgálattételre az 
Orsz. Széchényi Könyvtárhoz osztotta be. 

Az Orsz. Széchényi Könyvtár költözködése az épület földszinti helyi
ségeibe megkezdődvén, ez évi május hó 9-étől kezdődőleg a könyvtár nyil
vános olvasóterme és kutatószobája további intézkedésig a használattól elzá
ratott. 

Szamota István síremlék-táblájának felavatása. F. év június 3-án kegye
lettel adózott az Orsz.Széchényi Könyvtár egykori korán elhúnyt,nagy reményekre 
jogosító tisztviselője, dr. SZAMOTA István emlékének, abból az alkalomból, hogy 
bátyjának felesége, SZAMOTA Zsigmondné az elhunyt hamvait a rákoskeresztúri 
temetőben levő családi sírboltba vitette át és sírja fölé epitaphiumot állíttatott. — 
A kegyeletes aktusnál MELICH János egyetemi tanár, könyvtárunk volt igazgatója 
méltatta SZAMOTA tudományos érdemeit, SÁGI István és ZSIRAI Miklós főiskolai 
tanárok letették a sírra a Magyar Tudományos Akadémia, illetve a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság koszorúját, a Magyar Nemzeti Múzeum képviseletében 
pedig SULICA Szilárd és JAKUBOVICH Emil főkönyvtárosok mondtak köszönetet 
a családnak könyvtárunk néhai tisztviselője emlékének megörökítéseért. 

SZAMOTA rövid életének utolsó esztendejében, 1894 szept. 10-től—1895 
nov. 21-én bekövetkezett haláláig volt levéltári osztályunk kiváló szakképzett
ségű őrsegedé. Csak néhány évre terjedő, de eredményekben gazdag tudo
mányos működésének legtevékenyebb korszaka volt ez a szűkre szabott idő. 
A XV. század első negyedéből való schlägli magyar szójegyzéknek minta
szerű közlése 1894-ben, a tihanyi apátság 1055. évi alapítóleveléről, mint a 
magyar nyelv legrégibb, hiteles emlékéről írt alapvető értekezése 1895-ben, 
MURMELIUS 1533. évi latin-magyar szójegyzékének kiadása pedig már csak 
halála után, 1896-ban jelenhetett meg. Magy. kir. országos levéltári gyakornok 
és magy. nemz. múzeumi levéltári őrseged korában középkori latin okleveleink 
ezreiből meg ezreiből hihetetlen szorgalommal és fáradsággal összegyűjtött régi 
magyar szókincset hagyatékából ZOLNAI Gyula dolgozta fel Oklevélszótárrá és 
1902—1906 közt adta ki a Magyar Nyelvtörténeti Szótár pótlékául a Magyar 
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Tudományos Akadémia. — A modern magyar nyelvtörténettudomány ezen 
pilléreit lerakó buzgó munkásságával a márványnál is maradandóbb emléket 
állított nevének. Nyugodjék békével. J. 

G. Wells második kódex-adománya. Közlönyünk múlt évfolyamában1 

részletesen ismertettük azon nagyértékű, művészettörténeti becsű, pazarul illu
minait, XV. századi magyar vonatkozású, flandriai dísz-kalendáriumot, mellyel 
Amerikába szakadt hazánkfia, Gabriel WELLS, new-yorki könyvkiadó és bibliophil 
gazdagította az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárát. A becses ajándékot 
könyvtárunk barátja, dr. SIKLÓSSY László, neves műgyűjtő közvetítette. — Most 
bőkezű mecénásunk nem kisebb értékű, újabb adományáról számolhatunk be. 
Ismét fényes kiállítású, magyar vonatkozású kódex az ajándék, melyet előzőleg, 
a múlt év őszén Paul GOTTSCHALK berlini antiquárius 2000 németbirodalmi 
arany m árkáért, akkor körülbelül 34 millió magyar koronáért ajánlott vételre 
könyvtárunknak. Bármennyire is igyekeztünk azonban a gyűjteményünk keretébe 
illő, szövegének nem kis részében magyar tárgyú, történelmi kéziratot meg
szerezni könyvtárunk számára, miután a berlini kereskedő a méltán magasra 
taksált vételárból végre is csak tíz százalékot volt hajlandó leengedni, anyagi 
fedezet híján kénytelenek voltunk az elsőrangú Hungaricum megszerzéséről 
lemondani. 

