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BUDAPEST
KIADJA A M. NEMZ. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA 1939

Ar 1936. év Magyar Könyvészete.
I. A magyarországi
könyvtermelés forrásai: a
nyomda» és sokszorosítóvállalaiok
statisztikai jegy»
zeke. Összeállította: dr. Szollás Ella. — II. A Ma»
gyarországon megjelent könyvek jegyzéke,
össze»
állította: dr. Droszt Olga. — III. A Magyar»
országon megjelent hírlapok és folyóiratok
jegy»
zeke. összeállította : dr. Mokcsay Júlia.
Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár. 1938. K b . 600 lap.
Sajtó alatt. Ára P 20-—

Gulyás Pál dr.:
Magyar frók élete és munkái.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magy. Tud.
Akadémia és az Orsz. Széchényi Könyvtár támogatásával
kiadja a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete.
I . kötet : Aáchs—Bálint Rezső. 1248 hasáb. Előfizetési ára
P 50.—

Szarvasi Margit:
Magánkönyvtáraink a XVIII.
században.
(Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai VII.) 1939.
132 lap. Ára P 5-—

Kniezsa István:
Cirillhetűs szláv szövegek
nemzetközi tudományos átírása.
(Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai VIII.) 1939.
14 lap. Ára P 1'—

Makkai László—M. Horváth Magda:
À magyar könyvgyűjtő
kézikönyve.
Magyar könyvritkaságok és kézikönyvek
1888—1958 közt elért árainak jegyzéke.
(Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai IX.) 1939.
232 lap. Ára P 10.—
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A kuruc-mozgalmak hivatalos hírszolgálatát végző hadi és
diplomáciai tudósító-újság keletkezési körülményeit, szerkesztési
módszerét THALY KÁLMÁN tisztázta „Az első hazai hírlap"
(1705—171 o) című akadémiai értekezésében.1
összefoglalásából tudjuk, hogy a sokáig lappangott első
magyar hírlap első számát SZALAY LÁSZLÓ találta meg a KÁROLYI
grófi nemzetség levéltárában s fel is használta Magyar története
VI. köt. 245—246. lapjain. A többi anyagot THALY kutatta fel.
Olyan szerencséje nem volt, hogy SZALAY LÁSZLÓ után ő is
rábukkant volna a hírlap valamely nyomtatott számára.
Más szempontból ellenben jóval többet talált, mikor fel
kutatta a hírlap részére beérkezett tudósításokat s vagy két szám
kéziratának a töredékeit is.
Első eredményeiről azon melegében a Vasárnapi Újság
1866. 123—124. és 138—139. lapjain számolt be „Nyomtatott
hírlapok a kurucvilághan" című cikkében s itt közölte a Mercurius Veridicus ex Hungária 1708. évi augusztusi számát is
magyar fordításban.
További kutatásainak az eredményei akadémiai értekezésé
ben találhatók.
THALY egész gyűjtése végül a Magyar Nemzeti Múzeum
kézirattárába került s ott THALY KÁLMÁN hírlapgyüjteményében (899. Quart, germ. jelzet alatt) fekszik. Csak az EBECZKY
kezeírásában fennmaradt 1710. évi első Mercurius Veridicusszám fogalmazványa van más helyen: THALY KÁLMÁN gyűjte
ménye íjio. a. jelzésű kötegében az 1—4. lapon.
SZALAY LÁSZLÓ és THALY KÁLMÁN kutatásai alapján vette
fel SZABÓ KÁROLY RMK.-a II. 2228. sz. alá Mercurius Veridicus
1

Értekezések a tört. tudományok köréből. VIII. kötet. 4. szám. 1879.

Magyar Könyvszemle 1939. IV. füzet.
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ex Hungária cím alatt a kuruchírlapot s megállapította, hogy
„eddig csak három száma ismeretes:
i. Mercurius Hungaricus 1705. május végéről. Cassoviae 4 0 . 2 levél a
Károlyi-család levéltárában és a berlini titkos levéltárban.
2. Mercurius Veridicus ex Hungária 170J. augusztus 3. hetéről.
schoviae 4 0 . 4 levél a berlini titkos levéltárban és

Leut-

3. Mercurius Veridicus ex Hungária 1708. augusztus első feléről. Leutschoviae 4 0 . 2 levél a Károlyi-levéltárban."

SZABÓ KÁROLY ezekből a maradványokból nem látott egy

példányt sem. Ebből magyarázható leírásának az a pontatlan
sága, hogy mindegyik számhoz odatette a megjelenés helyét,
holott a lapokon ez nincs feltüntetve, az azonban egyenesen hiba,
hogy noha THALY KÁLMÁN akadémiai értekezése 34—40. lapján
közli az újság 1710. évi első számának a teljes kéziratát, SZABÓ
erről nem tesz említést egy szóval sem, holott THALY az 1705.
május végéről való szám szövegét csak SZALAY LÁSZLÓ kivonata
alapján közölte, ha tehát ezt felvette, ugyanezen az alapon fel
kellett volna vennie az 1710. évi első szám fogalmazványát is.
Ezen a ponton kézzelfogható következetlenségén kívül ki
ütközik SZABÓ KÁROLY egész gyűjtésének az a módszerbeli hiá
nyossága, hogy csak a nyomtatványokat írja le, a kéziratos
másolatokban fennmaradt nyomtatványszövegeket ellenben álta
lában nem kutatta kellő figyelemmel, holott ilyenek ezrével
maradtak, köztük sok olyan is akad, amely örökre elveszett régi
magyar könyvek szövegét tartotta fenn s rendszeres felkutatásuk
és a nyomtatásban is megmaradt művekkel való közös nyilván
tartásuk kezdettől fogva elengedhetetlenül szükséges lett volna.
Harmadik pontatlansága lajstromozásának az, hogy az
általa nyilvántartott három szám közül a Magyarországon levők
ből kettőt tüntet fel létezőnek, holott az 1. szám alatt jelzettet
már THALY sem tudta a Károlyi-levéltárban megtalálni. 2
Végül az is növeli a Mercurius Hungaricus-ügy fatalitását,
hogy a THALY által meglevőnek jelzett 3. sz. hazai példány azóta
a

Ezt bizonyítja az 1705. május végi híreket tartalmazó kivonatra írt
jegyzete: „Ezen nyomtatott hírlap eredetije a gróf Károlyi-levéltárban van,
de melyik csomagban? Eddig még nem bírtunk ráakadni. Ezen kivonatot (mert
csak kivonat s az is, úgy látszik, lehető legrövidebb) bold. Szalay László kéz
iratai között találtam." (THALY K. hírlapgyüjt. 899. Quart, germ.)
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lappang, de nem THALYnál maradt. A Magyar Nemzeti Mú
zeumba került iratai közt legalább is nincs, amint az egész anyag
átvizsgálása alapján megállapítottam.
THALY egész életében nagy eréllyel kutatta Rákóczi hírlap
ját, de sem a berlini számok pontos másolatait nem kapta meg,3
sem „Danczkába és Drezdába" küldött kérdései és más nyomozá
sai nem hozták meg azt az eredményt, hogy ebből a hírlapból
több eléje került volna, holott a Mercurius Veridicus három
száma nem Danczkában vagy Lengyelországban, hanem jóval
közelebb: BÁRÓ PRÓNAY SÁNDOR tóalmási könyvtárában bujt
meg, 1891-től kezdve pedig Kiskartalon őrizték a Podmaniczkykönyvtárban, ahol BÁRÓ PODMANICZKY GÉZÁNÉ, GRÓF DÉGENFELDSCHOMBERG BERTA ezt a három nem ismert számot a kincsei ér
tékét ismerő gyűjtő teljes tudatosságával vette fel unikumként
könyvtára jegyzékébe s pótlólag SZABÓ KÁROLY RMK-a II. köte
tébe is pontosan bevezette a 2228. sz. cím után.
1934-ben MARKÓ ÁRPÁD kutatott a magyarhoni evang. egye
temes egyház levéltárában s megtalálta SCHULEK JÓZSEF libetbányai ev. lelkész kéziratos gyűjteményében egy Mercurius Hungaricus-szím kéziratos másolatát. 4 Ez a másolat azonban nem
gyarapítja a THALY által feltárt anyagot különösebben, mert csak
az 1705. júniusi szám másolata, amelyet SZALAY LÁSZLÓ kivonata
alapján THALY már közölt értekezése 12—14. lapjain,5 azt azon
ban igenis tanúsítja, hogy a Mercurius Hungaricusok és Veridicusok lappangó számait nemcsak a nyomtatványok közt kell ke
resnünk. Akadhatunk egyre-kettőre másolatok formájában is,
aminthogy SCHULEK JÓZSEF gyűjteményében a kivonatosan már
ismert és közölt 1705. júniusi szám után közvetlenül csakugyan
még egy olyan szöveg következik, amely a Mercurius Veridicus
utolsó számának az utolsó vagy egyetlen közleménye lehet!
8

A három új szám felbukkanása kapcsán az Orsz. Széchényi Könyvtár
főigazgatósága ezek fényképi másolatait megszerezte.
4
Schulek, Josephus: Collectanea. Tomus 21. Mixta memorabilia, 146 —
íjo. 1. (V. 52. levéltári szám alatt.)
5
Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc, a hadvezér (1934) 84. 1. — Müve
81. lapján közli a porosz titkos állami levéltárban levő 1705. augusztusi szám
elsŐ oldala kisebbített hasonmását. — A porosz titkos állami levéltár mindkét
MERCURius-számának az első oldalát, előtte hasonmásban a Pesti Napló
Rákóczi Albuma 61. és 99. 1. közölte.
22*
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Ilyen előzmények után jutottam abba a helyzetbe, hogy

BÁRÓ RADVÁNSZKY ALBERT evang. egyetemes egyházi felügyelő

engedélyével és SCHULTZ OSZKÁR evang. egyetemes egyházi levél
táros mindenben való támogatása segítségével kutatásokat végez
hettem az evang. egyházegyetem levéltárában és könyvtárában
s itt a könyvtár teljes régi magyar anyagának rendszeres feldol
gozása közben került kezembe a Mercurius Veridkus három
száma és a ScHULEK-gyüjtemény két másolata.
A szövegek egész különleges jelentőségére TRÓCSÁNYI Z O L TÁNnak a „Magyar Könyvszemle" 1939. január—márciusi száma
93. lapján közölt és olvasott felhívása figyelmeztetett.
Az ő felhívására hoztam az Orsz. Széchényi-Könyvtár fő
igazgatósága tudomására a három Mercurius
Veridicus-szím
meglétét.
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára kérésére azután
BÁRÓ RADVÁNSZKY ALBERT evang. egyetemes egyházi felügyelő

hozzájárulásával a magyarhoni egyetemes evang. egyház levél
tára és könyvtára lehetővé tette e számok lefényképezését és
közlését.
A három itt hasonmásban megjelenő Mercurius Veridicusszím a Podmaniczky-Dégenfeld-könyvtár egy gyűjteményes kö
tetében maradt meg.
2.

A Podmaniczy-Dégenfeld-könyvtárról és erről a gyűjtemé
nyes kötetről a következőket szükséges megjegyeznünk.
A Podmaniczy-Dégenfeld-könyvtárat a tudományos világ
régebben Kiskartalon való létéről általában kiskartalinak nevezte
s egyéb felvilágosítás híján ma is Kiskartalon levőnek tudja.
A Magyar Minerva 1930—31. évi kötetéből teljesen ki
maradt a kiskartali könyvtár és a magyarhoni egyetemes evang.
egyház Budapesten levő könyvtára is, holott ennek magának is
elég számottevő a régi anyaga, a Podmaniczky-Dégenfeld-könyvtárral való összekapcsolása révén pedig értékre nézve egyenesen
az ország legelső könyvgyűjteményei közé emelkedett.
E kettős kihagyásnak nyilvánvalóan az az oka, hogy ez a
két könyvgyűjtemény éppen a Magyar Minerva anyaga gyűjtése
idején nem volt teljesen rendezett állapotban, mert a Podma-
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niczky-Dégenfeld-könyvtárat ekkor költöztették Kiskartalról
Budapestre s elhelyezése egy időre megbontotta a magyarhoni
egyetemes evang. egyház könyvtára rendjét is.
A költözködéssel és elhelyezéssel járó természetes kaotikus
állapot a könyvtárban magában legfeljebb néhány hónapig tar
tott, az azonban, hogy a két könyvtár utalás nélkül kimaradt a
Magyar Minerva nyilvántartásából, mind a két könyvtárat
évekre elvonta a tudomány figyelme elől.
Pedig mind a két könyvtár minden tekintetben megérdemli
a számontartást, a Podmaniczky-Dégenfeld-könyvtár magyar
anyaga pedig egyenesen megköveteli a legpontosabb, legkörül
tekintőbb és leghatározottabb megbecsülést is.
E helyen egyelőre csak az utóbbiról közlök annyit a magyar
honi egyetemes evangélikus egyház közgyűlése jegyzőkönyvei
alapján általános tájékozásul, hogy a kiskartali könyvtár az 1929.
év folyamán került a magyarhoni egyetemes evangélikus egyház
birtokába

GRÓF DÉGENFELD-SCHOMBERG

PÁL adományaképen,

még pedig azzal a kikötéssel, hogy az mint „Báró Podmaniczky
Géza és hitvese, szül. gróf Dégenfeld-Schomberg Berta könyv
tára" külön kezeltessék. (1929. évi egyet, közgy. jzkv. 8. pontja.)
A magyarhoni egyetemes evang. egyház az adományt el
fogadta, önálló elhelyezését székházában biztosította s vállalta
megfelelő gondossággal való kezelését és tudományos kutatásokra
való bocsátását is. (1929. évi egyet, közgy. jzkv. 35. pontja.)
Kiskartalról a könyvtárat az 1930. év folyamán szállították
Budapestre.
Állománya 1933-ban történt végleges összegező megállapítás
szerint 30.506 mű 28.089 kötetben. (1933. évi egyet, közgy. jzkv.
103. pontja.)
Régi Magyar Könyvtárhoz tartozó anyagát annak idején a
könyvtárat kezelő tulajdonos vette pontos jegyzékbe. A fel nem
vett s főként a RMK. III. kötetébe tartozó könyveket az 1931.
év folyamán SCHOLTZ OSZKÁR DR. nyűg. közalapítványi jogügyi
főtanácsos, az egyetemes egyház levéltárosa és könyvtárosa MÁDY
(HILSCHER) ZOLTÁN DR. fővárosi tanár segítségével határozta
meg és állította be a könyvtár katalógusába. (1931. évi egyet,
közgy. jzkv. 114. pontja.)
Az egész régi magyar anyag tudományos feldolgozását én
is munkába vettem s hamarosan elkészülök vele.
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A szóbanforgó három Mercurius Veridicus-szám a Podmaniczky-Dégenfeld-könyvtár 464. 480. számmal jelzett, összesen
tizenhét darab nyomtatványt tartalmazó kötetében található.
A kötet BÁRÓ PRÓNAY SÁNDOR tóalmási könyvtárából 1891-ben
került a kiskartali könyvtárba. Eredetét azonban még közelebb
ről meghatározza a gyűjteményes kötet 1—2. lapján található
kéziratos bejegyzés, mely a késmárki iskola rektorainak a név
sorát tartalmazza. 6 Amiből az derül ki, hogy a kötet az 1770-es
években mai alakjában késmárki vagy egy késmárki dolgok iránt
érdeklődő evangélikus történettudós tulajdonában lehetett.
A gyűjtemény egyes összekötött darabjai így következnek
egymás után:
1. lus Civile und gewöhnliche Bürgerliche Ordnungen | Denen königl.
Freyen Städten in Ober und Nieder Ungarn | als: Ofen | Caschau | etc. den
Tit: Magistris Thavernicorum Regalium unterworffen | gehörig. — Bartfeld |
Gedruckt und verlegt durch Thoman Scholtz. | Im Jahr 1700. — Szabó RMK
II. 1983. sz. a. csak egy m. n. múzeumi példányról tud. Ezt a példányt nem
ismeri vagy nem említi. Ez azonban nem teljes példány, mert csak a 120.
oldalig van meg. ö t oldal hiányzik belőle.
2. PoMARius, SAMUEL: Oratio Auspicalis,
Illustris Gymnasii Inclutorum (!) Statuum Regni
Evangelicorum Eperiessini recens erecti D. X V I I I .
L X X V I I . instituta, Habita . . . a Samuele Pomario.
fi

in Solenni Inauguratione
Hungáriáé Augustano —
Octobris, A. C. CIO D C
Wittebergae, Literis Wen-

Séries rectorum scholae Kesmarkiensis. 1. Richardus ab anno 1552—
1J70. — 2. Lucas Fabinus 1J70—1571. — 3. Matthias Thoracmymus seu
Kabáthus pulsus a P. Sommero 1572—1574. — 4. Emericus Szonntagh nótárius
et politicus factus 1575. — 5. Sebastianus Lám, seu Ambrosius patriae filius,
factus concionator Epperiensis 1576—1577. — 6. Joannes Greif fenzweig,
Marcivillam ivit 1528—1529. — 7. David Rechenius 1580. — 8. Paulus
Mamichius, primus Ramista in Scepusio, postea Pastor Georgio Montanus
1581—1584. — 9. M- Nicolaus Gabelmannus factus historicus Rudolphi
Imperatoris I J 8 $ — 1 5 8 7 . — 10. Joannes Szonntag concessit Bartpham 158S.
1587. — 11. M. Michael Marthius Neosoliensis, in cuius vocationem plus C.
fi. expositi 1590—1594. — 12. M. Joannes Mylius, ob Calvinismum Leutshoviensi a schola remotus 1595—1598. — 13. M. Adam Kuruschius patrino
peste delatus 1J98—1600, de quo Bocatius in Hungar. — 14. Joannes Froelichius 1601—1608. — í j . M. Dániel Praetorius, alias Zipser 1608—1696. Fcre
sexies martyr. — Reliqui repraesentati sunt Exc. Cancellaria anno 1773. in
decembri.
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d i a n i s . . . M. D C . L X I X . 72. 1. — Ez a kiadás nincs meg Szabó RMK-nak se
a IL, se a I I I . kötetében. Szabó RMK. I I . 1126. szám alatt leírja ugyanennek
a műnek a bártfai 1668-ban megjelent kiadását. Ezt a wittenbergi kiadást nem
ismeri. Nincs meg az Apponyi-gyiijteményben sem.
3. MAZARIUS, CHRISTOPHORUS: Jasones Pannoniéi, contra orcum suffragante coelo, post superata solo saloque desperata discrimina, aureo pristinae
libertatis vellere donati reducesque . . . Wittebergae, Excudebat Christianus
Schrödterus (1676. 8. o.) — Szabó RMK. I I I . 2786. sz.; ezt a példányt meg
említi. Hellebrant Árpád gyűjtése.
4. WALLASZKY, PAULUS: Tentamen históriáé Litterarum sub regié gloriosissimo Matthia Corvino de Hunyad in Hungária. Lipsiae. Ex Off. Sommeria.
1769. 98 + 3. o. — A kötet egyetlen darabja, mely nem tartozik a RMK.
anyagába!
5. PANCRATIUS,

MICHAEL:

Tractatus

Politico—Historico—Juridicus.

Cassoviae, Typis Davidis Tűrsch. (1668.) — Szabó RMK. I I . 1134. sz. a
Magyar Nemzeti Múzeum és a Teleky-könyvtár példányai mellett ezt a pél
dányt nem említi. Nem teljes példány, mert csak 52 oldala van meg 56 helyett.
6. SPLENIUS, ELIAS: Aphorismi De Unione et Communicatione in
Christo Naturarum et Idiomatum Hypostatica Cum Subjecta Praedicationum
Personalium n a t u r a . . . Bartphae, Typis Jacobi Klósz, Anno M D C X X X X I .
8. o. — Szabó RMK. I I . 568. sz. a. csak a m. n. múzeumi példányt ismeri, ezt
a példányt nem említi.
7. Mercurius Veridicus ex Hungária (1710). Inc. Újvár, sive NeuhaUsel,
quartâ Januarii. — Eddig egyetlen ismert példány. L. a hasonmást!
8. Mercurius Veridicus ex Hungária (1710). Inc. Bartphae, die tertiâ
Februarii. Eddig egyetlen ismert példány. L. a hasonmást!
9. Mercurius Veridicus ex Hungária (1710). Inc. Ujvarino, Vigesima
Octavâ Februarii. — Eddig egyetlen ismert példány. L. a hasonmást!
10. Hadikius Johannes: Regia Coeli, Himmels—Strasse [ Angusta Porta,
arcta Via, Enge Pforte | Schmaler Weg | Ach und Weh! . . . Gedruckt im
Jahr Christi 1679. 16. o. — Szabó RMK. I I I . 3029. sz. a. ezt a müncheni
udvari könyvtár példányán kívül Magyarországon egyetlen ismert példányt
megemlíti, de nem mondja meg róla, hogy csonka, mert csak 14 oldala van
meg. Hellebrant Árpád pótlása Szabó Károly gyűjtéséhez.
11. Kleschius Dániel jenai városi iskolai rektorrá való installálása alkal
mából (1676. aug. 17—28.) írt üdvözlő versek: M. Dániel Kleschius, P. L.
Caes. Ss. Th. Bacc. Post. i'Decennem. Scholasticam. Provinciám. Quindecennem.
Ecclesiasticam. Ephoriam. Utramque. In. Hungária. Antidhac. Administratam. Insecutam. Septimestrem. Inter. Hostes. Veritatis. Innocentem. Captivitatem. Et. Bienne. Exilium. Exantlatum. Rector Scholae Senatoriae Jenensis.
Vocatus. die XV. Mensis Aug. Confirmatus. d. X V I I . Ejusdem. Introductus.
d. X X I I X . Ejusd. Celebratus. Féliciter. Et Votis Decantatus à Patronis,
Fautoribus, Fratribus, Crucis Consortibus et Amicis. A. O. R. CID D C
L X X V I . — Jenae, Stanno Joh. Wertheri, Typographi Ducalis. — Szabó Ká
roly RMK.-ban Hellebrant Árpád nem említi ezt a 8 oldalas nyomtatványt,
amelyben Colerus Teofil, szász-jénai Generális superintendens, Galli János
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Kristóf volt harkai, Perák Bálint volt richnói és trannoviczi, Schalakius János
volt iglói lelkészek, Drechsler János Gábor, Rohte János Henrik, Gassitzius
György, Mazarius Kristóf, Roxer Dániel magyarországi származású witten
bergi és jénai egyetemi hallgatók írtak üdvözlő verseket. Nincs meg a z
Apponyi-gyüjteményben sem.
12. PALMA PRESSA Altius Assurgens Hoc est: Vir. Max. Reverendus,
Nobilissimus, Amplissimus atque Praeclarissimus Dn. M. Dániel Kleschius
Postquam Superatis insolitâ Fortitudine ob Religionis et coelestis Vertitatis
Z e l u m . . . Laurea in Ss. Theol. prima, in Florentissima Lipsiaca Universitate
cumulatus, magis magisque inclaresceret, celebratus et decantatus a Sympatriotis, In diversis Academiis degentibus Popularibus Crucis et Exilii Consortibus. 8 oldalon üdvözlő versek. — Szabó RMK. I I I . 2710. sz. a. Hellebrant
Árpád vette fel s csak a Magyar Nemzeti Múzeum példányát ismeri, ezt nem
említi. Nincs meg az Apponyi-gyüjteményben sem.
13. KLESCHIUS, D A N I E L : . . . Virum . . . D N . M. Michaelem Liefmann u m . . . anagrammaticè, poëticè historiée descriptum, quasi redivivum celebri
huic Universitati Leucoreae et Universae Posteritatis Memoriae perennaturae.
RMK. I I I . 2720. sz. a. Hellebrant Árpád ezt a példányt megemlíti. A vers
után a 9. oldalon Adversaria címen az üldözésre vonatkozó jegyzetek következnek.
14. KLESCHIUS, D A N I E L : Catalogus Presbyterorum Scepusiensium. 8 old.
(Bánfa, 1669. november 20.) — Szabó Károly I I . 1163. sz. a. csak a Magyar
Nemzeti Múzeum példányát ismeri, ezt nem említi.
15. KLESCHIUS, D A N I E L : Solennitas inaugurationis templi sive Sacelli>
Quod Illustris, Spectabilis et Magnificus Dominus Dn. Sigismundus Toekoely
. . . In Castro suo Haereditario Schavnik . . . noviter, eleganter, sumtuoseque
extruxit. (Bártfa, 1670.) 24. oldalán a schavniki kastély képével. — Szabd
Károly I I . 1227. sz. a. csak a Magyar Nemzeti Múzeum és a Ráth-gyüjtemény példányát említi, ezt nem.
16. KLESCH, D A N I E L : Die Heilige Liebes-Zunfft, Herrliche PfingstBrüderschaft und Geistlich-Fruchtbringende Gesellschaft... Joh I I I . 16—21.
Gast-Predigt zu Halle in Sachsen, bey St. Moritz. 44. o. (Halle, 1676.) —
Szabó RMK. I I I . 2748. sz. a. Hellebrant Árpád a Magyar Nemzeti Múzeum
és a góthai hercegi könyvtár példányai mellett ezt a példányt is megemlíti.
17. MASNICIUS, T O B I A S und SIMONIDES, J O H A N N E S : Unerhörter

Gefâng-

nûss-Process. (1676.) — Szabó RMK. I I I . 2749. sz. a. Hellebrant Árpád ezt
a példányt megemlíti, de hibásan egy ívesnek mondja, holott mind a 12 oldal
megvan. Annyiban azonban hiányos, hogy a 8—12. lapok szélei lerongyolódtak.

A közölt adatokból megállapítható, hogy ezt a gyűjteményes
kötetet SZABÓ KÁROLY nem látta, mert a tóalmási Prónay-könyvtár bekebelezése előtt járt Kiskartalon és előtte adta ki RMK-a
két első kötetét is.
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HELLEBRANT ÁRPÁD kezén azonban a kötet kétségtelenül
megfordult. HELLEBRANT ugyanis ebből a kötetből vette fel SZABÓ
KÁROLY RMK-a III. kötetébe a kötet 3., 10., 13., 16. és 17. sz.
nyomtatványai címét. Feltűnő, hogy a szintén ebben található
2., 11., 12. sz. nyomtatványokat nem említi, ami jellemző gyűjtő
tevékenysége pontosságára és megbízhatóságára.
A többiek felvétele ugyan már nem állott módjában, mert a
RMK. I. és II. kötete ekkor már megjelent volt, de a gyűjtemény
ben először felbukkanó és addig sehol le nem írt három Mercurius Veridicusról, a 2. darabul beléje kötött Pomarius-beszéd
unikumnak látszó wittenbergi kiadásáról és a 11. darabként sze
replő, máshonnan szintén nem ismert, KLESCH DÁNiELhez írt üd
vözlő versekről való hallgatására mégis csak kell valamilyen ma
gyarázat és valamilyen mentség is szükséges.
Ez pedig aligha lehet más, mint az, hogy a könyvtárat ke
zelő BÁRÓ PoDMANicZKY GÉZÁNÉ bibliográfiai segédkönyveinek
és sajátkezűleg írt katalóguscéduláinak tanúsága szerint gondo
san számon tartotta könyvtára unikumait és ritkaságait s lehet,
hogy ezek megfelelő közzétételét is tervezte. Ezért nem engedte
meg az unikumairól való híradást. HELLEBRANTnak ezért kellett
hall gatnia ennek a gyüjteménykötetnek mind a négy unikumáról
és arról is, hogy ez a gyűjtemény több addig egyetlennek tudott
nyomtatványt (6., 12., 14. sz.) tartalmaz, 10. sz. darabja pedig
egyetlennek ismert Magyarországon.
Ezek az együtthatók — egy kötetben három addig egyet
lennek ismert nyomtatvány előfordulása, egy külföldön levő uni
kum egyetlen magyarországi példányának a felbukkanása és
ezenkívül három Magyarországon és két külföldön készült nyom
tatvány előkerülése — egész különös és hatványozott ritkasággá
teszik ezt a gyűjteményes kötetet.
Jegyzékcéduláinak a bizonysága szerint BÁRÓ PODMANICZKY
GÉZÁNÉ mindezt kétségtelenül tudta.
Tudhatta és tudnia kellett tehát HELLEBRANT ÁRPÁDnak is,
hiszen a gyűjtemény egyes darabjait felvette a nyilvántartásába,
amiből nyilvánvaló, hogy a gyűjteménnyel foglalkozott, de azért
nem számolt be a kötet unikumairól és más legfontosabb darab
jairól, mert kezének e tekintetben kötve kellett lennie.
Ennek a ténynek ez a felderítése ilyenformán két szinte
szükségszerűnek mutatkozó tanúságot rejt magában.
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Először azt, hogy SZABÓ KÁROLY és HELLEBRANT ÁRPÁD
gyűjtését még az általuk feltártnak látszó anyag tekintetében sem
tarthatjuk teljesnek s hogy a kiskartali könyvtárra vonatkozó
adataikat különösen hiányosaknak és éppen a ritkaságok vonat
kozásában egészen elégtelennek kell tartanunk.
Ugyanezt a megállapítást a pannonhalmi főapátság régi ma
gyar anyaga felvétele tekintetében RÉCSEY VIKTOR is megtette
Incunabula et Hungarica antiqua in bibliotheca S. Montis Pannó
niáé (1904.) c. jegyzékéhez csatolt összeállításában, ahol össze
számítja, hogy a Pannonhalmán meglevő régi magyar nyomtat
ványok közül 76 + 24 + 6 1 = 161 darabot se Szabó Károly,
se Hellebrant Árpád nem vett fel a nyilvántartásába, holott mind
a ketten jártak Pannonhalmán s semmi akadálya sem volt annak,
hogy egészen pontos munkát végezzenek.
A helyzet a Podmaniczky-Dégenfeld-könyvtárra nézve ezen
felül legfeljebb annyiban más, hogy míg a pannonhalmi könyv
tár régi magyar része nem igen gyarapodott, addig a PODMAMCZKY-házaspár könyvtára éppen SZABÓ KÁROLY első látogatása
és műve I. kötetének a megjelente után tünteti fel a legnagyobb
gyarapodást, amennyiben a tulajdonos házaspár ettől kezdve a
rájuk haramlott családi könyvgyűjtemények régi magyar anyaga
bekebelezésén kívül nagyarányú vásárlások, cserék és kölcsönös
szívességi alapon történő szerzések révén is gyarapította gyűjte
ményét.
Ezért ezen a ponton a SZABÓ—HELLEBRANT-féle adatgyűjtés
a RMK. teljes anyaga feltárása szempontjából a látszólag feldol
gozott anyag tekintetében is rendszeres revízióra és kiegészítésre
szorul.
Az előttünk feltáruló helyzet másodszor azt sejteti, hogy a
kiskartali könyvtárnak a ritkaságait HELLEBRANT ÁRPÁD azért
nem vehette jegyzékbe, mert ezeket nyilván maguk a tulajdo
nosok akarták külön feltárni és ismertetni.
Ez a munka halálukkal a magyar tudományos bibliográfiára
maradt feladatul. Az anyagnak ebből a szempontból való feldol
gozása annál szükségesebb, mert a Podmaniczky—Dégenfeldkönyvtár régi magyar anyaga teljesen elkerülte SZTRIPSZKY
HIADOR figyelmét is, aki pl. ennek a gyűjteményes kötetnek egy
unikumát sem lajstromozza „Adalékai"-ban (1912). A régóta ese-
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dékes munka most folyik s ebből nyújtott ízelítő a könyv
tár 464. 480. sz. gyűjteményes kötetének ez az ismertetése és
három legnevezetesebb darabjának itt megjelenő hasonmás
kiadása.
A Mercurius Veridicus-vtlá^nyok
lapnagysága 148X186 mm,
szedéstükre pedig 120X160 mm az őrszavakkal. Az 1710. évi
„Újvár, sive Neühausel, quartâ Januarii" feliratú hírrel kez
dődő 8 (az utolsó oldal üres), az 1710. évi „Bartphae, die tertiâ
Februarii" feliratú hírrel kezdődő 8 (az utolsó oldal üres), az
1710. évi „Ujvarinô, Vigesima octavâ Februarii" hírrel kezdődő
szintén 8 számozatlan oldal.
4-

Különböző okokból arra a meggyőződésre jutottam, hogy
JÓZSEF libetbányai
lelkész előbb említett gyűj
teményében a Mercurius Veridicus után található De praeliminaribus Pacis inter regem Hungáriáé et Principem Franciscum
II. Rákóczy tractando feliratú szöveg szintén a Mercurius Veri
dicus közleménye lehetett.
A Mercurius Hungaricus és Veridicus töredékei teljes számba
vétele alkalmával tehát ezzel a szöveggel is számolni kell. Köz
lése innen azért maradt el, mert a Magyar Könyvszemle
ezzel
az anyaggal csak könyv, illetve hírlaptörténeti szempontból
foglalkozik.

SCHULEK

Az itt közölt hasonmások és az említett kéziratban meg
maradt szöveg THALY KÁLMÁN úttörő gyűjtését egészítik ki s
gyarapítják. A folyton gyarapodó anyag alapján talán hamaro
san lehetővé válik a Mercurius Hungaricus és a Mercurius Veri
dicus, a két cím alatt is csak egy első kuruc újság jellegének a
megismerése, sőt hírszolgáltatásának és politikai jelentőségének a
felértékelése is.
SZTMONIDESZ LAJOS.

HAZÁNK LEGRÉGIBB LITURGIKUS KÖNYVE:
A SZELEPCHÉNYI-KÓDEX.
Egy évvel Szent István kilenc évszázados jubileuma után,
a megnagyobbodott Magyarországon, megengedte a Gondviselés,
hogy megismerjük azt az eddig fel nem dolgozott és teljes
jelentőségében fel sem fogott legrégibb liturgikus kéziratot, mely
az első Árpád-királyok idején, a XI. század közepe táján készült
s a hazai liturgia-fejlődésnek első tanúja. Úgy véljük, igazolhat
juk kódexünk régiségét (1073 előtt) s mellette azt is, hogy az
eddig sorozatosan legrégibb liturgikus emlékek — a Hahótikódex (1073—1092 között), valamint a Pray-kódex (1192—
1196) — fiatalabb nála. Mégis, mint látni fogjuk, ez a leg
régibb liturgikus kódex teljesen oda mutat, ahova a magyarországi
liturgia említett két tiszteletreméltó tanúja: Franciaországra,
ahonnan a cluny-i szellemű bencés hittérítők kiindultak. Litur
gikus tartalom szempontjából pedig ugyancsak azt a meglepő
felfedezést tesszük, hogy a Szelepchényi-kódex ünnepei (a Sanctorale, azaz a szentek ünnepeit tartalmazó kódex-rész) a két fia
talabb liturgikus kódexszel szoros rokonságban van, szinte ősük
nek tekinthető. A magyarországi liturgia, bár szorosan a római
liturgiához kapcsolódik, a szentek ünnepeinek megállapításánál
eszerint már Szent István, vagy ha úgy tetszik, az első Árpád
királyok ideje óta saját útjára lépett és bizonyos liturgikus egy
ségre törekedett, teljesen a cluny-i szellem értelmében, megelőzve
ezzel csaknem egész Európát. 1
1
Kötelességem hálámat kifejezni elsősorban DRAGUTIN KNIEWALD DR.
zágrábi egyetemi professzor úrnak, a Hahóti-kódex felfedezőjének, a magyar
liturgia-történet érdemes munkásának, ki figyelmemet a Szelepchényi-kódexre
felhívta és feldolgozására serkentett, s ezenkívül szóbeli és levélbeli tanácsá
val támogatott. Hálás köszönetet mondok F I T Z JÓZSEF DR. úrnak, az Orszá
gos Széchényi-Könyvtár főigazgatójának a legmesszebbmenő támogatásért az
e könyvtárban végzett kutató munkámban és munkatársainak, főképen BAR-
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/. A Szelepchênyi kódex perikopa-rendszere.
Systema

Pericoparum

Codicis

Szelepchênyiani.

A dűlt betűs szavak a kódex eredeti szövegét jelzik. Szakemberek előtt
érthetően mindenütt egy-két szóval latinul közlöm a perikopa tartalmát, a
külföldi olvasóra való tekintettel. Az összehasonlítást mindjárt közlöm a
legfontosabb kódexekkel: H a Hahóti-kódex rövidítése Bibi. Metr. Zágráb.
126 nr., a Magyar Nemzeti Múzeum birtokában levő fényképek alapján. —
P a Pray-kódex Sanctoralejának rövidítése, közölve KNIEWALD. A Praykódex Sanctoraleja, MKSzemle 1939. jan.—márc. Ezek közül C jelenti a
Cisiojanust (csiziót) ezen kódexből, Sx a nagy sacramentariumot, S2 a kis
sacramentariumot, K a nagy Kalendáriumot. A csillag a Sacramentarium
Ratoldi-ban való előfordulást jelzi.
Litterae Italicae désignant verba deprompta e textu originali Codicis,
verbis propriis breviter indicatur argumentum pericopae. Statim adiicitur
coniecto cum codicibus maximi momenti: cum Codice Zagrabiensi M. R.
126., i. e. Sacramentario de Hahót abbatiae O. S. B. saec. XI., sub littera H.,
deinde cum Codice sic dicto Pray: sacramentario saec. X I I . v. fin. Sanctorale
eius editum a D. Kniewald, A Pray-kódex Sanctoraleja, MKSzemle 1939.
1—3. nr., p. 3—14. (C interpretatur Cisiojanus, 5i sacramentarium magnum,
originale eiusdem codicis, S2 sacramentarium supplementäre, K Kalendárium
magnum eiusdem codicis.) — * Asteriscus dénotât identitatem cum sacra
mentario Ratoldi Corbeiensis saec. X.

FoL 1—35* v» : Proprium de tempore :
Az egyházi eu perikopái :
i . (Dominica Resurrectionis.) Maria Magdalene, M. Jacobi et
Mc
Salome :
Le
2. Feria IL
Discipuli in Emmaus:
3. Fra III.
Jesus stetit in medio eorum:
Le
4 . Feria IUI.
Vado piscari:
Jo
5. Feria quinta
Magdalene ad monumentum:
ío
Mt
6. Fra VI.
Discipuli abierunt in Galilaeam
7. Sabhato.
Petrus et Joannes apud sepulchrum: Jo
Jo
8. Dome prima post resurr.
Apparitio Domini; Thomas:
Jo

16,1—7
24,13—35
24, 36—47
21,1—14
20,11—18
28,16—20
20,1—9
20, I9—3I

TONIEK EMMA DR. főkönyvtárosnak és HUBAY ILONA DR. s.-őrnek. Köszö
netemet nyilvánítom továbbá BALOGH ALBIN DR. igazgató úrnak és ZÁKONYÍ
MIHÁLY DR. esztergomi érseki könyvtárigazgató úrnak, cseh liturgia-történeti
adatok szíves közléséért J O Z E F BERAN DR. prágai egyetemi tanár úrnak. Leg
inkább pedig köszönettel tartozom KűHÁR FLÓRIS DR. egyetemi c. rk. tanár
úrnak, rendtársamnak a kutatás és publikálás egész folyamata alatt tanúsított
szellemi támogatásért.
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910.
II.

12.
1314.

Dome II.
Dome III.
Dome IUI.
Dome V.
In die ascensionis
Dni.
Dome prima postascens.

RADÓ POLIKÁRP
Pastor bonus
Jo 10, 11—16
Modicum et iam non videbitis me Jo 16,16—22
Vado ad eu m qui misit me:
Jo 16,5—14
Si quid petieritis Patrem:
Jo 16,23—30
Ascensio Christi:
Me 16, 14—20
Cum venerit Paraclitus:
Jo 15, 26 s.

In vigla penteeosten.
Si diligitis me, mandata mea . . . :Jo
In die sco (sancto.Dom. Si quis diligit m e . . :
Pentec.)
Jo
Nicodemus:
17- Fra II.
Jo
18. Fra III.
Qui non intrat per ostium:
Jo
Nemo potest venire ad me, nisi: Jo
19. Fra IUI.
2 0 . Fra V.
Convocatis Jesus 12 apostolis:
Le
2 1 . Fra sexta.
Paralyticus in lecto:
Le
22. Sabbato.
Socrus Simonis:
Le
23. De ss.trinitate. Evanglmcum
uenerit paraclitus.
require retro.
Jo
2 4 . Dome prima post Penteeosten
. Epulo et Lazarus:
Le
2 5 . Dome. II.
Caena magna:
Le
26. Dome. III.
Ovis et drachma perdita:
Le
2 7 . Dome. IUI.
Le
Estote miséricordes:
2 8 . Dome. V.
Le
Captatio piscium miraculosa:
29. Dome. VI.
Nisi abundaverit iustitia vestra:
Mt
Me
30. Dome. VII.
Misereor super turbam:
Falsi prophetae:
Mt
31. Dome, oetava.
12. Dome. Villi.
Le
Villicus iniquitatis:
Dominus flevit super civitatem:
Le
33- Dominica décima.
Le
Pharisaeus et publicanus:
34- Dome. XI.
Surdo-'mutus in finibus Deca35- Dome. XII.
Me
poleos:
36. Dome. XIII.
Bonus Samaritanus:
Le
Decem leprosi:
Le
37- Dome. XIIII.
38. Dome. XV.
Nemo potest duobus dominis... :Mt
Naim:
Le
39- Dome. XVI.
4 0 . Dome. XVII.
Le
Hydropicus :
4 1 . Dome. XVIII.
Quid vobis videtur de Christo:
Mt
Mt
Paralyticus in lecto:
4^ . Domc.XVIIIl.
Mt
Nuptiae regales:
4 3 . Dome. XX.
Filius reguli:
4 4 . Dome. XXI.
Jo
Rex rationem ponit cum servis: Mt
4 5 . Dome. XXII.
4 6 . Dome. XXIII.
Mt
Numisma census:
Jo
47- Dome, ante adventum dni Multiplicatio panum:
4 8 . Dome. I. de adventu dni Ingressus triumphalis Domini:
Mt
Signa in sole et luna:
Le
4 9 . Dome. II.
Joannes audit in vinculis opera
50. Dome. III.
Christi :
Mt
1516.

+ 16,1—4
14,15—21
14,23—31
J, I6—21
10, I—10
6,44—52
9,1—6
5, 17—26
4,38—44
15,26
16,19—31
14,16—24
15,1—10
6,36—42
5,1—11
5,20—24

8,1—9
7,15—21
16,1—9
19* 41—47
18,9—14
7.31—37
10,23—27
17, 11—19
6,24,—Il
7»n—16
14,1—11
22,34—46
0,1—8
22, 1—14
4.46—53
18, 23—35
22, 15—21
6, 5—14
21, 1—9
21,25—33
11, 2—10
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Dome. IUI.
Dome. I. post natale dni
Dome. IL
Dome. III. post natale
Dome. IUI.
Dome. V.
Dome, in septvagesima
Dome, in sexagesima
Dome, in quinquagesima
60. Dome, in quadragesima
61. Dome. II. in XL. ma
62. Dome. III. in XL. ma

355

Testimonium Joannis:
Jo 1, 19—28
Simeon in templo
Lc 2, 33—40
Jesus 12 annorum:
Lc 2,42—52
Nuptiae in Cana:
Jo 2, 1—11
Mt 8, 1 - 1 3
Ecce leprosus veniens:
Motus magnus in mari:
Mt 8,23—27
Operarii in vinea:
Mt 20, 1—16
Lc 8, 4-15
Parabola seminantis:
Lc 18,31—43
Praedictio passionis:
Mt 4, 1—11
Tentatio Domini:
Mulier chananaea in finibus Tyri: Mt J5,21—28
In Beelzebub principe daemoniLc 11,14—28
orum:
Multiplicatio I. panum:
63- Dome. IUI. in XL. ma
Jo 6, 1—14
Quis arguet me de peccato:
64. Dome, ante palmas
Jo 8,46—59
65. In ramispalmarum. In Hl. tpr. (tempore) Cum adpropinquassentiherosolimis Sc ueniss.
Require in prima dominica de adventu domini.
66.
Passió dni nri Ihu XPi sedm Matheum Mt 26, 1—63a
(lacuna: Mt 26,63b—27,65a)
+27,655
67. Feria seda
Caena in Bethania, ingressus Domini,
gentiles in templo, clarificatio Jesu : Jo 12,
36
15,46
68. Fra III.
Passió dni nri Ihu XPi sedm Marcum Mc
*4>
69. Fra IUI.
Passió dni nri Ihu XPi sedm Marcum
(sie) Lc 22, 1—23,53
70. In cena dni
Lotio pedum:
Jo
I—15
71. ( Feria VI. in parasceve) (Inscriptio rasa est : Passió seejoann.) Jo 18, I—19,42.
72. In sabbato sco
Vespere sabbati, quae lucescit... : Mt 28, 1—7
(Decem lineae vacuae remanserunt)
73 In vigilia nativitatis Dni Cum esset desponsata mater JesuMt 1,18—21
Exiit edictum:
Lc 2, 1—14
74. In galli cantu
Lc 2,15—20
Pastores :
75. In mane
In prineipio erat verbum:
76. In die sco
Jo 1, 1—14
Ecce ego mitto ad vos prophetas Mt 23,34—39
77. De sco Stephano
78. De sco Johanne evangl. Sequere me
Jo 21, 19—24
Caedes infantium:
79. De scis Innocenté.
Mt 2,13—18
Vigilate quia nescitis qua hora ans.
80. De s. Silvestro.
Mt 24,42
81. De circumeisione dni. Circumcisio :
Lc 2,21
82. De vigilia epiphanie dniReversus s. Familiae:
Mt 2,19—23
Magi ab Oriente:
83. In die sco
Mt 2, 1—12
84. De octavis epiphanie dniBaptisma et genealógia Domini: Lc 5, 21—4, ia
Baptisma Domini:
85. Aliud evangcliu sedm math.
Mt 5» 13—17

5i52.
53.
54.
5556.
5758.
59-

-29

Eppus Pictaviensis, Doctor Eccl., f 366. H. P(K).*
Presbyter Nolanus, f 256. H. P(C Sx K).*
Abbas de Glanfeuil, f 584. H. P(K).*
Summus Pont. f 309. H. P(C Sx K).*
Virgo protomartyr Romana f sub Claudio. H. P(C Sx K).*
SS. Maris, Martha, Audifax et Habacuc MM. Persae f Romae
270. P(S! K).*
S. Pont. f 250; officialis Romanus f 287. H. P(C Sx K).*
Virgo martyr Romana f 262/3. H. P(C S t K).*
Martyr in Girone sub Diocletiano. H. P(C Sx K).*
Festum gallicanae originis, Romae celebratum iam saec. IX.
H. P(C Sx K).*
— H. P(SX K).*

2
Általában csak a perikopa kezdőszavai vannak meg, melyeket a bibliai idézettel jelzek. Az egész perikopa a Communeban
van meg. Nincsen kitéve az ünnep dátuma sem, ezt is pótlom a római kalendárium szerint. — Generatim tantum initium pericoparum indicatur in Codice, pericopa intégra invenitur in Communi. Deest etiam indicatio diei, quod suppletur a me sec.
Calendarium Romanum.

91- De sca Brigida
98. De purificatione sce Marie
99. De sco Blasio

Mt 19*27~
28.

22.
25.

12,24

Jo

20.
21.

19.

18.

IS«
16.

13.
14.

Janua

Le 6,17
Mt 25,1

íj» 44
JO, 40

25,14
10,16
13,33
12, i b

Februarius
Mt 13,44
1. Abbatissa fundatrix monasterii Kildare f 523. P(C S1 K).*
Le 2,22—32
2. Festum celebratum Romae a saec. VII. H. P(C S2 K).*
Mt 16, 24
3. Eppus mart. Sebastensis f versus 300 P(C Sx K).*

ss. Fabiano et Sebastiano
sca Agnete
sco Vincentio
conversione sei Pauli

Mt
Le
Mc
Le
Mt
Mt

Mt 25,

De
De
De
De

92.
93.
94.
95.

sco Hylario
sco Felke
sco Mauro
sco Marcello
sca Prisca
ss. Mario, Martba et al.

96. De oct. s. Agnetis

De
De
De
De
De
De

86.
87.
88.
89.
90.
91.

A szentek ünnepeinek perikopái:

Fol. 35—45 : Proprium de Sanctis (Sanctoralc) : 2
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>
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>
O

0\

ioo.
ioi.
102.
103.
104.
105.

De
De
De
De
De
De

sca Agatha
sca Scolastica
sco Valentine
sca Juliana
cathedra s. Pétri
sco Mathia aplo

îç, 12
5, 13
15,44
î$, 17
JO, 16
J 0,26b
JO, 1
J5,1

Mt J5,44—45

Le
Mt
Mt
Jo
Le
Mt
Le
Jo

12. S. Pontifex f 604. H. P(C S1 K).*
ai, Patriarcha Monachorum Occ. f 543? H. P(C Sj K).*
25. Festum celebratum in Occid. a s. VII. H. P(C S± K).*

Eppus Mediolanensis, Doct. Eccl. f 397. P(C K).*
Translatio S. Pontifiais f 461. P(Si K).*
Virgo mart. Chalcedone | 307. P(SX K).*
Martyres Romani f 229. H. P(C Sx K).*
Eppus mart. confirmator S. Stephani f 997. H. P(C Sx S2).
In Hungária 24; mart. Lyddae f 303. H. P(C Si K).*
Festum celebratum a saec. IX. H. P(C S1 K).*
Vitális IL eppus Ravennae f s- DDL H. P(C S! K).*

1. Festum apostolorum est dedicatio basilicae eorum Romae a. 561.
H. P(C Sj K).*
3. Festum celebratum Romae a s. VIL H. P(C Sx K).*

Mai u s

4.
11.
13.
14.
23.
24.
25.
28.

Április

118. De inventione sce crucis

sco Ambrosio
sco Leone
sca Eufemia
ss. Tihurtio Valeriano et Max.
sco Adalberto
sco Georgia
sco Marco evgl.
sco Vitale

5. Virgo mart. Cataniae f 251. P(C Sx K).*
10. Abbatissa soror S. Benedicti f 543 ; H. P(C Sx K).*
14. Martyr Africanus cum 24, sociis. H. P(C Sj K).*
16. Virgo mart. sub Maximiano. P(C Sx K).*
22. Festum ortum Romae saec. IV. H. P(CS X K).*
24. Festum celebratum a saec. IX. H. P(C Sx K).*
Martiu s

Jo 14, 1—13

De
De
De
De
De
De
De
De

2s, t
J J , 44
16, 24
25, 1
16,1
15, 12

Mt 5,13
Mt 11, 25—30
Le 1, 26—38

Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Jo

117. De scis Philippo et Jacobo

109.
110.
m.
112.
113.
114.
115.
116.

•p 106. De sco Gregorîo
< 107. De sco Beneâicto
S? 108. De annuntiatione inka

g
23
*
§
<j

"Z
!^
^
ö
j^

tri'

g

>
$
|2

sco Nicbomede
scis Marcellino et Petro
sco Bonifatio
ss. Medardo et Gildardo

130.
131.
132.
133.
134135.
136.
137.
138.

De ss. Primo et Feliciano
De sco Barnába
De scis Basilide, Cirino, Nabore et Nazario
De sco Vito et sociis eius
De scis Cirico et Julitta
De sco Marco et Marcelliano
De ss. Gervasio et Pthasio (Protasio)
De viglia sei Johis Bapt.
In mane
139. In die sco,

De
De
De
De
2.

15.I
19, 12
12,IS

Le
Mt
Le
Mt
Me «J»I
Le 1, 5—I'7
Le 1, 18—2 5
Le 1,57—68
24.

24

23.

19.

18.

1516.

12

9.
11.

1$, \2
21,9
10,16
21, 14
10, 16

Mt 24, 3

5
8.

1.

16, 24

I u ni
Presbyter mart. sub Domitiano. H. P(C Sx K).*
Martyres Romani f 303. H. P(C Sx K).*
Eppus Moguntinus ap. Germaniae, mart. f 755. P(C K).*
M. eppus de Noyon et Tournai f545 vel 557; G. eppus de Rouen
vixit versus 511. P(C K)* sine Gildardo.
Martyres Romani sub Diocletiano. H. P(C Sx K).*
Festum celebratum a saec. IX. H. P(C Sx K).*
Martyres Romani sub Diocletiano. H. P(C Sx K).*
Mart. Sicilianus f Romae sub Dioclet. H. P(C S1 K).*
C. puer Iconii, J. mater eius, mart. sub Diocletiano. H. P(K).*
Martyres Romani f 287. H. P(C Sx K).*
Inventio MM Mediolani 386. H. P(C Si K).*
Festum Johannis Baptistáé celebratum a saec. IV. H. P(SX K).*
- H.
— H. P(C Sx K).*

Festum S. Joannis „ante portám Lat." dedicatio huius basilicae
saec. VIII. H. P(C Sx K).*
Festum Apparitionis Archangeli, dedicatio basilicae mont.
Gargani, s. VIII. P(K).*
10 Martyres Romani f 362. H. P(C Sx K).*
12 N. et A. martyres Terracinae sub Traiano, P. martyr iuvenis
Romae f 304. H. P(C Sx K).*
19 Virgo mart. Pudentiana Romae s. IL P(SX K).*
^5 S. pontifex Urbánus I. f 230. H. P(C Sx K).*
31 Virgo mart. Romana sub Domitiano. P(K).*

Jo

Mt
Me
Le
Le

Mt 25,1
Le 10, 12
Mt i j . 4 4

123. De sca Potentiana
I24. De sco Urbano
Ï25. De sca Petronella

126.
127.
128.
129.

Le 21,9
Le 21,14

121. De scis Gordiano et Epimacho
122. De ss. Nereo, Achilleo atq Pancratio

5, ib—4

Jo

120. De sco Michaele

119. De sco Johe aplo

O

0

a

00

vu

M

Mt 14,27
Le 7,36—50
Le 10, 16
Mt 20, 20—23
Me 10,35—45
Jo 15,17
Mt 10,26b

156. In die sco
157. De scis septem dormientibus

158. De sco Pantaleone

oct. sei Benedicti
sca Maria Magdalene
sco Apollinare
vigilia sei Jacobi apii

152.
153.
154.
155.

De
De
De
De

Me 15,33

151. De s. Alexio

5,14—19

10. —

Martyres Romani sub Nerone. H. P(C S1 K).*
Festum celebratum in Gallia a saec. V/VI. H. P(SX K).*
Octava iam a saec. V. Romae. H. P(C Sj K).*
Félicitas et 7 filii mart. Romani f 162. H. P(C Sx K).*

11. Festum translationis S. Benedicti, celebratum in Gallia a saec.
VIII. H. P(C Sx K).*
13. Virgo martyr Antiochiae f 290, festum in Oriente et Romae
20. jul. H. P(C Sx K).
17- Edessae v. Romae f4i2, patrónus monasterii s. Alexii Romae.
H. P(C Sj S2 K).
18. — P ^ K ) .
22. f saec. I. H. P(C Sx K).*
23. Primus eppus Ravennae, f versus 200. H. P(C Sx K).*
24. Festum Jacobi maioris, celebr. in Hispánia occasione translationis
saec. VII. P(K).
2$. — H. P(C Sx K).*
27. Iuvenes Ephesini mart. sub. Decio, venera« sub Theodosio II.
( t 450). P(C Sx K).*
27. Martyr Nicomediae f 303. P(C Sx S2 K).*

2.
4.
6.
10.

Mt 11, 25

24,3
2$, 14
14,22—33
12,46—50

lu 1 i u s

26. Fratres mart. Romani f 362. H. P(C Sx K).*
28. Festum celebratum a saec. Iv. H. P(S 1 K).*
29. — H. P(C Sx K).*
30. Festum commemorationis Pauli; celebratum a saec. VI.
H. P(C Sx K).*

Mt

Mt
Mt
Mt
Mt

12, ib
21, 1—19
16,13—19
14,27

Mt 25, 1

De ss. Pcesso (Processo) et Martiniano
De translatione S. Martini
In octavis aplorum
De scis VII Frih. (fratribus)
De vigilia sei Benedicti
In die sco

144.
145.
146.
147.
148.
149.

Le
Jo
Mt
Mt

150. De s. Margaréta

De scis Johanne et Paulo
De vigla aplorum Pétri et Pauli
In aie sco
De sco Paulo

140.
141.
142.
143.

N

O
Ö
w

1—1

Z

x

m
n

m

Mt
Jo
Mt
Lc
Mt
Jo
Lc
Jo
Lc
Jo
Lc
Lc

De vigla sei Laurenti
In die sco.
De sco Tiburcio
De sco Yppolito et soeiis ei.
De sco Eusebio
De vigla sce Marie
In die sco
De oetavis sei Laurentii
De oetavis sce Marie
De vigla sei Bartholomei
In die sco
De sco Rufo

179.
T.80.

177.
178.

175176.

174.

173.

171.
172.

170.

14, 26

15» I 2
22, 2 4 — 3 0

io, 38

12, 2 4

10, 38—42

24,42
ig, 2 5 — 2 7

10,34
12, i b

12,24—26

16,24

21,9

ij.44
16, 24

7. Virgo martyr August. Vindelicorum f 304. H. P(C Sx K).
7. Eppus in Besançon, f ante 660. H. P(Sj K).*
8. Cyriacus, Largus et Smaragdus, mart. Romani +303H. P(C Sx K).*
9. Festum celebratum Romae a s. III. H. P(SX K).*
10. Laurentius archidiaconus Romae f 258. H. P(C S1 K).*
n . Martyr Romanus f 286/7. H. P(C S1 K).*
13. Martyr Romanus sub Valeriano. H. P(C Sx K).*
14. Martyr Palestinae f versus 300. H. P(C Sx K).*
14. Festum celebratum a saec. VII. H. P(SX S2 K).*
15. Festum Assumptionis B. M. V. H. P(C Sx S2 K).*
17. — H. P(SX K).*
22. — P(K).
23. Festum apostoli a saec. IX. P(K).*
24. — H. P(C Sx K).*
27. Martyr Capuae sub Diocletiano. H. P(C Sx K).*

169.

168.

167.

Q
^
p
£
j£
^

w

>

H. P ^ K ) . *

°

CT*

Festum dedicationis basilicae saec. V. H. P(C Sx K).*
S. pontifex martyr f 257. H. P(C Sj K).*
Inventio Protomartyris 415. H. P(C S1 K).*
Atheniensis, s. pontifex f 257. H. P(C Sj K).*
Festum ex Oriente per Galliam illatúm a saec. VIII.

g u s t US
1.
2.
3.
6.
6.

A

29. Felix f 359, reliqui mart. sub Diocletiano. H. P(C Sx K).*
30. Mart. Persae Romae t 250. H. P(C Sj K).*

Mt 16,1
Lc 19,12
Mt 25.34
Mt 10,16
Mt 17, 1—9
Mt
Mt
Lc

vinculis sei Petri
sco Stephano pp.
invent. S. Stephano
sco Syxto cum soeiis suis
transfiguration äni

De sca Afra
De sco Donato eppo
De Ciriaco et soeiis ei.

De
De
De
De
De

Lc 21, 14
Lc 21,9

166.

165.

163.
I64.

I62.

I6l.

î59- De ss. Felke, Simplicio, Faustino et B.
(Beatrix)
160. De ss. Abdone et Sennen

Le
Mt 24,4
Jo i5>*7

199. De conceptione sei Jobis (Johannis)
B. (aptistae)

200. De scis Cipriano et Justina
201. De scis Cosma et Damiano

i,$

5,27- -32
5.1

Le
Mt

10,34
1,1—16
10,26b
îo, 34
10,21
ii,47—54
12, 31—36
16, 2\
13,44
21,14
10, lő
g, 9—13

197. In die sco.
198. De sco Mauricio cum sociis ss.

30. Mart. Romani sub Diocletiano. H. P(C Sx K).*

Le 10,16

Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Le
Jo
Mt
Mt
Le
Le
Mt

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

29. —

Mt 14, 1—12

24. Festum originis Orientalis celebratum in Gallia a saec. VIII.—IX.
P(SX K).*
26. Eppus Antiochiae Pisidiae et diaconissa mart. f 304. P(S 2 K).*
27. Mart. Ciliciae +297, venerati Romae. H. P(C Sx K).*

1. Eppus Capuae f IV. saec. H. P(SX K).*
8. Festum celebratum a saec. VIL H. P(C Sx K).*
8. Translatio mart. Nicomedia Romám, f 303. H. P(SX K.)*
9. G. et Cyrion, mart. Sebastae. H. P(C Sx K).*
11. Martyres Romani sub Valeriano. H. P(C Sx K).*
14. S. pont, f 252; eppus Carthagin. f 258. H. P(SX K).*
14. Festum originis Gallicanae a saec. VII. H. P(C Sx K).*
15. Presb. mart. Romanus sub Domitiano. H. P(C Sx K).*
16. Virgo mart. Chalcedone f 307. H. P(C Sx K).*
16. Martyres Romani sub Diocletiano. H. P(C Sj K).*
18. Eppus in Maastricht, f in Liège 705/6. P(C Sx K).*
20. Translatio apostoli et evangélistáé med. saec. X. in Italiam.
H. P(SX K).*
21. — H. P(C Sx K).*
22. Martyres Acaunenses Helvetiae legionis Thebanae +286 vel 302.
H. P(C Sx K).*

September

28. Doctor Eccl. f Hippone 430. H. P(C Sx K).*
29. Festum originis Gallicanae saec. V. H. P(C Sx K).*

Mt 5,13
Me 6,17—29

sco Prisco
nativitate sce Marie
sco Adriano
sco Gorgonio
ss. Ptho (Proto) et Jacintho
scis Cornelio et Cipriano
exaltatione sce cruis
sco Nicbomede
sca Eufemia
scis Lucia et Geminiano
sco Lamberto
vigilia sei Mathei

De sco Augustino
In decollatione sei Johannis
Aliud
De scis Felke et Adaucto

I8I.
\Zz.
183.
184.

M
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O
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O
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m
r
m

Le 12,35
Mt
Mx.
Le
Mt
Le
Mt
Mt
Le
Mt
Mt
Me
Le
Mt
Jo
Jo
Le

205. De scis Remigio, Germano et al.(io)

206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

222. In die sco
223. De S. Eustacbio cum sociis suis

De sco Leodegario
De scis Sergio et Bacbo et al.(iis)
De sco Dionisio cum sociis suis
De sco Gereone cum sociis suis
De sco Calixto
De sco Gallo
De sco Mkbaele
De sco Luca evg.
De ss. virginih. XI. milib.
De sco Severino
De sco Maglorio
De ss. Crispino et Crispiniano
De sco Demetrio
De vigla Simonis et Jude
In die sco
De vigla omnium scorum

Mt

204. De sco Jeronimo

O c t o ber
1. Eppus Rhemensis, baptisator Chlodwigis +533; Germanusî
al. Vedastus patrónus dioec. Arras. H. P(C S1 K).*
2. Eppus in Autun +678. P(S a K).*
7. Martyres Syriae saec. III. H. P(Sj K).*
9. Ap. Galliae, primus eppus Paris, martyr s. III. H P (CSjK).*
10. Mart. Coloniae sub Diocletiano. P(C Sx K).
14. Calixtus I. s. pontifex +217. H. P(C Sx K).*
16. Monachus scotus, apostolus Helvetiae, +627 vel 645. P(C Sx K).
16. Festum S. Michaelis Archang. „in periculo maris".
18. Festum celebr. a s. VI. H. P(C Sx K).*
21. Virg. mart. Coloniae s. V. P(C Sx K).*
23. Eppus in Bordeaux v. Coloniae + versus 400. P(C K).
24. Apostolus Britanniáé minoris, fin. s. VI.
25. Mart. sub Diocletiano in Soissons. P(C K).*
26. Diaconus mart. Sirmii in Pannónia +306. P(C Sx K).
27. Festum apostolorum a saec. X. H. P ^ K).*
28. — H. P(C Sx K).*
SI. — H. P Í S j K ) .

30. Doctor Eccl. {419. H. P(C Sx K).*

H. PCCSiK).*

28. Rex Bohemiae martyr +936. P(C Sj K).
29. Festum dedicationis S. Michaelis, celebratum a saec. VI.

November
Mt 5, 1
1. Festum celebr. a saec. IX. H. P(C S1 K).*
Mt 24,3
2. Mart. Romani versus 118, transi. Parisios 1190. P(SX K).

16, 24
10,16
6,17
5, 1
19,12
5, 15
18, 1
io,i
25, 1
24,42
15,33
12, ib
10,26b
1$, 12
i$, 1
6,17

5,13

Mt 10,34
Mt 18, î—10

202. De sco Wencezlao
203. De sco Mkbaele

>
Q
^
O
^
fe
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w

Mt
Mt
Me
Mt
Mt
Jo
Jo

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

De
De
De
De
De
De
In

sco Nicholao
sco Ambrosia
sco Damaso
sca Lucia
sco Maximino
vigla s. Thome apli
die sco

Apostoîus Frisiae, fundator abbatiae Echternach f 739. P ( S 2 K ) . *
Mart. Pannóniáé saec. I V . H . P ( C S x K ) . *
Mart. Amaseae f 306. H . P ( C Sj K ) . *
Eppus Turonensis f 397- H . P ( C S x K ) . *
Eppus Turonensis t 443- H . P ( C Sx K ) . *
Fundator abbatiae S. Galli f 759- P ( C S x K ) .
Eppus Aurelianensis f 453- P ( S j S 2 K ) . *
Monachus scotus, fundator abbatiae Luxoviensis et Bobbiensis
+ 615. P ( S 2 K ) .
Virgo mart. Romana f ^3°- H . P ( C S x K ) . *
C . Romanus s. pontifex t versus 100. H . P ( C S x K ) . *
Chrysogonus, Mart. Aquileae f 304. H . P ( C S x K ) . *
Festum apostoli celebratum a saec. V I . H . P(S X K ) .
— H . P ( C S, K ) . *

4. Festum tumulationis seu adventus S. Benedicti A b b . in Fleury,
a. 673 („Inlatio").
6. Eppus Myrensis Lyciae f 325, transi, in Bari 1087. P ( C S x K ) .
7. Ordinatio S. Ambrosii.
11. S. pontifex f 384. P ( C S x K ) . *
13. Virgo martyr Syracusae f 303. H . P ( C S x K ) . *
15. Abbas de Micy f 520.
20. Festum apostoli a saec. X . P ( K ) .
21. — H . P ( C S, K ) . *

(18. lineae vacant. In fine fol. 45 v. titulus sequens.)

2$, 14
5,13
15,33
2$, 1
24, 42
15,12
20, 24—2Ç

5,15

Mt

237. De translatione sei Benedicti

22.
23.
24.
29.
30.

7.
8.
9.
11.
13.
16.
17.
21.

December

25, 1
19,12
14,26
1, 35—51
4,18—22

Mt
Le
Le
Jo
Mt

De sca Cecilia
De sco Clémente
De sco Gresogono
De vigla sei Andrée
In die sco

232.
233.
234.
235.
236.

5,15
21,9
16,24
25,14
24,42
i j , 33
12,35
5, 15

S. Willibrordo
scis IUI coronatis
sco Theodoro
sco Martina
sco Briccio
sco Otbmaro
sco Aniano
sco Columbano

Mt
Le
Mt
Mt
Mt
Me
Le
Mt

De
De
De
De
De
De
De
De

224225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
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FoL 46—54 Î Commune Sanctorum
A szentek

ünnepeinek

közös

3

perikopái:

245. In vigília unius apli : Praeceptum dilectionis:
(apostoli)
246. —
Vitis vera:
Mitto vos sicut öves:
247. —
248. —
Mando vobis, ut diligatis invicem:
249. De uno mártíré
N o n veni pacem mittere
250. —
Nihil opertum, quod non reveletur:
251. —
Abneget s e m e t i p s u m . . . :
252. —
Et non odit patrem . . . :
Abneget s e m e t i p s u m . . . :
253. —
254. —
Q u i vos audit, me audit:
255. —
Fermentum pharisaeorum:
256. De pluribus martíribus Octo beatitudines:
257. —
Praedictio finis mundi et persecutionis
258. —
C u m persequentur vos in c i v i t a t e . . . :
Praedictio finis mundi et persecutionis:
259. —
260. —
Octo beatitudines:
261. a)—
C u m audieritis praelia . . . :
b)Ponite ergo in cordibus vestris. . . :
262. —
Ecce ego mitto vos:
263. —
Attendue a fermente:
264. De uno pontifice
Parabola talentorum:
265. —
Eadem parabola:
266. —
Vigilate quia nescitis qua hora:
267. —
Videte, vigilate et orate:
268. De pluribus pontíficibus (desunt fol. 51.52.)
269. [De una vir giné.]
Fragmentum lo virginum:
270. —
Thesaurus absconditus:
271. De pluribus virginibus Decem virgines:
272. —
Thesaurus absconditus:
273. In dedicatione ecclie Zachaeus:
274. —
Arbor fructibus dignoscendus :
Facta sunt encaenia:
275. —
276. P(ro) dejunctis
Domine si fuisses h i c . . . :
277. —
Q u o d dat mihi Pater, ad me veniet:
278. —
A m e n dico, qui verbum meum audit:
279. —
Pater suscitât mortuos et vivificat:

Jo i5,12—16
Jo 15, 1—11
Mt 10, 16—22
Jo Iß, I7—25
Mt 10,34—42
Mt 10,26b—32
Mt l6, 24—28
L e 14,26—H
L e 9, 23—27
L e 10,16—20
L e 12, ib—8
Mt 5, 1—12a
Mt 24, 3—13
Mt 10,23—26a
Me 13» I—13
L e 6,17—23a
L e 21,9—13
L e 21,14—19
Mt 10, 16
L e 12,1
Mt 25, 14—23
L e 19,12—26
Mt 24, 42—47
Me tj, 3 3—37
Mt
Mt
Mt
Mt
Le
Le
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo

25, 9b—12
*3i 44—52
25,1
*3>44
l o , 1—10
6,43—48
10,22—30
11, 21—27
6,37—40
5,24—29
5, 21—24

(15 lineae vacuae. Finis manuscripti.)
3
Általában csak kezdőszavaival jelzett perikopák voltak a Propriumban, a Communeban most mindenütt megtaláljuk a teljes egészében közölt
perikopákat. — Proprium Sanctorum generatim tan tum initium
pericopae
indicavit, nunc Commune totum textum pericoparum in Proprio
indicatarum
habet.
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leírása.

Egy régi, díszes evangéliumos könyvről van szó, mely jelen
leg az esztergomi prímási múzeumban van, eredetileg pedig a
nyitrai káptalan tulajdona, melyet díszes, gyönyörű bekötési
táblája miatt már régen ismertek és ismertettek, anélkül azonban,
hogy tartalmának fontosságát feldolgozták vagy sejtették volna.
Mivel minden fontos kéziratnak nevet kell adnunk, legokosabb,
ha jobb elnevezés híján egykori valószínű tulajdonosáról, SZELEPCHÉNYI prímásról Szelepchényi-kódexnek
nevezzük el. Nem
nevezhetnők nyitrai, avagy esztergomi evangéliumos-könyvnek,
minthogy ilyen több van és nem különböztetné meg eléggé egyi
ket a másiktól. Figyelmemet KNIEWALD professzor hívta fel rá
és feldolgozását átadta nekem. Néhány sort a MKSzemle jelen
számában szentel neki. (A Pray-kódex tartalma, kora és jelen
tősége 440. 1.)
Az első nyom, mikor a Szelepchényi-kódexről szó esik: a
XIX. szazad első éve, mint ezt már a millennium idején az érde
mes kutató, R Á T H GYÖRGY megállapította. 4 Ráth Györgynek
akkoriban VAGNER JÓZSEF nyitrai kanonok bocsátotta a szük
séges levéltári és könyvészeti adatokat rendelkezésre. Ezek szerint
az eddig legelső említése a Szelepchényi-kódexnek 1800-ban tör
ténik: FUCHS X. FERENC püspök Canonica Visitatio-jában. „Az
e fölött felvett okiratban a kézirat, melynek ezüst kötése pontosan
van leírva, hivatkozással a kötés gyűrűjében levő címerére, mint
SZELEPCHÉNYI GYÖRGY püspök, a későbbi esztergomi érsek evan
géliumos könyve említtetik. Ugyanezt ismétli VURUM JÓZSEF
püspök 1828-i vizitációjában, valamint a Pozsonyban 1835-ben
megjelent Episcopatus Nitriensis memoria című mű", mondja
RÁTH. A Szelepchényi-kódexet tehát ismerték Magyarországon,
sőt, mint RÁTHból látható, a millenniumi kiállításon ki is volt
állítva, minek a kódex tanulmányozásánál magam is nyomait
láttam: a 32. v. és 33. fólió napszítta, nyilván itt volt az ini
ciálék miatt a kódex kinyitva.
Visszafelé nyomozva a kódex történetét, a nyitrai egyház
megye múlt századi monográfiája ad felvilágosítást.5 Eszerint
* Az Iparművészet 1896-ban. Milleniumi emlékkönyv, Budapest, 1897, 77.
5
Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria (szerző nélkül),
Posonii, 1835, p. 367.
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ugyanis pohránczi SZELEPCHÉNYI GYÖRGY, PÁZMÁNY PÉTER pártfogoltja, ki az ellenreformációt az ő szellemében folytatta, és
1648-ban nyitrai püspök lett, volt a kódex tulajdonosa. A nyitrai
helyi hagyomány szerint ő adta a káptalannak ajándékba a
kódexet: „Supellectilem sacram adauxit. Possidet Ecclesia ab ipso
Librum Evangeliorum in Pergamena descriptorum, in cuius theca
est crux argentea cum effigie crucifixi, B. Mariae Virginis et
S. Joannis atque scuto gentilitio Szelepchényiano", mondja az
idézett nyitrai monográfia. R Á T H GYÖRGY már kiderítette, hogy
a kódex bekötési tábláján mégis aligha SZELEPCHÉNYI címere lát
ható, mert bár hasonlít a Nemzeti Múzeum levéltárában őrzött
nemesi levél címeréhez, de „szembeötlően eltér a nyitrai cvangeliarium tiszta komoly stílusától, aminő a XV. század elején
dívott". Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kódex nem SZELEP
CHÉNYI ajándéka volna, mint R Á T H helyesen megállapítja: „Ha
bár ekként az 1800. évi kanonika vizitáczió vezetője e tekintetben
tévedett: azért mégsem tehető fel, hogy az ajándékozó személyére
vonatkozó adat is téves lenne, mert 115 évvel a híres érsek halála
után, a káptalanban egész biztossággal tudhatták, hogy egyik
legbecsesebb kincsük tőle való."G A Nemzeti Múzeumban őrzött 7
nemesi levelet RUDOLF király állította ki 1598. március 12-én
ZELEPCHENI POCHRONTZI FERENC esztergomi kanonoknak és test
véreinek. SZELEPCHÉNYI GYÖRGY éppen 50 évvel családjának
nemesítése után lett nyitrai püspök. Talán feltételezhetjük, hogy
nagybátyjától maradt reá a kódex, aki a török elől mentette azt.
Lehetséges, hogy SZELEPCHÉNYI GYÖRGY akkor adta a nyitrai
káptalannak ajándékba, mikor megvált a nyitrai püspöki széktől
és esztergomi prímás lett.8
H a kíváncsiak vagyunk a kódex még korábbi történetére,
már írott említést vagy hagyományt nem találunk: a művészet
történet igazít útba. Ennek útmutatása alapján a XIV—XV.
században Magyarországon van, mert erre a korra mutat a kódex
6

Az Iparművészet 1896-ban, 77.
ÁLDÁSY ANTAL, A magy. Nemz. Múz. könyvtárának címerei levelei,
Budapest, 1904, II. 86.
8
Végrendeletében ugyanis nincs szól róla. A végrendeletet elolvastam az
Esztergomi Főkáptalan Magánlevéltárában (capsa custodialis fasc j . nr. 13.).
SzELEPCHÉNYiről és nagybátyjáról 1. KOLLÁNYI FERENC, Esztergomi kano
nokok, Esztergom, 1900, 195, 245—8.
7
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fatáblás kötése, mely aranyozott ezüsttel van borítva és a
keresztrefeszítést ábrázolja, Máriával és Szent Jánossal. Magyar
művész munkájára utal a sodronyzománcos díszítés a könyv
tábla három sarkán, melyek közül a két felső teljesen megegyezik
a Magyar Történeti Múzeumban levő NyÁRi-féle kelyhen talál
ható sodronyos zománcú korong díszítésével.9 Az a tény, hogy
az evangéliumos könyvet a XIV—XV. században ennyire meg
becsülték, arra mutat, hogy nagy tiszteletben tartották, mert
akkoriban még tudták róla, hogy a keresztény Magyarország
gyermekkorából való, hogy a magyarokat térítő első szerzetesek
használták, tehát kétségkívül nemzeti ereklyének tartották. Lehet
séges, hogy KNIEWALD dr. véleménye helytálló, kinek szóbeli
közlése szerint azért kötötték az evangéliumos könyvet ilyen
drága, rendkívül díszes táblába, mert eskütétel céljára használták,
például királykoronázáskor,
püspökszenteléskor stb. Az kétség
telen, hogy liturgikus célból a XIV—XV. században már nem
használták, mert evangéliumi szakaszai (perikopái) ebben a rend
szerben ekkor már nem használatosak. Úgy látszik, az eredeti
XIV—XV. századi kötést a XVIII. század vége felé megújítot
ták, mert HUNYADY JÓZSEF megállapítása szerint e korból való
a kódex fűzése, bársonyborítása, erre vall a bőrenyv haszná
lata, a könyv befűrészelése, rejtett bordára történt felfűzése.10
Művészettörténeti és ötvösművészeti szempontból még mások is
foglalkoztak a Szelepchényi-kódexszel,11 úgyhogy eléggé ismert
volt Magyarországon.
H a azonban még távolabbi századokba akarjuk kódexünk
sorsát követni, már nem marad más számunkra, mint a tartalom,
a kódex vizsgálata maga. Ezt eddig még senki sem végezte el.
R Á T H GYÖRGY csak ennyit mond róla: „Maga az evangeliarium
kézirata nyilván a X I — X I I . században benedekrendi szerzetes

H A M P E L JÓZSEF, A középkori sodronyos zománc hazánkban. Művészi
ipar, 2. (1887), 133—164.
10
A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig, Budapest, 1937, 24.
11
A magyar történeti ötvösműkiállítás lajstroma, Budapest, 1884, 34. 1.;
CZOBOR BÉLA—SZALAY IMRE,

Magyarország

történeti

emlékei,

I, 161. és

X X V . tábla; PULSZKY KÁROLY—RADISICS JENŐ, A Z ötvösség remekei, Buda
pest, I I . 41—42; Magyar Könyvkötő Újság, I. (1910), 1—10, ez azonban csak
RÁTH cikkének kivonata, kit, leszámítva fent idézett megállapítását, HUNYADY
is teljesen követ. Ezen könyvészeti adatok HuNYADYtól valók.
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sek számára készült, mert a szentek névsorában kivételesen Szent
Benedek apátnak három ünnepe fordul elő, a felsorolt szentek
között pedig egy sincs, aki az iooo-ik éven túl élt volna, de az
írás jellege is az említett korra utal." 12 KNIEWALD dr. érdeme,
hogy az eddig liturgiatörténeti szempontból nem vizsgált kódexre
a figyelmet ennek hangoztatásával felhívta.
A múlt század legalaposabb liturgiatörténészének, KNAUZ
NÁNDORnak is kikerülte figyelmét a Szelepchényi-kódex, amenynyire látom. 13
A keletkezés korának megállapításánál először a paleográfiai
vizsgálat a fontos. A 21 X 29 cm nagyságú kódex jelenleg ötven
levélből áll, de valamikor 54 levele volt. Az első hézagot virág
vasárnap passiójában találhatjuk. Mát. 26, 1—63a. után, mely
fol. 19. v. a lap alján „adiuro te" szavakkal végződik, hiányzik
a Máté-passióból: Mát. 26, 63b—27, 65a, azaz két levél anyaga
(tol. 20. és 21.) és a fol. 22. Mát. 27, 65b. szövegével folytatja:
„custodiam. Ite custodite . . . " A másik hézag: fol. 50. v. lap alján
pirosbetűs felírás: „De pluribus pontificibus" hirdeti, hogy ez
után több főpap ünnepére szolgáló ú. n. Commune következett,
a következő lapon azonban (fol. 53.) e szöveg folytatódik:
„ . . . ite potius ad uendentes et emite uobis", Mát. 29, 9b. és a
többi szöveg Mát. 25, 12-ig: azaz töredék a balga szüzekről szóló
példabeszédből, ami természetesen a szüzek ünnepeihez való
evangélium-szakasz. Itt tehát megint kimaradt több főpap ünne
pére való evangélium: Commune de pluribus pontificibus, mely
nek csak címe maradt meg, az apátok ünnepeire való rész: Com
mune abbatum, s a szüzek ünnepére, a Commune de una virgine:
ennek, mint láttuk, csak a legvége maradt meg. Becslésem szerint
ismét két levélre való anyag hiányzik itt: fol. 51. és 52. A kódex
eddig nem volt fóliáivá, mikor ezt a munkát LEPOLD ANTAL dr.
kanonok úr szíves engedelmével HUBAY ILONA dr. könyvtárőrrel

elvégeztük, a hiányzó két-két levelet a számozás sorrendjében is
kihagytuk.
A kódex paleográfiai leírását BARTONIEK EMMA dr. tüzetes
vizsgálata alapján a következőkben közöljük: Igen gondosan,
12

Az iparművészet Magyarországon, 77 1.
Kortan. Hazai történetünkhöz alkalmazva, Budapest, 1876, nem sze
repel kódexünk a „Naptári forrásaink" között: 116—129. 1.
13
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gyakorlott kéz által egyenletesen írt szép minuszkula írás, már
határozott hajlandósággal a fraktura (gót) írás felé. Ez egyes
betűknél látszik meg: az „a, b, d, q és p " betűk karikája rend
szerint csaknem négyszögletes, majdnem sohasem kerek, az „n és
m " betűk, valamint az „i és u" betűket lezáró utolsó függőleges
vonás olykor még kerek, a legtöbbször azonban szögletes lezárású, vagy arra való hajlandóságot mutat. A „g" betűnek a
sor alá kanyarodó karikája legtöbbször még eléggé kerek és csak
kivételképen törik meg. Jellemző sajátságok még: elég gyakran
előfordul az akkor modern kerek „d", az „r és s" betű lenyúlik
a sor alá, az „1, d, b, h " sor fölé nyúló betűszára erősen meg
vastagodik és rézsútos hajszálvonalkával záródik fent. Az „iu"
és az „ui" nehezen különböztethető meg egymástól, a szavakat
sokszor egybeírja, különösen a szavakkal egybe nem tartozó
praepositiókat; az „o"-t kerek „r"-rel gyakran összeírja és ez az
„r" néha egészen szegletes. A „t" függélyes vonalát — mely
egyébként mindig jól elkerekített, még nem törött.— a vízszintes
felső vonal sokszor keresztülmetszi. A rubrumokat capitalis rusticával írja; a vakvonalazás kerete végigfut az egész lapon. Igen
sok egyszerű és pár nagyobbméretű iniciálé is ékesíti a könyvet.
A kódex írásának általános karaktere és a felsorolt részlettulaj
donságok alapján a X I . század első felébe helyezhető.
A kódex liturgikus rendszerezés tekintetében evangéliumos
könyv, mégpedig a miséhez kiválogatott szakaszok (perikopák)
vannak benne az egyházi év rendjében, húsvéttal kezdődően,
amire egy ó-gallikán lectionariummal kapcsolatban ALBÁN DŐLD

azt mondotta, hogy egyedülálló a liturgiatörténetben. 14 A könyv
tehát nem evangeliarium a szó szoros értelmében: ebben ugyanis
a négy kanonikus evangélium van meg és a végén van az ú. n.
capitulare, mely az egyházi évre kijelöli, mily részek olvasandók.
Könyvünk szoros értelemben vett liturgikus könyv, mely csak
a misénél olvasandó, már kiválogatott szakaszokat (perikopákat)
tartalmazza. Az ilyen könyvet a középkorban gyakran „evan
gélistádnak, a múlt században előforduló terminológia szerint
pedig evangelistariumnak
nevezik, hogy az evangeliariumtól
megkülönböztessék. Magától értetődik, hogy a kódex latinnyelvű
14

Das älteste Liturgiebuch der lateinischen Kirche, Beuron, 1936, előcszó, VIII. S.
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evangéliumi szövege a Vulgatából vett, akkor már általános
használatban levő szöveg. Semmiféle szám nem található benne:
fejezet vagy versekre való osztás, hiszen mint tudjuk, ez a manap használatos fejezetekre való beosztás Stephanus Langtontól, a párizsi egyetem kancellárjától való (f 1228), a versekre
való beosztás pedig csak a XVI. század óta szokásos.15 A hasz
nálhatóság miatt mi mindenütt kitettük a perikopak pontos
idézését.
III. A kódex

eredete.