Az értékes kódexet azután G. WELLS szerezte meg GoiTscHALKtól és 
ismét SIKLÓSSY László szíves közbenjárására, 1926. december elején kelt leve
lében felajánlotta könyvtárunknak. 

Új szerzeményünk RITIUS (Riccio) Mihály, nápolyi történetíró és jogtudós 
( f 1515.) «De Galliarum regibus libri IV., de Hispániáé regibus libri III., de 
regibus Hierusalem, de origine regum Siciliae libri IV., de regibus Hungáriáé 
libri III.» cimű 1503-ban írt művét tartalmazza.2 Kitűnő karban fenntartott, 
129 levélre írt, kis 8-adrétű hártyakódex. Finom, vékony, hófehér hártya
leveleinek lapnagysága 18 X n ' 5 cm. Díszes címlapját színes, római renaissance 
virágfüzérből álló keret veszi körül. A lap alján a babérkoszorús címerpajzs 
üresen van hagyva, hogy tulajdonosa utólag belefestethesse címerét. Minden 
egyes fejezetét (liber) váltakozó, vörös—kék—zöld színű, négyszegletes kerete-
lésű aranyozott initiale kezdi rubrummal. írása egyöntetű, jól olvasható, vékony 
vonalú, olasz humanista irás. Kötése arannyal dúsan préselt fekete bőrkötés. 

Előszavában RITIUS művét Guido de RUPEFORTI francia királyi kancellárnak 
ajánlja és «Ex vrbe Roma, Kalendis Octobris : anno Christiane Salutis Tertio 
supra Millesimum Quingentesimum» keltezi. A 96a—128a lapokon három könyvre 
osztva tárgyalja a magyar királyok történetét a hunnoktól kezdve II. Ulászló 
királynak Candalei Annával 1502. nyarán kötött házasságáig, egy nyilván 
Beatrix királyné kíséretével Nápolyba került magyar krónika kivonatolása és 
saját kiegészítései alapján. Műve többi részében is kiváló figyelmére méltatja 
egyébként RITIUS a magyar—külföldi vonatkozásokat, miként ezt a mű nyom-

1 Magyar Könyvszemle. 1926. 427—431. 1. 
2 TJ. CHEVALIER, Répertoire des sources historiques du moyen âge. Bio-Biblio

graphie. Paris, 1907. II. köt. 3945. hasáb. — Georg. Jeremiás HANER, De scriptoribus. 
rerum Hung. et Trans. Viennae, 1774. I. k. 104. 1, 
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tátott kiadásaiból is eléggé ismerjük. Művének legelső, 1506. évi milanói ki
adásához csak legújabban, az Apponyi-könyvtárral jutott könytárunk,1 a már 
RiTius halála után FROBENiusnál Baselben sajtó alá adott 1517. évi II. kiadását 
pedig még gr. SZÉCHÉNYI Ferenc gyűjteményével kapta nyomtatványi osztályunk.2 

A «De regibus Hungáriáé» három könyvét meg, mint tudjuk, már BRENNER 
Márton és SAMBUCUS is felvette 1543., illetve 1568. évi BoNFiNi-kiadása 
függelékéül. 

Mindezen sajtóhibáktól nyüzsgő kiadásoktól előnyösen különbözik kódexünk 
szövege azáltal, hogy még magyar részének hely- és személyneveiben is 
aránylag sokkal kevesebb az íráshiba. Az 1506. és 1517. évi nyomtatott kiadások 
kétszeresen sajtóhibás «Seijtaa nevét például, melyből Benczédi SZÉKELY István 
1559-ben Krakóban megjelent «Chronica «( Vilagnac Yeles dolgairoh című, 
legelső magyarnyelvű világkrónikájában a Sejta nevű, természetesen soha nem 
létezett pannóniai királyt alkotta, kódexünk megfelelő helyén a helyes «Gei^a» 
alakban találjuk meg.3 Sok egyéb, érdekes szövegbeli eltérés is olvasható benne, 
úgy hogy egy későbbi kritikai kiadás alapszövegéül kínálkozik. Az értékes gyara
podást 1926. december 13-án Cod. Lat. medii aevi 39J. jelzettel (1926/59. 
szerzemény) iktattuk Kézirattárunk kódex-jegyzékébe. 

Az Országos Széchényi Könyvtár nevében e helyütt is ismételten kife
jezzük bálás köszönetünket G. WÉLLS-nek nagylelkű adományáért, SIKLÓSSY 
Lászlónak pedig az ajándék szíves közvetítéséért. JAKUBOVICH EMIL. 