1. Az egyházi év (de tempore) perikoparendszere
X—XL
századi elterjedt rendszer. A Szelepchényi-kódex mindig csak
ünnepeken használható liturgikus könyv: a hétköznapok perikopái ugyanis hiányzanak belőle. Húsvét és pünkösd nyolcadá
nak perikopái ugyan megvannak (nr. 2—7. és 17—22.), de mint
tudjuk, ezek még ünnepnek számítottak. Hiányzanak ellenben
a nagyböjt feriái, még a hamvazószerda is, azután a kántorböjtök
napjai.
H a most összehasonlítjuk a de tempore rész miséit a közép
kor második felében kialakult és az 1570-ben V. Piustól kiadott
s azóta alig változott Missale Romanum rendszerével,16 a követ
kező sajátságokat tapasztaljuk. A rendszer húsvétvasárnappal
kezdődik (nr. 1.) és nagyszombattal végződnék (nr. 72.), ami
nagyon ritka dolog. ALBÁN DŐLD ezt a legrégibb (V—VI. század)
gallikán lectionariumnál tapasztalta, melyet ő fedezett fel és így
nyilatkozik erről: „Es bietet seine Texte im Rahmen eines bis
jetzt noch nie in einem Liturgiebuch bezeugten, von Ostern zu
Ostern gehenden Kirchenjahres." 17 Itt tehát ugyanezt a keretet
találjuk, csak hozzá kell tennünk, hogy a karácsonyi ünnepek
perikopái kimaradtak és ezért nagyszombat után kerültek (nr.
73—85: karácsony vigiliájától vízkereszt nyolcadáig), holott
helyük advent után (nr. 51. és 52. között) lett volna. A húsvéttal
kezdődő ciklust tehát ó-gallikán reminiszcenciának vehetjük. Bár
15

1928,

RADÓ POLIKÁKP, A kereszténység szent könyvei, I. k., Budapest,

24.
18
17

Ezentúl Romanum-nak nevezzük.
Das älteste Liturgiebuch der lateinischen Kirche, Beuron, 1936, V I I I .
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birodalmában kiirtotta az ó-gallikán liturgiát
(784—791 között), sok IX—X. századi liturgikus könyv még
megtart néhány gallikán jellegzetességet. Más ily ó-gallikán
reminiszcenciák a Szelepchényi-kódexben: Vízkereszt nyolcadá
nak (nr. 84., 85.) kiemelése azzal, hogy két evangéliuma van, az
első az Ür keresztségéről és családfájáról (Le. 3, 21—4, ia), a
második az Úr keresztségéről szóló (Mt. 3, 13—17). ó-gallikán
reminiszcencia van meg fehérvasárnap perikopájában (nr. 8.),
mely elmondja Jézus megjelenését húsvétvasárnap este és a bűn
bocsátó hatalom átadását (Jo. 20, 19—23) és hozzáolvastatja a
hitetlen Tamásról szóló történetet is (Jo. 20, 24—31). így van
a gallikán perikoparendszerekben általában. 18 Más ilyen termé
szetű sajátosság nem található már; csak egy helyen csillan fel
gallikán visszaemlékezés: nagypénteken az eredeti címfelírást a
szerző kivakarta (fol. 29. v.), úgyhogy a cím hiányzik és helyette
mindjárt elkezdi a passiót: „Egressus dominus Jhesus . . ." János
evangéliuma szerint. Gallikán itt a „dominus" hozzátétel: az
ó-gallikán lectionariumok mindig hozzáteszik az evangéliumi
szövegben Jézus nevéhez ezt a szót, mint erre már másutt fel
hívtam a figyelmet.19
NAGY

KÁROLY

A de tempore rész egyéb sajátosságai a Romanumhoz
viszo
nyítva: a pünkösd utáni I. vasárnapon (nr. 24.) a dúsgazdag és
a szegény Lázár paraboláját találjuk (Le. 16, 19—31), míg a
Romanumban az irgalmas felebaráti szeretetről szól az evangé
lium (estote miséricordes: Le. 6, 36—42). Ezt az utóbbit kó
dexünk a pünkösd utáni IV. vasárnapra teszi (nr. 27.), amikor
a Romanum a gazdag halfogásról szóló perikopát olvastatja
18

Pl.

a

bobbiói

misekönyvben

(M. W I C K H A M L E G G — E .

A. L O W E *

The Bobbio Missal, London, 1917, 1920), — a silói Liber comicusban (G.
MoRiN, Anecdota Maredsolana, vol. L, Maredsoli, 1893), — a felsőitáliaí
evangeliánumban Amb C 39 inj (Revue Bénédictine, 20. [1903], 375—388^
— az Evangeliarium Forojuliense-ben (Revue Bénéd., 30. [1913] (208—218),
— a biascai misekönyvben ( A C H . RATTI—MAGISTRETTI, Missale Ambrosianum duplex, Milano, 1913), — a Korbinián-evangeliáriumban (H. J. "WHITE,
Old latin biblical texts, I I I , Oxford, 1888, LIII—LV), — a Codex Rehdigeranusban (H. J. VOGELS, Collectanea biblica Latina, I I , Roma, 1913»
95—97)10
POLYCARP RADÓ, Das älteste Schriftlesungssystem d. altgallik. Litur
gie, Ephemerides liturgicae, különlenyomat, Róma, 1931, 18. p.
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(Le. 5, i — i i ) . Ettől kezdve kódexünk ezen betoldás miatt a
Romanumhoz viszonyítva mindig egy vasárnappal elmarad, azaz:
Romanum

IV. vasárnap = Szelepchényi kódex
V. vasárnap
V
—
VI
XXII.
„
=
„
„ XXIII.

így, bár ugyanazok ettől kezdve az evangéliumi szakaszok,
a Romanumhoz képest a kódex mindig egy héttel később hozza
őket. Kódexünkben hiányzik pünkösd után 24. vasárnap, mert
pótolja azt a „dominica ante adventum domini" (nr. 47.). A régi
öt advent-vasárnap emléke kísért itten, mert a következő négy
advent-vasárnappal együtt így öt vasárnap van. Az evangéliu
mok: az idézett vasárnapon a csodálatos kenyérszaporításról
szóló (Jo. 6, 5—14); a következő advent I. vasárnapján: Krisztus
virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálembe (Mt. 21, 1—9). Mind
kettő helyett e vasárnapokon a Romanumban az utolsó ítéletről
szóló evangéliumot olvassák, először Máté (Mt. 24, 15—35), majd
Lukács szerint (Le. 21, 25—33). Ez utóbbit kódexünk a II. ád
venti vasárnapon hozza és így akárcsak a pünkösd utáni vasár
napokon, itt is eltolódás áll be: a Romanum egy héttel előbb
olvastatja ugyanazt az evangéliumot. így kódexünk II—IV.
advent-vasárnapja ugyanazokat a períkopákat adja, mint a
Romanum I—III. advent-vasárnapja.
Az advent-vasárnapok után, mint láttuk, kimaradnak a
karácsonyi ünnepek és szokatlan módon rögtön öt vasárnapot
hoz: „Dominica post natale" elnevezéssel; ezek evangéliumai
különben teljesen azonosak a Romanum karácsony utáni evan
géliumaival; így tehát itt csak névbeli különbségről van szó:
Dom.

I.
II.
III.
IV.
V

post natale = Romanumban: Infra octavam Nativitatis
,,
„ =
„
Infra octavam Epiphaniae
„
„ =
„
Dom. II. post Epiphaniam
„
„ =
„
„ III. „
—
IV

A böjtelő (septuagesima) és nagyböjt perikopái (nr. 57—72.)
egy kivétellel megegyeznek a Romanummal: Nagyböjt II. vasár
napján azonban a Romanum az Űr színeváltozásának evangé
liumát olvastatja, kódexünk pedig a kánaáni-föníciai asszonyról
szólót (Mt. 15, 21—28), kinek leányát előzetes vonakodás után
Jézus meggyógyította.
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Ezekben kimerítően ismertettük a de tempore rész eltéréseit,
sajátosságait. Sikerült összehasonlítás alapján megtalálnunk az
eredetijét is. Láttuk, a rendszer alapjában véve természetesen
római, de nem az a rendszer, amelyet Nagy Károly birodalmá
ban leginkább használtak: nem az aacheni vártemplom (a Capella
Palatina) részére nem sokkal 814 (Nagy Károly halála) után
összeállított perikopa-rendszer. 20 Az eltérések elég nagyok, ha
ezzel vetjük össze kódexünk rendszerét. A BEissELnél közölt nagy
anyagot azonban összehasonlítva kódexünkkel, azt találtuk, hogy
az ismertetett sajátságok teljesen megtalálhatók egy tíz kézirat
anyagán vizsgált csoportban, mely a X. század óta nagyon el
terjedt: „ein seit dem 10. Jahrhundert weitverbreitetes Perikopensystem". 21 Nincs módunkban persze az apróságokra is figyelni:
a gallikán reminiszcenciákra, a karácsonyi ünnepek kiemelésére,
mert BEissELnél ezek nem tűnnek ki. A tíz kéziratból azonban
csak három egyezik meg egészen kódexünk rendszerével: ezek
ugyanis egészen úgy tartalmazzák a pünkösd utáni vasárnapok
sajátságait, mint a Szelepchényi-kódex és egyúttal megegyeznek
vele perikopáikban a karácsony előtti öt vasárnapon is.22 A há
rom egyező kézirat a következő: Szent Ansfried evangéliumos
könyve az utrechti érseki múzeumban (IX—X. század), továbbá
a süsterni bencés apátságé (Maastricht mellett) a X I . századból,
végül a trieri Egbert-kódex (X. század végéről).23
A Szelepchényi-kódex de tempore perikoparendszere, az egy
házi év vasárnapjai és ünnepeinek evangéliumai, tehát nem saját
20

Közölte S T , BEISSEL, Entstehung der Perikopen des Römischen MessBuches, Freiburg i. B., 1907, 131—141.
21
S T . BEISSEL, Entstehung der Perikopen, 161—162, Kolonne 12.
(Varia). Az összehasonlító táblázat a 164—16$. l.-on van, a 12. oszlopban
van az említett csoport.
22
V. ö. BEissELnél, I 6 J , 7. Anm. Ebből kitűnik, hogy a kenyérszapo
rításról szóló evangélium csak ezekben a kéziratokban van meg. A bambergi
evangéliumoskönyv ( X I I . század) nem egyezik egyebekben teljesen kódexünk
kel, a pünkösd utáni 19. vasárnap a kölni evangéliumos könyv (X. század)
néhány perikopában nem egyezik: kitűnik ez BEISSEL 161. 1. egybevetve
157— 159- l.-pal.
23
BEISSEL i. m. 161. 1. A böjtelő és a nagyböjt idejét már nem tudom
egybevetni, mert BEISSEL erre vonatkozóan már nem hozza ezen kódexek
rendszerét; de ez már nem fontos, mert itt úgyis az egész időben csak egy
eltérés van: a nagyböjt I I . vasárnapján.
Magyar Könyvszemle 1939, IV. füzet.

24
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szerkesztésűek, mint ez ebben a korban egészen természetes, ha
nem egy a X. század óta elterjedt rendszer átvétele. Ezt a rend
szert azonban a karoling birodalomban használták, és bizonyos
változata a frank birodalom északi részén alakult ki; Utrecht,
Maastricht (Süstern apátság) és Trier környékén, mely szintén
ide vonható, mint az egykori Belgica prima második fővárosa,
a frank birodalom része. Ezzel az eddig még általános megállapí
tással akkor barátkozunk meg teljesen, ha a Sanctorale közelebbi
vizsgálatát is elvégeztük, mert ez nagy mértékben megerősíti
eddigi megállapításunkat. Magában véve a Sanctorale-t a Szelepchényi-kódex szerzője más forrásból, más ország kódexei szerint
állíthatta volna össze, de amint látni fogjuk, ennek eredetije is a
frank birodalom északi részére helyezhető.
2. A szentek ünnepeinek

jegyzéke (Sanctorale) szintén

XI.

századi. Már nagyjából RÁTH GYÖRGY megállapította ezt a té

telt, amit mi részletes vizsgálattal mutatunk most ki: „Maga az
evangeliárium kézirata nyilván a XI., X I I . században benedek
rendi szerzetesek számára készült, mert a szentek névsorában ki
vételesen Szent Benedek apátnak három ünnepe fordul elő, a fel
sorolt szentek közül pedig egy sincsen, aki az iooo-ik éven túl
élt volna." 24 Ez valóban így van: ennek igazolására a II. részben
a perikoparendszer közlésénél minden ünnephez és minden szent
hez odaírtam annak korát is. A legifjabb ünnep, mely az idő
meghatározás kiindulópontját adja: nr. 113. (fol. 36 v.) „De sco
Adalberto", ugyanattól a kéztől írva, mely a kódexet írta. Szent
Adalbert 997-ben halt vértanú halált a poroszok közt, Magyar
országgal való kapcsolatai közismertek, az ifjú Szent Istvánra
volt hatással és ő bérmálta meg. A Hahóti-kódexben — tehát
1073 és 1092 között — egy napon, közös miseimádságban ülik
meg ünnepét Szent Györggyel (április 23), de már a votívmisék
között van külön ünnepe is, „de csak a Pray-kódex választja el
a két ünnepet, úgyhogy Szent Adalbert napját április 23-ra,
Szent Györgyét 24-re teszi". 25 KNIEWALD DR.-nak ez a megálla24
25

L. 12. jegyzetet.

KNIEWALD—KÜHÁR FLÓRIS, Magyar szentek ünnepei és miséi a
Pray-kódexben, Pannonhalmi Szemle, 1939. 1. sz., különlenyomat, 10. 1.
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pítása 26 kiegészül egy másik megjegyzéssel: „Lassanként a két
ünnepet különválasztották, . . . a Pray-kódexben ez a folyamat
be van fejezve és ma az egész országban április 23. van Szent
Adalbertnek és április 24. Szent Györgynek az ünnepe. Egy év
tizeddel ezelőtt még Zágrábban is így volt." Azt a meglepő fel
fedezést tesszük, hogy a mi kódexünkben már szintén megvan ez
a különválasztás:
nr. 113- De sco Adalberto. —
nr. 114. De sco Georgio. —
Ebből azonban éppen nem következik, hogy a Szelepchényikódex időben talán a Hahóti után volna helyezendő. Ennek tel
jesen elegendő okát adja az a feltevés, hogy Adalbert valamilyen
okból a kódex írója szemében magasabbrangú volt Szent
Györgynél: ennek pedig legbiztosabb oka az lehet, hogy a testü
let, melynek részére készítették, Szent Adalbert patroniciuma,
védnöksége alatt állott, mint az esztergomi székesegyház és a
XI. század első felében részben bencésekből, részben kanonokok
ból álló káptalanja. A templom védőszentjének ünnepe ugyanis
sokkal nagyobb ünnep, mint más szenté, és ezért mindenütt ki
szorítja az aznapi szentet. A Hahóti-kódexnél ez a körülmény
nem állott fenn és ezért egyesítette a két ünnepet, mégpedig úgy,
hogy az eredeti szentet tette előre: „De sanctis Georgio atque
Adalberto", 27 amint ezt a XI. században már másutt is meg
találjuk. 28
26
KNIEWALD, A Hahóti-kódex (zágrábi Mr. 126. kézirat) jelentősége
a magyarországi liturgia szempontjából, Magyar Könyvszemle, 1938. II. szám.
Különl. 15. 1. E tanulmányt ezentúl „KNIEWALD, Hahóti-kódex I I " jelzéssel
idézzük.
27
KNIEWALD KÁROLY, A zágrábi érseki könyvtár MR. 126. sz.
(XI. század) jelzésű Sacramentariumának magyar rétege a MR. 67. sz.
zágrábi Breviárium (XIII. század) megvilágításában. A magyarországi litur
gia legrégibb emléke, Pannonhalmi Szemle, 13 (1938) 36—54. 1. Ezt nevezte
később KÜHÁR FLÓRIS hatására HAHÓTI-KÓDEXNEK. Mi az egyszerűség ked
véért e cikket ezentúl „KNIEWALD, Hahóti-kódex I." alatt idézzük.
28
Egy Siena-környéki monostor Sacramentariumában (XI. század), jelen
leg Rómában, a Biblioteca Casanatense-ben n. 1907.: „S. Georgii, eodem die
S. Adalberti", közölte A. EBNER, Quellen und Forschungen zur Geschichte
und Kunstgeschichte des Missale Romanum im Mittelalter. Iter Italicum, Frei
burg, i. B. 1896, 164. S. — Ezentúl röviden „Iter Italicum" néven idézzük.
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A Szelepchényi-kódex keletkezésének kiinduló pontja tehát:
a második évezred fordulója. Nem szabad ugyanis feledni, hogy
a vértanúk tiszteletéhez ebben a korban még nem tartozott a levatio, a sírból való kiemelés és oltáron történő elhelyezés szer
tartása. És valóban éppen ADALBERTCÍ bámulatos gyorsan kezd
ték tisztelni. Hét éven belül halála után már megvan egykori
rendtársától és jóbarátjától, CANAPARIUS apáttól megírt élet
rajza.20 Canaparius a római Szent Bonifác- és Alexius-kolostor
apátja volt és már 1004-ben meghalt, tehát 1000 körül írt.30
Hasonló az eset querfurti SZENT BRÚNÓ püspök, CANAPARIUS
volt szerzetestársa esetében is: ez 1004-ben írta meg SZENT ADAL
31
BERT történetét.
Valóban, hogy bebizonyítsam, mennyire gyor
san terjedt egyes helyeken SZENT ADALBERT kultusza, bemutatom
néhány itáliai és németországi példán a XI. századból. Az imént
idézett Siena-környéki sacramentariumon kívül, mely EBNER sze
rint a XI. század elejéről való, idézhetők még más itáliai kézira
tok is;32 a németországi korai tiszteletre pedig egy lorschi sacramentariumba a X I . század elején jegyezte be valaki a szentmise
kánonjába, a Communicantes imádsághoz: „Uodalrici. Adalberti". Szent Ulrik négy évvel Adalbert halála előtt lett szentté
avatva, 993-ban. 33
Az ezredforduló
kódexünket.

előtt

tehát semmiképen

nem

írhatták

b) Most azonban azt próbáljuk megállapítani, mi szabja
meg előre a határt (a terminus ad quem-et). Először azt bizonyít29

M I G N E P. L. 138, 859—888.

30

A. F. GOMBOS, Catalogus fontium Históriáé Hungaricae aevo ducum
e t regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi D C C C usque ad
annum MCCCI, Budapest, 1938. III. k. nr. 4913, p. 2297. — A Szent István
Akadémia kiadásában megjelent művet ezentúl „GOMBOS, Catalogus" jelzés
sel idézzük.
31

GOMBOS, Catalogus III, nr. 4912, p. 2297.

32

A X I . századi Rituale Strumense már hozza a Mindenszentek litániájában Adalbertet (EBNEB, Iter Italicum 41). — Egy X I . századi Missale
plénum, Velence környékéről (Bologna, Biblioteca d. Universitá 2679. nr.,
EBNEBnél 19 S.), kalendáriumában április 23.
33

Roma, Vatic. Palát. nr. 495, saec. X. ex. EBNER, Iter Italicum, 247. S.
Idézi L. D E L I S L E , Mémoires sur d'anciens, sacramentaires 238, p. is.
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juk, hogy semmi sincs, ami a X I . századon túl mutatna, majd
azt, hogy a Sanctorale természete szerint is a X I . századba illik.
Semmi sem mutat a XI. századon túli időre, sőt még a szá
zad második jelére sem. Első pillantásra talán itt-ott nehézséget
látnánk, ilyent többet is lehet találni, de közelebbi vizsgálatra
kiderül annak alaptalansága. így pl. december 6. Szent Miklós
ünnepe, sem a Gregorianumban, sem a Gelasianumban nincs meg,
ereklyéi 1087. kerültek a kisázsiai Myrából Bariba, ez tehát a
század végére utalna. Köztudomású azonban, hogy ebben az eset
ben a szent tisztelete megelőzte a translatiót, ereklyéinek átvite
lét. Németországban ugyanis tiszteletét THEOPHANU, II. O T T Ó

görög felesége szorgalmazta, Frankhonban pedig ugyanebben
az időben (X. század) a normannok 34 Ehhez még azt is
hozzátehetjük, hogy Magyarországon a Balkánról valószínűleg
Szent István maga szerzett ereklyéket Szent Miklós testéből.35
Ugyanígy van a dolog november 2. Szent Eustachiusszal, kinek
ereklyéi 1190. kerültek Párizsba, ahol tiszteletükre a Szent
Eustache-templomot emelték.36 Ez igaz ugyan, mindazonáltal
tény, hogy EusTACHiust, a római tábornok-vértanút (HADRIANUS
alatt), Rómában már a VIII. század elején tisztelték. A kultusz
alapja ezúttal nem az ereklyeátvitel, translatio, hanem a szentnek
nagyon népszerű legendája, mely Keletről görög nyelven, majd
latin és a népnyelvek fordításában egész Európában elterjedt.37
Az augusztus 6-i Urunk színeváltozásának (Transfiguratio) ün
nepe bár még nem régen későbbinek gondoltuk Nyugaton, 38
éppen az ezredforduló körül terjedt el a frank birodalomból. Ez
az ünnep a Táborhegyi három bazilika dedikációs évfordulója,
és széltében azóta terjedt el, hogy 999-ben a francia származású
II. Szilveszter pápa szomorúan írt „ex persona Hierosolymae de34
Köztudomású már manap: 1. Lexikon für Theologie u. Kirche V I L
(1935) S82—3. 1.
35
L. lent 148. jegyzetet.
36
KNIEWALD KÁROLY, A Pray-kódex Sanctorale-ja, Magyar Könyv
szemle, 1939. január—március szám, különlenyomat, 24. 1. — Ezentúl,
„KNIEWALD, Pray-kódex" jelzéssel idézzük.
37

H . DELEHAYE, Bulletin de l'Académie
lettres, Bruxelles, 1919, 175—210. 1.
38

Pl. KÜHÁR

rom, 1933, 427. 1.
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vastatae ad universalem Ecclesiam" és így különösen frank föl
dön a Palesztina iránti érdeklődés mind nagyobb lett.39
A XI. század körül az apostolok vigiliája okozott első pilla
natra nagyobb gondot. Kódexünkben ugyanis az apostoloknak,
kettő kivételével, vigiliájuk van (nincs február 24., Mátyás és
május 1., Fülöp és Jakab):
Jun. 28. Pétri et Pauli. A VI. sz. óta általános. Megvan: H. és P(SX K).
Jul. 28. S. Jacobi. X. és XI. sz. megvan már.40 Megvan: P(K).
Aug. 23. S. Bartholomaei. Eddig nem találom a XI. szóban." Megvan: P(K).
Szept. 20. S. Matthaei. X.—XI. szóban megvan.42 Megvan: H. és P(Sj K).
Okt. 27. Simonis et Judae. XI. sz. eleje óta megvan.43 Megvan: H. és P(Sj K).
Nov. 29. S. Andreáé. Már 800 k. megvolt.44 Megvan: H. és T?(S1 K).
Dec. 20. S. Thomae. XI. szóban eddig nem találtam.45 Megvan: P(K).
A Hahóti-kódexben, mely X I . századi, hiányzik tehát há
rom vigilia: Szent Jakab, Bertalan és Tamásé. Ez egyedül azon
ban nem perdöntő tényező, mert a vigiliák történetét a szakiro
dalom nem dolgozta ki még eléggé és ezért lehetséges, hogy a
XI. század elején már valahol az összes apostolok vigiliáit ünne
pelték.
A Sanctorale természete szerint is a XI. századba illik. Két
adatot említhetünk fel erre nézve, előlegezve azt a később igazo39

J. B. FERRERES, La Transfiguration de N . Seigneur, Ephemerides
Theol. Lovanienses V, 623—643; id. A. BAUMSTARK, Oriens Christianus
193e, 113—114.
40
A vigiliákra nem fordítottak eddig különös gondot, így nem lehet
kimondani, hogy ha eddig nem is találtak meg a X I . században valamilyen
vigiliat, az azt jelentené, hogy ennél az időnél későbbre kell tenni az azt
tartalmazó liturgikus könyvet. — Szent Jakab vigiliáját megtalálhatjuk egy
regensburgi evangéliumban (X. század), egy római, valamint egy mainzi,
végül egy krakói evangeliariumban (XI. század). L. S T . BEISSEL, Entstehung
d. Perikopen, 184. Anm. 3. és 182. Anm. 2.
41
Sem BEissELnél nincsen a 182—188. táblázatnál feltüntetve, nem
találtam EBNER, Iter Italicumnál sem.
42
A trieri Egbert-kódex (X. század), valamint a krakói evangeliárium
már ismeri. L. BEISSEL, Entstehung d. Perikopen 186. Anm. 4.
43
Sz. BERNWARD evangéliumos könyvében (XI. század eleje) és a
süsterni apátság evangeliáriumában van meg. L. BEISSEL i. m. 187.
44
A legrégibb apostol-vigilia Péter és Pál után: megvan már az Adakódexben (Trier) 800 körül; és a 814 után írt aacheni karoling evangeliarium
ban s azóta mindenütt. L. BEISSEL i. m. 188.
43
L. fent 41. jegyzetet.
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landó megállapításunkat, hogy kódexünk bencés szerzetesek ré
szére készült. Hiányzik ugyanis október j . Piacidus vértanú és
társainak ünnepe, ki Szent Benedek tanítványa volt, és hiányzik
november 2. Halottak napja. Ez így illik a XI. századhoz:
a Hahóti-kódexben is mindkettő hiányzik, a XII. század végéről
való Pray-kódexben ellenben megvannak. Piacidus ünnepe
ugyanis a monte-cassinoi Petrus Diaconus nyomán keletkezett
(f 1138), aki elégséges történeti alap nélkül Szent Benedek tanít
ványának tartotta a Martyrologium Hieronymianum „Piacidus
martyr in Sicília", különben ismeretlen vértanúját és még ön
kényesen társaivá nevezte ki az ezen a napon szereplő Euticiust
és társait, holott ezek Heracliában, Thraciában haltak vértanú
halált. Bár történetileg manap már tudjuk, hogy ez az azonosítás
helytelen volt, Piacidus vértanú és társainak tisztelete rohamosan
terjedt ezentúl a szentbenedekrendi kolostorokban. 46 A Praykódexben nemcsak ez az ünnep van meg, hanem november 2-án
a bejegyzés: „Recordatio omnium defunctorum". Ennek hiány
zása kódexünkben és a Hahóti-kódexben a koraiság bizonyítéka.
Minden cluny kolostor részére SZENT O D I I O apát rendelte el
Mindenszentek ünnepe után a Halottak napját, 47 a cluny kolos
torokból terjedt azután más bencés kolostorokba is el. Egy bizo
nyos: kódexünk bencés jellege elvitathatatlan, mint rögtön lát
juk, de nem Cluny kötelékébe tartozott, hiszen ezeket szoros
fegyelem fűzte egybe.
Azt a tételünket, hogy kódexünk Sanctorale-ja természete
szerint a XI. századba illik, úgy gondoljuk, még jobban bebizo
nyíthatjuk, ha vizsgálat tárgyává tesszük az abban előforduló
római eredetű szenteket, azaz. azokat, kiket először római litur
gikus könyvek említenek. Ezt a vizsgálatot egybekapcsoljuk a
Hahóti- és Pray-kódex Sanctorale-ja római „rétegének" vizsgá
latával, és így elvégezzük azt a munkát, melyre már a nagyon
48
A Pray-kódex kalendáriumában már megvan ez az ünnep: „Placidi
et Euticii martirum" néven, miből láthatjuk, hogy itt Petrus Diaconus hatása
látszik. A Placidus-ünnep történetét és irodalmát 1. a legjobb szakmunká
ban: A. M. ZIMMERMANN, Kalendárium Benedictinum. Die Heiligen und
Seligen des Benediktinerordens und seiner Zweige, I I I . Metten, 1937, 140.
142. S.
47

Statútum Odilonis pro defunctis MiGNE P. L. 142, 1038.
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érdemes kutató, KNIEWALD DR. felhívta a figyelmet: a Hahótikódexre nézve: „Nagyon érdekes volna a római réteget önmagá
ban vizsgálat tárgyává tenni, összevetni a Gregorianum és Gelasianum kézirataival", 48 a Pray-kódexre vonatkozóan ezt mondja:
„A római réteget vizsgálatunkban figyelmen kívül hagyjuk". 49
A régebbi római liturgiát a Sacramentarium
Gelasianum
képviseli, a VII. század elejéről. Közben Galliában még a gallikán liturgia uralkodott, de mindjobban elegyedett római szárma
zású elemekkel. Ennek következménye a Gelasianum frank recen
ziója lett a gelasián római liturgia újabb változata: 750—760 kö
rül. Ekkor vetett véget Nagy Károly a frank birodalomban ural
kodó liturgikus anarchiának: kötelezően előírta az I. Hadrianus
pápától küldött Gregorianumot 784—791 között. A sacramentariumnak megfelelően a többi liturgikus könyv is Aachenben ké
szült, a birodalmi scriptoriumban, ahonnan mindenfelé elterjed
tek, itt készült pl. a karoling evangeliárium is.50 800 és 900 között
azonban a nagyszámú régi gelasián típusú római és a még meg
maradt gallikán ritusú liturgikus könyv mégis követelte az élet
hez való jogát és lassanként az eredeti tiszta Gregorianumba e
könyvekből betoldások keletkeztek: sok ima, illetve evangéliumi
szakasz és lectio, valamint ünnep ezekből a régebbi könyvekbői
beszivárgott, és így keletkeztek az ú. n. fuzionált gregorián római
liturgikus könyvek. A X I . században tehát gelasián elemek
(imák, olvasmányok, ünnepek) jelenléte római ritusú liturgikus
könyvben egészen természetes: mindenikben így van.
A Szelepchényi-kódex szentek ünnepeinek jegyzéke (Sanctorale-ja) is ezt a tényt tükrözi vissza. Nyilvánvalóan későbbi álla
potot mutat a Nagy Károly korabeli eredeti gregorián tisztaságú
48

KNIEWALD, Hahóti-kódex II, 10.

A&

KNIEWALD, Pray-kódex 22. Itt

közölte KNIEWALD

3—14. l.-on a

Pray-kódex teljes Sanctoraléját, ami nagyon fontos, mert sajnos, az annyira
értékes és nemcsak a Halotti beszéd miatt nemzeti ereklyének számító Praykódex teljes kiadása még mindig késik. — Hahóti-kódex Sanctoraléját a
zágrábi kódexről KNIEWALD DR.-tól a Magyar Nemzeti Múzeumnak aján
dékozott fényképek alapján dolgozhattam fel; a kódex összes leveleit fel
ölelő fényképek a Nemzeti Múzeumban vannak.
50
L. fentebb 20. jegyzetet. A líturgiatörténetileg
KÜHÁR—RADÓ, Liturgikus Lexikon, 268—9.

közismert

tényt

L
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könyvekhez képest. Míg az említett aacheni evangeliárium ün
nepei még egészen gregoriánumból vett ünnepek és nincsenek
meg benne a Gelasianumban előforduló szentek ünnepei (az ú. n.
gelasián ünnepek, melyek az eredeti Gregoriánumból hiányoz
nak), a Szelepchényi-kódexben már nagy számmal vannak gela
sián szentek is, amellett visszatért, mint a legtöbb liturgikus
könvv, a X—XI. század folyamán a szentek ünnepeinek az egy
házi évtől való különválasztásához (külön proprium de tempore
és Sanctorale), mint az a Gelasianumban volt. H a most a Hahótikódexszel és a Pray-félével összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy a
Szelepchényi-kódex korábbinak mutatkozik ezeknél: önállóan
szerkesztett ugyanis, nem vett fel minden ünnepet a gregoriáa
típusú könyvekből, de a gelasián ünnepek sincsenek meg benne
mind. Ezzel szemben a Hahódban majdnem minden gregorián
és gelasián ünnep megvan, a Prayban pedig mind.
Nevezetesen a tiszta stílusú gregorián könyvekben előfor
duló ünnepek közül nincsen meg a mi kódexünkben: 51
Máj.

3. Alexander, Eventius, Theodolus. Megvan azonban: H. és P(SX K).
13. S, Mariae ad martyres.
„
„
H. és P(SX K).
Jun. 28. Leo papa.
„
„
H. és 1?(S1 K).
Aug. 18. Agapitus.
„
„
H. és P(C S1K).
22. Timotheus.
„
„
H. és P(C Sx K)..
28. Hermes.
„
„
H. és P(S t K).
29. Sabina.
„
„
H. és P(S t K).
Okt. 7. Marcus papa.
„
„
H. és P(SX K).
Nov. 1. Caesarius.
,,
„
H. és P(SX K).
11. Menna.
„
„
H. és P(S t K).
23. Clemens (megvan) et Félicitas.
„
„
PL és P(SX K).
29. Saturninus.
„
„
H. és P(C Sx K)..
Azok a „gregorián" szentek, kik a Szelepchényi-kódexben
megtalálhatók, mind megvannak a Hahóti-kódexben is. Ezen
kívül megvannak még azok a gregorián szentek is, kik, mint lát
tuk, a Szelepchényi-kódexben hiányoznak, mégpedig kivétel nél
kül, úgyhogy a teljes Gregorianum megvan e két könyvben.
51

Az ú. n. „gregorián", tehát a V I I I . század Hadrianus-féle liturgia
szentjeinek összeállítása legkényelmesebben megtalálható: V. LEROQUAIS,
Les sacramentaires et les missels manuscrits des bibliothèques publics de
France, I, Paris, 1924, p. XLIV—XLV. — E művet „LEROQUAIS" néven
idézzük ezentúl.
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A Gelasianum különleges szentünnepei, melyek az eredeti
tiszta Gregorianumból hiányoznak, szintén nincsenek meg mind
a mi kódexünkben. 52 Hiányzik:
Jan.

23. Emcrentiana.
Megvan azonban: P(K).
25. Preiectus.
„
„
H. és P(SX K).
Febr. 10. Soter, Zoticus, Ireneus, Jácint.
„
„
— P ^ K) az első
P(K) a második.
14. Vitális, Felicula, Zeno.
„
„
— P(SX K).
Márc. 7. Perpetua et Félicitas.
„
„
H. és P(C Sx K).
Máj. 3. Iuvenalis.
Aug. 1 Machabaei.
„
„
H. es P(SX K).
19. Magnus.
„
„
H. es P(C Sx K).
Okt. 7. Marcellus et Apuleus.
„
„
H. es P(S1 K).
Nov. 29. Chrysanthus, Maurus et Daria.
„
„
P(K).
Dec. 6. Oct. S. Andreae.
„
„
H. es P ^ ) ,
Azok a „gelasián" szentek, kik a Szelepchényi-kódexbe fel
vételt nyertek, mind megvannak a Hahóti-kódexben is, kivéve:
I. 19. Marius et Martha, X I I . 1. Damasus. A mi kódexünkbe fel
nem vett gelasián szentek közül szintén hiányzik I. 23. Emerentiana és X I . 29. Chrysanthus stb., a Hahótiban, ezek a Prayban
is csak a Kalendáriumban vannak meg; mindkét kódexnél hiány
zik: V. 3. Iuvenalis.
A gregorián ünnepek tehát mind megvannak a két fiatalabb
kódexben, a Hahótiban a gelasián ünnepekből öt hiányzik, a
Prayban egy.
Úgy hisszük, az elmondottak alapján joggal mondhatjuk,
hogy a Sanctorale a XI. századból való. Még közelebb visz ben
nünket kódexünk eredetéhez, hogyha a szentek ünnepei közül
azokat tesszük vizsgálat tárgyává, melyek sem a Gregorianumban, sem a Gelasianumban nincsenek meg: ezek ugyanis még kö
zelebbről határozzák meg azt; megmutatván, hogy bencések ré
szére és a frank birodalom északi részén készült.
j . A kódex kétségtelenül bencés szerzetesek használatára ké
szült. Mint előbb idéztük, ezt vette észre már R Á T H GYÖRGY is,
természetesen anélkül, hogy ebből a szempontból is tüzetes vizs
gálat alá vette volna kódexünket. Ez még eddig egyáltalán nem
történt meg, és mi a következőkben végezzük el. Mindenekelőtt
M

Jegyzékük LEROQUAIS I, p. XLV—XLVI.
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nyilvánvalóan bencés szerzetesek részére van a kódexben március
21. Szent Benedek ünnepe (nr. 107), mely még sem a Gregoriá
nunkban, sem a Gelasianumban nem volt meg. Az ünnep azonban
vigiliával és oktávával, teljes fénnyel július 11. van meg kó
dexünkben:
nr. 148. De vigília sei Benedicti.
nr. 149. In die sco.
nr. 152. De oct. sei Benedicti.

Mint tudjuk, ez az ünnep annak emlékére keletkezett a fran
cia S. Benoit-sur Loire apátságban, Fleuryben, mert AIGULF szer
zetes a longobardoktól elpusztított Monte Cassinoról elhozta ha
zájába Szent Benedek és Skolasztika holttestét és ott ünnepélye
sen eltemették. 673. december 4-én érkeztek meg a szent testekkel
a szerzetesek Fleuryba és a következő évnek július 11-én helyez
ték el az ereklyéket nagy ünnepélyességgel a fleuryi Mária
templomban. Ez az ünnep volt ezután a Translatio ünnepe. Tud
juk azt is, hogy az itáliai kolostorokban ez az ünnep nem volt
meg, Monte Cassino ugyanis tagadta az ereklyeátvitel történetét.
Németországban ritka az ünnep, különösen nyolcaddal, mint ezt
már KNIEWALD kimutatta, 53 annál érdekesebb, hogy a Hahótikódexben és Pray-kódexben viszont megvan. Ugyancsak KNIEWALD DR. hívta fel a figyelmet arra, hogy a translationak ezt a
Fleuryből kiinduló ünneplését a XII. század végéig leginkább
Corbieban, vagy az arrasi egyházmegyében találjuk meg. öröm
mel fűzhetem a kiváló kutató igazolásához a következő kis meg
figyelést: Corbieban is az volt a szokás, hogy ez az ünnep meg
volt ugyan, de nem nevezték azt translationak, hanem egyszerűen
ünnepnek: „Natale s. Benedicti abbatis"-nak, a mi kódexünk is
tartózkodik a translatio elnevezéstől.5*
Még inkább Fleury felé mutat azonban egy másik ünnep
kódexünkben:
nr. 237. (dec. 4.) De translatione sei Benedicti.
83

Pray-kódex, 25—27.
így a corbie-i, északfranciaországi apátságnak Rodradus-féle Sacramentáriuma: fol. 224. „V. id. jul. Nat. s. Benedicti a b b " ; ugyanitt a Sacr.
Ratoldi: fol. 189. V.: „Eod. die vig. s. Benedicti abb.", fol. 190.: „Natale
s. Benedicti abb.", fol. 191.: In oct. S. Benedicti abb.". L. LEROQUAIS I,
27, 80.
54
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Ez az ünnep Szent András és Miklós ünnepe közé esik (de
cember 1. és 5. között lehetett tehát). Ez az ünnep elég ritkán
fordul elő és kizárólag frank földön. Annak emlékezetét hirdeti,
hogy ezen a napon érkezett meg AIGULF szerzetes Szent Benedek
és Szent Skolasztika testével Fleuryba és ezért ezen a napon a
„tumulatio", eltemetés emlékét tartották meg. Később többször
menekülni kellett az ereklyékkel a normann pusztítások elől, míg
883-ban végérvényesen visszavitték Szent Benedek testét a Má
ria-templomba, mégpedig újra december 4-én. Ez az újabb translatio, az „Illatio. S. Benedicti" azután az eredeti tumulatio ün
nepét egészen háttérbe szorította. 55
Nyilván következnék kódexünk szorosabb kapcsolata Fleuryvel, azonban az ilyen singulárisabb ünnep rendszerint akkor szá
mít döntőnek, ha egyedül van. Nálunk azonban még más különös,
ünnep is van: Szent Mihály főangyal kiváló tisztelete:
nr. 120. De sco Michaele (Máj. 8.)
A Monte Gargano dedicaticja
nr. 203. De sco Michaele (Szept. 29.) A Via Salaria templ.
„
nr. 212. D e sco Michaele ( O k t . 16.) I n periculo maris temp. „

Az előző két ünnep elég gyakori Nyugaton, de annál ritkább
az utóbbi: október 16-i ünnep, melynek nevét csak egy-két frank
sacramentariumban találtam. Teljes nevét egy bencés apátság
(S. Aubin d'Angers) sacramentariumában láttam: (Október 16)
„Dedicatio ecclesie sancti micahelis in periculo maris".™ Vigiliával van meg, mint nagy helyi ünnep a Mont St. Michel-i Missaléban.57 Mont S. Michel a Normandiában alapított bencés apátság,
I. RICHARD normann herceg alapította az addigi káptalan helyett
bencés szerzetesek részére. A normann part egy gránitszikláján
még ma is áll az épület és a templom, mely az apuliai Monte Gar
gano után a középkor leghíresebb Szent Mihály búcsújáróhelye
55

ZIMMERMANN, Kalendárium Benedictinum, II, 1934, 434—435.
A bencés korban írt sacramentarium ez, tehát 966 előtt, mert ezután
kanonokok foglalták el, 1. V. LEROQUAIS, I, 7 1 ; még: I, 183, 319, 349.
57
Fol. 185. v.: „In vigilia s. michaelis archang.", fol. 186.: „S. michaelis archang." (okt. 16). LEROQUAIS II, 4 1 ; e Missale a X I I I . századból
való ugyan, de kétségtelen, hogy 966 előtt is megvolt az ünnep, csak nem
ismerünk előbbi időből Mont St. Micheli egész könyvet, kivéve egy X. szá
zadi sacramentarium-töredéket (LEROQUAIS I, 75), ebből pedig nem látni,
megvolt-e.
56
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volt. A híres kolostornak nagy könyvtára volt, mely azonban
szétszóródott, elkallódott. Könnyen lehet, hogy megtalálhatnok
kódexünk eredeti példányát e könyvek között. Az apátságot
966-ban Fontenelleból hozott szerzetesekkel népesítették be.58
A kódex Sanctoraléjának többi bencés jellegű ünnepe a kö
vetkező:
Január 15. Maurus, Szent Benedek tanítványa, glanfeuili
apát (?), f 584 (?).
Február 1. Brigida, az ír Kildare apátnője, Írország pátronája, f 523. Az ír-skót szerzetesség képviselője, melyet a frank
bencés kolostorokban mindig nagyra tartottak, hiszen az egykori
skót alapítások mind elfogadták a bencés Regulát. Brigidát ezen
kívül azért is tisztelték, mert ereklyéi a VIII. században frank
földre kerültek: az elzászi Honauba és Strassburgba.59
Február 10. Skolasztika, Szent Benedek nővére, f 543 (?)•
Teste a 67 3-i átszállításkor Fleuryből mihamar Mansba került,
ekkor kezdődik frank földön tisztelete is, mégpedig oly mérték
ben, hogy pl. a párizsi Bibliothèque National valamennyi liturgiái kéziratában megtalálható. 60
Április 23. Szent Adalbert ünnepe (f 997), fogadalmát 990ben tette le a római Szent Bonifác és Alexius kolostorában, fogadalmi oklevele eredetiben megvan Brevnovban, melyet ő ala
pított. 61
Június 5. Bonifác, angolszász szerzetes, mainzi érsek, Német
ország apostola, t 755- Franciaországban is tisztelték, nagy mun
kássága miatt. 62
Augusztus 7. Donatus, Besançon püspöke, t 660 előtt.
Luxeuili oblátus volt. Besançonban és másutt apátságokat alapí
tott, ezért a bencések tisztelték.
58
A Mont St. Michel-re vonatkozó irodalmat 1. Lex. F. Theol. u. Kirche
VII, 309. — KNIEWALD, Hahóti-kódex IL és e számban megjelent tanul
mánya végén (A Pray-kódex tartalma, kora, jelentősége) kimutatta, hogy a
Hahóti-kódex a fontenelle-i bencés apátságra utal. Ez ismét érthetőbbé teszi
a két kódex nyivánvaló rokonságát.
59
Acta Sanctorum Hiberniae, 1888, 1—75.
60
Catalog. Cod. Hag. Paris, III, 619, 667. 1. ZIMMERMANN, Kalen
dárium Benedict. L 196.
81
ZIMMERMANN, Kalend. Bened. II, 98. Anm. 2.
82
V. ö. Catalog. cod hag. Paris, III, 655, ZIMMERMANN, Kalend. Bened.

II, 277.
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Október 2. Leodegarius, S. Maixent apátja volt, majd autuni
püspök, 660 után mindenütt a bencés Regulát vezette be. Erősza
kos halála után először az arrasi egyházmegye egy kis templomá
ban, Sarcingusban helyezték el, ez a későbbi St. Léger (Leodegarius). Az egész frank területen nagy volt a tisztelete.63
Október 16. Gallus, Svájc apostola, ír-skót szerzetes, ír ne
vén Gallech, Szent Kolumbánnal együtt jött Európába, de Svájc
ban elvált tőle és a későbbi Sankt Gallen helyén mint remete élt,
hol f 640. Ünnepéről ZIMMERMANN így nyilatkozik: „Fest 16. X.
wurde fast überall im Abendland gefeiert, soweit irischer und
fränkischer Einfluss reichte". 84
Október 24. Maglorius, Jersey szigetén (a francia parttal
szemközt) élő remete, kit a IX. század legendája szerint Bretagne
apostolának tartottak. Testét a lehoni kolostorból a normannok
elől menekülő bencések Párizsba vitték és ott 960 körül a St. Mag
loire apátságot emelték holtteste fölött. Különben elég ritka a
tisztelete, Párizsban, azonkívül a rennesi és doli egyházmegyében
tisztelték.65
Nov. 7. Willibrordus, angolszász bencés, 11 társával együtt
a frízek térítője volt; PIPPIN, frank majordomus fríz hadjárata
alatt a frank sereget nyomon követte és a hódolt területen térí
tett. PIPPIN sürgetésére a pápa érsekké nevezte ki (695), szék
helyül a majordomus Utrecht várát jelölte ki neki. Mikor 697
Echternachban a misszió utánpótlására bencés apátságot alapított,
a meghódított fríz terület már nagyobbára keresztény volt. Tisz
telete Utrechtben, Hollandban, a flamand egyházmegyékben,
Luxemburgban terjedt el. Magától értetődő, hogy ő sem német,
hanem franknak számító szent.66
November 16. Othmarus, SZENT GALLUS sírja fölé 80 évvel
e szent halála után Kis PIPPIN frank király segítségével bencés
kolostort emelt, melynek első apátja volt, f 759«67
November 21. Columbanus, ír-skót vándorszerzetes, ki a
frank területen Luxeuilt, Észak-Itáliában pedig a híres Bobbiot
93

ZIMMERMANN, Kalend. Bened. III, 125—129.

94

ZIMMERMANN, Kalend. Bened. III, 189.
ZIMMERMANN, Kalend. Bened. III, 217.

88

M

ZIMMERMANN, Kalend. Bened. III, 270—4.

°~ ZIMMERMANN, Kalend. Bened. III, 314. Anm. 1.
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alapította. Később ezek a kolostorok csakhamar a bencés Regu
lát vették át (legkésőbb a VII. század végén), ezért Columbanust
a bencések tisztelték. ZIMMERMANN szerint „gefeiert in den Klös
tern des Frankenreiches". 68
December íj. Maximinus, nem MAXIMINUS, a trieri püspök,
ki f 349, mert ennek ünnepe május 29-én van. Micy I. CHLODWIG,
frank király alapítása, az orléansi egyházmegyében 498 körül.
Az abbatia Miciacensis első apátja MAXIMINUS volt, a frankok
nagy térítője, REMIGIUS segítőtársa. Természetesen MAXIMINUS
nem volt bencés apát, hiszen 520. december 15-én halt meg, mi
kor még SZENT BENEDEK élt. Mivel azonban az apátság a V I I .
század folyamán bencéssé lett, ezért frank bencéseknél megtalál
ható a tisztelete.69
Kódexünk kétségtelenül bencések használatára készült tehát.
Mégpedig, úgy hisszük, már eddig is világosan látható, hogy
eredetije, melyről másolták, vagy esetleg több ilyen mintapéldány,
melyekből összeállították, kétségtelenül frank bencés kolostorban
használt liturgikus könyv volt. Hiszen frank jellegű a július 11-i
Szent Benedek-ünnep, még inkább a december 4-i Illatio ünnepe,
Mont St. Michelre utal Szent Mihály tisztelete, különösen pedig
október 16-i helyi ünnepe „in periculo maris". A többi bencés
szent pedig mind a frank birodalommal kapcsolatban levő: talán
ide kell számítanunk az érdekes st. galleni csoportot is október 16Gallus, november 16. Othmarus és esetleg november 21. Columbanus is, kinek jelentékeny ereklyéi kerültek 830 körül St. Gallenbe, úgyhogy külön kriptát építettek neki. 70 Különben érthetet
len kódexünkben St. Gallen e szereplése. Egyedüli nem frank
kapcsolatúnak látszik: június j . Bonifác, ki, úgy gondoljuk, ki
váló jelentősége miatt került frank liturgikus könyvekbe, külön
ben is a frank birodalomban mindenütt szorgalmazta a bencés
Regula bevezetését.71 A másik pedig SZENT ADALBERT, kinek nem
volt kapcsolata a frank birodalommal. Ez alkalommal nyomaté
kosan meg kell jegyeznem, hogy ADALBERT tisztelete mennyire
68

ZIMMERMANN, Kalend. Bened. III, 342.
Épp ezért ZiMMERMANNnál I I I . kötetben hiányzik is; 1. azonban
Gallia Christiana vet. IV. (i6$6), 632. s. Ünnepe már megvan a 880 k. írt
senlisi bencés sacram. naptárában (Delisle, Memoire, 313—325.).
70
ZIMMERMANN, Kalend. Bened. I I I , 342. C.
71
ZIMMERMANN, Kalend. Bened. II, 272.
69

388

RADÓ POLIKÁRP

nem frank. Hiába állítja általánosságban ZIMMERMANN: „Fest 23.
IV. in allen Martyrologien und Kaiendarien seit 1000 . . . Sofort
als Martyr Christi allgemein verehrt", 72 Franciaországban csak
későn kezdették tisztelni, akkor is csak itt-ott. Tiszteletének első
nyomát a XIV. században találtam egy Missaleban, addig nem
található. 73 ADALBERT ünnepe kétségen kívül nem volt kódexünk
eredetijében benn, hanem ott került bele, ahol a Szelepchényikódex kéziratát szerkesztették, szerintünk Magyarországon.
4. A kódex eredetije a frank birodalom északi részéből
származik. Már eddig is láttuk, hogy a Szelepchényi-kódexet oly
könyv, vagy könyvek után készítették, mely frank bencések
részére készült. Ezért nem törődünk többé ezekkel a bencés ünne
pekkel, hanem kizárólag azokkal akarunk foglalkozni, amelyek
e zekén kívül megerősítik s kétségtelenné teszik a tényt, hogy
kódexünk eredetije (egy vagy több könyv) valóban a frank biro
dalomból való.
a) Először a frank területen általánosan tisztelt szenteket
vegyük sorra: azokat, ahol nem számít, hogy hol éltek, hol van
nak eltemetve, mert az egész frank területen általános tisztelet
nek örvendettek. Ezek a következők:
Január 13. Hilarius, Poitiers püspöke, f 366.
Május 31. Petronella, egész nevén Aurelia Petronilla, ókori
római vértanú. Testét a Domitilla-katakombából I. PÁL pápa
(755—j6y) vitette át a Szent Péter-templomba. Frank földön
rohamosan terjedt ettől kezdve tisztelete és a francia népnek
pátronája lett.74
Július 4. Translatio S. Martini, és
November 11. Szent Márton egész Franciaországban elter
jedt ünnepek, 75 tours-i Szent Márton, ki sok kolostornak volt a
védőszentje, Pannoniából származott, f 397.
72

ZIMMERMANN, Kalend. Bened. II, 99.
Paris Bibi. National ms. lat. 826, LEROQUAIS II, 201. Előbbi korban
nem találtam nyomát, sem Leroquais első kötetében, sem L. DELTSLE, Memoire
sur d'anciens sacramentaires, Paris, 1886 gyűjteményében.
71
P. DAUGLEFORT, Ste. Petronille, patronne de la France, Avignon,
73

1911.
73

V. ö. az auxerre-i zsinat határozatát (5. can. D. Mansi, Collectio
concil. IX, 912).
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Szeptember 22. Mauritius és vértanú társai, az acaunum-i
(Svájc) katona vértanúk a thébai légióból, f 286 vagy 302.76
Már a Merowingok idejében tisztelték őket frank földön, mert
még a régi gállikán liturgikus könyvekben, ahol még nagyon
kevés szentnek ünnepe fordul elő, is megtalálhatók. 77
Október 1. Remigius. Remigius a frankok apostola, I. CHLOD
WIG keresztelője, természetesen az egész országban tisztelt szent.
A másik két szent inkább helyi jellegű, ki Remigiussal együtt
van kódexünkben.
Október 9. Dionysius, Párizs első püspöke 200 körül élt, a
St. Denys-apátságban van eltemetve. Mint Gallia apostola általá
nos tiszteletnek örvend.
Október 25. Crispinus és Crispinianus Diocletianus alatt
Soissonsban vértanúhalált halt cipészek voltak. TOURS-I SZENT
GERGELY szerint már a VI. század előtt bazilikájuk volt
Soissonsban.78
November 13. Brictius, Szent Márton utóda a tours-i püspöki
széken, t 443November íj. Anianus, nem Aniane-i Szent Benedek ( t 821),
Aniane alapítója, a szerzetesélet reformátora, kinek ünnepe feb
ruár 11-én van, 79 hanem Anianus Orléans püspöke, ki 451. imád
ságával és közbenjárásával Attilától városát megmentette. Azóta
nemzeti szentként tisztelték, a frank királyok az ő sírjához küld
ték esküt tenni főembereiket, akárcsak Szent Dionysius sírjához.
b) Kevésbbé általános kultusza volt kódexünk többi frank
szentjének:
Június 8. Medardus és Gildardus. MEDARDUS az északfranciaországi Noyon egyházmegye (dioecesis Noviomensis) alapítója,
531-ben ( t 545). GILDARDUS kevésbbé közismert: Rouen püspöke
Észak-Franciaországban (dioecesis Rothomagensis), sokat járult
hozzá I. CHLODWIG megtéréséhez, egy 511. körül tartott zsinaton
még részt vett.80
76

Bibi. Hagiographica Latina, II. (Bruxelles, 1900—1) 841—844.
Pl. a VII. század elejéről való Missale Gothicumban (Roma, Vatic.
Régin. 317), MIGNE, P. L. 72, 225—318 és H. M. BANNÍSTER, Miss. Gothicum,
London, 1917/I. 64. mise.
78
Hist. Francorum V, 34; I X , 9.
79
Mon. Germán. Script. XV, 200—220.
80
Analecta Bollandiana VIII (1889) 389.
77

Magyar Könyvszemle 1939. IV. füzet.
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Június 16. Cyricus és Julitta, egy ikonioni kisgyermek vér
tanú és édesanyja, t Diocletianus alatt. Párizs környékén, VilleJuifve-ben tisztelték az ereklyéiket. Általában több helyen tisz
telték, úgyhogy Delehaye kultuszáról ezt mondja: „Il a laissé
des traces visibles dans la toponymie de France." 81
Július 22. Mária Magdolna is szerintem ide vonható: a fran
kok tisztelték. Ereklyéinek birtokában vélte magát a vézelay-i
bencés apátság és a XI. században már híres búcsújáróhely volt. 82
Július 2j. Septem dormientes, a Hét alvó. Eredetileg szír
nyelven megírt bájos legendájuk szerint efezusi ifjak voltak,
kiket Decius alatt egy barlangba befalaztak. II. Theodosius
császár alatt ("}" 450) átmenetileg feltámadtak és hirdették a test
feltámadását. Ünnepük Nyugatra először a frankokhoz jutott el.
Gregorius Turonensis egy szírtől hallotta a legendát,83 Nyugat
ról ettől kezdve a török időkig mentek a zarándoklatok Efezusba.
Szeptember 18. Lambert, Maastricht püspöke, mely ekkor
a Merowingek birodalmához tartozott. Hét évig volt II. CHILDERICH frank király meggyilkolása után a stablói kolostorban (Bel
gium) számkivetésben és PIPPIN az új majordomus rehabilitálta.
705-ben Liège-ben meggyilkolták, azóta itt van eltemetve.84 Bár
magánbosszúból gyilkolták meg, a X. század vége óta lassanként
vértanúnak kezdték tisztelni.85 A Szelepchényi-kódex nyilván
ennek tételezi fel: mert Le. 10, 16. evangéliumát olvastatja, ez
pedig a Commune unius martyrisben van (nr. 254.).
Október 1. Érdekes jelenséget tapasztalunk itt. Kódexünkben ezt olvassuk:
Október 1. „De scis Remigio, Germano et al."
Tudjuk, Remigius kicsoda. De kicsoda ez a vele együtt
említett Germanus? Pedig az ünnep megvan a Hahóti-kódexben
is: „Germanus, Remigius, Vedastus" címen és a Pray-kódexben:
(S,K) „Remigii-Germani, Vedasti" név alatt. Először mint érde
kességet leszegezem: a Szelepchényi-kódex összeállítója Vedastust
nem tartotta nagyon fontosnak, mert elhallgatta, elégnek tartotta,
hogy csak ezt írja: „et al (io). Tehát ő maga aligha lehetett az
81
82
83
84
88

Origines des cultes des martyr 2 Bruxelles 1933, 167.
Gallia christ. Vêtus IV, 466—475.
Mon. Germ. Script. Mer. I, 550—552.
ZIMMERMANN, Kalend. Bened. III, 72.
ZIMMERMANN, Kalend. Bened. III, 74.
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arrasi Vedastus-kolostorból való (St. Vaast d'Arras). Kicsoda
ellenben Germanus? KNIEWALD dr. ezt mondja róla: „Germanus
ep., auxerrei püspök, meghalt 44 5."86 Ám ez nem lehet az auxerrei
Germanus: ennek ugyanis július 31-én van az ünnepe és a Praykódexben meg is van ezen a napon (CS]S 2 K). Természetesen
semmi ok sincs arra, hogy ez ugyanaz az auxerrei Germanus
lenne. De más Germanus sem lehet, mert ezeknek máskor van az
ünnepük. 87 A feleletet megtaláljuk a X. századi amiensi sacramentarium kalendáriumában: y,Kl. oct. Remigii, Vedasti ac translatio Germani."ss Ez tehát translatiós ünnep, anélkül, hogy tud
nók, kié.
Október 21. v. 23 Severinus, nem lehet Noricum apostola,
mert ennek ünnepe január 19. Nem lehet azonban bizonyosnak
tartani, vájjon a kölni püspökről van-e szó, ki f 403, és ünnepe
október 23. van, vagy a 400 körül meghalt bordeauxi püspökről,
aki TOURsi GERGELY legendás-ízű elbeszélése szerint Keletről jöttSH
s kinek temploma St. Seurin (a magyar Szörény-név nem ebből
származik?) néven a városon kívül állott. Ennek a Severinusnak
ünnepe október 21-én van. Tudjuk, hogy kódexünk nem közli
az ünnepek dátumát, azt csak következtetéssel találhatjuk ki:
előtte október 21. a kölni 11.000 szűz vértanú, utána 24. Maglorius. Azt hiszem, feltételezhetjük itt is, hogy a francia Seurinről
van szó.
Október 26. Demetrius, nem „gap-i püspök, vértanú", 90
hanem, mint majd bizonyítani megkíséreljük, a pannóniai, már
Szent István korában a magyaroktól tisztelt híres sirmiumi vér
tanú, kit ugyan szórványosan frank könyvekben is megtalálunk, 91
de mindig október 8.: ez a római dátum.
Nem hinném, hogy akármelyik ritkábban tisztelt szent
pontosan meg tudná határozni kódexünk mintapéldányának,
86
KNIEWALD, Pray-kódex 37. A július 31-i ünnep is: „G. auxerrei
püspök", ugyanott 24. 1.
87
Trieri Germanus: február 2 1 ; konstantinápolyi: május 12; párizsi:
május 28; translatiója: július 25; besançoni: október 11; capuai: október 30.
88
L. DELISLE, Mémoire sur d'anciens sacr. 340, p.
89
Mon. Germ. Script. Mer. VII, 1, 205—220; In glor. confess. c. 4 ; .
80
KNIEWALD, Pray-kódex 24. 1. E szentnek első nyoma a XV. század
második felében található először: LEROQUAIS III, 210.
91
LEROQUAIS II, 50. 159; III. 48. 128. 182 (késői adatok).
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vagy példányainak helyét. Egy azonban nyilvánvalónak látszik:
H a kivesszük a bencés és a frank jellegű szentek közül azokat,
akik nem általános tiszteletnek örvendettek, mint Maurus, Szent
Benedek, Skolasztika, Hilarius, Donatus, Dionysius, stb., amint
azt már megtettük, akkor, ha a térképen megkeressük a többi
megmaradt szent tiszteletének helyét, Észak-Franciaország, Bel
gium, I uxemburg és Hollandia déli része derül ki, mint kódexünk
eredetijének hazája. (L. a mellékelt térképet.)
c) Befejezésül még meg kell vizsgálnunk, vájjon nincs-e más
hatás kódexünkben? Német liturgikus könyvek hatását keressük
legelőbb. De igazán semmit sem találunk, amit ne lehetne meg
magyarázni, összesen ezt az anyagot látjuk:
Jul. 27.
Aug. 7.
Okt. 10.
Okt. ai.

De
De
De
De

sco Pantaleone.
sca Afra.
sco Gereone.
ss. virginib. XL milib.

Legelőször mindjárt Afrát kell eltávolítanunk: bár Augsburgban szenvedett vértanúhalált Diocletianus alatt és Német
országban tisztelték, azért tisztelete nem számíthat német hatás
nak, mert mint már KNIEWALD dr. felhívta a figyelmet: Luxeuilben Szent Eusthatius apát vezette be tiszteletét, ki Columbanus
utóda volt és 629. halt meg. Corbiet az arrasi egyházmegyében
Luxeuilből alapították, így került éppen erre a vidékre Szent
Afra kultusza 92 és innen hazánkba, mert benn van a Pray-kódexben is (CStK), meg a Hahótiban is, bár KNIEWALD véletlenül nem
vette észre.93 Afranak tisztelete csakugyan éppen Észak-Francia
országban honosuk meg. Korai terjedését mutatja egy roueni
IX. század végéről való sacramentarium, melyben szintén meg
találtam Afra nevét.94 Afra tehát épp megerősíti az északfrank
eredetet.
A többi három szent pedig kivétel nélkül kölni. Pantaleon
nikomediai orvos volt, a legenda szerint a császár háziorvosa,
vértanúhalált halt 303. Kultusza Keletről indult ki, Bithyniából,
még pedig a IV—V. században. Megalomartyr és Thaumaturgos
92

83

KNÍEWALD, Pray-kódex 24. és 25.

Hahóti-kódex II, 12. 1. Egy oratio van Afraról: fol. $2 v. j — 7 . sor.
84
Rouen Bibi. ms. A $66, a Nobis quoque imádságba beleszövi „Affra"
nevét, L. DELISLE, Mémoire sur d'anciens sacramentaires, 294.
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A Szelepchényi-kódex mintapéldányának hazája.

Mt. S. MICHEL : okt. 16. Michael in peric.

L I E G E , szept. 18. Lambert.

ECHTERNACH : nov. 7. Willibrord.

ARRAS : júl. n — dec. 4- Sz. Benedek.
BORDEAUX—KÖLN? okt. 21. v. 23. Severin.
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(csodatevő) a keletiek kultuszában. NAGY JUSZTINIÁN Konstanti
nápolyban templomot építtetett tiszteletére. Nyugaton Itália felé
terjedt először tisztelete, az orvosok védőszentje lesz és több
város patrónusa: Crema, Ravello, Cortemila. 708-ban a római
S. Maria Antica Forumon álló kis bazilikája már Pantaleon képét
festette meg.95 Kölnbe Rómából került el Szent Pantaleon tisz
telete, még pedig SZENT BRÚNÓ kölni érsek által (f 965), mikor
Rómában ajándékba kapott Pantaleon ereklyéiből, Köln fő
templomát Pantaleon tiszteletére szentelte és Nymwegenben
monostort építtetett tiszteletére.96
Gereon a legenda szerint JI8 társával együtt a thebai légió
előőrseként jelent meg Kölnben, ahol 304-ben keresztény voltuk
miatt lefejezték őket.9T Nem tudjuk, valóban hányan voltak,
kétségtelen azonban Gereon és társainak vértanúhalála és korai
kölni tisztelete. Még Szent Helena építtetett templomot sírjuk
fölé, az arany szentek templomának hívták ezt TOURS-I GERGELY
szerint,98 nyilván az aranyosan csillogó mozaikok miatt. Gereon
kultusza tipikusan németországi lett, Frankhonban a X I I . század
után találjuk csak szórványosan, megvan ellenben korai német
sacramentariumokban: az OTTÓK idejéből való délnémet sacramentariumban," a híres fuldai sacramentarium martyrologium
abbreviatum-jában (X. század vége),100 a XI. századi salzburgi
sacramentariumban. 101 Megvan a X—XI. századból a kölni
Gereon-templomnak sacramentariumában a dedicatio napja is
(július 28.), e könyvben a kánon Communicantes imájába is bele
vették.102
95

H . DELEHAYE, Les origines des cultes des martyrs 2 Bruxelles, 1933.
iyo. 189. 240. 401. Les passions des martyrs, Bruxelles, 1921, 280.
86
THIETMAR, Chronicon IV, 10 és RUOTGERI Vita Brunonis c. 27 es 31,
Mon. Germ. Se. III, 772 es VI, 26J—6. Idézi BALOGH ALBIN, Szent István
Emlékkönyv 464. 1.
97
HELINANDUS Passiója, Migne, P. L. 212, 759—772.
98
„ad sanctos aureos" In glor. martyr. 61. c. Delehaye 361.
99
Firenzében, Biblioteca Magliabecchiana B A 2, Ebner, Iter, Italicum 43.
100
„Colonia s. gereonis cum C C C X V I I I mart.": Roma, Vatic. cod. 3806,
Ebner, Iter Italicum 343.
101
Velence, Bibi. Marciana, cod. lat. III, C X X I V , Ebner 351.
102
V. LEROQUAIS I, 97 és L. DELTSLE, Mémoire sur d'anciens sacramentaires. 236.
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Jellegzetesen kölni a u.ooo szűz tisztelete, kiknek első
legendája 975 körül keletkezett, ekkor még Ursula nem szerepel
mint vezérük, mert csak a XI. században kezdtek Ursuláról
beszélni. A szüzek Britanniából jöttek, Rómába zarándokoltak
és visszajövet, mikor Kölnt a hunok ostromolták, valamennyien
vértanúk lettek. A középkor kedves kritikátlansága elfogadta ezt
a késői legendát, melyből mindössze annyi igaz, hogy a IV—V.
században Clematius templomot épített azon a helyen, ahol szent
szüzek Krisztusért vérüket ontották. 103 Ez a templom a IX. szá
zadban megújult, kanonokok látták el az istentiszteletet egy
866-ból való oklevél szerint.104 Hogyan kerülhettek a kölni szen
tek kódexünkbe, 1. 404. 1.
d) Kódexünk egy-két keleti jellegű ünnepe a frankok
vetítésével került bele. Ezek a következők:
Jun. 16.
Jul. 27.
Aug. 6.
Szept. 24.
Szept. 26.
Dec.
7.

köz

Ciricus és Julitta.
Septem dormientes.
Transfiguratio.
Conceptio Joannis Bapt.
Cyprianus és Justina.
Ambrus.

Június 16. Ciricus (Cyriacus) Ikonionból való kis hároméves
gyermek volt, anyja, Julitta Tarsusba menekült vele MAXIMINUS
üldözése alatt, ahol azonban mégis elfogták őket s a kisgyermek
fejét az utca kövezetén szétzúzták, anyját pedig lefejezték.105
Keleten tiszteletük általános.106 Ville-Juifve, Párizs környékén,
pátronusaként tisztelte, mint már említettük.
Július 2j. a hét alvóval már foglalkoztunk: itt pozitíve tud
juk, hogyan került tiszteletük szír közvetítéssel a frankok közé
(1. 83. jegyz.). A Transfiguratio ünnepe is Keletről került frank
földre, mint láttuk, az ezredforduló körüli aktualitással.
103

Ekkor még nem 11.ooo-ről van szó, nyoma megvan a corbie-i szár
mazású Sacr. Ratoldi kalendáriumában (DELISLE, Mémoire 345—360), hol ez
áll: „XII. ki. (nov.) Coloniae passió sanctarum
virginum".
104
Anal. Boll. 30, 362; 47, 89 s.
105
Acta Sanct. Jun. IV, 14—23. Analecta Bolland. I (1881) 192—207.
106
N . N I L L E S , Kalendárium manuale utriusque ecclesiae, Oeniponte 1896,
T, 211—212 (görög Menologium), az antiochiai szír egyház kalendáriuma s
a szír maronita kalendárium (I, 478. 488), az örmény Menologium (II, J67)
tartalmazza.
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Szeptember 24. Conceptio Joannis Bapt. tipikusan keleti
ünnep, hol már az V. század óta megülték. Nem annyira a fogan
tatás, mint inkább születésének elôrehirdetése az angyal által volt
az ünnep tárgya. Keleten általános az ünnep,107 Itáliában nem
lehet találni, 108 a frankoknál megvan.109
Szeptember 26. Cyprianus és Justina. Cyprianus eredetileg
mágus volt, ki a pisidiai Antiochiában élt és az egyház diako
nisszáját, Szent Justinat el akarta csábítani, ez azonban a mágust
megtérítette, ki először pap, majd Antiochia püspöke lett. Együtt
szenvedtek vértanúhalált 304 körül. 110 Keleten általános a tisz
teletük. 111
December 7. Ambrust is idesorozhatjuk, mert igaz, hogy az
ambrozián liturgia könyvei szerint már a IX. század óta ezt az
ünnepet is tartják: mint a szent ordinatiójának napját, 112 viszont
Keleten a szírek és a görögök ekkor ülik Szent Ambrus ünnepét.11*
Lehetséges magában véve, hogy ez a nap is keleti hatásra mutat.
Legyen szabad ez alkalommal véleményünket kifejezni arra
vonatkozólag, hogyan kerülhettek a keleti elemek a frankokhoz.
Egy esetben látjuk: a septem dormientes történetét tours-i Gergely
egy szírtől hallotta (1. 83. jegyz.). A keleti ráhatásnak minden
bizonnyal a legtöbb esetben ez volt a módja. Az élelmes szírek,
a kereskedelemben a zsidók előfutárai, a római birodalom egész
területét behálózták. Eljutottak a vízi utakon hajóikkal Galliába
is, melyet ők nyitottak meg a kereskedelem számára. Ott látjuk
telepeiket Lyonban, Besançonban, Arlesban, egészen Trierig, a
107
A görög Menologiumban N I L L E S , Kalend. Manuale I, 282—283;.
az antiochiai szír egyházban s a maronita szíreknél (I, 482. 489); az alexandriai
koptoknál (szeptember 26. II, 707).
108
EBNER, Iter Italicum 85 egy esetben van meg egy felsőitáliai sacramban, különben egyszer sem található.
109
így például a Ratoldus sacrament. kalendáriumában (DELISLE,
Mémoire 345—360), mely kódexünkkel rokonságban van, lenn 119. jegyz.
110
Acta Sanct. Sep. VII, 180—243; Anal. Bolland. 39 (1921) 314—332.
111
Ünnepe a szíreknél és görögöknél október 2. (NíLLES, Kalend.
Manuale I, 460. 485. 294.), az örményeknél október 3. van (II, 590).
112
így például a biascai ambrozián ritusu sacramentarium és a mon
zai, mindkettő a I X — X . századból való (EBNEB, Iter Italicum 76. 109.).
113
Az antiochiai szír egyház és a maroniták ezen a napon ünneplik
(NíLLES, Kalend. Manuale I, 4 6 j . 486); a görög Triodion két ódával e
napon tiszteli (II, 47).
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Belgica prima fővárosáig, hol legnagyobb telepük volt. Mikor az
\ . században a frank invázió jött, ez a művelt és élelmes nép
még jobban feltalálta magát és a frankok alatt hatalmuk akkora
lett, hogy egyízben Párizs püspöke is szír lett, 591-ben. Annyian
lehettek, hogy TOURS-I GERGELY szerint114 a frank király be
vonulásakor Orléansba, 585-ben, a nép latinul és szírül énekelte
dicsőítő énekeit. A vallástörténetben közismert tényt 115 nyugod
tan terjeszthetjük ki a liturgiatörténet terére is.
5. A Szelepehényi-kódex magyarországi használatra készült.
Az a mintapéldány, vagy valószínűbben több mintapéldány,
mely kódexünk szerkesztésekor az író rendelkezésére állott,
kétségtelenül bencés kolostorokból, a frank birodalom északi
részéről származott. Tanulmányunk ezen utolsó pontjában meg
kíséreljük azt, amit 45 évvel ezelőtt R Á T H GYÖRGY felvetett:
„Vájjon a kézirat magyarországi használatra készült-e? Ez annál
kevésbbé állapítható meg, mert másolása idején a magyar szentek
tisztelete aligha volt már, vagy csak kevéssel előbb szabá
lyozva." 116
a) Mivel kódexünk Magyarországon volt azelőtt is, semmi
nyoma, hogy idegen ország részére készült volna, első gondola
tunk összevetni a hazai liturgikus könyvekkel. Ez hamar meg is
történhetik, mert sajnos, régi liturgikus könyv az első két magyar
századból alig maradt reánk. Mivel heterogén könyvvel hasonlít
juk össze (evangéliumos könyvet a miseimákat tartalmazó sacramentariumokkal), nem marad más hátra, mint annak vizsgálata,
milyen szentek ünnepei vannak egyikben is, másikban is. Ez a
vizsgálat megtörtént: a II. rész Sanctoraléjában117 (1. fenn 356. L).
114

Hist. Francor. VIII, 1.
F. CUMONT, Les religions orientales dans le paganisme Romain,.
Paris, 1929, 99. s.
116
Az Iparművészet 1896-ban. 77. 1.
117
H r r a Hahóti-kódex, Zágráb, MR 126. a Nemzeti Múzeum fény
képei után, P — a Pray-kódex, Boldva sacramentariuma, sanctoraleját ki
adta KNIEWALD dr., Pray-kódex 3—14. 1. A P-n belül mindig azt is jelzem,
hogy hol van meg: C - a cisiojanus, S í r r a nagy sacramentarium, S2 = a
pótsacramentarium, K =r a nagy kalendárium. A Pray-kódexre nézve a most
már szilárd eredményeket elfogadhatjuk vizsgálatunk alapjául: „A nagy
sacramentarium (Sí) mintapéldánya az arrasi (Cambrai) vagy amiensi egyház
megyéből származott, lehet, hogy St. Vaast d'Arras apátságból, lehet, hogy
115

398

RADÓ POLIKÁRP

H a végignézzük ezt a táblázatot, azt találjuk, hogy a Hahótikódex is sokszor egyezik a mienkkel, de még inkább egyezik a
a Pray-kódex. A mi kódexünk 158 ünnepe közül 153 van meg,
ugyanúgy a Pray-kódexben is. Természetesen, mint látni fogjuk,
a Pray-kódex 130 évvel ifjabb, tehát sanctoraléje gazdagabb,
214 ünnep van nagy sacramentariumában. De a Szelepchényikódex ünnepei viszont mind megtalálhatók benne, ez persze
nemcsak a római eredetű gregorián- és gelasián-ünnepekről áll,
hanem egyezés van a frank birodalomra, a bencés környezetre
valló ünnepekben is. Nincs meg a Pray-kódexben:
Okt.
Okt.
Déc.
Dec.
Dec.