A cetinjei múzeum. A zágrábi Nova Evropa c. folyóirat 1927 márc. 26-i, 
Montenegrónak szentelt füzetében VUKSAN Dusán, a cetinjei Állami Múzeum 
igazgatója beszámol erről a Montenegróban egyedül álló intézményről. A Múzeu
mot 1893-ban MIKLÓS montenegrói király alapította meg ezer forintos ado
mányával. 1896 dec. 6-án a montenegrói skupstina törvényt hozott a «monte
negrói fejedelmi múzeumról és könyvtárról». Dioclca város romjaiban talált régi
ségek, régi fegyverek és ruhák, egy numizmatikai gyűjtemény, mintegy száz régi 
kézirat és körülbelül tízezer könyv — ebből állott a Múzeum a világháború kitörése 
előtt. Nem voltak a Múzeummal egyesítve az udvar, a cetinjei kolostor és az 
egyes minisztériumok levéltárai, továbbá a hadügyminisztérium 200 évre vissza
menő hadi gyűjteménye. A világháború, az osztrák megszállás, majd a központi ha
talmak összeomlása után Montenegróban beállott zavarok sokat megsemmisítettek 
e gyűjteményekből. 1926-ban a belgrádi közoktatásügyi miniszter Állami Múzeumot 
alapított Cetinjében és vezetésével VUKSANÍ, az ottani gimnázium igazgatóját 
bízta meg. VÜKSAN először is padlásokról, pincékből és sokféle más helyről 
összeszedte mindazt, ami muzeális tárgy még megmaradt. Jelenleg a Múzeum
ban van mintegy ötszáz régi fegyver, 46 török zászló, néhány szobor és régiség, 
valamivel több váza, néhány kép, PETROVIC-NJEGOS I. PÉTER püspökfejedelem 
Montenegró védszentjének 1821—1823 és 1825—1829-ből való levelezése 

1 Gr. APPONYI Sándor, Hungarica I. k. 71. sz. 
2 Jelzete nEuropaea 81$. 40.» A példány tele van egykorú kéztől származó be

jegyzésekkel. 
3 V. ö. JAKUBOVICH : tHerdehelin, Seijta» Magyar Nyelv 1922. XVIII. 16}—165. 
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PETROVIC-NJEGOS II. PÉTER püspökfejedelemhez, a legnagyobb szerb költőhöz, 
írt 1178 eddig ismeretlen levél, I. DANILO világi fejedelem még fel nem dol
gozott archívuma, 39 középkori és 10.443 újkori kézirat (túlnyomólag oklevelek), 
a világháború idejéből mintegy 80.000 rendezett és 8 vagonnyi rendezetlen 
okmány. A könyvtár jelenleg 3975 munkából áll, de VUKSAN szerint a még fel 
nem dolgozott anyaggal eléri az ötezret. E munkák majdnem kizárólag Mon
tenegróra vonatkozó külföldi könyvek, közöttük sok a régebbi munka. I. PÉTER 
püspökfejedelem 400 kötetre menő könyvtárából 105, II. PÉTER 600 kötetnyi 
gyűjteményéből 150 könyv van meg. 

Az 1926/27-iki költségvetés százezer dinárt juttatott a Múzeumnak. E pénzen 
leginkább állványokat vettek. A személyzet egy igazgatóból, két tisztviselőből 
és egy szolgából állana, de jelenleg VUKSAN és két beosztott tanító látják el 
a munkát, anélkül, hogy igazgatói, illetőleg tanítói teendőik alól fel volnának 
mentve. A Múzeum a régi fejedelmi palota épületét, az ú. n. Biljardát kapta 
meg. (Stari Dvor.) 

Őszinte örömmel üdvözöljük az annyit szenvedett kis Montenegró e jelen
tékeny kultúrintézményének új életre kelését. Legyen szabad a buzgó igazgató úr 
figyelmébe ajánlani, hogy a cetinjei könyvtárnak a Montenegróra vonatkozó 
külföldi munkák gyűjtése mellett, elsősorban a montenegrói nyomtatványok 
(könyvek, folyóiratok és a szinte teljesen hozzáférhetetlen lapok) és a Monte
negróra vonatkozó szerb munkák összeszedése volna a hivatása. Ez az a terület, 
ahol Cetinje újat adhat, amivel a könyvtárügynek szerény eszközei mellett is 
nagy szolgálatot tehet. 

Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a Nova Evropának ugyanebben a 
számában Montenegró utolsó külügyminisztere, Dr. Soc PÉTER azt ajánlja, hogy 
összefüggésben a Múzeummal alapíttassék Cetinjében egy Szláv Intézet (Slo-
venski Institut Crne Gore), mely kiadna egy tudományos folyóiratot, megíratná 
Montenegró tudományos történetét, kiadná teljes bibliográfiáját, összegyűjtené 
mindazokat az adatokat, melyek Montenegrónak a világháborúban való szerepére 
vonatkoznak és előkészítené a valahol a Scutari-tó és az Adria közelében meg
nyitandó montenegrói egyetemet(l). Neues Leben spriesst aus den Ruinen. 

Ismertet a füzet néhány Montenegróra vonatkozó új munkát is, egyebek 
közt e sorok írójának folyóiratunk múlt számában megjelent adalékjait Monte
negró magyar bibliográfiájához. (bf) 

A firenzei illusztrált könyvkiállítás. Ez év áprilisában, egy időben a 
nemzetközi metszetkiállítással nyílt meg Firenzében, a Palazzo Vecchio második 
emeletén, az illusztrált könyvek történeti kiállítása. A címe szerint a kiállítás 
nem kizárólag olaszjellegű ugyan, de miután egy egészen kisterjedelmű francia 
és még kisebb modern angol csoporttól eltekintve csupa olasz illusztrált nyom
tatvány van kiállítva, azért a kiállítást joggal mondhatjuk az illusztrált olasz 
könyvek történeti kiállításának. Szerencsés gondolat volt ezt a kiállítást egy 
időben rendezni a metszetkiállítással. Hiszen a nyomtatott könyvek illusztrációja, 
épen az elmúlt századokban, ahonnan a könyvkiállítás anyagát meríti, a 
metszetekből kerül ki, így a két kiállítás tulajdonképen szerves összefüggésben 
van egymással. A könyvkiállítás tehát a metszetkiállításnak némileg a történeti 
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előzményét adja, noha az előbbi, mivel majdnem kizárólag az olasz könyv
művészetre szorítkozik, kisebb terjedelmű a nemzetközi jellegű metszetkiállitásnál. 

Tisztán tudományos szempontból kevésbbé szerencsés a kiállított könyv
illusztrációk csoportosítása. A bibliográfus az anyagnak nyomdák, a művészet
történész pedig az illusztrátorok szerinti csoportosítását várja. A kiállítás 
rendezősége, élén FuMAGALLival, a kitűnő firenzei bibliográfussal, ehelyett a 
rendelkezésre álló anyagot, a könyvek, illetőleg az illusztrációk tárgya szerint 
csoportosítja. Ilyenformán háttérbe szorul a kiállítás bibliográfiai és művészet
történeti jellege, szinte kizárólagos tért engedve a művelődéstörténeti szem
pontoknak. Azt hisszük, hogy jól sejtjük az okát, amiért a rendezés a tárgy 
szerinti csoportosítást vette irányadóul. A kiállítás anyaga aránylag kisterjedelmű 
s ebből az anyagból bajos lett volna egy a nyomtató műhelyek vagy az illusz
trátorok személye szerint csoportosított kiállítást összeállítani- Ellenben az anyag, 
néhány olasz közkönyvtár és nevesebb magángyüjtő tulajdona, terjedelmében 
és jelenlegi csoportosításában is, művelődéstörténeti szempontból igen becses 
és tanulságos. 