16.
24.
4.
7.
15.

S. Michael (in periculo maris), Mont St. Michel helyi ünnepe.
Maglorius, a párisi St. Magloire apátság helyi ünnepe.
Translatio S. Benedicti, Fleury helyi ünnepe.
Ambrosius (ordinatioja), talán keleti ünnep.
Maximinus, Micy apátja.

Éppen csak az eddig is szorosan helyi jellegű ünnepek
hiányoznak tehát a Pray-kódexben. H a a felső öt közül csak egy
volna s a többi hiányoznék, akkor valószínűleg azt mondanók,
hogy oda való a kódex eredetije (különösen Michael in periculo
maris és december 4. translatiója). Igazán meglepő megegyezés,
hogy a többi viszont megvan a Pray-kódexben. Keveset le kell
ugyan vonni a megegyezésekből: öt másik ünnep ugyanis csak
a Pray-kódex nagy Kalendáriumában van meg, hiányzik egyéb
ként benne: 118
Jan.
Jan.
Máj.
Máj.
Jun.

13.
15.
8.
3i.
16.

Hilarius, de megvan a Hahótiban.
Maurus apát, „
„
„
Apparitio S. Michaelis.
Petronella.
Ciricus és Julitta, de megvan a Hahótiban.

Lehetséges, hogy ez csak azt jelentette, hogy a Pray-kódexet
használó pap e napokon a Communeből vette az imádságokat,
Corbieból. Sí készült el először és a Naptár törzse 1196 előtt, S2-11 cluny-i
hatás érzik, valószínűbbnek látszik, hogy S2 is Boldva számára készült már
az 1203-ban bekövetkezett tűzvész előtt. K (a kalendárium) a C, Sí és S2
szentnévsorainak összefoglalása. A C, Si, S2, K közt levő kölcsönhatások arra
mutatnak, hogy e négy rész eredetileg is összetartozott." KNIEWALD, Praykódex 43., 47., 48., 53. 1.
118
A vigiliákat nem vettem bele, ezekről 1. fenn 40. jegyz.
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pl. január 13. a Commune doctorumból, nyilvánvalóan ez lesz
az eset Maurus apátnál, lehetetlen, hogy ne lett volna ünnepe.
Ezért tehát ezen második csoport ünnepeit úgy vehetjük, hogy
szintén megegyeznek a mi kódexünkkel.
Ezek után már természetes, ha újabb megegyezést is találunk:
ez azonban már a logika törvényei szerint következik. KNIEWALD
fedezte fel ugyanis, hogy a Pray-kódex eredetije az arrasi vagy
amiensi egyházmegyéből (Franciaország északi részéből) szárma
zik. Ezt azzal is bizonyította, hogy a corbie-i apátság részére
RATOLDUS apát által St. Vaast d'Arrasban megrendelt sacramentarium s a Pray-kódex ünnepei mennyire hasonlítanak egymásra,
ami természetesen a rokonság jele.119 Erre én is összehasonlítottam
a Szelepchényi-kódex sanctoraléját a Sacramentarium
Ratoldi-val.
Az eredmény az ünnepek közlésénél, tanulmányunk I. részében
látható: a * csillaggal megjelölt ünnepek megvannak a Ratoldiban.
Tekintve, hogy a Pray-kódex ennyire egyezik a Szelepchényivel,
ez viszont hasonlít a Ratold-féléhez, akkor nem is várható más.
Mindössze 19 ünnep hiányzik a Szelepchényi-kódex sanctoraléjából a Ratoldiban. Ezek közül öt az az öt ünnep, mely csak a
Szelepchényiben van meg: (Michael in periculo maris etc.),
hiányzik azután a Sankt galleni csoport három ünnepe (Gallus,
Othmar, Columbanus, 1. fenn 387. 1.), hiányzik az a hat, mely
már magyar földön került bele (Adalbert, Alexius, Vencezlaus,
Margaréta, Demetrius, Nicolaus, 1. lenn 405. 1). Tulajdonképen
tehát csak öt marad, mely mindenképen eltérést jelent (február 3.
Blasius, augusztus 7. Afra, október 10. Gereon, október 23. Severinus, november 2. Eustachius).
A Hahóti-kódex sanctoraléja kevésbbé vág össze a Szelepchényiével, mint a Ratoldi. A Pray-kódex közelebb áll a mi
kódexünkhez, mint a Hahótihoz. Valamennyien azonban le
tagadhatatlan rokonságban állanak egymással. A Szelepchényikódexben első nyomát láthatjuk annak, hogy a magyarországi
119
A kérdéses könyv neve: Sacramentarium Ratoldi, jelenleg Paris, Bibi.
National ms. lat. 12052. Ennek nevezték, mert e vers olvasható benne:
„Abbatis domni stat mentio sancta Ratoldi, Istum qui fecit scribere quippe
librum." Sanctoraléja megvan: L. D E L I S L E : Mémoire sur d'anciens sacramentaires 345—360. és LEROQUAIS I. y<)—81. KNiEWALDot illetően 1. fenn a
117. jegyzetben mondottakat.
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ünnepnaptár egységesítése nagy vonalakban tudatosan indult meg
a XI. században.
b) A két legrégibb magyarországi liturgikus könyvvel való
egybevetés tehát azt mutatja, hogy a Szelepchényi-kódex szintén
magyar használatra készült könyv, hiszen itt volt Magyarorszá
gon és a két másik könyvnél, elsősorban a Pray-kódexnél, mint
egy az ünnepnaptár ősének tekinthető. Ezenkívül még más érvvel
is szolgálhatunk: azon szentek ünnepeivel, kik Magyarországon
kerültek bele könyvünkbe.
Persze, könnyű a dolog, ha Szent
István, Szent Imre vagy Szent Gellért ünnepe megvolna: ezeket
azonban hiába keressük. Mégis vélünk ilyen szenteket találni,
melyek tehát az első ú. n. „magyar réteget" jelentenék:
Á p r . 23. Adalbert.
Jul. 17.
Alexius.
Szept. 28. Wencezlaus.
SZENT ADALBERT ünnepénél az a tény, hogy az eredeti Georgius ünnepét második helyre szorítja ki, legegyszerűbben úgy
magyarázható, hogy patrónus volt s így ünnepe magasabbrangú.
Már pedig köztudomású, hogy SZENT ISTVÁN király első volt, ki
mindjárt a szent vértanú halála után templomot dedikált tisz
teletére. 100i-ben ebben a Szent Adalbert-templomban, melynek
később a Szent Szűz is pártfogója lett, koronázták meg.120 Az
esztergomi fővárosnak első püspöke tudvalevőleg bencés volt,
ANASTASIUS, és káptalanának tagjai is részben bencések voltak.
Itt megvan tehát a környezet, melynek részére kódexünk készült.
Mily erős frank kapcsolatok állottak fenn Szent István országá
val, azt lejjebb látni fogjuk. Esztergommal magával is voltak
ilyen kapcsolatok: itt is volt francia („olasz") városrész: Vicus
Latinorum. 121 Igaz, hogy a legrégibb oklevél, mely ezt említi,
1201-bői való, de viszont mint már régen kialakult szervezetet
tünteti fel a Vicus Latinorum-ot. A latin polgárok névsora
IV. BÉLA idejéből mutatja, hogy ezek Flandriából jött franciák
voltak. Esztergom megfelel azoknak az adatoknak, melyekből
120

F. KNAUZ, Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Strigonii, 1877. I. 35.
Ennek igazolása BALOGH ALBiNnak a Történelmi Társulatban fel
olvasott és nemsokára megjelenő értekezésében: Németek és franciák Szent
István korában a magyar fővárosban, ezt a szerző szívességéből kéziratban
olvastam. Ezentúl Balogh II. jelzéssel idézem.
m
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kódexünk rendeltetési helyére következtethetünk. Nem felelne
ellenben meg, ha valakinek éppen eszébejutna: Nyitra. Itt ugyanis
a templom patrónusa Szent Emmeramus volt, püspök és vér
tanú, 122 ez pedig nem fordul elő kódexünkben.
Alexius tiszteletét Magyarországra Szent Adalbert hozta be.
Ez a tény történetileg tisztázott valami, KNIEWALD hívta fel rá
a figyelmet. Ezért van ünnepe a Hahóti-kódexben és a Praykódexben is, mint minden későbbi magyar liturgikus könyvben. 123
Szent Adalbert ugyanis, mint fentebb említettük, a római Szent
Bonifác és Alexius-kolostornak volt fogadalmat tett tagja, innen
indult ki apostoli útjaira. Buzgón tisztelte kolostorának patrónusát, a legendás királyfit, ki ismeretlenül élt, mint koldus, aty
jának palotájában. Homiliája is megvan124 Szent Alexiusról.
A szent kultuszát meghonosította Brevnovban is és Szent István
fogékony lelkébe is ő csepegtette.
WENCEZLAUS, VENCEL cseh királyt alattvalói 936-ban meg
ölték. Tiszteletét, mint vértanúét és mint a térítő királyok példa
képét éppen úgy Szent Adalbert hozhatta Magyarországra, mint
ahogyan Szent Alexius kultuszát. Öt is nagyon korán tisztelték
Németországban is, hol már a X. század végén szórványosan
megvan a tisztelete.125 Franciaországban ellenben nem található
tiszteletének nyoma,126 akárcsak Adalberté és Alexiusé127 sem,
tehát itt kerültek kódexünkbe, melyet szintén itt írtak, hiszen
egy kéz írta az egészet. Mi azt tartjuk, hogy ez az első nyoma
Szent Vencel magyarországi kultuszának.

c) Hogy azonban ne maradjon a kételkedés tövise bennünk,
végleg tisztáznunk kell: nem készült-e — kétségtelenül bencések
részére és frank mintapéldány után — mégis könyvünk német
kolostor részére, vagy esetleg cseh bencéseknek? Az általános
122

Acta Sanctorum Ungariae, Tyrnaviae I. (1743) 222—223.

123

KNIEWALD, Hahóti-kódex I I . 15.

124

M I G N E , P. L. 137., 897—900.

125

Fuldai sacramentarium (szept. 28.): „Wencizlauuoni".
Ebner 343.
Egy Nogent-sur-Marne-i sacr.-t kivéve, a X I . század második felé

128

ből, V. LEROQUAIS I.
127

168.

A X I I I . században szórványosan előfordul. Egy esetben előbb: egy
XI. század végéről való könyvben (Besançon, Bibi. Municip. ms. 72.), L E 
ROQUAIS I,

173.
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feleletet már voltaképen megadtuk: a Hahóti-kódex és Praykódex mutatja, hogy a Szelepchényi-kódex is magyar haszná
latra készült, azért van köztük rokonság. De meg tudunk felelni
e felvetett problémára egyébként is. Német használatra — jól
megjegyezve, akkor is frank mintapéldány után! — nem készül
hetett e könyv. Elég ehhez találomra felütni igazi német hasz
nálatra készült liturgikus könyvet, mely kb. egykorú, tehát
X—XI. századból való. Felütjük pl. az O T T Ó császárok korából
való sacramentariumot, mely sokszorosan mintapéldányként szol
gált.128 Mindjárt más szentek kultuszának légköre csap felénk.
Ilyen nevek: Heimrammus, Albanus, Aureus, Desiderius, Babo,
Amandus, Pirminius, Emerentiana, Walpurga, Gangulphus, Chi
lianus hemzsegnék benne. A fuldai bencések iooo előtt írt sacramentariumában 129 még ilyen szentek neveivel találkozhatunk:
Aldegundis, Wolframus, Willipaldus, Arnulfus, Cylianus, Clodoaldus, Corbinianus, Emmeramus, Luitrudis, Rudbertus, Líoba,
Sturmius stb. Egyébként is kimutattuk, hogy a kölni szentek
csoportján kívül igazi német szent nincsen kódexünkben. (L. fenn
392. 1.) A kölni szentek: Pantaleon, Gereon, Undecim mille virgines könnyen kerülhetett közvetlen hatás által kódexünkbe, akár
hazánkban is. (L. 404. 1.)
A cseh használatot kizárja több körülmény. Igaz, hogy Ven
cel benn van kódexünkben, de ennek elegendő magyarázatát
tudjuk adni. Nem érthető azonban, hogy cseh használatra készült
könyvben miért nincsen benn, mint ahogyan a mi kódexünkben
sincsen benn, Szent Ludmilla, Boriwoi cseh herceg felesége
( t 927)>13° legfőképen pedig a cseheknél annyira tisztelt Cirillnek
és Methódnak sincsen kódexünkben ünnepe, holott már a X. szá
zadban volt ószláv nyelven legendájuk, akárcsak Ludmillának
és Vencelnek. Hiányolható még: Szent Prokop, Szent Günther,
Brewnov szentje, az öt testvér kultusza. 131 Regensburgi Wolfgangus, ki I. Ottó császárral együtt 973-ban a prágai püspökséget
alapította, talán azért hiányzik, mert levatiója, azaz tulajdon128

Jelenleg Firenzében van: Bibi. Magliabecchiana B. A. 2.,
Iter Italicum 42—44.
129
Rómában, Vat. lat. 3806, EBNER 212—213. és 343.
130
L. róla GOMBOS, Catalogus III., nr. 4186.
131
Jozef Beran, prágai egyetemi tanár úr levélbeli közlése.

EBNER,
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képeni hivatalos kultuszának kezdete 1052-re esik. A francia
mintapéldány felhasználása kódexünk szerkesztésénél s a német
hatás teljes hiánya (leszámítva a három kölni szentet) szintén
a prágai, cseh használat ellen szól, hiszen Prága a mainzi érsek
alá tartozott és így mindkét tény alig egyeztethető össze. Igaz,
van Prágában egy evangéliumos könyv, mégpedig egykorú kb.
a miénkkel. Az érseki káptalan könyvtárában, „Cím. 2." jelzésű,
díszes kódex132 a négy evangéliumot tartalmazza, melynek végén
a vasár- és ünnepnapi perikopak jelzése következik: „Incipiunt
capitula evangeliorum de anni circule" A. Ambros szerint133
1060 és 1110 között írták. Szívesen összehasonlítottam volna a
kéziratot a Szelepchényi-kódexszel, de még eddig, tudomásom
szerint, nincsen a perikopa-rendszer közzétéve. Sok értelme
amúgy sem lenne, mert már F. BOCK megállapította (ő nagyon
részletesen foglalkozott ezzel a prágai kódexszel), hogy ez
IV. KÁROLY cseh király idejében került idegen országból a szere
tett Szent Vid-templomba ajándékként. 134
d) Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy nem német vagy
cseh használatra készült ez a könyv. Eddigi meggyőződésünket,
hogy magyar használatra írták kódexünket, most magában véve
kis dolgokkal akarjuk szemléltetni. Egy hipotézis jóságának
próbaköve, ha elfogadása után minden más jelenség szépen ma
gyarázatát leli. Itt persze nem voltaképeni érvekről van szó,
hanem csak imponderabiliákról, valójában súlytalan dolgokról;
ezekről nem azt mondhatjuk: ponderantur, non numerantur,
hanem fordítva: non ponderantur, sed numerantur. Nagy számuk
mutatja, hogy a hipotézis jó úton van az igazság felé. Ilyen
imponderabiliákat láthatunk:
Már BALOGH ALBIN látott egyet: „Egészen meglepő, hogy
hazánkban is az első időkre megy vissza Szent Pantaleon kul182
Figyelmemet KNIEWALD professzor úr levele hívta fel rá. A kó
dex leírását 1. A. PODLAHA, Die Bibliothek des Metropolitankapitels (Topo
graphie der hist. u. Kunstdenkmäler im Königreiche Böhmen, Kgl. Haupt
stadt Prag: Hradschin II. 2.). Prag, 1904. 4—22.
133

134

A. AMBROS, Der Dom zu Prag, 293 1.

Evangelienbuch aus dem I X . Jahrhundert im Prager Domschatz
(Mittheilungen der k. k. Central-Comission zur Erforschung u. Erhaltung der
Baudenkmale 16 (1871) 107.
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túsza, melynek ősrégi emléke Dunapentele neve és ősi temp
loma.135 E ténnyel kapcsolatban már BALOGH hivatkozik a SZENT
ISTVÁN király korában meginduló nagy nyugati zarándoklatokra,
melyek a barátságos, jó hírnek örvendő király alatt hazánkon
átvonultak. Német zarándokok is nagy számban voltak közöt
tük. Nem árt, ha röviden áttekintjük ezeket, sokat megértetnek,
nemcsak, hogyan kerülhetett hozzánk Pantaleon és a kölni
Gereon, valamint a 11.000 vértanú szűz, egyszóval az egyetlen
német csoport kódexünk sanctoraléjában (1. fenn 392. 1.) hozzánk.
A zarándokok kedveskedésből ereklyéket is vittek magukkal,
meg kértek is. Az ereklyékkel együtt a legenda is terjedni kezd,
mindkettő rendszerint tüstént együttjárt a szent kultuszával.
E zarándoklatok kimutathatólag a következők: 136
1026-ban a Szentföldre vonul I. RICHARD, Angoulême hercegének zarándokserege, benne RICHARD verduni bencés apát,
RICHARD angoulêmei apát.
ber

1026-ban még megjelenik a második zarándoksereg: 700 emnormann herceg vezetésével.

RICHARD

1027-ben Poppo trieri érsek „e Palestina rediens", visszatérőben a Szentföldről, hosszabb ideig maradt SZENT IsTVÁNnál.
Itt az ilyen ereklyeszerzéseknek egyenes nyomát láthatjuk. SZENT
ISTVÁN — lilienfeldi Ortilo szerzetes szerint — Poppo-t rávette
arra, hogy szerezze meg számára Melkből Szent Kálmán vér
tanú holttestét. POPPO meg is szerezte ezt testvérétől, Ausztria
marchiójától, de egy év múlva visszaküldték.
1035-ben RICHARD verduni apát most már maga vezet zarán
doklatot. Egyéni kedvessége miatt vele tartott EBERWINUS trieri
bencés apát is.
1036-ban JOTSALDUS szerzetes H U G O apát kísérőjeként
Magyarországon járt és itt találkozott egy püspökkel, ki SZENT
ODILÓ clunyi apát tanítványa volt.
185
Szent István kapcsolatai Csehországgal, Németországgal, Francia
országgal, Belgiummal: Emlékkönyv Szent István király halálának 900. év
fordulójára. Budapest, 1938. 449—464., mely tanulmányt „BALOGH I." jelzés
alatt idézünk. I. h. 464 1.
136

BALOGH I. 463—464. és BALOGH

II.
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1051-ben itt járt SZENT ANNO I I I . Henrik német király
magyarországi seregével, mint goslari prépost; 1055-ben kölni
érsek lett.137
Bizonyos, hogy ennél több zarándoklat is volt, hiszen
dijoni bencés egyenesen kimondja: mindenki mellőzte
a tengeri utat és Palesztinába Szent István országán át ment.138
Mily egyszerűen meg lehet így magyarázni a kölni csoport szent
jeit. Mily érdekes, hogy a legkorábbi magyar használatra készült
könyvben benn van Pantaleon és csakugyan ősrégi a kultusza
és dunapentelei temploma, melynek utolsó romjait OROSZLÁN
ZOLTÁN találta meg 1922-ben: „egy nagyobb kőépület apsisszerű maradványait, melyekről meg lehet kockáztatni azt a véle
ményt, hogy talán korakeresztény építménnyel, vagy római épít
ményből átalakított templommal, bazilikával van dolgunk.139
A kölni szentek közül a 11.000 vértanú legendás szűz is már a
mi kódexünk óta tiszteletben áll Magyarországon, úgyhogy a
magyar szentek sajátos részébe, a Proprium Hungarorumba is
belekerültek.140 íme: három imponderabilia. Ujabbak:
RADULFUS

Margaréta kódexünkben nyilván július 13-ára esik. KNIEdr. már megmondotta, hogy „Rómában VII. 20-án, Kele
ten és Franciaországban helyenként VII. 13-án" van az ünnepe, 141
mindenesetre érdekes, hogy kódexünkben benn van, hiszen nin-

WALD

l3
' Chronicon Belgicum Magnum: „Sanctus Anno, huius nominis secundus, natus de Dassele, flos et nova lux Germaniae, 33. archiepiscopus Coloniensis, creatus est anno Domini 1055 . . . Iste vir sanctus cum esset adhuc in
statu minori constitutus et prepositus Goslariensis in expeditione exercitus,
quem Henricus I I I . imperátor contra Ungaros rebelies imperio duxit, eumdem
comitans i m p e r a t o r e m . . . " GOMBOS, Catalogus I, p . 524.
138

RADULFUS GLABER, Históriáé Francorum

III.

1.

( G O M B O S , Cata

logus I I I , 2064 p . nr. 4466.): „Tune temporis ceperunt pcne universi, qui de
Itália et Galliis ad sepulchrum Domini Hierosolimis ire cupiebant, consuetuni
iter, quod erat per fretum maris, omittere, atque per hujus regis patriam
transitum habere."
139
PAULOVICS ISTYÁN, A dunapentelei római telep (Intercisa): Archaeol.
Hungarica I I . (1927) 20 1.
140
„Inter propria Hungáriáé festa numeratur, coliturque ritu duplici
X X I I . cal. nov., ea credo ex causa, quod plerorumque scriptorum consensu,
ab Hunnis Coloniam Agrippinam obsidentibus.. . neci datae sint." Acta Sanct.
Ungariae I I , 260.
141

Kniewald, Pray-kódex 25, v. ö. Analecta Bolland. 6. (1887) 303.

Magyar Könyvszemle 1939. IV. füsct.
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csen sem a Gregorianumban, sem a Gelasianumban, és e napon
nincsen a Ratold-féle, részben mintapéldánynak használt sacramentariumban sem (1. 119. jegyz.). Még hozzá a dátum is a ki
vételes július 13142 már ekkor, holott tudjuk, hogy ESTEI H I P P O LYT érsek az 1493. esztergomi zsinaton rendelte el először ezt
a dátumot; tudjuk, hogy II. ANDRÁS a szent vértanú fejét magá
val hozta Palesztinából és hogy mindig „regni nostri patrona"
volt.143 Tisztelete már a Hahóti-kódexben feltűnő, hol ünnepélyes
iniciálé emeli ki a fényképen a napját (mert Margit-apátságé
volt) és persze július 13-án! H a mármost ezt az imponderabiliát
is beledobjuk fontolgatásunk serpenyőjébe, úgy érezzük, joggal
tettük. ESTEI HIPPOLYT csak azt rendelte el zsinati törvénnyel,
ami magyar sajátosság lőn, mint látjuk, már a XI. század óta.
Ilyen sajátosságnak tartom Demetrius kultuszát is, ki két
ségtelenül a magyar szentek propriumába került.144 A legenda
szerint Thessalonicában proconsul volt és vértanúhalála után
innen vitte Leontius, Illyricum praefectusa ereklyéjét Sirmiumba,
a mai Mitrovicába a Száva mentén, a régi Pannónia inferior
tartományba. Leontius azonban az újabb kutatás szerint éppen
fordítva tett: az eredetileg Sirmiumban tisztelt diakónus-vértanút
a hún támadás elől 410 körül Thessalonicába mentette és ekkor
lett a város védőszentje. Tisztelete mindenesetre megvolt és meg
is maradt Sirmiumban, és Pannónia kiváló szentjévé lett.145 Az
október 26-i dátum feltétlenül a pannóniai Demetrius vértanút
mutatja, eredeti keleti dátumával: a római Martyrologium októ
ber 8-ára teszi napját, a keletiek pedig október 26-ára, ahol nagy
tiszteletben állott: 146 megalomartyr és myroblytos (balzsamot
csepegtető) Demetrius aligha jött Nyugatról, ahol nem igen
tisztelték, nem volt benn a Ratoldus-sacramentariumban sem.
142
Északfrank sajátosság: Corbie-i missale XI. századi kalendáriumában
e napon s a corbiei X I I . században is (LEROQUAIS I. 166., 193.) s az amiensi
X. századi sacr.-ban (DELISLE 325—345).
143
Acta Sanct. Ungariae II. 22—24.
144
„Inter divos qui pro patronis ab Ungaria coluntur": Acta Sanct..
Ungariae II. 297.
145
Az újabb kutatások összefoglalását 1. BALOGH ALBIN, Pannónia őskereszténysége, Budapest, 1932. 40—43. 136.
146
így a görög menologium, a szír antiochiai egyház kalendáriuma s
a maroniták szrint: okt. 26-iki ünneppel, az örmény Menelogium szeinr ünnepe
okt. 25. N . N I L L E S , Kalend. Manuale I. 308., 462., 4 8 j . II. 613.
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Legegyszerűbb, ha feltételezzük, hogy innen került a Szelepchényi-kódexbe, mely ezzel megkezdte Demetrius magyarországi
kultuszát. Mindenesetre a XI. században monostort is építtetett
Demetrius vértanú tiszteletére a Száva mentén Radó nádor, hova
görög szerzeteseket telepített. A Száva-Szent-Demeter monosto
rában csakhamar magyar szerzetesek is voltak, 1057-ben a nádor
lelkiatyjára, b. Mór pécsi püspökre bízta a kolostort.147 Mily
szépen összevág ismét minden!
Ezekhez járul még Szent Miklós tisztelete is kódexünkben.
A római könyvekből a X I . századig hiányzik Miklós Myra
püspöke, nem található meg a Sacramentarium Ratoldiban, sőt
eléggé ritka a frankoknál, hova a normannok hozták be tiszte
letét. Megértjük azonban, ha feltételezzük, hogy ő is hazánkban
került bele kódexünk sanctoralejébe. Minden ok megvolna ennek
feltételezésére. SZENT ISTVÁN ugyanis a görög császár szövetsé
geseként egy bolgár uralom alatt levő várost ostromolt, melynek
„Cesaries", Császárváros volt a neve. Az ostromlott város be
vétele után a király nem engedte seregét zsákmányolni, mint a
görögök, hanem bement Szent György templomába és onnan el
vitte azokat az ereklyéket, amelyeket ott talált. Ezek között
volt Szent Miklós ereklyéje is, mert így mondta el ezt 1047-ben
LiEDUiNus, francia származású bihari püspök Liège-ben, mikor
testvérét meglátogatta Pannoniából. LIEDUINUS ekkor adott azokból az ereklyékből, melyek ISTVÁN királytól maradtak I. A N D RÁsra, az örökség átvételekor szerezte meg őket. A Liège-ben
ajándékozott ereklyék között név szerint említi György és Miklós hitvalló, a smyrnaiak püspökének (Smyrna és Myra felcserélése) ereklyéit.148 H a nem is hallottunk eddig ilyen esetről,
feltétlenül hiteles, mert a forrás 1064-ből való. így az is érthető,
ha Esztergom öreg temploma Szent Miklós tiszteletére volt szen
telve149 és hogy translatiója (1087) után öt évvel, 1092-ben már
nálunk nyilvános ünneppé jelentették ki. (Sz. László törv. I, 38.)
147

SÖRÖS PONGRÁC, A Z elenyészett bencés apátságok,
Kendtörténet 12. k. B., Budapest, 1912. 357—358 1.

Pannonhalmi

148

Először idézte BALOGH I. 463. A szöveget 1. GOMBOS, Catalogus I I .
569—970, nr. 2354. Fundatio ecclesiae S. Albani Namucensis.
149
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e) Említhetnők még más szentek ünnepeit is,150 de túlzásba
nem akarunk esni. Kénytelen vagyok azonban a magyar XI.
században alapított bencés apátságokat felsorolni, hogy ezzel
mutassam, mennyire beleillik kódexünk ebbe a
környezetbe.
Vizsgálatunk megmutatta, hogy egyetlen X I . századi magyar
bencés apátságnak védőszentje sem hiányzik a Szelepchényi-kódex
sanctoraléjában. Nem hiszem, hogy bármely külföldi XI. század
ból való könyv ezt fel tudná mutatni.
A Boldogságos Szűz tiszteletére monostorokat rakattak:
SZENT ISTVÁN király Pécsváradon egyúttal Szent Benedek tisz
teletére,151 a Gyöngyös melletti Sáron152 ABA SÁMUEL 1042-ben;
153
SZENT GELLÉRT csanádi püspök (f 1046) Marosvár ott,
I. BÉLA
15
(1060—1063) Kolozsmonostoron, * SZENT LÁSZLÓ király (1077—
1095) a somogyi Szent Jobb és a nyitrai kolozsi apátságot.1"5
Péter és Pál tiszteletére két monostor épült: Somogyvár SZENT
LÁSZLÓ alatt, egyúttal Szent Egyed tiszteletére, kinek ünnepe
nincsen meg a kódexünkben, és a tatai apátság, mely egyike a
legrégebbieknek, feltétlenül XI. századi.156 Szent Mihály tiszte
letére épült a bátai apátság SZENT LÁSZLÓ király alatt.157 Szent
Benedek dicséretére emelték, mint láttuk, a pécsváradit és a
híressé vált garamszentbenedeki monostort,158 I. GÉZA király
alatt (1074—1077); 106i-ben ATHA somogyi ispán Szent Jakab
apostol tiszteletére Zselicszentjakabon.159
150
A kódexben Marcellus pápa ünnepéhez (jan. 16.) fűzhetnők Szent
Odilo cluny-i apát levelét Szent Istvánhoz (szövegét és fordítását 1. Balogh I.
459. 1. jegyz. Gombosnál hiányzik), melyben ezeket írja: „nos nequaquam obtinere potuimus sanctorum corpora excepto uno sancti Marcelli papae quem
iioster locus promeruit habere . . . ex ipsius corpore proprio reliquias invenimus, quas gratanti animo vestrae dominationi direximus". Ezt azért nem
vettük fel, mert Marcellus már a Gregorianumban benn \ a n .
151
SÖRÖS PONGRÁC, A Z elenyészett bencés apátságok története, Pannon
halmi Rendtörténet, X I I . B., Budapest, 1912. 11 1. Ezentúl „Sörös" jelzéssel
idézem.
152

SÖRÖS 361.

158

SÖRÖS 436.

154

SÖRÖS 69.

1.
1.
1.

155

SÖRÖS 141.,

177.

1.

106

SÖRÖS 149.,

201.

1.

157

SÖRÖS 120.

i m

SÖRÖS 69.

159

SÖRÖS

238.
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Jellemzőbb azonban a többi, kevésbbé híres szentnek kul
tuszára épült apátság. Már a magyarok bejövetele előtt volt meg
és SZENT ISTVÁN alapított újra két apátságot: a legrégibb a zala
vári apátság, mely eredetileg PRIVINA mosaburgi monostora volt
850 körül, SZENT ISTVÁN 1019-ben megújította Szent Adorján
vértanú tiszteletére,160 ünnepe szeptember 8. A második monos
tor, melynek múltja régebbre nyúlik vissza, a SzvATOPLUKtól
alapított (870—894) zoborhegyi apátság, Szent Ipoly tisztele
tére,161 kinek augusztus 13-án van ünnepe. Ám ezek az ünnepek
benn vannak a Gelasianumban, illetőleg a Gregorianumban, akár
csak Szent György (április 23), kinek tiszteletére CSANÁD vezér
görög szerzetesek részére 1030 körül Kanizsa körül, Oroszlánoson
épített kolostort.162
A legjellemzőbbek tehát azok a monostorok, melyek oly
szentek patrociniuma alatt alapíttattak, kiknek neve nincsen a
római liturgikus könyvekben, sőt egyenesen jellemzően hazánkra
vallanak. Az ilyen X I . századi monostorok: Szent Márton tisz
teletére három monostor épült: Pannonhalma SZENT ISTVÁN
uralkodásának legelején, 1074 után Monyoród, közvetlen SALA
MON leveretése után, ugyancsak a X I . században építette a
KAPLYON nemzetség Kaplyonmonostorát
Szent Márton tisztele
tére.163 Szent Mártonnak kódexünkben intenzíven meglévő kul
tusza részint a francia hatást mutatja, részint a pannóniai szár
mazás miatt korán öntudatosodó helyi tiszteletet: e három
kolostor arra mutat. — Ugyanilyen hazai kultuszra vall Szent
Margit (július 13, hazai védőszent); apátságaira KÜHÁR FLÓRIS
hívta fel a figyelmet.164 Négy apátság épült az ő tiszteletére,
kettő közülük bizonyosan X I . századi, mint KÜHÁR megerősí
tette: nevezetesen a SZENT LÁSZLÓ alapítású Hahót, a Hahótikódex hazája, és Garáb Somogy megyében. A francia Anianus
Ányos tiszteletére építtette hálából I. András 1055-ben a tihanyi
monostort, mikor a környezetében levő francia papoknak és vité
zeknek, a WORS-MERSE és GERGELY nemzetség tagjainak buzdí160 FftssY TAMÁS, A zalavári apátság története, Pannonhalmi Rend
történet VII. Budapest, 1902. 28. 1.
161

SÖRÖS 463 1.

182

SÖRÖS 435. 1.

103

SÖRÖS 398., 434. 1.

194

L. KNIEWALD, Hahóti-kódex II. 5—7. 1.
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tására, az egykor Orléanst megmentő Anianus püspök pártfogá
sához folyamodott, 105 mikor III. Henrik Pozsonyt ostromolta
1051-ben. Az acaunumi vértanúk tiszteletét (szeptember 22),
— mint láttuk, ősi frank ünnep — Mauritius és társai emlékezetét
tartja fenn a bakonybéli apátság, SZENT ISTVÁN 1018—1023
közötti monostoralapítása a Bakonyrengetegben. A kor hagyo
mánya szerint SZENT IsTvÁNnak birtokában volt az a lándzsa,
mely a középkori legenda szerint Mauritius tulajdona volt, s
melybe Krisztus keresztjének szögéből is belevettek egy darabot.
Ezt a lándzsát sógorától, I I . HENRiKtől kapta állítólag SZENT
ISTVÁN. 166 Már láttuk, Szent Demeter kultusza hogyan nyilvá
nult meg a szávaszentdemeteri monostor alapításában (1. fenn
407. 1.).
f) Leginkább pedig arra mutatunk rá: mennyire korszerű
kódexünk frank volta, mikor a legújabb kutatások
kimutatták,
hogy a XI. században, és annak első felében már, nem németországi, hanem frank földről jövő kulturális és egyházi ráhatás
nyilvánul meg hazánkban. Nemcsak nagy általánosságban iga
zoltuk ezt. A kódexből vett belső érvek mutatták meg (fenn
392. 1.), hogy mintapéldánya a frank birodalom északi részére
utal, a régi provincia Belgica területére: ebben összevág a Hahótiés a Pray-kódexszel. Éppen már a X I . század első felében nagyon
élénkek a kapcsolatok a frank birodalom eme részével az újabb
kutatás szerint, melyet így kódexünk tartalma megerősít, még
egyes részleteiben is megvilágít. Mennyire megfelel például, hogy
107
BALOGH ALBIN részletes tanulmányai szerint
SZENT ISTVÁN és
SZENT ODILO cluny-i apát leveleztek egymással, H U G O apát
JOTSALDUS kíséretében Pannoniában járt, a magyar koronát is
francia származású pápa küldötte, láttuk, hogyan volt francia
származású püspök a bihari egyház élén LIEDUINUS személyében,
francia származású volt GYÖRGY kalocsai érsek, az északi részek
ből, ki a század dereka táján IX. LEO pápával bejárta a frank
birodalmat, Burgundiát, Lotharingiát. Francia volt BONIPERTUS
165

BALOGH ALBIN I. 462. 1., ERDÉLYI LÁSZLÓ, A rihanyi apátság tör

ténete, Pannonhalmi Rendtörténet X. Budapest, 1908. 6—10.
166
SÖRÖS, A bakonybéli apátság története. Pannonhalmi Rendtörténet
VIII. Budapest, 1903. 13—14.
167
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pécsi püspök SZENT ISTVÁN korában, kinek életéből azt is lát
hatjuk, hogyan küldöttek a régi francia hazából könyveket máso
lásra. Megmaradt ugyanis a chartres-i püspök hozzáintézett
levele, melyet a kért PRisciANUS-féle grammatikához mellékelt
és Pécsre küldött. 168 Tömegek jöttek a frank birodalom belgicai
részéről Szent István nobilis uralma alatt Pannoniába, mikor
éhínségek törtek ki 1002-ben, különösen 1006-ban, ioio-ben.
Még 1042 és 1052 között is jött egy újabb csoport, mint a későbbi
krónika leírja.169
Papok is jöttek ezekkel a vándorló tömegekkel, egy pozitív
esetet is említ BALOGH ALBIN: 1047. Verdunt elfoglalták és a
székesegyház is leégett, mire 24 kanonok Magyarországra jött.170
Íme, mennyi kapcsolat a frank birodalom belga részével már a
XI. század első felében. Ebben a környezetben egészen termé
szetesen hat az olyan liturgikus könyv, mint a Szelepchényikódex, északi frank jellegével.
g) Isten segítségével tanulmányunk végén megállapíthatjuk,
miért nincsen benn magyar szent, kimondottan és közismerten
magyarországi kultuszban részesült szent. Erre az előadottak
után, úgy hiszem, nyugodtan ez a válasz adható: Azért, mert
magyar szenteket akkor még nem tiszteltek. Nem akarom azt
állítani, hogy talán maga SZENT ISTVÁN is ismerte evangéliumos
könyvünket, a magyar katolicizmusnak ezt az ereklyéjét, bár
kizárva ez sincsen, és ezért nem került bele fiával és SZENT GELLÉRTtel együtt kódexünkbe. H a nem is sok, amit megállapítot
tunk, de azt biztosan mondhatjuk, a Szelepchényi-kódex 1083
előtt készült, amikor a három első magyar szentet VII. GERGELY
188

Migne P. L. 141., 59.: „Significavit autem nobis filius noster, tuusque
fidelis Hilduinus, tuae caritatis erga nos fideliter asserens, unum de nostris
Priscianis te velle, quem et per eundem libenter mittimus, quidquid etiam de
nostro petieris."
169
Chronicon Belgicum magnum, Gombos I. p. 524.: „Circa hoc tempus
[1042 cum Wazo episcopus Leodiensis factus est] fuit magna famés in patria
Leodiensi, propter quam multi Leodienses descenderunt in Ungariam, ut ibi
alerentur."
170
LAURENTIUS LEODIENSIS, Gesta Episcoporum Virdunensium (Gom
bos II. p. 1395) 1047-ről: „Fama est 24 canonicos de ipsa concremata ecclesia
tunc Hungáriám prae inopia profectos, quos constat nunquam fuisse re
versos."
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pápa szentté avatta. Egy évtizeddel korábbra mutat Zoerard és
Benedek zoborhegyi szerzetesek (j" 1020) tiszteletének megindu
lása, miután b. M Ó R pécsi püspök (f 1074) életrajzukat megírta.
A Szelepchényi-kódex tehát valamivel korábbi a Hahóti-kódexnél, melyben az említett remeték már a kódex törzsében vannak,
Szent István pedig a függelékben, a votív misék között: hiszen
a mi kódexünkben Zoerard és társa is hiányzik. Végeredményben
a kódex korát 1073 előttre kell tennünk és mindenképen a XI.
századba, anélkül, hogy pontosan megállapíthatnók
írásának
kezdő időpontját, melyet 1000 utánra kell tennünk.
*
Úgy hisszük, kimerítően mutattuk be és igazoltuk, hogy
jelenleg liturgiánk legrégibb könyve a szentistváni kultúrának
e tiszteletreméltó egyházi emléke. Bár csak derítené fel a hazai
és az utódországok könyv- és levéltárainak, valamint különösen
a bécsi, müncheni, ausztriai könyvtáraknak rendszeres kutatása
azt a homályt, mely még mindig ott dereng Árpád-kori liturgia
történetünk felett!
RADÓ POLIKAR?.