Igen gazdag és történeti, valamint irodalomtörténeti szempontból a 
kiállítás legbecsesebb része a XVI—XVIII. századi olasz népkönyvek, apró
nyomtatványok gyűjteménye, amely jórészt a híres HOEPLI cég tulajdonából 
való. A kiállított anyag : a népszerű és kedvenc olasz szentek primitiven 
illusztrált életrajzai, naiv versek, regényes történetek, jellemzőek e kor irodalmi 
érdeklődésére. Hasonlóan gazdag és figyelemre mindenképen méltó az olasz 
ábécés könyvek egész termet betöltő történeti kiállítása. Ellenben meglepően 
szegényes a vallásos könyvek, ima- és liturgikus illusztrált irodalom, a 
sport- és vadászati könyvek és a viselettörténeti könyvek csoportja, jóllehet 
épen viselettörténeti szempontból a többi csoport anyaga is bőséges tanul
sággal szolgál. Tisztán művelődéstörténeti szempontból becses a különféle 
ünnepségeket ábrázoló illusztrációk kiállítása, ahol a gyászünnepségekre vonat
kozó gazdag anyag maga egy termet tölt meg s a kiállításnak ez a csoportja 
a XVII—XVIII. századi Itália társadalmi életének érdekes, színes képét nyújtja. 
Gazdag az orvostudományi és mérnöki csoport is, de különösen érdekes és 
tanulságos a földrajzi és útleírási irodalom összeállítása. A középkor végének 
és az újkornak híres utazói és felfedezői Marco PoLotól Amerigo VESpucciig 
jórészt olaszok voltak. Ez az ismeretlen területek felkutatására irányuló földrajzi 
érdeklődés természetszerűen visszatükröződik az irodalomban is, amelynek 
illusztrált anyagát tanulságosan csoportosítja a kiállítás. 

Feltűnő, hogy a kiállítás anyagából a vegyes csoport egyes, nem épen 
jelentékeny számú darabjaitól eltekintve, szinte teljesen hiányzik a katonai tárgyú 
illusztrált irodalom. Pedig ilyen alkotásokra nemcsak a kisebb-nagyobb belső 
háborúktól ebben a korban szüntelenül emésztett Itália maga nyújtott gazdag 
alkalmat, de a félszigetet a XVI—XVII. században állandóan fenyegette a török 
veszedelem, aminek irodalmi visszhangját meg is találjuk az egykorú olasz 
irodalomban. APPONYI Sándornak most már a Magyar Nemzeti Múzeumban 
őrzött rendkívül gazdag gyűjteménye, számos esetben egyedüli példányt 
őrzött meg számunkra a török veszedelemre vonatkozó illusztrált olasz könyv-
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irodalomból. Kár, hogy a firenzei kiállítás, bár a történeti szempont uralkodó 
volt az összeállításnál, e tekintetben édes keveset nyújtott. 

Bár a kiállítás, épen mert első a maga nemében, még sok kívánni valót 
hagy maga után úgy az anyag teljességét, mint az összeállítás szempontjait 
illetőleg, mégis, mert a XVI—XVIII. századi Itália történetéhez, a kultúrtörténeti 
szempontból becses és fontos olasz illusztrált könyvanyagot gyűjti össze, méltó 
a figyelmünkre és sokat igérő kezdete a jövőben szélesebb terjedelemben meg-
ismétlendő kiállításnak. T. L. 

Magyar vonatkozás a vatikáni könyvtár egyik kéziratában. WOLFNER 
Gyula úr szíves közlése szerint FICKER Rudolf innsbrucki egyetemi tanár, ki 
zenetörténelemmel foglalkozik, a római vatikáni könyvtár áttanulmányozása 
közben magyar vonatkozásra bukkant. A szóbanforgó kézirat 16. századeleji 
pergamenkódex, jelzete : Sistina 160., s késő burgundi modorú, pompás minia-
túrákkal van ékesítve. 1$. lapján két szép kivitelű címer található, ezek egyike 
«POORTE-GALE», másika pedig «ONGHERIE» aláírással van ellátva. Ez 
utóbbi kék alapon címerpajzsot ábrázol, mely váltakozó vörös és ezüstszürke 
(korábban talán ezüst) sávokkal van harántirányban csikóivá. A 4. lap minia-
túráján térdeplő pápa látható, pásztorbottal, mögötte egy mitrát tartó pap 
alakja. Ugyanezen a lapon alul címer található «Papa Leo X» (1513—21) 
aláírással. A kézirat hét misét tartalmaz, négyszólamú kompozícióban. 

WOLFNER úr levele szerint a nevezet egyetemi tanár e kéziraton kívül még 
több vatikáni darabban is talált magyar vonatkozást. Kívánatos volna, hogy paleo-
grafusaink és zenetörténészeink mindezekről közelebbi tájékozódást szerezzenek. 