A PRAY-KÓDEX TARTALMA, KORA,
JELENTŐSÉGE. 1
A Magyar Nemzeti Múzeum Pray-kódexében három főrészt
különböztetünk meg. Az első részben a magyar püspökök zsinati
határozatai mellett, a „Libellus in Romano ordine" címen a
Micrologust találjuk. A második részben van egy teljes Sacramentarium (S/i): Miserend, évszaki misék, szentek ünnepei, fogadalmi
misék, áldások, teljes naptár, különböző időszámító szabályok és
táblázatok. Továbbá két, a magyar történelmet
összefoglaló
krónika. A harmadik rész egy kiegészítő Sacramentariumot (S/2)
tartalmaz, miseimádságokkal és pótlásokkal.
„Libellus i n R o m a n o ordine."
A Pray-kódex elején magyar püspököknek 1100 körüli évek
ből származó zsinati határozatai vannak. Ezen határozatok egyi
kében szó van a Micrologusnak nevezett „Libellus in Romano
ordine" munkáról (IV. fol.): „Ordo diuinorum officiorum et
ieiuniorum secundum libellum quem conlaudauimus ab omnibus
1

D R . FITZ JÓZSEF, a magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárá
nak főigazgatója szíves jóvoltából a Pray-kódexet (Nyelvemlékek n. 1., ré
gebbi jelzés Quart. Hung. 387) a Nemzeti Múzeum fényképmásoló intézeté
nek kiválóan sikerült fényképpéldánya alapján, Zágrábban tanulmányozhat
tam. Külön is ki kell fejeznem előzékenységükért és támogatásukért hálás
köszönetemet: Frrz dr. főigazgató úrnak, dr. BARTONTEK EMMA, dr. W A L D APFEL ESZTER úrnőknek,

dr. C S A P O D I úrnak, dr. KÜHÁR F L Ó R I S

O . S. B,

egyetemi tanárnak e cikk fordítójának és azoknak, akik számomra a Praykódex tanulmányozását lehetővé tették. Elsősorban a könyvészeti útba
igazítást kaptam meg tőlük. Munkám önálló úton indult, a vonatkozó magyar
irodalommal csak utólag tudtam összevetni.
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teneatur." Ezen határozat alapján lett a Micrologus a magyar
Egyházban kötelezővé.2
DOM MORIN és BÄUMER 3 kutatásai alapján a Micrologus
szerzőjének KONSTANZ-I BERNOLD st. blasieni bencés szerzetest
tartjuk, aki lelkes híve volt VII. Gergely egyházi reformjának.
(Meghalt n o o körül.) A Micrologus szerzője megkülönbözteti
a X I . fejezetben a gallikán miserendet, a római miserendet
(IV. fejezet) attól a miserendtől, mely a szerző hazájában volt
használatos (IV. fejezet). Előtte azonban a római tekintély (Ordo
Romanus, Romana auctoritas, Romana consuetudo), főként pedig
Nagy Szent Gergely és VII. Gergely („Gregorius, huius nominis
papa septimus, apostolicae sedi praesidens") a döntő tényezők a
liturgikus kérdésekben. A IV. fejezetben (PK. 14,5 fol.) azt
mondja a Libellus szerzője: „In natale tarnen domini ad missam
secundam Romani orationem de sancta Anastasia adiiciunt, quia
stacionem in ecclesia eiusdem martyris ad eandem missam agunt.
Et nos quoque illos in illa adiectione imitamur, licet non eandem
adjeccionis occasionem habere uideamur."
Ezen zsinati határozat alapján a magyar liturgia mindinkább
a rómaihoz igazodik, VII. Gergely reformjának irányában.
H a összevetjük a Pray-kódex két Sacramentariumát (S/i, S/2)
a X I . és X I I . század azon szerkönyveivel, melyek Zágrábban és
2

így határozza meg a zsinati végzések korát ZALÁN MENYHÉRT O. S. B.
A Pray-kódex forrásaihoz. M. K. Szemle, 1926. 277. A magyar tudósok véle
ményei még nem egyezők arra vonatkozólag, hogy melyik évből valók ezek
a zsinati végzések; az is kérdéses, hogy egy vagy két zsinat határozatai-e
ezek. Az elsőt 1100—4., a másodikat 1104—14. időpontra teszik. V. ö.
P É T E R F F Y CAROLUS: Sacra concilia, Budapestini, 1742.

KARÁCSONY

IMRE:

A X I — X I I . századi egyházi zsinatok haározatainak külföldi vonatkozásai,
Győr, 1888. SZLEMENITS P Á L : Törvényhozásunk története az Árpádok korá
ban. Akadémiai értesítő VI. ZÁVODSZKY L E V E N T E : A Szent István, Szent
László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok. Budapest, 1903.
3

V. ö. GERMAIN M O R I N : L'auteur du „Micrologue" Revue bénédictine
1891, 193—201. SuiTRERT BÄUMER: Neues Archiv für ältere deutsche Ge
schichtskunde X V I I I . évfolyam. 429—446.: Der Micrologus ein Verk Bernolds
von Konstanz. HONORIUS D'AUTUN: De luminaribus ecclesiae IV. 13. M GNE
PL 172, 231. Azt mondja, hogy BERNOLD konstanzi pap IV. Henrik uralko
dása alatt „Ordo Romanus" c. könyvet írt. A Pray-kódexben pedig a Micrologust ez a bevezetés kezdi meg: Incipit libellus in romano ordine. A Praykódex Micrologus-másolata tehát új adattal bizonyítja konstanzi Bernold
szerző voltát.
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hazánkban ránkmaradtak, méginkább megláthatjuk ezen folya
mat egyes mozzanatait. Egyelőre azonban legyen elég az a meg
állapítás, hogy a legelső magyarországi szerkönyvek — az eddig
ismertek legalább is erre a következtetésre jogosítanak fel —
inkább franciaországi hatás alatt állottak, mint közvetlen római
hatás alatt. Éppen ezért oly jelentős a Pray-kódex Micrologusszövege a magyar liturgia-történet szempontjából. MOHLBERG 4
egyenest azt gondolja, hogy a Pray-kódexben ez a rész a leg
fontosabb ebből a szempontból. A Pray-kódex Micrologus-szövegét 1827-ben BATTHYÁNY5 közölte (Leges ecclesiasticae Hungáriáé
Tom. II. 130—196. Claudiopoli, 1827).
Kiindulunk a Micrologus azon szövegéből, melyet MIGNE
közölt (PL. 151, 9j6—1022). A különben azonos munkának a
címe MiGNEnél „Micrologus de ecclesiasticis observationibus", a
Pray-kódexben „Libellus in Romano ordiné". Nem vesszük figye
lembe a különben sem fontos olvasási és írásbeli változatokat.
Pontosabb különbség az, hogy a fejezetek címei, a fejezetek be
osztása más a két szövegben. A Pray-kódexben hiányzik az egész
X X I I I . fejezet: „Brevis descriptio celebrandae missae". Ebben
van a Micrologus miserendje. Ezenkívül bizonyos eltolódások és
rövidítések tűnnek fel a Pray-kódex Micrologus<zban. Az első hat
fejezetben lényegében egyező a két szöveg fejezetbeosztása.
A hetedik fejezetben van az első eltolódás. A 316. fólión olvas
suk a Pray-kódexben ugyanúgy, mint MiGNEnél (PL. 158, 981):
„Secundum Románam auctoritatem . . . tradicionem in signum."
Itt azonban a Pray-kódexben a X I X . (319) fólión alulról szá
mítva a tizedik sorral kell folytatnunk: „signum — confirmationis: Amen subiungere. . . confirmari posse". Most azután meg
szakítás nélkül következnek a VIII—XI. fejezetek a X I X .
(319)—XX. v. (322) foliókon: „Solis subdiaconibus . . . in nocte."
A XII—XV. fejezetek a Pray-kódex XVII. v. (316)—XIX. (319)
folióin vannak: „Orationem quam . . . Canonem . . . Désignantes."
A XVI. fejezetet a XIX. fólión (319) kezdi meg: „Notandum
4
C. MOHLBERG O. S. B.: Das älteste Sacramentar Ungarns,
wiedergefundene Micrologus-Handschrift. Ephem. Liturgicae. Róma,
5
V. ö. BATTHYÁNY: Leges ecclesiasticae Hungáriáé IL 159.
Régi Magyar Nyelvemléktár I. 75. R É T H E Y PRIKKEL MARIAN: A
halmi Szent Benedek-rend története I. 439—470. ZALÁN M E N Y H É R T :
kódex írásának helye és további sorsa. M.K.Szemle. 1927. 270—1.
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a u t e m . . . in expansione manuum non." Ezután a közbeiktatott
szöveget figyelmen kívül hagyjuk („confirmacionis . . . possit")
és az előbbi szöveget összekapcsoljuk a XX. v. (322) fólió utolsó
sorával: „tam mentis devocionem . . . tradidisse significat (XXI.
[323] fol. MIGNE PL. 151, 987). Ezután összefüggően következ
nek a X V I I — X X I I . fejezetek, X X I . (323)—XXIII. v.: „ultima
benedictione". A MiGNE-kiadás X X I I I . fejezetét (PL. 151, 992)
a Pray-kódexben hiába keressük. Valószínűleg azért hagyták ki,
mert a bennelevő miserend jónéhányszor eltér a Pray-kódex mise
rendjétől. A X X I V . és X X V . fejezetek a Pray-kódex X X X I V —
X X X V I . v. folióin vannak. A X X V I . fejezet a XXV. fólión kez
dődik: „De ieiunio autumnali." Most megint összefüggően követ
keznek a XXVII—LIII. fejezetek a X X V — X X X I V . foliókon.
Az LIV. fejezetben mindjárt a kezdet után („Iuxta románam
auctoritatem a g n u s . . . ut in die sancto", X X X X I V . fólió) ezt a
megjegyzést találjuk: „Require ante." Valóban ráakadunk az
LIV. fejezet egész szövegére a X X I I I . v. (328) fólión a X X I I .
fejezet után: „Iuxta románam auctoritatem... incipimus."
Az LV—LVII. fejezetek a X X I I . v.—XXIV. v. foliókon van
nak: „Ab octava p a s c e . . . Pater cum essem." Az LVIII. fejezet
a X X I V . v. fólión következik: „Quidam autem satis apte . . . et
annunciacioni", folytatását azonban a 311, XV. (helyesen a
XXV.) fólión kell keresnünk és egyszerűen tovább olvasunk:
„Sancte Marie." így megy ez tovább a LIX. fejezettől a LXII.
fejezetig a 311/2 foliókon; itt azután a LXII. fejezet hirtelen
megszakad: „Iuxta románam consuetudinem ante aduén tum
domini cantetur." Folytatását és a Pray-kódex Micrologusának
a végét a X X X I V . fólión találjuk meg: „Est preparatio aduentus
dominici... mereamur."
Nem akarunk részletekbe merülni, amikor a zsinati határo
zatokat vesszük szemügyre. Ezeket a határozatokat a VII. Ger
gely-féle reform magyarországi végrehajtásaként kell felfognunk.
Az egyházi fegyelem, a papi nőtlenség körül forognak ezek a
végzések. Hogy magyar zsinat határozatai, már abból is ki
világlik, mert az egyik határozat László királyra hivatkozik:
„ . . . Tonso capite secundum iudicium regis Ladislay venum
detur." Ezekből a végzésekből élénk fény árad a XI. század
forduló magyar egyházi, társadalmi, művelődési viszonyaira.
Az istentisztelet is szabályozást nyer általuk azáltal, hogy a
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Libellus in Romano ordine kötelezővé vált a Gergely-féle reform
szellemében, római mintára."
A zsinati határozatok jórésze még egy évszázad múlva is
érvényben maradt, amit abból látunk, hogy a Pray-kódexben a
Micrologussal együtt lemásolták őket. A X I I I . század első felé
ben viszont úgy látjuk, hogy a Micrologust már nem tekintik
minden részében kötelezőnek. Ez a zágrábi MR. 124 jelzésű
Pontificale miserendjéből világlik ki. A Pray-kódex Micrologusmásolata 1210 előtt készen volt. A X X X V I . v. fólión ugyanis
a Micrologus befejezése után későbbi kéz ezeket írta hozzá: „Et
fuerint anni completi mille ducenti et decies enim post partum
uirginis alme tunc antixps." Ezt a pótlást minden bizonnyal
1210 előtt írták. Mivel pedig csak azután történt e bejegyzés,
hogy a Micrologus-szöveg már használatban volt, arra a követ
keztetésre kell jutnunk, hogy ez a Micrologus-m&solat 1200 körül
keletkezett. H a még hozzávesszük azt, hogy az Antikrisztusra
vonatkozó hasonló jóslások rendszerint a századfordulóra estek,
akkor ezt a pótlást akár valamivel 1200 előtti időre tehetjük.
Mivel a Micrologus már ez előtt készen volt, keletkezési idejét
a X I I . század utolsó tizedére rögzíthetjük.
Az Antikrisztusra vonatkozó pótlás után egy másik kéz
ugyanazon lapra (36. v.) ezt a szöveget írta le:
„Ergo qui soluendi ius non habet, nee ligandi habet, sicut secundum
dominicain sentenciam qui ligandi ius habet, et soluendi habet. Tali modo
istorum assercio seipsam strangulat. Qui enim sibi soluendi ius negant, negare
debent et ligandi. Quomodo igitur potest alterum licere et alterum non licere
quibus dátum est aut utrumque non licere aut utrumque licere? Certum est
quia ecclesie utrumque licet, heresi neutrum licet. Hoc enim ius solis permissum est sacerdotibus. Recte sibi hoc ecclesia uendicat qui ueros habet sacer
dotes, heresis uendicare non potest, que sacerdotes dei non habet. Specta et
illud quod scriptum est: accipite spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata,
remissa sunt eis. Ergo qui soluere non potest peccatum, non habet spiritum
sanctum. Munus enim spiritus sancti est officium sacerdotis, ius autem spiritus
sanctii in soluendis ligandisque criminibus est. Quomodo ergo munus cius
uendicant, de cuius diffidunt iure et potestate." 7
8

Clugnynek és VII. Gergely reformjának magyar vonatkozásait.
L, dr. GALLA FERENC: A clugny-i reform hatása Magyarországon. 1931.
7

D R . KNIEWALD KÁROLY: Najstariji zagrebacki red i cin mise, Croatia
Sacra. Zagreb, 1938. 1—36.
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Milyen eretnekségről van szó e szövegben? Alig hinnők,
hogy a simoniáról vagy a világi invesztitúráról, melyekről a nagy
Sacramentarium Míssa communisában történik említés: „symoniacam heresim et omnes hereses et scismata in ecclesia catholica
destrue" (105. v. fol.). Ezek ugyanis nem illenek bele az előbbi
szöveg gondolatmenetébe. Vagy tán a patarenusokról (Albiakról,
bogumilekről) van szó?8 Lehet, hogy ez a töredék BERNÁT spalatói
érsek „Contra Haereticos" című művének részlete. BERNÁT érsek
olasz ember volt, Perugiában született, tagja volt a bencés-rendnek.
TAMÁS spalatói főesperes a „História Salonitana"-ban ezeket
mondja BERNÁTról:
„Erat in comitatu eius (cardinalis Gregorii de Crescentio) clericus
quidam capellanus ipsius, Bernardus nomine de prouincia Thuscie, patria
Perusinus, uir litteratus et eloquens, statura procerus. Hic quia fréquenter in
Hungáriám fuerat missus, notus erat effectus regi Bele, gratiamque ipsius et
multorum principum et prelatorum habebat, ita ut rex ipse filium suum Henricum ei nutriendum traderet et docendum. . . Erat autem insectator hereticorum ualde sollicitus . . . mortuo rege Béla Henricus filius eius in solio regni
successit.. . Quam ob rem Bernardus archiepiscopus . . . multum honorifice
tractabatur a rege, in Hungáriám est profectus ibique cum aliis preíatis
ecclesiarum regni Hungáriáé. . . regis filium coronauit, multisque a rege
honoratus muneribus ad ecclesiam suam reuersus e s t . . . Fecit autem quandam
compilationem contra hereticos; composuit etiam librum sermonum.. ,***
BERNÁT 1199—1217 közt volt spalatói érsek. Imre király
többször kimutatta iránta jóindulatát. Azáltal is, hogy 1204-ben
a somogyvári Szent Egyed-apátságot adta neki kommendába.
A francia jellegű apátság négy szerzetese 1204-ben III. Ince
pápánál tiltakozott az ellen, hogy Imre király nem a convent
által választott apátot erősítette meg, hanem Bernát érseknek
adta az apátságot. III. Ince az ügy megvizsgálása után a francia
szerzeteseknek adott igazat. Bernátnak le kellett mondania
Somogy várról. 1210-ben már Gilbert ül Somogy vár apáti szé
kén.10 Kormányzása idején Bernát érsek volt némi hatással az
apátságra. Lehetséges, hogy ezzel függ össze az előbb említett
ê
8

9

V. ö. ZALÁN M E N Y H É R T : M.K.Szemle 1926.

276.

D R . RACKI FRANJO: Thomas Archidiaconus, História Salonitana,
Monumenta spectantia Históriám Slavorum Meridionalium. Zagreb, 1894.
Tom. X X V I , III. 79—86.
10
V. ö. Dr. KÜHÁR FLÓRisnak a M. K. Szemle 1939. III. füzetében
megjelent tanulmányával.
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„Contra baereticos"-töredék, amely könnyen lehet Bernát érsek
ilyen című munkájának részlete. Szó lesz még úgyis arról, hogy
a Pray-kódex a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett boldvai
apátság leégése után Szent Egyed somogyvári apátságába került.
Boldva, a Pray-kódex eredeti rendeltetési helye, 1203-ban tűz
vésznek esett áldozatul. A Pray-kódex, melynek eredeti szövege
már készen volt, ezután Somogyvárra került és ott több pótlást
írtak bele. Ezek közé tartozik a „Contra
baereticos"-töredék,
amely 1210 előtt került a kéziratba; Gilbert apátsága előtt, Bernát
érsek kormányzása alatt 1204—1209/10. közt.
Mindez feltételezi, hogy a teljes Pray-kódex a boldvai
Keresztelő Szent János-apátság számára készült, nemcsak annak
főrésze, a nagy Sacramentarium. ZALÁN MENYHÉRT O. S. B. ezt
ugyan kétségbevonta; 11 a Pray-kódex miserendjéről és ennek a
Micrologus-szövtgh&T való viszonyáról végzett tanulmányaim
után azonban megokoltan már nem kételkedhetünk állításom
igazságán. Hiszen a kétségtelenül bencés rendeltetésű nagy Sacra
mentarium szerkesztője a „Libellus"-t ismerte és felhasználta.
Húsvétvasárnap miséje után a húsvéti áldásokat a Micrologus
ezen szavaival kezdi meg: „Iuxta Románam auctoritatem agnus
in pasca domini benedicitur non ad altare, sed ad communem
11

ZALÁN MENYHÉRT O. S. B.: A Pray-kódex írásának helye és további
sorsa. M. K. Szemle 1927. 270—3. ZALÁN MENYHÉRTnek az a véleménye,,
hogy a Micrologus szöveget a Pray-kódex szöveggel csak Pozsonyban kötöt
ték össze. Zalán szerint a Pray-kódex törzsrészét, a két Sacramentariumot a
naptárral, a Szent Jánosról elnevezett boldvai apátság számára írták. Ez a.
kézirat már a X I I I . század második felében a pozsonyi társas káptalan tulaj
donába került. A káptalan tulajdonában volt az 142j-i leltár szerint egy
másik kézirat: In pergameno in parvo volumine, cuius rubrica incipit, de
ieiunio autumnali cum cruce nigra supra sripta et asseribus cum coopertorio.
A Pray-kódex X X V . folióján a Micrologusnak MlGNE szerint 26. fejezete
pirossal kezdődik: De ieiunio autumnali. Fölötte fekete kereszt van. Ebből
gondolta ZALÁN, hogy a leltárban említett In parvo volunine kézirat és a Praykódex Micrologus másolata azonosak. Lehet, hogy így van, de nem szabad
felejtenünk, hogy a Pray-kódex Micrologus másolata összevissza hányt egy
másutánt mutat. A X X V . fólión levő fekete kereszt a 26. fejezet előtt utaló
jel arra, hogy az olvasó a X X X I V . folióhoz fordítson a De ieiunio autumnali
szöveget. Ezen kereszt után a X X X I V . fólión következnek a Micrologus 24. és
25. fejezetei: De ieiunio uernali és De ieiunio aestivali. Ezek megelőzik a 26.
fejezetet: De ieiunio autumnali. Ez az összevisszaság a másolatban bizonyítja.
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mensam" (54. fejezet, PK. 328. folio). Többször idézi a Micrologust a miserendben is, bár nem követi mindig híven szabályait.
(Erről részletesen tárgyaltunk: a Pray-kódex miserendje című
tanulmányunkban a Theologia 1939. évfolyamában.) Föltűnő az
is, hogy a Pray-kódex Micrologus-szövegében épp azok a mon
datok hiányoznak, melyeket a miserend nem vett figyelembe.
Mindezekből világos, hogy a Micrologus 23. fejezetének hiányát
nem véletlennek, hanem szándékosnak kell tekintenünk. Azért
hagyták ki, mert a Pray-kódex miserendjével nem vágott össze.
Az is lehetséges, hogy a Pray-kódex Micrologus-szövegének zava
ros egymásutánja is azzal magyarázható, hogy a nagy Sacramentariumot és a Libellust egyidőben írták, mégpedig úgy, hogy az
eredeti Micrologus-pêlâ&ny majd a nagy Sacramentarium szerkesztőjénél, majd a Libellus másolójánál volt. A másoló csak azt
a részletet írhatta le, amely akkor épp a kezében volt, de ebben
is a miserend szerkesztője irányította. Nem is a másoló a felelős
azért, hogy a Micrologusból a Pray-kódexben egyes mondatok
hiányoznak, hiszen ezekben, feltevésünk szerint, a Pray-kódex
szerkesztőjének irányítása alatt állt. Ezt a felfogást elsősorban
a X X I I I . fejezet kimaradására vonatkoztatjuk. Ez a fejezet
tudvalevőleg KONSTANZ-I BERNOLD miserendjét tartalmazza.
Ez a miserend több vonásban eltér a Pray-kódex miserendjétől.
Mikor a Pray-kódex szerkesztője a Micrologus egyes szabályaira
hivatkozik, azt bizonyára azért teszi, hogy olvasóját meggyőzze
a zsinati határozatok iránti tiszteletéről. Hogy aztán a Micrologustól való eltérése szembe ne tűnjön, magában a Micrologusazt, hogy eredetileg a X X I V . fólió és a X X X I V . fólió egy egészet alkottak.
Már említettük a X X X I V . fólión levő Require ante utalást, mely a X X I I I . v.
folióra mutat, tehát olyan oldalra, mely a fekte keresztes 25. előtt van. H a
tehát az előbb említett leltárban levő könyv valóban a Pray-kódex Micrologus
kéziratának eme részével azonos, akkor a XV. század folyamán a kézirat foliói
rosszul voltak kötve, úgyhogy az őszi böjtről szóló fejezet a kézirat elejére
került. A kézirat zavart egymásutánja ezt lehetővé tette. Nem kell ugyan azt
gondolnunk, hogy a leltárban említett In parvo volumine kézirat csak a Micrologusra vonatkozik. Mivel a két Sacramentariumról a leltárban nincs szó, jog
gal gondolhatjuk, hogy a leltár itt az egész Pray-kódexre céloz, amely úgy
volt kötve, hogy első ívén a De ieiunio autumnali fejezettel kezdődött. A meg
jelölés- In parvo volumine jelen esetben nem a kézirat vastagságára, hanern
alakjának nagyságára vonatkozik. Ez ugyanis a XV. század folióihoz hason
lítva valóban kicsi volt.
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másolatban több mondatnak ki kellett maradnia. Mint ahogy ki
maradt a szerkesztő tanácsára az egész X X I I I . fejezet. Egyazon
könyvben ugyanis zavarólag hatott volna a kétféle, egymástól
eltérő miserend. Ezek alapján azt kell mondanunk, hogy nem
csak a nagy Sacramentarium, hanem a Libellus is már eredetileg
a boldvai Keresztelő Szent János-apátság számára készültek.
Ebből az is következik, hogy mindkét rész 1203 előtt készen volt
és a boldvai monostorban volt használatban.
Miután a szerkesztő a zsinati határozatokat leirattá, a
másoló a III. v.—IV. v. lapokat üresen hagyta. Ezekre később
áldásokat írtak a zsolozsma olvasói számára, aztán különféle
időszámító szabályokat és egy Csíziót.
A III. v. fólión karácsony és vízkereszt ünnepére szóló
Benedictiones super lectiones-t találunk. Mivel ez a pótlás 9,
nem pedig 12 olvasmányt tételez fel, nem szerzetesek, hanem
világi papok számára szolgál.
A III. v. fólió alsó felén a karácsony és nagyböjt közti
vasárnapok számát meghatározó szabály maradt ránk eredeti
szövegében.12
A szabály három hexameterből áll, 19 szóból, melyek száma
megfelel a holdkör 19 évének. A szavak kezdőbetűi adják a
karácsony és nagyböjt közti heteknek a számát, ezen táblázat
szerint:
F

G

H

I

K

L

6

7

8

9

10

11

A IV. fólión találjuk először a kántorböjtök
határnapjait,
majd az 5 „capitales termini anni": Hetvened-, hatvanad-, húsvét
vasárnapok, keresztjárónapok, pünkösdvasárnap feltalálására
alkalmas szabályt. Aztán a csillagászati hónapjelek szimbolikus
magyarázata, 13 végül szerencsétlen napoknak a felsorolása követ
kezik. Ezek azok a napok, „in quibus non exeas, non causas
qneras, non plantes, aut non animalia domites, non metes, non
1S

V. ö. ZALÁN MENYHÉRT M. K. Szemle 1926.

266.

HEILIG KONRÁD:

A Pray-kódex néhány problémája. Századok Budapest, 1933. j8—60. ZALÁN
MENYHÉRT: M.K.Szemle 1926. 262.
13

ZALÁN MENYHÉRT: M. K. Szemle 1926. 261. közli a szöveget de köz
léséből kimaradt a februári csillagkép: „Signum piscis quare? Quia Jonas
profeta fuit in uentre ceti tribus diebus et tribus noctibus."
Magyar Könyvszemle 1939. IV. füzet.
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uindemies, non sanguinem minua(s), quia nocent. Infans si natus
fuerit, mala morte morietur".
A szerencsétlen napok határnapjai mellett szentek nevei14
vannak, ezek közt 5 olyan szent nevét találjuk, kik a Pray-kódex
többi szentnévsorában nem fordulnak elő: IV. 20. Gabin(i)us,
nyilván átviteli ünnepe. Nem azonos a Salai Szent Galdinussal,
hanem római vértanú. A második Puchrimus (Pulchronius Verdun-i püspök az V. század második felében). Ünnepe II. 17.
Átvitele V. 4. A Pray-kódexben ez áll: iii idus May., valószínű,
hogy a felsorolásban amúgyis sok hibát elkövető másolónak ezt
kellett volna írnia: iiii Nonas Maii.
Nonatus (VI. 20.) nem azonos Szent Raimunddal, aki 1240ben halt meg, hanem Nouatussal, akit Rómában és Amiénsben
tisztelnek.
V. 27. Eutropius Orange püspöke, meghalt 464 táján.
R VII. 27. Ermolaus, nicomediai vértanú. 15
Ezeket a neveket minden bizonnyal egy olyan névsorból,
naptárból, vagy Martyrologium abbreviatum-ból vették, mely a
Pray-kódex többi szentnévsorától különbözött. Mintája azonban
ennek is francia egyházi körökből származik, mint ezt az emlí
tett szentek igazolják. A szerencsétlen napok eme jegyzéke
Magyarország számára készült, mert Xiii Cal. Septembris Szent
Istvánt említi. A IV. v. fólió kéthasábos. A bal hasábon az
aranyszám (numerus aureus) és a „claves" megalkotására szolgáló
szabály található versekben. A jobb hasábban felül a csizió van.
Alul későbbi kézzel a 30. (70). 3, 4. 30, 2; 90, 11/12; 118, 113, 4
zsoltárverseket írták hozzá. A csizió szerkezete azt mutatja, hogy
idegen minta alapján Magyarország számára készült.16
A csizió római rétegét nem taglaljuk, mert hiszen ez időben
liturgikus közkincse volt már a keresztény Nyugatnak és szá
munkra különösebb felvilágosítást nem ad. Rajta kívül a Praykódexben a következő csoportokra oszlik a csizió:
14
Szövege ZALÁN MENYHÉRTnél M. K. Szemle 1926'. 263. A megfelelő
szentnévsort H E I L I G KONRÁD veszi vizsgálat alá; Századok 1933. 60—62.
15
V. Ö. a Pray-kódex Sanctoralejáról írt tanulmányunkat M.K.Szemle

1993-

1—54.
A csizió szövegét ZALÁN közölte a M. K. Szemlében 1926. 266—9.
Néhány tévedésére a szöveg olvasásában és magyarázatában már H E I L I G
KONRÁD rámutatott a Századokban. 1933. J7.
16
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(magyar) csoport 6, ill. 7 ünneppel, 17
(bencés monasztikus) csoport 17 ünneppel,
(francia) csoport 13 ünneppel,
(német) csoport 6 ünneppel,
(vértanú) csoport 8 ünneppel,
(keleti) csoport 3 ünneppel.

A magyar csoport arra utal, hogy a Pray-kódex csíziója
magyar célra készült. A B F G csoportok összefolynak, a B cso
portból kell kiindulnunk. Ebben az a megfontolás is megerősít,
hogy ez a szentnévsor bencés minták alapján bencés apátság szá
mára készült. Teljes joggal beszélhetünk B F G csoportról, mely
nek alapja a bencés réteg, erre azonban elsősorban francia, de
egyúttal német befolyások is hatottak. A Pray-kódex csíziójának
vértanúcsoportja is helyi szerzetesi hatások nyomait mutatja,
így például Translatio sancti Adalberti ünnepe. Lehetséges, hogy
az ünnep keletkezésére az illető szent ereklyéi adtak okot. Ezek
az ereklyék vagy a boldvai Keresztelő Szent Jánosról elnevezett
apátságban — a Pray-kódexet itt használták először — voltak,
vagy abban az egyházban, amelynek számára a csizió mintája
készült. Ilyen értelemben azok a szentek a döntők a csizió mintá
jának meghatározására, kik a valamivel későbbi, de közkeletű
csíziókban hiányoznak. Ilyenek:
V. 8. Victor,
V. 9. Nicolai translatio,
VII. 27. Septem dormientes,
X. 20. Felicianus (translatio),
X I . 6. a Adalberti translatio,
X I . 16. Othmarus.

Szent Othmár Szent Gallen felé utalna, de nem szükségképen
közvetlenül, hiszen tisztelete a bencés monostorokban egyebütt is
el volt terjedve. Szent Miklós Bariba való átvitele, melyet május
9-én ültek meg, Franciaország felé mutat. Szent Felicianus
Folignóba való átvitele Metz és Lotharingia felé mutat. Szent
Theodorik metzi püspök 970-ben hozatta el Metzbe Felicianus
ereklyéit. A verduni Saint-Paul bencés apátság, amely 1131 óta
premontreivé lett, szintén birtokában volt Szent Felicianus
17
A csizió és a Pray-kódex magyar szentjeiről v. ö. KÜHÁR FLönissal
együtt megírt tanulmányunkat Magyar szentek miséi és ünnepei. Pannon
halmi Szemle 1939.
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ereklyéinek. Ugyanez lehetett az eset annál az apátságnál, mely
a Pray-kódex csiziójának mintáját szerkesztette. Ezt Lotharingiában és környékén kell keresnünk. Szent Adalbert átvitele novem
ber 6-án, lehet lengyel, lehet magyar ünnep, de mindenképen
bencés ünnep. Alapjául bizonyára az a tény szolgált, hogy Adal
bert ereklyéit Gnesenbe vitték, ahonnét ezek 1039-ben Prágába
kerültek. 18 A csízió keletkezésének kezdőidőpontja
nem lehet
korábbi az 1192. évnél. Hiszen benne van Szent László magyar
király ünnepe, kit ez évben avattak szentté. A végső pont hagiographiai szempontból az 1228. év, mert Assisi Szent Ferencet ez
évben avatták szentté. Ünnepe a Pray-kódex csíziójában hiány
zik, holott a többi X I I I . századi csíziókban megvan.
Mivel február 16-án a csízióban is, a Pray-kódex naptárában
és nagy Sacramentariumibzn
is megtalálható Szent Julianna
ünnepe, az a vélemény merült fel, hogy a csizió keletkezésénél
az 1208. évet kell kezdő időpontnak tekinteni. Ez azonban téves.
Igaz, hogy Szent Julianna ereklyéit 1207-ben vitték Nápolyba,
de a csizió ünnepe nem erre a tényre utal. Szent Julianna ünnepe
a gelasianus réteghez tartozik, megvan sok Sacramentariumban,
kezdve a VIII. századi Gellone-itől. Ebből világos, hogy a nápolyi
átvitel nincs összefüggésben az ünnepnek a Pray-kódexbe való
bejegyzésével. Az 1207—8. év tehát nem jön számításba a Praykódex csiziójának kormeghatározásánál.
Tisztán hagiographiai szempontok szerint a Pray-kódex
csíziója 1192—122S közt keletkezett. A IV. v. folióra valamivel
később írták rá, mint ezt az írás jellege bizonyítja. A zsinati
határozatok másolója ezt a foliót ugyanis üresen hagyta.
Az 1. fólión van az Exultet folytatása hangjegyekkel.
1. v.—7. foliókon találjuk meg Magyarország legrégibb teljes
naptárát. Az egyes hónapok egy-egy egész foliót töltenek meg.
A 7. v. fólión van a húsvét napjának 3$ változata, továbbá a
negyvened vasárnap, karácsony, pünkösd időpontjai. A 8. fólión
van a Ciclus magnus Dionisii.19 A 8. v. lapon computisztikus
ÍH

A Pray-kódex Sanctoraleja. M.K.Szemle 1939.
Ebben a táblázatban 19-szer 28 mező van. Bennük a Littere postpunctate és prepunctate B. Q. képviselik az általuk jelzett napokat, melveket az arányszám és a napi betű által, továbbá az újhold-számok által meg
lehet határozni. V. ö. Grotefend idézett mű 11.
19
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szabályok és táblázatok a „Claves" meghatározására. 20 Két helyen
is a 9—9. v. és 16—16. v. lapokon van folytatólagosan a magyar
krónika (Annales Posonienses) a 997—1203., illetve 1300. évekről.
A 10—11. v. lapokon van a hetvenedvasárnap feltalálására szol
gáló időszámító tábla az 1151—1300. évekre. A 10. fólión törlés
fölé került a deáki templom felszentelésének bejegyzése 1228-ban,
és ugyanitt van a magyar királyok névsora, kormányzásuk évei
vel, Szent Istvántól II. Andrásig. A 12. fólión későbbi kéz írta le
a Szentföld felszabadításáért mondandó imádságot?1 két Máriaofficiummú együtt. A 12. v. lapon van a Racio spere pictagore
philosophie2 Ugyanitt pótlásként a zarándokok táskájának meg
áldása?* benedictio per arum peregrinantium. A 13. lapon: Versus
Angelici ad Xiiii lunam inueniendam . . . dedit Angelus domini
S. Bachomio.24 A 13. v. lapon az embolismusok. 14—15. lapokon
második húsvétmutató tábla, a hetvenedvasárnap és a húsvét
megjelölésével az 1171—1276. évekre. Ebben a húsvétmutató
táblában nemcsak a napok vannak megjelölve, hanem az illető
napon megült szentek nevei is. A 15. v. lapon egy szimbolikus
misemagyarázatot találunk. 25
A 12. lapon levő két Mária-officiumra. vonatkozólag meg
kell jegyezni, hogy csekély eltéréssel megegyeznek a zágrábi
MR. 6y. (1290. év) breviárium, De beata Virgine in adventu és
De beata Virgine post nativitatem zsolozsmáival. A Szentföld
megszabadításáért mondott imádság bizonyára II. András 1217.
évi keresztes hadjáratával függ össze.
20
A lapfo baloldalának két első hasábján a Claves terminorum és az
aranyszám viszonya van; ugyanez megtalálható G R O T E F E N D : Grundriss der
Geschichtswissenschaft. 1—3. 191a. 22.
21
Ugyanezt az imádságot megtaláltam a St. Florian-monostor Ms. X T
411. X I I I . század kéziratának II. v. folióján pótbeírásként Pro terra sancta
címmel.
22
V. ö. a szöveget, az ábrát és a magyarázatot ZALÁN: M. K. Szemle
1926. 263—4. és H E I L I G KONRÁD: Századok 1933. 62—3. Ugyanilyen
útmutatás és rajz található a IX. századi QU. I. 56. Codex Corbeiensis-ben s
Szentpétervárott, melyet K. GILBERT közölt a Neues Archiv für ältere
deutsche Geschichtskunde. V. 2. 1880. 254.
23
Szövege ZALÁN: M.K.Szemle 1927. 46—7.
24
V. ö. Usuardi Martyrologium Aquicinct. máj. 14-én „Pachomius terminos etiam Paschales, ut traditur, angelo docente conscripsit" Migne P L .
124. 54.
35
Szövege ZALÁN: M.K.Szemle 1926. 270—1.
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A 16. fólión folytatódik a pozsonyi krónika. Ugyanitt van
a: Pipini regalis et nobilissimi iuvenis disputatio cum Albino
Scolastico, Quid est annus kezdettel. 26 A krónika 1175—1189.
éveinél „De natura infantum" töredék került pótlásként a kéz
iratba. 27
Nem lehet az a feladatunk, hogy részletes vizsgálat alá
vegyük a Pray-kódex ezen táblázatait, bejegyzéseit, krónikáit.
Arra szorítkozunk, hogy a Pray-kódex ezen részének korát meg
határozzuk és a többi résszel való összefüggését igazoljuk.
A régi magyar történelem nagy krónikája, 28 melyet Annales
Posoniensesnek neveztek el, a 997, ab incarnatione Domini évvel
kezdődik és 1300-zal végződik. Az 1300 év előtt közvetlenül az
1209 év áll. Világos, hogy az 1300 csak kikerekítésre szolgált.
Igazában az író 1210-zel akarta zárni krónikáját. Az évjegyzet
első történeti adata: „Anno ab incarnatione domini d cccc xc vii:
Adalbertus episcopus martirizatus est." Ezután a magyar kirá
lyokra, püspökökre, bencés kolostorokra vonatkozó feljegyzések
következnek. A krónika egyházi monasztikus rendeltetésre, ille
tőleg hatásra mutat. Az első kéz utolsó történeti bejegyzései úgy
látszik az u8y. évre vonatkoznak:
„Dux geyza transiuit de
haustria in boemiam, unde a rege fratre suo reductus est in ungariam. Nata comes cecatur. Stephanus colociensis episcopus deponitur. Eodem tempore mater regis in exilium in greciam mittitur."
Ezután az 1188—1209. éveket veti oda a kézirat és az 1300-as
évet, anélkül, hogy a krónikás az egyes évekhez feljegyzéseket
írt volna. Az éveket oda írta ugyan, de nem hagyott helyet tör
ténelmi adatok számára. 1196-ban meghalt III. Béla. Utódja
Imre lett (1196—1204). Ezután rövid időre III. László került
a trónra, majd II. András (1205—1235). Bár tehát a krónikás
28

Szövege ZALÁN: M.K.Szemle 1926. 272.
Szövege ZALÁN i. h. 260—1.
28
A krónikával több magyar tudós foglalkozott. MARCZALI H E N R I K :
A magyar történelem kútfői az Árpádok korában. Budapest, 1881—83.
"WATTENBACH: Cronicon Posoniense. (Archiv f. öst. Geschichte Bd. 42.)
KAINDL: Studien zu den Ungarischen Geschichtsquellen. Wien, 1898. Heft. 5.
HÓMAN BÁLINT: A Szent László kori Gesta Ungarorum X I I — X I I I . századi
ieszármazói. Budapest, 1925. 76. lapján a krónikát az 1192—119?. közti
évekből származtatja. Hasonlóan a Scriptores rerum Hungaricarum III.
E. MADZSAR: Annales Posonienses 121—122.
21
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az 1188—1209. éveket feltüntette, mégsem írta be a megfelelő
évhez sem III. Béla halálát, sem a következő trónváltozásokat:
Imréét, Lászlóét, II. Andrásét. Mindebből arra gondolhatunk,
hogy a krónikás a maga munkáját már 1196 előtt bevégezte.
Ezzel összevág az a megfigyelés, hogy az 1195. évnél ez a fel
jegyzés áll: „Desiderius abbas depositus est." Egy másik kéz az
1199. évnél ezt jegyzi fel: „Buda sacerdos obiit", az 1200-as
évhez viszont: „Dániel sacerdos ordinatur." Végre az 1203. évnél
van ez a feljegyzés: „Monasterium johannis baptiste comburitur
iuxta bulduam situm." Az utolsó feljegyzések tehát nem Magyar
ország egyetemes történetére vonatkoznak, hanem egy monostor
benső helyi történetére. Ez a monostor nem más, mint Keresztelő
Szent János boldvai bencés apátsága.
Az utolsó négy feljegyzést akkor írták a krónikába, mikor
a krónika eredeti szövege már készen volt és a kézirat a boldvai
monostor tulajdonában állt. A krónika írásának legkésőbbi határ
éve 1195 lehet. Mivel pedig a krónika ugyanazon ívre van rá
írva, melyen a Pray-kódex naptára is van, és mivel a naptárban
megtalálható Szent László ünnepe, kit 1192-ben avattak szentté:
a krónika írása az 1192—1195. évek közé esik.
A Pray-kódex J. v.—7. lapjain van az egész évet felölelő
nagy Naptár. Ez a legrégibb magyarországi ismert naptár. Julianusi rendszerű örök naptárt tartalmaz. Minden hónap külön
lapra esik. A hónapok napjait római módra jelzi. A szentek és
ünnepek meghatározásán kívül ott találjuk az újholdszámokat
és az újholdbetűket, valamint a dies aegyptiaci-t és különböző
csillagászati időszámító, egészségi és elhalálozási jegyzeteket.
Mintául a szentek ünnepei szempontjából nyilván USUARDUS
Martyrologiuma. szolgált. Ezt abban az időben bencés körökben
szívesen használták. Valószínűleg egy régi, bizonyára francia
bencés apátságból származó naptár is ott volt mintaként a szer
kesztő szeme előtt. A naptár mintája egy olyan Martyrologium
abbreviatum lehetett, mint amilyen a Cod. Pad. D. 47. 139—48.
folióján van. Ennek a hazája Franciaország. RATHERIUS Hegei
püspök 945—51 közt hozta Veronába. Ezt dr. KUNIBERT M O H L BERG O. S. B. bizonyította be [Die älteste erreichbare Gestalt des
Sacramentarium Gregorianum X X X I I — X X X V I . lapon]. A naptár szerkesztője azonban nem másoltatta betűről-betűre az előtte
álló mintát, hanem beleszőtte a naptárba Magyarország nemzeti
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ünnepeit és szentjeit. Bár a naptár vizsgálata arról győz meg,
hogy a szerkesztő meglehetősen önálló utakon jár, mégis észre
vehető munkáján a francia szerzetesi és némikép a német bencés
hatás. A római réteget megint figyelmen kívül hagyjuk. Ezen
kívül a Pray-kódexben a következő rétegeket találjuk:
Vértanúréteg 160 ünneppel.
B réteg 66, ill. 70 ünneppel.
F réteg 65, ill. 73 ünneppel.
G réteg 7, ill. 24 ünneppel.
Keleti réteg 30 ünneppel.
Magyar réteg 13 (ill. 14?) ünneppel.

Itt is a B rétegből indulunk ki. Ez a réteg nem nemzeti
részleges szempontok szerint, hanem egyetemes szerzetesi szellem
ben készült. Szentjeinek kiválasztásában annak a helynek a kul
tuszai voltak irányadók, ahol a naptár mintája volt használat
ban. A Pray-kódex többi szentnévsorával ellentétben a naptár
szentnévsora lényegében nem más, mint bővített összefoglalása
a két sacramentarium (S/i, 2) szent névsorainak. Észrevehetőleg
gyarapodtak a H, B, F, O és az M csoportok. Mivel a G csoport
a Pray-kódex naptárában nem bővül a többi csoportokkal pár
huzamosan, legalább is oly mértékben, mint a B, F, O rétegek,
a naptárban kell ugyan bizonyos német hatást észlelnünk, de ez
gyengébb volt, mint a bencés francia és a keleti hatás. A naptár
kormeghatározására Szent László szenttéavatásának éve, 1192
a lehetséges kezdő időpont, Szent Ferenc szenttéavatásának éve,
1228 pedig a végső határ. Ezt az időpontot későbbi kéz írta már
be október 4-én a naptárba éppúgy, mint a nagy Sacramentariumbz, nyilván a szenttéavatás alkalmával. Annak az ívnek,
melyben a krónika is van, a főrészét a naptár tölti ki. Az ív már
eredetileg nagyon ügyesen van összefűzve. A naptár és a krónika
eredeti, egy íven való összetartozása miatt maga a naptár sem
készülhetett 119 5—6 után.
A második krónika utólagos bejegyzés a Pray-kódexben. Ez
a bejegyzés II. András 6-ik kormányzási évében történt. Az író
a magyar királynévsort így fejezi be:„ Andreas VI. (annos)."
Mivel II. András nemcsak 6, hanem összesen 30 évig uralko
dott, ebből a bejegyzésből az következik, hogy a krónikás
II. Andrásnak 6-ik évében szánta el magát arra, hogy a Praykódexbe a 26. fólión, a törlés fölé írja a magyar királyok éveit.
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Ez a bejegyzés tehát 1211-ben történt, már a boldvai monostor
leégése után. 20
Ugyanazon a lapon a királynévsortól balra van egy ugyan
csak utólagos bejegyzés, szintén törölt szöveg fölött, mely a deáki
templomnak 1228-ban történt felszentelését örökíti meg.30 Hogyha
figyelmesen megnézzük a húsvétmutató táblákat a 26—28. táb
lákon, azt látjuk, hogy ezek az 1151. évvel kezdődnek ugyan,
de magát a húsvétnapot a kézirat mai állapotában csak 1183-tól
fogva jegyzik fel. így megy ez tovább egészen 1282-ig. Innen
I2
97"ig c s a k a hetvened vasárnapot adják meg, 1298—1300-ban
pedig ez is elmarad. Eredetileg 1151—1182 közt is ott voltak
a hetvenedvasárnap és a húsvét napjai, aztán ezeket törölték és
helyükre a kis krónika került, 1210-től a
hetvenedvasárnapok
helyére pedig a deáki templomszentelés 1228-ban. A húsvét
mutató táblák keletkezésének utolsó határéve minden bizonnyal
az i20j. év, mert ez évhez későbbi kéz ezt írta hozzá: „Monasterium s. Johanni baptiste comburitur." Az 1192. évhez egy
másik kéz ezt írta hozzá: „Eleuatio B. R. Ladizlay."
Feltűnő, hogy 30—31. fólión egy másik húsvétmutató tábla
is van az 1171—1276. évekre. Mindjárt az 1171. évhez egy
másik kéz ezt írta: „Aduentus Bele r(egis)." Az 1192. évnél,
jobbra ez a jegyzet áll: „Eleuatio s. Ladizlai", és az 1196. évnél:
„Obiit Béla rex." Ezt a táblázatot tehát 1196-ban már hasz
nálták. Lehet, hogy Béla trónralépését halálának bejegyzésével
egyidejűleg írták be. Ebben a táblázatban helyenként más szen
tek neveit találjuk, mint a Pray-kódex egyéb szentnévsoraiban.
29
Már MARCZALI rámutatott i. h. arra, hogy a magyar királyok ural
kodásának évösszege Szent Istvántól II. András 6. évéig nem egyezik meg
kormányzásuk tényleges évösszegével.
30
Ez a jegyzet így hangzik: „Anno ab incarnacione domini mccxxviii xviii
kalendas decembris consecrata est hec ecclesia in honore beaté Marie virginis
a uenerabile Jacobo nitriensi episcopo, in qua hec reliquie: de Sancta maria
uirgine, de Sancto Petro apostolo, de sancto Georgio Marttre, de sancto Gallo
confessore, de sancto Henrico confessore, de sancto Gerhardo confessore, de
sancta margarete virgine. In altari uero superiori, quod die sequenti in honore
beati Georgii martyris consecratum est, hec habentur reliqie: de signo domini,
de Sancto Johanne apostolo et euangelista, de Sancto Georgio Martyre, de
Sancto Laurencio martyre, de Sancto Martino episcopo et confessore."
1228-ban tehát a Pray-kódex már Deákiban volt. Ebben az évben szentelték
fel a deáki Boldogasszony-templomát.
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Nyilván más naptárból vagy Martyrologiumból kerültek ide.
Legtöbbjük vértanú.
II. 8.: Szent Pál verduni püspök, tholey-i szerzetes, meg halt
649; II. 11. Desiderius, Langres püspöke, vértanú, meghalt 407;
II. 13. Formichilus (Cormichilus) valószínűleg azonos Szent
Fulchrannus lodeve-i püspökkel, Saint-Sauveur-apátság alapítójá
val. Meghalt 600 II. 13; IV. 24. Sándor orvos és vértanú: Apud
Lugdunum Clavatum.
Ebből jogosult az a következtetés, hogy ennek a húsvétmutató táblának szerkesztője egy francia szerzetesi naptár, vagy
Martyrologium alapján dolgozott. Viszont az a körülmény, hogy
a 30. fólión Szent György napja április 24-re esik, és nem, mint
másutt, 23-ára, arra mutat, hogy ez a táblázat Magyarország
számára készült. Ezt megerősítik a Béla király trónfoglalására,
László szenttéavatására és Béla halálára vonatkozó, előbb már
ismertetett feljegyzések.
A. nagy Sacramentarium ( S / l ) .
A Pray-kódex legnagyobb részét a nagy Sacramentarium
(S/i) foglalja el. Kezdődik a pap előkészítő imádságaival a szent
miséhez: „Ordo quomodo presbiter se ad missam debeat preparare" (17—23. fólió). A 23—30. v. folióig terjed maga a mise
rend, melyet a hálaadás fejez be és a 32—33. v. foliókon ehhez
csatlakozik egy magán áldozást ájtatosság. A 33. v. lapon pótló
lag késői kéz írt egy újabb Confiteor szöveget és három könyör
gést. A könyörgések a liturgikus napnak 3., 6., 9. óráját szentelik
meg az Úr szenvedésének és a szent Keresztnek emlékével.*1
Ezután a 34. fólión a Consecratio cimiterii következik. A 35.
fólión karácsony vigiliájával indul meg az évszaki misék sora
(Temporale). Az utolsó misék a 65. v.—66. v. foliókon az
adventi misék. A 67. fólión Szent Silvester (XII. 31) ünnepével
kezdődik a Sanctorale, mely a 96. v. fólión Szent Tamás apostol
miséjével zárul (XII. 21). A Sanctoráléhoz különböző fogadalmi
misék hosszú sora és áldásszövegek csatlakoznak. 32 Ezután van
31
V. ö. ALCUIN Sacramentariumában MIGNE Patrologia Latina 101. 463,
a hora-imádságokat és a mozarabikus breviáriumban PL Î6. 995.
32
V. ö. ZALÁN: A Pray-kódex benedictiói. M.K.Szemle 1927. 44—66.
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a monostori temetés szertartása, benne a 136—136. v. lapokon
a: „Sermo supra sepulchrum" latinul és a latin szöveg némileg
módosított magyar változata, a Halotti beszéd.
A nagy Sacramentarium kormeghatározása a következőkép
ejthető meg: Kiindulunk itt is Szent László szenttéavatásának
évével (1192). A yy. v. fólión a Sanctorale sorrendjébe beillesztve
június 27-én Szent László tiszteletére kétféle miseimádságot talá
lunk. A megírás záróéve hagiographiai szempontból itt sem lehet
más, mint Assisi Szent Ferenc szenttéavatásának éve, mert
ünnepe sem a csízió, sem a nagy Sacramentarium eredeti szöve
gében nem található. A 105. v. lapon a fogadalmi misék közt
azonban későbbi kéz a lap felső szélére írta Szent Ferenc mise
imádságait. Ez a pótlás nyilván Deákiban történt. A nagy Sacra
mentarium tehát Assisi Szent Ferenc szenttéavatása előtt hasz
nálatban volt. Ezen szempontokon kívül figyelembe kell ven
nünk, hogy a nagy Sacramentarium megelőzte időben a kiegészítő
Sacramentariumot (S/2). Bár a kettő közt alig lesz több, mint
egy-két év különbség. Már pedig a kiegészítő
Sacramentarium
már 1216 előtt használatban volt; az „A cunctis" könyörgés pótló
beírása minden bizonnyal 1216 előtt történt. A kiegészítő Sacra
mentariumot tehát pár évvel 1216 előtt írták. A nagy Sacramen
tarium, melyhez kiegészítésként járult, még ennél is korábbi
időben készült. Boldva 1203-ban égett le. A nagy Sacramentariumnsk ez volt első használati helye. Ezek alapján a nagy
Sacramentarium írásának ideje az 1200-as századforduló. Inkább
egy-két évvel a századforduló előtt, mint után. Még közelebb
jutunk a kormeghatározáshoz, ha figyelembe vesszük a Micrologus szövegének a Pray-kódex miserendjével való összefüggését.
így 1192 és 1200 között jelölhetnők meg a nagy Sacramentarium
megírásának időpontját. Mivel pedig a Pray-kódex nagy Nap
tára föltételezi a S/i szentnévsorát, ennek a megírása is 1192—j.
évekre esik.33
A nagy Sacramentarium tartalmi jelentőségénél figyelmen
kívül hagyjuk a Sanctorale római rétegét. A magyar réteg nyolc
ünnepet és egy vigiliát foglal magába. A csízióban felsorolt ünne
pekhez járul itt a Translatio (85. fol.), az Inventio Corporis
33

V. ö. KNIEWALD : A Pray-kódex Sanctoraléja. M.K.Szemle 1939. és
KNIEWALD—KÜHÁR: Magyar szentek miséi. Pannonhalmi Szemle 1939.
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(91. fol.) és a Vigília S. Stephani, Augusztus 19. (84. fol.).
Viszont hiányzik itt Szent Adalbert november 6-i átvitele.
A B
¥
G
O
M

csoport 23, ÜL 24 ünnepből áll.
csoport 20, ill. 24 ünnepből,
csoport 4, ill. 11 ünnepből,
(keleti) csoport 10 ünnepből,
(vértanú) csoport 4 ünnepből.

A magyar réteg a nagy Sacramentarium magyarországi ren
deltetését bizonyítja. A bencés monasztikus rétegből világos, hogy
ez a könyv egy magyar bencés apátság számára készült, mely
szoros szellemi kapcsolatban állt valamelyik francia apátsággal.
A francia réteg megkönnyíti számunkra a nagy Sacramentarium
megírásánál használt minta eredeti helyének megállapítását. Ez
a minta Franciaország északkeleti részének, pontosabban Francia
ország, Belgium, Luxemburg, Hollandia és Németország határvidé
kének valamelyik bencés apátságából származik. Ezen a vidéken
volt a két római Provincia Belgica. Vagy a X. század végének föld
rajzi állapota szerint: Lotharingia, Flandria, Normandia és Cam
pagne. Ezt a mintát néhány német és magyar szent ünnepével
bővítették. Jónéhány keleti ünnep is belekerült a Sanctoraleba..
Ezek közül több már a mintapéldányban is benne volt. Néhány
azonban közvetlen érintkezés alapján jutott Bizáncból és Jeru
zsálemből a magyar Ünnepnaptárba.. Főként a szentföldi zarán
doklatok és a kereszteshadjáratok járultak hozzá keleti ünnepek
nek Magyarországon való meghonosításához. A kereszteshadak
nak egyébként világos nyomaik vannak a Pray-kódexben. A 70.
fólión van például a szentsírról való miseimádság. Megkíséreljük
ezenkívül az S/i mintapéldányának helymeghatározását, vala
mint a Sacramentarium rendeltetésének megállapítását. Ezen
misekönyv szerkezete olyan, hogy semmi kétség nem marad
a felől, hogy magyar bencés apátság számára, mégpedig Keresz
telő Szent János patrociniuma alatt álló, 1203-ban leégett apátság
számára készült. A 108. v. fólión vannak a Pro abbate, majd
a Pro Congregatione könyörgések. Az „Alia missa pro congregatione" könyörgése így szól (109. fol.): „Familiam huius sacri
cenobii quesumus domine intercedente beato Benedicto confessore
tuo perpetuo guberna moderamine." A temetés szertartásában a
153. fólión ez a rubrika van: „Et ita cantando pulsantibus omni-
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bus signis, cadaver portetur ante altare sancte M. et omnis
conuentus uersa facie stet ad orientem. Finito responsorio domi
nus abbas dicat hunc u e r s u m . . . hóra sepeliendi duo fratres stantes ante altare d i c a n t . . . sacerdos indutus alba, manipulo.. .'*
Nagyon fontos a Sacramentarium rendeltetésére a 133. fólión
található imádság: „via sanctorum omnium domine jesu Christe
qui ad te uenientibus claritatis eterne gaudia contulisti, aditum
templi istius spiritus sancti luce perfunde, qui locum istum in
honore sancte Marie sanctique Johannis baptiste consecrasti...
quantinus per te et per intercessionem sancte Marie sanctique
Johannis baptiste, nec non et omnium sanctorum muniti mereantur aulám paradisi introire." Ez a templomszentelési könyörgés.
Világos, belőle, hogy a boldogságos Szűzanya és Keresztelő Szent
János védelme alatt álló monostorra vonatkozik. Ez nem lehetett
más, mint az a monasterium sancti Johannis baptiste iuxta Bulduam, melynek 1203-ban történt leégését kétszer is feljegyezte
a Pray-kódex. Ez a bencés apátság, melynek alapítási körülmé
nyeit nem ismerjük, olyan szerkönyveket használt, melyek még
a XII. század végén is összefüggést árulnak el a magyarországi
Üturgiának eredeti francia forrásaival. Ezek a források Francia
ország északkeleti részére, mégpedig az arrasi (cambrai) vagy
amiensi egyházmegyékre utalnak. Lehet, hogy a corbiei apátság
ból kerültek hazánkba.
Szent Vedastus arrasi püspöknek (meghalt 540) az S/i-ben
három ünnepe van: február 6-án, október i-én és október 26-án,
— február 6-án van a főünnepe, október i-én a translatiója,
október 26-án Szent Amand, Belgium apostolának átvitele, kivel
Szent Vedastust együtt ünnepelték. S/i 171. folióján Szent Ve
dastus miseimádságában ezek a szavak vannak: „Deus qui nos
beati Vedasti confessons tui atque pontificis instancia ad agnicionem tui sancti nominis uocare dignatus est. . . Hostias do
mine . . . quas eius tibi patrocinio credimus commendatas, cuius
nos uoluisti uotÍs ad tue pietatis peruenire noticiam . . . " Szent
Vedastus volt Chlodvig frank király tanítója a keresztény hitben
és megyéjében sok pogányt megtérített. Ezért joggal tekintették
Franciaország apostolának. Magyarországon azonban semmi
dolga nem volt és nem is tudjuk másként ezen könyörgésnek
Magyarországon való előfordulását megmagyarázni, minthogy
egy olyan mintáról írták át, mely Arrasból vagy környékéről
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származott. Franciaország északkeleti részén élő szerzetesek ajkán
ez az imádság természetes kifejezése volt a működése iránt érzett
hálának. Október i-én Szent Vedastust Szent Remigiussal együtt
ünnepelték. Remigius reimsi püspök szentelte Vedasdust püspökké.
Velük együtt ünnepelték Szent Germanust, az auxerrei püspököt.
Ezek alapján azt a feltevést kockáztatjuk meg, hogy a nagy
Sacramentarium mintája a corbiei apátságból való. Corbie Arrastól délre van, 662-ben alapították. Luxeuil Reimstől van dél
keletre és Besancontól északra.
Szentkereszt felmagasztaltatása ünnepén, szeptember 12-én,
S/i Csendes imádsága a 87. fólión más, mint a szokásos római
szöveg. Ugyanezt a szöveget találjuk meg a corbiei apátságnak
a IX. század második feléből való Sacramentariumában: „Devotas humilitatis nostre preces." 34 Ugyanez a könyörgés található
meg a Habóti-kódexben a 6j. fólión, a második nap, a csendes
imádság után. Ez a Hahóti-kódex roueni minta után készült.
Franciaország északkeleti tájára (Arras—Amiens—Corbie) visz
nek a nyomok a Pray-kódexből. Mégpedig miserendjéből, egész
ségügyi szabályaiból és egyéb vonatkozásaiból. 35

34
35

LEROQUAIS: Les sacramentaires et les Missels. Paris, 1924. I. 26.

Hasonló szabályokat találunk a laoni IX. századi 426-os számi
kéziratban. Tartalma: Palladius de agricultura c. munkája néhány utasítás
sal és szabállyal. V. ö. KRUSCH: Reise nach Frankreich im Frühjahr und Som
mer. 1892. Neues Archiv d. Ges. f. alt. d. Geschichtskunde. X V I I I . 1893.
579—580. Ugyanezen szabályokat megtaláljuk majdnem szórul-szóra Arras
Notre Dame templomának IX., X. századi naptárában és a corbiei apátság
naptárában Szentpétervárott. I. 56. V. ö. G I L B E R T : Neues Archiv V. 255. és
D E L I S L E : Mémoires d'anciens sacramentaires. Paris, 18S6. 395. ZALÁN M.:
M. K. Szemle 1926. 251—8. ERNYEI J.: Ugyanott 1927. 82—3. Zalán és
Ernyei, úgylátszik, nem ismerték ezen egészségi szabályok francia forrásait.
Az 1511-ben nyomtatott zágrábi Missaléban hasonló szabályok vannak.
Közölte őket Tkalcic: Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrebiae.
1896. I I I . 265—286. Arra is rámutatunk, hogy eltérő szövegű, de hasonló
tartalmú egészségi szabályokat találtunk a MR 29. XIV. századi zágrábi
breviáriumban, továbbá a XIV., XV. századi Melk számára írt, jelenleg
Kremsmünsterben levő LXXV. j . papírkéziratban. Egyébként is szokás volt
a naptárakba egészségi szabályokat belevenni, ezt látjuk a bolognai obszer
vatórium X V . századi naptárából. V. ö. N O V A T I : De commentariolo liturgico
astrologico in spécula regiae universitatis "Bononiensis asservato. Ephem. Lit.
1927. 87. és Rivista di astronomia, Torino, 1912. 726.
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A Pray-kódex miserendjéről a Tbeologia 1939. évfolyamá
ban jelent meg kimerítő tanulmányunk. H a föltesszük azt, hogy
a Pray-kódex S/i-nek mintája közvetlenül függ a corbiei apát
ságtól, akkor még egy nehézséget kell megoldani: Corbienak
vannak ugyanis jellegzetes ünnepei, melyek a Pray-kódexben
teljesen hiányoznak: így január 30-án Bathildis és február elsején
Szent Precordius. Hogy ezt a nehézséget megoldhassuk, alapos
vizsgálat alá kellene vennünk Corbie egykor gazdag könyvtárá
nak ma már szétszórt maradványait és a Pray-kódexszel össze
hasonlítani.
Azok a képek,3"' melyek a keresztrefeszítést, a keresztlevételt,
a sírbatételt, a három Máriát, a Maiestas domini-t ábrázolják,
lapszélen a Benedictio partus szövegével37 és a zsolozsma olvas
mányaihoz szolgáló szabállyal38 és az Exultet kezdetével, melyek
most a kézirat elején vannak, igazában a Prefacio és a kánon
kezdet közé, a Te igitur után illesztendők be. Ezt az eredeti
kéziratnak BARTONIEK EMMA dr.-ral együttesen megejtett vizsgá
lata biztossá tette. Erre mutat a két lap összefüggő, egymást fedő
olajfoltja.
A kiegészítő Sacramentarium (S/2)*
A Pray-kódex 3-ik részét az úgynevezett kiegészítő Sacra
mentarium vagy kis Sacramentarium, S/2 alkotja. Külön íven
kezdődik Szent Adalbert miseimádságával. Néhány olyan mise3U

V. ö. D K . HOFFMANN E D I T : A Széchényi Könyvtár illuminait kéz
iratai. M. K. Szemle 1927. 2, 3. 16 képmelléklet. GEREVICH: Magyarország
román kori műemlékei. Budapest, 1938. 234—8.
37
ZALÁN: M.K.Szemle 1927. 46—7.
38
Az augusztustól adventig tartó vasárnapok első lectióihoz tartozó
Responsoriumokról van szó. V. ö. H E I L I G : Századok 1933. 56—7. Ez a sza
bály van érvényben ma a római breváriumban. MR. 67. zágrábi 1290. évi
breváriumban a megfelelő vasárnapokon valóban megtaláljuk ezeket a respensoriumokat. Mégpedig a P. u. I X — X I I . vas, is principio 330 v. fólión a
„peto domine" P. u. a XV. vas.ra „Adonai" 343. fol. XVI. vas. P. u. „Ad
aperiat dominus" 345. fol. a X V I I — X X . vas. P. u. „Vidi dominum" 351. v.
fol. P. u. X X I . vas. az utolsóig. A P. u.-i többi vas. resp.-át a Pray-kódexben
nem találjuk. Nem is volt rá szükség, mert az említett zágrábi breváriumban
a 8 első vasárnap responsoriuma Deus omnium exauditor est. Ugyanez a
resp. van augusztusig a római breviáriumban. Csakhogy MR 67-ben második
helyen van ez a resp.
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szövege van, melyek a nagy Sacramentariumbzn is megtalálhatók,
de itt rendszerint más könyörgéseket hoz az illető szentről. Szent
Maiolus cluny-i apát, Maxentius hitvalló, Martialis hitvalló
ünnepei, Szent Kristóf vigiliája, Radegunde, Arnulf, Genesius,
Ciprián és Jusztina, Domnus, Quintinus, Wolfgang, Vilibrord,
Gergely pápa, Szent Columbán, Vitális és Agricola, Borbála mise
imádságait gyűjti össze továbbá ez a kézirat. Ezek a miseimád
ságok a nagy Sacramentariumban sem voltak meg. Néhányat
azután pótlólag S/2-ből átírtak S/i-ben a lapszélre. Az S/2 ünne
pei általában megvannak a naptárban, de néhány közülök nem
a naptár első szentje, hanem a második helyen írták be, néhol,
mint példuál Maiolus és Domnus-t, pirossal. A kis Sacramentariumhan semmi különösebb magyar vonatkozás nincs, hacsak
ilyennek nem tekintjük Szent Wolfgang miseimádságait. Szent
Wolfgang Géza fejedelem idejében Magyarországon is végzett
hittérítő munkát. Erre azonban az S/2-ben található könyörgé
sek nem adnak utalást. Bencés jellege kiviláglik a Missa pro
Congregatione címú fogadalmi miséjéből. Ugyanez Sanctoralejának egyéb vonásaiból is. A kiegészítő Sacramentarium nem teljes.
Három hónap hiányzik belőle: január, február, március. Sanctoraléja. szerint S/2 XI. századi. Korban utolsó szentje Szent Maio
lus (meghalt: 994) és Wolfgang (meghalt: 994). Másolásának
ideje azonban összeesik S/i-ével. Úgyhogy hamarosan S/i után
elkészült S/2 is. Sajnos, hogy S/i vége hiányzik és lehet, hogy
eredetileg S/2 sem volt csonka az elején. Mindkét rész valószínű
leg ugyanazon íven volt, S/i vége, S/2 eleje. Lehet, hogy ez az
ív elveszett.39
S/2-ben a B csoporthoz nyolc, illetőleg kilenc szent miséje
tartozik. Ezek közt van Szent Maiolus cluny-i apát miséje. Hét
miseszöveg tartozik az F csoporthoz, kilenc a vértanúkéhoz. Ezek
a vértanúk a római rétegből valók. Német hatást árulnak el
Szent Kilián würzburgi püspök, Szent Wolfgang regensburgi
püspök miséi. Van benne négy fogadalmi mise is. Néhány olvas
mány és utólagos beírással a 341. fólión egy szentbeszéd: „Domine
si fuisses hic", a 345. fólión az A cunctis könyörgés, a 346. fólión
30

V. ö. Pray-kódex sanctoraleja. M. K. Szemle 1939. és KNIEWALD—
KÜHÁR: Magyar szentek miséi. Pannonhalmi Szemle 1939.
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két himnusz: „Clemens et benigna" a Szűzanyáról és „Sonent
ymni deo digni" Szent Egyedről.
A kiegészítő Sacramentarium kormeghatározására ezt az
utat választhatjuk: a 345. fólión késői kéz az A cunctis könyör
gést ezzel a megjegyzéssel írta be: „Has orationes composuit
apostolicus, et dicit sepius." Ezt a könyörgést valóban III. Ince
pápa (1198—1216) szerzetté.40 Mivel a beíró a pápát nem nevén
nevezi, hanem egyszerűen apostolicusnak mondja, éppúgy, mint
5/1 „Missa Communis"-^ a 105. v. fólión: „Domnum apostolic u m . . . in omni sanctitate custodi", azért fel kell tételeznünk,
hogy ez a bejegyzés még III. Ince életében, vagyis még 1216
előtt történt. S/2 alapszövege ennél nyilván korábbi. Már rá
mutattunk arra, hogy S/2-t mindjárt S/i után írták. Amikor
S/i-et átnézték, megállapították, hogy néhány, a naptárban meg
levő ünnepnek nincs miséje. Bizonyára ekkor határozták el, hogy
egy kiegészítő részben pótolják a hiányt. A szerkesztő azonban
nemcsak egy forrásból dolgozott, hanem többől.
Ezek közt bizonyára voltak somogyvári Szent Egyed-apát
sági könyvek is. A másolónak vagy a szerkesztőnek más imád
ságok és ünnepek is megtetszettek, melyeket aztán a kiegészítő
részbe (S/2) fölvett. Amint aztán ez a rész készen volt, még a
boldvai Szent János-apátság leégése előtt, a szerkesztő a naptárat
utólag kiigazította, S/2 szerint. A boldvai tűzvész után, 1203-ban,
a már kész kézirat a somogyvári apátságba került, ahova a bold
vai bencések Bernát érsektől meghívást kaptak. Itt részesült,
Somogyvárott, további pótlásokban a kiegészítő Sacramentarium:
a 341. folióra ráírták a törlés fölé a:„Domine si fuisses hic" kez
detű homiliát, továbbá a 343—44. v. foliókra négy lectiót, majd
á 345. folióra az A cunctis könyörgést és a már említett himnu
szokat Szűz Mária és Szent Egyed tiszteletére a 346. fólión. Már
említettük azt az ötletünket, hogy a 341. lapon található homilia
Bernát spalatói érsek gyűjteményéből való, aki 1204—1210 közt
Somogyvár kormányzója volt. A beszédet KÜHÁR FLÓRIS hatá
rozta meg és olvasta el BARTONIEK EMMA dr.-ral együtt. Mivel
a 342. fólión SZENT ZSIGMOND Pro febricitantibus fogadalmi
40

„Innocentius uero Papa tertius composuit illám (orationem) A cunctis
nos quesumus, Domine, mentis et corporis défende c." Durandus, Rationale
divinorum officiorum. IV. 14., 16. Ed. Venetiis, 1589. fol. 77. v.
Magyar Könyvszemle 1939- IV. füzet.
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miséjének vége olvasható, nyilvánvaló, hogy az előtte való olda
lon ezen könyörgés eleje volt. Ezt törölték és helyébe írták az
említett beszédet.
Ezechiel i, 10—14. lectiója a 343. oldalon ma is használatos
az evangélisták miséiben. Ezután következik egy érdekes olvas
mány, mely ECCLI 50., 1., 4., 5., 6., 8., 7. szövegét foglalja össze
önkényes megszakításokkal és kapcsolásokkal; mindjárt az elején
sacerdos helyett confessort írt. Az a benyomásunk, hogy ez volt
a nemrég, 1192-ben szentté avatott László király miséjének a
lectiója, hisz ő volt az alapítója a Szent Egyed-apátságnak
Somogy várott. A szöveg ugyan Szent Istvánra is illenék, de nem
tudnók megérteni, miért kellett Szent Istvánnak, akinek már 100
éve megvolt a maga liturgikus tisztelete, új olvasmányszövegről
gondoskodni. Ezt a kérdést Szent László kultuszának további
alakulásával is tisztázni lehetne. Az olvasmány a következő:
„Ecce confessor magnus, qui in uita sua curauit gentem suam, et liberauit
illám a perditione. Qui preualuit amplificare ciuitatem, qui adeptus est glóriám
in conuersatione gentis sue. Quasi Stella matutina in medio nebule, et quasi
luna plena, in diebus suis lucet. Quasi arcus refulgens inter nebulas glorie
sie ille refulsit in templo dei. Cipricum nardo, nárdus et crocus fistula et
cinamomum, cum unieursis lignis lybani. Et uestiri eum confirmatione uirtutis
in accensu altaris gloriam dedit sanetitatis amictum. Et intrauit oracionem
suam uoluit se ostenderre saecerdotibus, prius pri suis delictis hostiam offerre
domino. Et fiat pax in israel per dies sempiternos."

A 344. fólión Szent János evangéliumának kezdete talál
ható, melyet ma a szentmise végén mondanak. H a itt is ezt a
célt szolgálná, akkor ez volna a legelső esete a Szent János evan
gélium ilyen célú felhasználásának. Először DURANDUS Rationalejában (IV, 24, 5. ed. Venetiis 1589, fólió 83) van szó erről: „Et
p r o p t e r . . . quidam volentes dicere finita missa Evangelium
Johannis vei a l i u d . . . " Úgy is felfoghatnék ezt az evangélium
kezdetet a Pray-kódexben, mint szentelményszöveget, melyet
asszonyok fölött szoktak olvasni, áldásként.
A 344. fólión, annak alsó felén, Márk 13, 33—3J. evangé
lium szakasza áll: „Videte vigilate et orate"; majd a 345. fólión
Sap. 7, 7—14: „Optavi et datus est mihi. . . amiddé dei" Ezen
lectiónak a címe: „Ieronimi presbiteri." Ez volna tehát Szent
Jeromos miséjének olvasmánya. Ugyanezt megtaláljuk a MR. 67.
zágrábi breviárium (XIII. század vége) 175. v.—6. folióján,
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melyben ez a lecke fejezetekre osztva alkotja Szent Jeromos
ünnepi olvasmányát. Az S/2-ben ezen lecke után, a 345. fólión
következik ez a jegyzet: „Evangelium: vigilate quia nescitis."
Három evangéliumi szakasz kezdődik így: Mt. 24, 42; Mt. 25,
13; vagy Mk. 13, 33—37, amely a 344. fólión található. Való
színű, hogy Mt. 24, 42-re céloz a jegyzet. A zágrábi X I . század
végi Missáléban ez az evangélium szolgált az: „Os iusti" kezdetű
Pro confessore pontifice misének evangéliumaként. Ezt a Missálét
valószínűleg BERNÁT spalatói érsek hozta magával, amikor GEORGIUS DE CRESCENTIO bíborost kísérte Olaszországból Szent László
szenttéavatására. Ennek 160—1. oldalán az eredetileg pro imperatore mondott könyörgést átalakították pro rege EM (emerico).
Az esztergomi székesegyház kincstárában levő Evangeliariumban
Szent Jeromos evangéliuma: „vos estis sal terre". Ugyanott az
érseki könyvtár evangéliáriumában Szent Jeromos evangéliuma:
„Nemo accendit lucernám". Vájjon nem nagyon valószínű-e,
hogy a Dalmáciában, főleg Spalatóban különös tiszteletben része
sülő, Dalmáciából származó Szent Jeromosnak ez a két mise
olvasmánya BERNÁT spalatói érsek kormányzósága alatt került
Somogyvárra, ahol aztán a Pray-kódexbe is bekerült, hisz ez
feltevésünk szerint az 1203-i tűzvész után idekerült szerkesztő
jével együtt. A Pray-kódex szerkesztője Somogyvárott több
olyan olvasmányt és himnuszt talált, melyek ott helyi használatúak voltak. Saját könyvét nem tudta volna jól használni, ha
ezek hiányoztak volna belőle. Ezért egyes lapokat törölt és
helyükbe írta az új szövegeket. Ez már nem puszta feltevés,
hiszen a zágrábi XI. századvégi Missálénak említett átalakítása
Imre király alatt, nyilván BERNÁT érsek hatására vezethető vissza
és a Szent Jeromos-evangélium érdekesen Összevág mind a kettő
ben. Ezenkívül a Szent Egyedről szóló himnusz megléte a Praykódexben utólagos beírásként szintén olyan helynek a hatására
mutat, ahol Szent Egyed helyi kultuszban részesült. Somogyvár
nak Szent Egyed volt a védőszentje.41
41
A Szent Egyed-himnusz miatt merült fel az a vélemény, hogy a Praykódexnek legalább is egy részét Somogyvárott írták. KARÁCSONY: Hol írták
a H . B.-et? Magyar Nyelv 1925. 225. ERDÉLYI LAJOS: A H . B. nyelvjárása.
Magyar Nyelvőr 43. BARLA-SZABÓ T I T U S Z : A H . B. kora, keletkezési helye
és szerzője. Lőcse, 1913. Kétségbevonják ezt ERNYEI M. K. Szemle 1927. 73.
és ZALÁN 1927. 268. Maga a himnusz csak annyit bizonyítana, hogy a temp-
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Ezek a megfigyelések jogosítanak fel arra, hogy a Praykódexnek Boldva leégése után Somogyvárra való átviteléről
beszéljünk. Itt kerültek ezek a pótlások a kéziratba, még pedig,
mivel némelyiken BERNÁT érsek hatása érzik, 1210 előtt. 1210—16
közt írták be az A cunctis könyörgést. Ebből az is következik,
hogy S/2, eredeti szövege még Boldva számára készült. Csak így
érthetjük meg, hogy a 341. oldalon az eredeti szöveget törölték.
H a Szent Egyedben írták volna az eredeti szöveget, nem lett
volna értelme a törlésnek egy másik szöveg kedvéért.
Az esztergomi káptalan könyvtárának X I — X I I . századi
evangeliáriuma valamikor OLÁH MIKLÓS esztergomi érsek tulaj
dona volt, mint ezt a 165. fólió ex librise bizonyítja. A kézirat
eredetileg a Liège-Maastricht-i egyházmegyében levő valamelyik
bencés monostor számára készült. Ezt Sanctoráléjának Hegei
rétege bizonyítja: Servatius, Remaclus, Teodardus, Lambertus,
Severinus, Oda, Quinitinus és Foillanus, Trudo. Keletkezésére
vonatkozólag Eugenii Ep. et conf. nov. 13-i ünnepe is felvilá
gosítással szolgál. (Eugenius toledói érsek, szerzetes volt.)
Az esztergomi székesegyház kincstárában őrzött másik
Evangeliarium (XI—XII. sz.) jellegzetessége, hogy július 11-én
megvan Szent Benedek átvitelének vigiliás és nyolcados ünnepe
és ezenkívül december elején is ünnepli Szent Benedek translatióját. Minden jel arra mutat, hogy a kötőtábla eredeti asseres-ét
a XV. században bársonnyal bevonták és az első táblát a szép
kereszt-csoporttal díszítették. Ez a körülmény arra utal, hogy az
evangeliariumot a XV. században, talán épp Mátyás király
nagyrabecsülte, különben nem volna értelme, hogy nem egy új
kéziratot, hanem egy régi kéziratot díszítettek oly ékesen. Bizo
nyára rendkívüli ünnepek alkalmával használták a kéziratot,
talán eskütételeknél. A két evangeliariumban, velük való foglal
kozásom rövidsége miatt, különösebb magyar vonást nem ta
láltam.*
lomban Szent Egyed különleges tiszteletben részesült. De mivel a himnuszt
akkor írták be a Pray-kódexbe, mikor a boldvai apátság már leégett és mint
más okok alapján is gondoljuk, a kézirat Somogyvárra kerül, a Szent Egyed
himnusz is megerősíti a Pray-kódex somogyvári tartózkodásának elméletét.
* Az itt ismertetett második evangéliumot Radó Polikárp tanulmánya
határozta meg a M.K.Szemle ugyanezen számában. (Hazánk legrégibb litur
gikus könyve: a Szelepchényi-kódex.)
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Milyen mintákat használtak a Pray-kódex
szerkesztésénél ?
Szemügyre vettük a Pray-kódexben levő Micrologus-mísolatot, a két krónikát,, a naptárt, a két Sacramentariumot, igye
keztünk korukat meghatározni. Most még hátra van azon forrá
sok vizsgálata, melyek mintaként állottak a Pray-kódex szer
kesztője és írója előtt, továbbá meg kell világítanunk azt a hatást,
melyet a Pray-kódex a magyarországi és zágrábi liturgia fejlő
désére gyakorolt. Alkalomadtán már hangsúlyoztuk, hogy a
Pray-kódex mintapéldányait Franciaország északkeleti részében,
az arrasi vagy amiensi egyházmegyékben, valószínűleg a corbiei
apátságban kell keresnünk. Három példával bizonyítjuk állítá
sunkat. Példáinkat S/i. Sanctoráléjából, a Pray-kódex miserend
jéből és S/i. húsvéti liturgikus játékából vesszük. Hogyha össze
vetjük a Pray-kódex szentnévsorait, a szomszédos Ausztria
monostorainak, pl. Kremsmünster bencés apátságának, vagy a
St. Florian-i ágostonos kanonok-monostorának hasonló névsorai
val, akkor azt látjuk, hogy a két osztrák monostor Sanctoráléi
Tassautól függnek. Ez természetes is, hisz mindkét monostort
Passauból reformálták. Feltűnik továbbá az a nagy különbség,
mely a X I I . század végén a Pray-kódex és a két monostor
Sanctoráléi között fennáll. így pl. sem Kremsmünsterben, sem
St. Flóriánban nem találjuk meg a XII. században Urunk színe
változásának ünnepét (aug. 6). Ez azért van, mert VII. Gergely
reformja idején mindkét monostort ALTMANN passaui püspök
reformálta, szigorúan római szellemben, a XI. század végén.
Róma pedig ezt az ünnepet csak 1457-ben fogadta el. Innét van
az, hogy Melk bencés apátság XIV—XV. századi naptárában,
mely ma Kremsmünsterben található, Urunk színeváltozásának
ünnepe még mindig hiányzik. Ezek a monostorok naptáraikat
római minták szerint szerkesztették, német bencés változatban.
A Pray-kódexben viszont a XII. század végén megtaláljuk Urunk
színeváltozásának ünnepét. Hogy a különbség még feltűnőbb
legyen, ideiktatjuk július első felét, a három osztrák monostor és
a Pray-kódex használata szerint.
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St. Florian*3

Kremsmünster**

Melk**

7.
8.
9.
12.
13.