A hírlapok és folyóiratok száma az egyes országokban. A napi- és 
időszaki sajtó mennyiségét illetően az első helyen az Északamerikai, Egye
sült-Államok állanak, ahol kereken 30.000 újság jelenik meg. Utána Franciaország 
(10.000) következik, majd Németország (7000), Nagybritannia (5000) és Olasz
ország (2500). Ha azonban a lapok számát a lakosság számával állítjuk arányba, 
akkor aránylag a legtöbb lappal a kicsiny Svájc dicsekedhetik. Svájcban ugyanis 
270 újság esik egy millió lakosra. A második helyen állanak az Egyesült-
Államok (250), sorban utána következnek Franciaország (240), Hollandia (130), 
Németország (115), Nagybritannia (98), Olaszország (60) és végül Belgium (30). 
Érdemes volna az erre vonatkozó statisztikát Magyarországot illetően is össze
állítani. (P. G Y . ) 

A világirodalom héber nyelven. A «Jüdische Volkszeitung» közlése 
szerint (1924) Jeruzsálemben a világirodalom legkiválóbb alkotásainak egész 
sorát lefordították már héber nyelvre. így képviselve vannak : SHAKESPEARE, 
WILDE, SHAW, GOETHE, HEINE, MOLIÈRE, MAUPASSANT, Anatole FRANCE, ZOLA, 

FLAUBERT, Romain ROLLAND, TOLSZTOJ, DOSZTOJEVSZKY, PUSKIN, TURGENYEV, 

GORKIJ, SIENKIEWICZ, DANTE, D'ANNUNZIO, CERVANTES, HAMSUN, IBSEN, STRIND-

BERG, stb. A magyarok közül MADÁCH, PETŐFI és MOLNÁR Ferenc. Mindezeket 
a fordításokat Berlinben adják ki, ahol több mint száz író dolgozik rajtuk. 

(P. G Y . ) 
Kemény Lajos f. Néhány hónappal ezelőtt Kassa város ezidőszerint 

utolsó magyar főlevéltárnokának halálhírét hozták az odavaló lapok. A magyar 
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történetbúvárkodásnak a múlt század kilencvenes évei óta egyik legszorgalma
sabb és legkitartóbb, tudományos készüliségű mestere szállt sírba. Hosszú volna 
még lajstroma is ama folyóiratoknak és újságoknak, amelyekben KEMÉNYnek 
maradandó becsű közleményei évtizedeken át lépten-nyomon megjelentek. Nevé
vel a mi Könyvszemlénk régebbi évfolyamaiban is sűrűn találkozunk. Általá
nos érdekű, elsősorban művelődéstörténelmi közlései mellett, mint szülővárosán 
szeretettel csüggő lokálpatrióta, legkivált Kassa történetéről, műemlékeiről, 
művészeti, műipari, tudományos és irodalmi életéről közölt és értekezett leg
szívesebben és legtöbbet. Kassa régi helyrajzát, utcáival és épületeivel, senki 
sem ismerte jobban nála. Nem egy elhunyt, avagy ma is élő történettudósunk 
kért és kapott sok hasznos, készséggel megadott útbaigazítást az ő ismereteinek 
gazdagságából. Bár közleményei és különféle értekezései összegyűjtve kötetekre 
mennének, terjedelmesebb műve csupán egy, «Abauj és Torna vármegye története 
1648-ig», jelent meg nyomtatásban. 1910 óta az összeomlásig társa volt alul
írottnak a Történelmi Közlemények Abauj-Torna vármegye és Kassa múltjából 
c. folyóirat szerkesztésében. Ifjabb korában s olykor később is költeményeket 
is írt, főkép kassai lapokba. A megszállás után jó darabig még megmaradt 
helyén, kedves levéltárába temetkezve, melynek élete javát szentelte s még 
ezalatt, sőt nyugalomba vonulása után is egyre irogatott-közölgetett, más lehe
tőségek híján, a kassai magyar újságokban. Utolsó cikke is : Kassai képfaragók 
és szobrászok, jóllehet csak halála után, a Kassai Újságban jelent meg. S ha 
szülővárosa a maga bajában elfeledte is — mint egyik odavaló újságban olvas
tuk — megadni végső útjához azt a tisztességet, melyet megérdemelt volna, e 
ma talán érthető mulasztást pótolni fogja a városa múltjába néző magyarság 
s a magyar történetkutatók kegyelete, kik a jobb idők forrásközléseit fürkészve» 
a jövőben is hálás szívvel fognak emlékezni KEMÉNY Lajosra, ki annyi jót, 
szépet és hasznosat emelt ki s tett közkinccsé a gondjaira bízott levéltár föl-
becsülhetetlen értékeiből. 

D R . CZOBOR ALFRÉD. 
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