Willibaldi
Kiliani

Willibaldi
Willibaldi
Kiliani
Kyliani
Translatio s. N .
Margarete
Hainrici imp.
Margarete

Willibaldi
Kyliani et soc.
Translatio Nycolai
Margarete
Hainrici

Margarete

Pray-kódex

Szent Miklós átvitelét St. Flóriánban, Melkben és Krems
münsterben július 9-én ülik meg,45 holott ez a Pray-kódexben
május 9-én van. 46 Szent Margit ünnepét a Pray-kódexben július
42
WEISHÄUPL H U G Ó mondja „Das Kalendárium des Chorherrenstiftes
St. Florian von 13. bis i j . Jahrhundert" Linz, 1908. 2. című művében: „Das
älteste noch vorhandene Missale, aus dem 12. Jahrhundert, signiert, I I I . 208.
hat kein Kalendárium." Ezért mondja Szent Henrikről, hogy már a I I I . 209.
jel. X I I I . századi naptárban előfordul. Amikor 1938. augusztusában St. Fló
riánban tartózkodtam, módom volt megállapítani azt, hogy több X I I . századi
naptárhoz tartozó töredék bekötési táblául szolgált, különböző kéziratokhoz.
Ezekről már ALBIN CsERNYnek is volt tudomása. V. ö.: „Die Handschriften
in der Stiftsbibliothek St. Florian. Linz, 1871. Megállapítottam, hogy ezek
a töredékek összetartoznak és a St. Florian X I I . századi naptárát alkotják.
Amint a monostor könyvtárosának figyelmét erre felhívtam, azonnal kibon
totta ezen lapokat a kötési táblákból és akkor láttuk, hogy a naptárból az
egész január hónap, februárból csak a jobb oldal, a szentek nevei közül
Dorothea későbbi írással, továbbá az egész május hónap, júniusból 1—25
napok, aztán július és augusztus egészen, a többi hónapok csak töredékesen
vannak meg. Bár tehát WEISHÄUPL azt mondja, hogy Szent Henrik már a
III. 209-ben előfordul, meg kell állapítanunk, hogy az összes általunk emlí
tett szentek, Szent Henrik is, megvannak már St. Florian X I I . századi nap
tárában. Hogy ez a naptár tényleg St. Florian számára készült, kiviláglik
Szent Flórián május 4-i pirosbetűs ünnepéből és május u - i nyolcadából.
43
V. ö. Kremsmünster naptárát, a X I I I . század végén írt Necrolo
giumban.
44
V. ö. a X I V — X V . századi 75. számú kremsmünsteri naptárt, mely
Melk számára készült. 27. fol. „In hoc monasterio Mellicensi."
45
Kremsmünster naptárában a Translatio Sancti Nicolai ünnepet nem
találtam meg, de a 126. j . XI., X I I . századi hártyakézirat 258—26$-ik lap
ján az átvitel leírását fedeztem fel. 265. fólión ez áll: „(s) ublatum est
autem corpus sanctissimum beati Nicolai confessons X die április iam ad
exitum tendentis et translatum est in navi nono die mensis iulii iam princí
pium habentis, atque expositum de naui die dominica atque hóra uespertina
receptum est in beati benedicti basilica . . . "
48

A német eredetű naptárakban Szent Miklós átvitelét, úgylátszik,
július 9-én ünnepelték. — V. ö. Cod. 4771. Bibi. Vat. Ebner: Quellen und For
schungen, 244. Franciaországban viszont ezt az ünnepet május 9-én ülték
meg, mint ezt Lyon Szent Mihály templomának Missaléjából — mely jelen-
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13-án találjuk, a három osztrák monostorban július 12-én, mert
július 13-án II. Henrik császár ünnepét ülik. A Pray-kódexben
Szent Henrik császárnak egyáltalán nincs nyoma, bár Szent István
sógora és Imre nagybátyja volt, hiszen Henrik István feleségének,
Gizellának volt a testvére. Hogy II. Henrik feleségéről, Szent
Kunigundáról sem emlékezik meg a Pray-kódex naptára, azt
megértjük abból, hogy Kunigundát csak 1200-ban avatta szentté
III. Ince. Annál feltűnőbb, hogy sem az 1290-ből való zágrábi
MR. 6y. Breviárium, sem a XIV. század elejéről való MR. 133.
zágrábi Missale nem említi július 13-án Szent Henriket és március
3-án feleségét, Szent Kunigundát. A zágrábi egyház éppúgy, mint
a magyar egyház, ezen időben oly szellemi hatások alatt állott,
melyek erősebbek voltak a dinasztia egykori vérrokoni kapcso
latainál. Ezért az érdekes találkozás a Pray-kódex és az egykorú
szerkönyvek közt, melyekben LEROQUAIS tanúsága szerint szintén
mellőzik a szent német császári házaspárt.
A XI. század végének liturgikus újítása Kremsmünsterben
római irányban haladt. 47 Ugyanezt akarták elérni a magyar
leg a Barberini könyvtárban van (XII. 2.) — látjuk. (EBNER i. m. 141., 321.)
LEROQUAIS III. 394. f. 13 missalét ismertet, mindegyikben május 9-én van
Szent Miklós átvitele, 3 másikban pótbejegyzésként.
47
Kremsmünster reformjára vonatkozólag v. ö.: BERNARDI CREMIFANENSIS históriáé Mon. Germ. SS X X V . 670. „1082 Ditrichus prefuit, qui fuit
monachus in Goerz, et per Ahmannum episcopum advocatus huic loco preficitur et ordo monasticus, qui tepuebat per eum solempniter reformatur, et
ruina monasterii liberaliter restauratur, assumptis consuetudinibus Cluniacensibus, quas sanctus Udilo tradiderat et misserat Wilhelmo abbati Hirsaugiensi, cum quo eciam contraximus fraternitatem. Huius tempore idem Altmannus episcopus nostrum monasterium iam tercio consecravit anno Domini
prenominato, precipue in honore Salvatoris et sancti Agapatii martyris necnon
sancti Blasii. Et deinde festum sancti Agapiti cepit sollempnius celebrari et
festum Salvatoris mediocriter agi cepit. Huius tempore liber matutinalis
vetustissimus est conscriptus. Item psalterium glossatum et hymnis et pluribus
oracionibus et psalmorum exposicionibus, secundum quorum ordinem nos tenemur officium celebrare." H a ehhez még hozzávesszük azt, hogy Kremsmünster dicsősége Palesztrina nagy vértanújának ereklyéi, melyeknek nagyobb
része ott van (v. ö. ALTMANN KELLNER O. S. B.: Der heilige Agapitus von
Preneste, Patron des Stiftes Kremsmünster), akkor minden további nélkül
tudomásul vehetjük, hogy a kremsmünsteri könyvtár 2$-as számú kézirata,
ennek mindkét része 1—72. oldalig neumás Graduale XÍI. századi, 73—283.
folióig XI.—XII. századi Sacramentarium Kremsmünster számára készült,
mégpedig magában a monostorban. A 63. fólión van Szent Agapitus him-
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püspökök is a Pray-kódexben feljegyzett zsinati határozataikkal.
Ez azonban nem sikerült teljesen, mert a római irányú újítás nem
tudta teljesen megszüntetni a korábbi begyökerezett liturgikus
szokásokat, és mert még a XII. század végén is akadt magyar
szerkönyv, mint a Pray-kódex, mely bár hangsúlyozza a Romana
Auctoritas-t, mégsem a római alapokon, hanem a frank bencés
hagyományon épít tovább. Ez a jelentősége a Pray-kódexnek,
keletkezésének idejére. De ugyanez a későbbi időkre is, mert úgy
a magyar, mint a zágrábi liturgia az itt megadott nyomokon
haladt tovább, mindaddig, míg csak a trienti zsinat után a
Breviárium Romanum (1568) és Mis sale Romanum (1570) a régi
szerkönyvek helyébe nem lépett. Magyarországon PÁZMÁNY
PÉTER érvényesítette 1630-ban és 1633-ban a trienti zsinat ezirányú határozatait; Zágráb számára VIII. ORBÁN adta ki 1635.
szeptember 28-án: „Exponi nobis" bulláját, ezt azonban VRHOVAC
püspök csak 1794-ben, illetve 1800-ban tudta teljesen végre
hajtani. Ezzel az intézkedéssel a római liturgia lett uralkodóvá. 48
nusza: „Concentu veneremur", a 81. fólión a Libéra nos-ban ez a kiegészítés
van: „atque Andrea, nec non et sanctis martyribus tuis Blasio, Agapito,
Benedicto cum istis et cum omnibus sanctis tuis." 151. v. fólió Szent AgapitusCollectája szép díszű kezdőbetűvel kezdődik. 152. fólión van Agapitus
octávája. Ez a Sacramentarium bizonyára ALTMANN püspök és DITRICH apát
reformjának köszöni eredetét. A római misekánonban a kézirat 78. folióján
a Te igitur-ban csak a pápáról van említés, nem pedig a püspökről is.
Ez tehát tisztán római minta után készült. Nem úgy, mint a Pray-kódexben
a 27. v. fólión a kánonban: „ . . . et antistite nostro M et rege nostro N " áll.
A Kremsmünster környéki plébániák számára írt Missale secundum usum
ecclesie Cremiphanensis XIV. századi kéziratban — n. 132. — már szintén
megtaláljuk a püspök és a lapszélen a király említését, mint ez a római mise
kánonban van. A XIV. század végén írták a kremsmünsteri könyvtár 368-as
számú nagy misekönyvét. Erről Kremsmünsterben azt gondolják, hogy a
monostor számára készült, de Drevesnek van igaza, aki passaui misekönyv
nek tartja. Itt az egész szöveget eredeti beírással találjuk meg. A zágrábi MR.
124. X I I I . századi misekönyvben már két századdal korábban megvan az
egész használatos részlet: „Papa nostro N et antistite nostro M et rege
nostro N et omnibus ortodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus."
A Pray-kódexben ugyanezt a szöveget utólag írták be kisebb betűkkel.
48

V. ö. Dr. KNIEWALD: Liturgica. Zagreb, 1937. 51. VIII. ORBÁN
„Exponi nobis" bullájának és Vrhovac Miksa püspök határozatainak szövegét
1. Satuta capituli Zagrabiensis. Zagrabiae, 1912. 140, 150, 202. V. ö.
Dr. VANYÓ TIHAMÉR O. S. B.: Püspöki jelentések a magyar szent Korona
országainak egyházmegyéiről 1600—1651. Pannonhalma, 1933. 411.

A PRAY-KÓDEX TARTALMA, KORA

445

A Theologiá című magyar folyóirat 1939. évi j . és 2. füzeté
ben jelent meg a Pray-kódex miserendjéről szóló, KÜHÁR FLÓRISsal együtt kiadott tanulmányunk. A „Croatia Sacra"-sorozatban,
melyet a zágrábi teológiai kar tesz közzé, az 1939. évi év (1—36.)
évfolyamában ismertettük a X I I I . századi MR. 124. zágrábi Ponti
ficale miserendjét, összehasonlítottuk egymással a két miserendet
és egyúttal a Micrologussal is. Itt csak egyik feltűnő vonására
mutatunk rá a Pray-kódex miserendjének. S/i. 44. folióján olvas
suk a kenyér átváltoztató szavainál: „Hic uere fit corpus Christi."
A kehely consecratiója után ez áll: „Hie uere fit sanguis Christi."
Ezek a hangsúlyozások valószínűleg utóhangjai annak a vitának,
melyet a XI. század derekán Tours-i Berengarius indított el.
Berengár 1070-ben visszavonta ugyan tévedését, 1088-ban az
Egyházzal kibékülten halt meg, de az általa felvetett problémák
még a X I I . század folyamán is foglalkoztatták az elméket.
Erről tanúskodik ALGERUS O. S. B. Liège-i iskolamester műve:
„De sacramentis corporis et sanguinis dominici", valamint I I I .
INCE írása: „De sacro altaris mysterio." A X I I . század derekán
GRATIANUS is foglalkozik Concordantiájában
az átlényegüléssel.
Ebből érthető, miért hangsúlyozza a Pray-kódex kánonja oly
feltűnően az átlényegülést. Ezt egyetlen más Sacramentariumban
sem találjuk meg.49 Valószínűleg benne volt már rubrikaszerűen
ez a tétel a Pray-kódex miserendjének mintájában is. Úgy gon
doljuk, hogy ez a minta oly környékre utal, ahol az Oltáriszent
ség körüli vita még mindig izgatta a kedélyeket. Ebből a mozza
natból is Franciaország északkeleti részére következtetünk. Talán
nem felesleges rámutatni arra a tényre, hogy a XIV. század
elejéről származó MR. 133. Missale-ban és az 1511-ben nyomta
tott ugyancsak zágrábi Missaléban hasonló mondatok találhatók
az átváltoztatásnál. Sajnos, nem volt módomban a többi magyar
Missalét ily irányban vizsgálat alá venni, a zágrábi ritus azonban
a Pray-kódex hatása alatt áll.
A Pray-kódex 55. folióján van a nagyheti szertartás rend
jébe beiktatva egy húsvéti misztériumjáték. Ez hasonlít a zágrábi
49

Hogy a francia Sacramentariumokban van nyoma az átlényegülés
körül felmerült vitának, erre bizonyság a párisi Bibi. Nat. ms. lat. 18005
kézirata. Első folióján Berengarius hitvallása. Ezt a kéziratot a XI. század
elején Reichenauban írták, onnét Trierbe, majd Verdunba került. V. ö.
LEROQUAIS i. m. 113—116.
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Missale Antiquissimum (MR. 165. XI. század vége) hasonló
játékához, annak 101. v. folióján. A Pray-kódex körmenete nem
igazodik ugyan oly szorosan a nagypéntek szertartási rendjéhez,
mint ahogy ez Zágrábban a Missale Antiquissimum 78. v. foliója
szerint történik. Mégis minden bizonnyal egy régebbi nagypénteki
és húsvéti misztériumjáték maradványa. Ilyen játékok a zágrábi
Missale tanúsága szerint bennefoglaltattak Magyarország X I . szá
zadi szerkönyveiben. Ennek a húsvéti játéknak útiránya Francia
ország felé visz, mint ezt a zágrábi Missale
Antiquissimumről
— MR. 165. — dr. FANCEV kimutatta. 50 A zágrábi MR. 165-re
vonatkozólag D O M MORIN azt gondolja,51 hogy 1100 körül,
vagyis a Pray-kódex előtt 100 évvel írták a győri székesegyház
számára. SZENT ODILÓ clunyi apát szellemét érezni rajta.
A clunyi hatásokon kívül erős keleti hatást is lehet benne találni,
éppúgy, mint a Pray-kódexben. Mivel a Pray-kódex egyébként
is több dologban megegyezik MR. 16 5-el, ez a rokonság is annak
a megerősítésére szolgál, amit a Pray-kódex mintáinak eredetéről
már mondottunk. Ezek a minták úgylátszik nem voltak kizárólag
szerzetesi rendeltetésűek, hiszen pl. pünkösd vigiliáján a Praykódexben a 60. fólión ezt olvassuk: „Sed hoc secundum canonicos, secundum uero ordinem monachorum . . . "
H a a Pray-kódex húsvéti játékát a zágrábi MR. 165. Missale
Antiquissimum fólió 101. v. játékával összehasonlítjuk, majdnem
teljes megegyezést találunk a kettő közt. Ez a megegyezés
méginkább szembetűnik, ha összehasonlításunkat kiegészítjük a
St. Florian-i XIV. századi n , 434. jelzésű Rituale játékával.5 *
A Pray-kódexben az előjáték hiányzik. A st. florianiban azon
ban megvan. A st. floriani Rituale játéka más alapokon nyugszik,
melyek minden különbség mellett is rokonok a X I I . századi einsiedelni húsvéti föltámadási játékkal. Egyikben sincs meg az a
szép párbeszéd, melyet a zágrábi MR. 165-ben és a Pray-kódex
ben találunk:
60
V. ö. Dr. FANCEV FRANJO: Liturgijsko-obredne igre u zagrebackoj
stolnoj crkvi, Zagreb Narodna Starina, 192J. 3—5.
51
D O M GERMAIN M O R I N : Manuscrits liturguiques hongrois des XI-e et
XII-e siècles, Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. Münster, 1926. 58—9.
52
V. ö. A. FRANZ: Das Rituale von St. Florian aus dem zwölften Jahrhundert. Freiburg i. B., 1904. 194—195.
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Quem queritis in sepulchro o Christicole?
Jesum Nasarenum, o celicole!
Viszont az einsiedelni és a st. floriani játékban megvannak ezek
a sorok, melyek a zágrábi MR. 165-ben és a Pray-kódexben
nincsenek meg:
En angeli aspectum vidimus
Et responsum eius audivimus
Nam (qui) testatur dominum vivere,
Sic oportet te, Simon eredére.
Nemcsak részletekben tér el a húsvéti játékok ezen két csoportja
egymástól, hanem egész szerkezetében. Mivel általános érdeklő
désre tarthat számot, együtt közöljük itt a zágrábi MR. 165.
húsvéti játékát a 100., 101. folióról a Pray-kódex húsvéti játéká
val, az S/i. 55. lapjáról. Mivel ezeket a játékokat csak akkor
érthetjük meg, ha a megfelelő liturgikus keretben vizsgáljuk őket,
közöljük egyúttal a nagypénteki előjátékot is. MR. 165. fólió
7—9. és Pray-kódex 49. v. folióról.
MR.

i6j.

(Fol. 74.) Ordo in die parasceuen.
In parasce hóra sexta conueniant
omnes ecclesiastic} in ecclesiam nec
non préparent ut mos est salutiferam
(fol. 74. v.) crucem. Et préparent se
presbyteri et ceteri quantum sit opus
ad ministrandum domino pontifici ad
missam cum cantoribus, et reliquis
ministris, uestibus induti mittaturque
parvum linteum super altare nudum
de sub euangelio. Ante euangelium
uero non portentur candele, uel
incensum. Et ut uenerit presbyter
uel pontifex
ante altare
dicat:
Oremus.

Egy sor törölve, azután: Deus a
quo et iudas reatus sui pennám, ct

Pray-kódex.
(Fol. 49.) Ordo in parasceue. Hóra
vi. s conueniant omnes ecclesiastici in
ecclesiam salutiferam salutare cru
cem.
Et préparent se presbyteri et et ce
teri quantum opus sit ad ministran
dum ad missam, cum cantoribus et
reliquis ministris uestibus quadragesimalibus induti, scilicet planetis fuscis non nudis pedibus. Non enim li
cet presbyterum, aut diaconem, uel
acolitum, ad altare ministrare mudis
pedibus. Procedentes itaque de sacrario usque ad altare absque ullo
cantu, prostrati omni corpore in ter
rain diucius et oratione compléta
absque osculatione altaris, uadant ad
sedem presbyteri more solito, mittatur que paruum limteum super al
tare nudum, de euangelio. Ante
euangelium non portentur candele,
neque incensum. Et ut uenerit pres
byter ante altare sce crucis, dicat.
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confessionis sue latro prémium sumpsit. Tunc legitur lectio: in tribulatione.
Sequitur
tractus:
Domine
audiui cum quinque uersibus. Item
alia oratio diacano pronuntiante :
Flectamus
genua,
postea
Leuate.
Deus qui peccati ueteris hereditariam
m o r t e m . . . postea
legatur
leccio:
Dixit dominus ad moysen et aaron:
Mensis
iste
principium
mensium
uobis. Sequitur
tractus: Eripe me
domine ab nomine malo. Deinde legatur euangelium, ubi non dicitur
dominus uobiscum, sed tantum passió
domini nostri Jesu Christi. In illo
tempore (fol. 7$.) egressus iesus trans
torrentem cedron. Nee incensum ibi
portetur, euangelium dum legitur, et
peruenitur usque: diusierunt silbi
uestimenta mea, tollatur linteum de
altari. Euangelio finito uadat pontifex aut presbyter et diaconus cum
eo et det orationes, sicut in libro
sacramentorum continentur. (Másfél
sor ismét törölve.) Oremus dilectissimi nobis pro ecclesia sancta dei.
Post has orationes sternantur tapacia, ad adorandam crucem. Deinde
preparetur crux ad portandum ante
altare, qui incipiant ab oriente hos
uersos,
canentes
duo
presbyteri
ueniant: Popule m e u s . . . Duo clerici Agyos o t h e o s . . . Chorus: Sanctus D e u s . . . (Fol. 75.) Deinde pontifex accipiens casulam incipiat elata
uoee: Ecce lignum c r u c i s . . . Versus:
Beati i m m a c u l a t i . . . Orationes ad
crucem adorandam: Domine lesu
Christe deus u e r u s . . . Deus qui
Moysi famulo tuo . . . (Fol. 77.) Domine lesu Christe qui nos per crucis
(Fol. 77. v.). Salutata autem cruce
tam a sacerdote, seu antistite, quam
et a ceteris, ueniat sacerdos siue episcopus festiuis indutus ornamentis
ante sanctum altare, et expectet ibi

(Nyolc

és fél sor

törölve.)

A törlés fölé: Quo expleto lectio
sequatur, sine titulo: In tribulatione
sua mane consurgent ad me. Absque
oratione. Qua finita tractus dicatur
a
duobus
sacerdotibus:
Domine
audiui. Oremus. Flectamus genua.
Deus a quo et iudas.
Lectio secunda. Dixit dominus ad
moysen, similiter sine titulo. tractus:
Eripe me prosequatur ab aliis iiii or
sacerdotibus. (Továbbá három törölt
sor.)
Quo finito legatur absque salutacione: Passió domini. Sic incipe sine
titulo: Egressus Iesus trans torrentem
cedron. Hac expleta statim duo diacones nudant altare sindone, que
prius fuerat sub evangelio posita.
Alii uero parant sindones duas sibi
inuicem cohérentes, antequam legatur
passió domini, et in eo uerso, ubi
legitur Partiti sunt uestimenta mea,
Scindunt hinc inde ipsas sindones de
super altare in modum furantis, et
secum auferentis. Evangelio finito
uadat presbyter et dicat orationes
sicut in libro continentur. (fol. 50.)
Oremus dilectissimi nobis pro ecclesia sancta d e i . . . (fol. 51.) Finitis
orationibus duo presbiteri stantes
retro altare incipiant Popule meus.
Diacones baioli reliquiarum cantent:
Ayos . . . chorus respondet: Sanctus
deus.. .
Item
presbyteri:
Quia
e d u x i . . . Baioli reliquiarum: Ayos . . .
Tunc presbyter accipiens casulam de
cruce dicat alta uoce: ecce lignum
crucis. Ps. Beati immaculati, Usque
ad: in quo corrigit. Iterum: ecce lignum. Deinde prosternant se in terrain adorare crucem cantantes has
oraciones: Domine lesu Christe deus
u e r u s . . . Deus qui Moysi famulo
t u o . . . (fol. 51.) Domine lesu Christe
qui nos per crucis . . . Ceteri intérim
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quousque corpus domini ab archidiacono deferatur sibi. Archidiaconus
autem et cum eo duo uel trés clerici
uadant ad locum ubi pridie corpus
domini seruabant. Et inde sublatum
cum magna reuerentia tollant, sacerdotique ad altare déférant, cantantes
hos uersos: Laudes omnipotens ferimus t i b i . . . Uersibus finitis, extendat
archidiaconus corporale super nudum
altare, precedensque episcopus ante
altare, faciat communem confessionem. Et osculato altari Corpus (Fol.
78.) et calicem, sine sacrato uino et
aqua mixto, de manu archidiaconi
accipiens... Ita per ordinem usque
per omnia secula seculorum . . . neque
osculum detur, sed communicantes
singuli in sua redeant loca.

Vesperaque cantetur hoc modo . . .
Deinde hostiis ecclesie diligenter seratis, omnibus laicis et feminis exclusis, presbyteri, diaconi, subdiaconi, et
acoliti, cum candelis et (Fol. 78.) incenso pergant illuc, ubi pro salutatione crueem reposuerunt, et inde
leuantes eam portent ante altare
sancte crucis, ubi antea adorauerunt
eam. Ibique super scamna ponatur,
turificetur, et diligenter linteamine,
et desuper pallio cooperiatur. Sed
intérim dum crueem leuant, et de
loco ad locum portant, ista respon-
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cantent: Deus fabricator mundi. V.
O ammirabile precium. Secuntur uersus: Crux f i d e l i s . . . Secuntur alii
versus: Pange lingua. Salutata autem
cruce, quam a sacerdote quam quam
antistite, et a ceteris ueniat sacerdos
festiuis
indutus
ornamentis
ante
sanctum altare, et expectet ibi, quousque corpus domini ab archiadiacono
deferatur sibi. Archidiaconus autem
et cum eo duo clerici, vel très,
uadant ad locum, ubi pridie corpus
domini seruabant. Et inde cum
magna reuerencia déférant, cantando
hos uersus: Laudes omnipotens ferimus tibi.
Versibus finitis extendat archidiaconus corporale super nudum altare,
prosedensque presbyter ante altare,
faciat communem confessionem. Et
osculato altari, corpus domini et calicem sine sacrato uino et aqua mixto,
de manu archidiaconi
accipiat...
(fol. J2.) Et ita per ordinem usque
tune sumat de sancto et ponat in calicem nihil dicens, nisi forte aliud
secreto dicere uult.
Sanctificatur
enim uinum non sacratum per panem
sanctificatum . . . Nec osculum detur.
Sed communicantes singuli in sua redeant loca. Si presbyter communicans
nulla ratione, nisi pro infirmis quicquam de corpore et sanguine.
Ad uesperas.. .
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soria silenter decantetur: R. Ecce
audiuimus eum. R. Hierusalem luge.
R. Plange quasi uirgo. R. Recessit
pastor noster. R. Ecce quomodo moritur iustus. Nouissime corpus domini
in unam ualde mundam buxidem
mittatur, sigilloque uel claue ecclesie
sigilletur, atque subtus (folio, 79.)
linteamen et pallium ad pectus sancte
crucis collocetur, et hec antiphona
decantetur: Sepulto domino signatum
est monumentum. In pace in idipsum
dormiam. Caro mea requiescet in spe.
His ita peractis et custodibus ordinatis, qui hoc sacratissimum corpus dominicum custodiant in psalmis, et ceteris orationibus. Ipse clerus antequam redeat, flexis genibus hanc
orationem dicat Adoremus te xpe
benedicimus tibi quia per (folio, 79.)
crucem tuam redemisti mundum. V.
Omnis terra adoret te deus Or.
Respice quesumus domine super hanc
familiam tuam.

Most következik a zágrábi Missale Antiquissimumban, mi
ként a Pray-kódexben a nagyszombati liturgia, s azután a tulajdonképeni húsvéti játék, a következő szöveggel:
MR.

I6J.

(Fol. 100. v.) eadem uero nocte
primo diluculo (fol. 101.), tangatur,
antequam natutinale signum a primoribus ecclesie tollenda est crux,
que in sexta posita est in sepulchro,
cum antiphona leniter cantatur: an
tiphona: Ego dormiui et somnum
cepi et exurrexi quoniam dominus
suscepit me, alléluia, alléluia.
Décantantes uero tertium responsorium cum crucibus et cereis, turribulis et timiamarus (!) omnes simul
perueniant ad sepulchrum. Diacones
autem (egy szó törölve) cohibidem
(duo ibidem?) habitu sedentes istum
imponant versiculum:

Pray-kódex.

(Fol. 55.) . . . d é c a n t a n t e s uero tertium responsorium, cum crucibus, et
cereis, et timiamatis omnes simul
perueniant ad sepulchrum. Diacones
autem duo angelico habitu ibidem
sedentes istum inponant versiculum
(fol. 55. v.):
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Quem queritis in sepulchro o xpicole?
Ilii uero qui turribula (törölve):
Ihesum nazarenum crucifixum, o
celicole.
(Törlés)
Non est hic, surrexit sicut predixerat ite nunciate quia surrexit a mortuis.
Venite ad locum ubi positus erat
dominus alléluia, alléluia.
Ilii autem tollentes posita linteamina reuertantur ad chorum istam
cantando antiphonam:
Surrexit dominus de sepulchro qui
pro nobis pependit in ligno alléluia.
Surrexit enim sicut dixit dominus et
precedet uos in galileam alléluia ibi
eum uidebitis alléluia, alléluia, allé
luia, (fol. 101. v.).
Deinde incipiatur cantus:
Te Deum laudamus.

Finitis ergo matutine laudis cum
antiphonis psalmis capitulum neque
ymnum dicatur sed tantum . . .
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Quem queritis in sepulchro o xpicole?
Illi uero qui thuribula cum thimiama:
Ihesum nazarenum.
Item diaconus:
Non est hoc surrexit.
Iterum diaconus:
Venite et videte locum.
Illi autem tollentes posita linteamina reuertantur ad chorum can
tando:
Suerrexit dominus de sepulchro.

Tune incipiat presbyter:
Te Deum laudamus.
Sequitur versus: Surrexit dominus
uere. Post hec: Deus in adiutorium et
sequantur matutinales laudes. Finitis
laudibus cum antiphonis et psalmis*
neque capitulum. neque ymnus di
catur, sed tantum . . .

Mint a szövegből láthatjuk, voltaképen azonos a két misz
tériumjáték, csakhogy a Pray-kódexben a húsvét reggeli játék
maradt meg, a nagypénteki előjáték majdnem teljesen veszendőbe
ment. A harmadik responsorium, melyről előbb említés történt,
az MR. 67. zágrábi breviárium (1290. év, fol. 1771. v.) így szól:
„Dum transisset sabbatum maria magdalaene et maria jacobi et
salome emerunt aromata ut uenientes ungerent ichesum. alleluja,
alleluja. V. et ualdemane, una sabbatorum ueniunt ad monumen
tum orto iam sole, ut uenientes ungerent ichesum." Erre követ
kezik a Tedeum és a Laudes. MR. 165-ben és a Pray-kódexben
e közé a responsorium és a Tedeum közé került a húsvéti játék.
MR. 165-ben 101. v. fólión, éppúgy, mint a Pray-kódexben az
55. fólión, a hóra tertia-kor van a vízszentelés és az ünnepi kör
menet, amely részben még az 1290. évi MR. 67. zágrábi breviá-
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rium 178. foliojan is megmaradt. A Pray-kódex valószínűleg oly
mintától függ, melyet a zágrábi MR. 165. Missale Antiquissimum
testvérének tekinthetünk. Ez eredetileg a győri székesegyház szá
mára készült. A Pray-kódex mintája elveszett, de MR. 165. sze
rencsére ránkmaradt. MR. 6y. kisebb változatai világosan mutat
ják a MR. 165., vagy valamely rokon kézirattól való függést.
Már dr. FANCEV és D O M MORIN (I. H.) rámutattak a zágrábi
Missale Antiquissimum rokonságára az Officium
Sepulchrival,
mely JOHANNES DE AVRANCHES későbbi roueni érsek (meghalt
1079) könyvében, Liber de officiis ecclesiasticis, húsvét hajnalán
a harmadik responsorium után a Te Deum előtt van. JOHANNES
DE AVRANCHES szerint nagypénteken a passió alatt ezen szavak
nál: „Partiti sunt vestimenta mea", az oltárt két diakónus meg
fosztja ruháitól, melyeket korábban az evangéliumos könyv alá
tettek. 53 Most kerül sorra az áldozás: „A maiore ad minorem
omnes communicentur." Nagyszombaton ezeket találjuk JOHAN
NES DE AvRANCHEsnál: „Décima hóra noctis pauci clerici induti'
veniant et crucifixum cum incenso et thymiamate levantes, antiphonamque" Surrexit Dominus de sepulchro" (cantates) loco suo
honorifice constituant. Post cunctis campanis sonantibus, ianuas
ecclesie aperiant et matutinas incipiant... Post tertium respon
sorium officium sepulchri celebretur. Quo peracto „Te Deum
laudamus", altari incensato, cantetur . . . Tertia- cantata processio
per claustrum, et in circuitu ecclesiae fiat et responsorium „Marie
Magdalane" aut aliqua processionalis antiphona diei cantetur
deinde, „Sedit angelus" ita ut ante crucifixum finiatur ubi vertus
cantetur, quo finito ad chorum, „Christus resurgens", canentes
redeant et officium diei celeberrime compleant." 54 Ebből látszik,
hogy MR. 165. és a Pray-kódex húsvéti játéka D E AVRANCHES
leírásával függ össze. A MIGNE PL. 147., 139—142. lapokon le
közölt Rouen-i Officium sepulchri, melyet ott függelékként ad53

Erről a szokásról BELETH JÁNOS, a párisi theológiai iskola rektora
(meghalt 1165) is ír Explicatio divinorum officiorum c. művében, 98.
fej.: „Cum autem ventum est ad illum locum: Diviserunt sibi vestimenta
mea, et super véstem meam miserunt sortem, tune duo hypodiaconi duo
mantilia, vei duos alios pannos altari impositos auferant, quia quatuor illi
milites qui Christum crucifigebant ex duabus uestibus sibi indumenta
confecerunt. (Ed. Venetiis, 1589. fol. 351. v.)
54

M I G N E PL. 147. 51—54.
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tak D E AVRANCHES műveihez, már nem azt az egyszerű eredeti
alapot őrzi, mint amelyben ezt a játékot MR. 165-ben és a Praykódexben találjuk. A De la charité Rouen-i testvérület 1374-i
szabályzata elrendeli, hogy minden évben játsszanak misztériumot,
vagy Miraculumot: „aucun vray mystère ou miracle". 55 Itt ezen
a két szón mystère ou miracle, valójában officiumot kell érteni:
„un synonym seduissant d'office".56 A húsvéti játéknak — Angersban — a XVIII. századig megmaradt, — LINTILLAC — i. m.
22—31. lapok szerint három fejlődési foka van:
1. A szentasszonyok és az angyalok párbeszéde. Ez a „Quem
queritis" trópusból keletkezett (Iumieges—St. Gallen), ez a leg
régibb alak a XI. században volt használatos.
2. A X I I . században aztán pl. Augsburgban, Péter és János
apostoloknak sírhoz menése került a játékba (Lukács és János
evangéliuma szerint).
3. A X I I . században kiegészül a játék a Föltámadottnak
Mária Magdolnával való párbeszédével. A X I V . századi St.
Plorian-i X I . 434. rituáléban a második alakot találjuk, melyben
a játék végén az apostolok sírhozmenése van odavetve.
A kremsmünsteri bencés apátságban a No. 21. jelzésű X I I .
századi hártyakézirat 96. folióján megtaláltam az angyalpárbeszé
det, neumákkal („Quem queritis"), az eredeti trópus-alakban.
A már említett roueni Officium sepulchri — MIGNE PL. 147.,
139—142. — a 3. fejlődési alakot mutatja, mert a játék végén
megvan a Krisztus és a Mária Magdolna közti párbeszéd. Az az
alak, melyet MR. 165. és Pray-kódex őriz, az első fejlődési fokot
mutatja, a XI. századból.

55
P. le VERDIER: Documents relativs à la confrérie de la Passion de
Rouen 1891, 306.
56
EUGENE LINTILLAC: Les origines du Théâtre Francais I.: Le Théâtre
Sérieux du Moyen Age, Paris, 25. Különben is itt további részletkutatásnak
kellene munkánkat folytatnia, mely ULYSSE CHEVALIER: Ordinaire et Coutumier de l'église cathédrale de Bayeux, Paris, 1902, továbbá dr. H E L M U T
W I E D N E R két munkáját (Die deutschen und französischen Osterspiele, Ber
lin), és KARL YOUNG (The Drama of the Médiéval Church, Oxford, 1933;
veheti figyelembe.
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Összefoglalás.
Az elmondottak alapján ezeket állapítjuk meg: i. Nemcsak
a két Sacramentarium (S/i—S/2), hanem a Micrologus-misolat
a naptárral és a nagy krónikával együtt, a Miskolc melletti boldvai
bencés apátság számára készült (Abbatia sancti Johannis baptiste
iuxta Bulduam).
2. A Micrologus-misolat a XII. század utolsó tizedének
közepe táján keletkezett. A zsinati határozatokkal együtt nagyon
fontos emléke ez a magyar Egyház- és művelődéstörténer.iek.
3. A Pray-kódex időszámító és időmutató része is nagyobb
részt ugyanazon időben, pontosabban 1192 és 1195—6 közt
készült. Ugyanez áll a nagy Sacramentariumra. (S/i) is, S/2 pedig
hamarosan S/i után került ki a másoló keze alól.
4. A nagy naptár S/i és S/2 szentnévsorainak összefoglalása,
melyhez több más szentnek neve járult, kiket a Martyrologium
Usuardi-nak egy Franciaország északkeleti részén levő bencés
monostorban használt változatából vettek át. Ezen kívül német
és keleti hatások is érték a naptárt. A német hatás nagyon mér
sékelt és éppúgy, mint a francia, inkább egyetemes szerzetesi
jellegű, mint nemzeti. Erős a keresztény Kelet befolyása a Praykódexre: három irányban érkezik: Konstantinápolyból, Jeruzsá
lemből és az északkeleti Franciországból származó mintából.
Ez még tüzetesebb vizsgálatra szorul.
5. A teljes Pray-kódex keletkezésének kora tehát az 1192—3.
és az 1195—6. évekre esik. A magyar történelem fénykorának,
III. Béla uralkodási idejének terméke ez a kézirat. Ez a kor
meghatározás könnyen érthetővé teszi a Pray-kódexben található
franciaországi és keleti hatásokat.
6. A Hahóti-kódex (zágrábi MR. 126.) a XI. század végén
éppúgy, mint a vele egykorú zágrábi MR. 165. — Missale Antiquissimum — (igazában és eredetileg győri pontificale) ugyan
arról tanúskodnak, mint a Pray-kódex a XII. század végén:
hogy t. i. nemcsak az imént megtért Magyarország liturgiája
állott erősen francia bencés hatás alatt, hanem a XII. század
végének magyar egyháza is;57 Szent Egyed somogyvári apátságán
57

Már SZENTPÉTERY I M R E : Magyar oklevéltan, 1930, 45. megállapítja,
hogy a magyar királyság megalapítása óta már vannak bizonyos nyomai a
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kívül, melyet Szent László 1091-ben francia bencések számára
alapított, a hahóti Szent Margit-apátság, mely Somogyvárral
került alárendeltségi viszonyba, továbbá a boldvai Keresztelő
Szent János-apátság állottak erős francia hatás alatt, mint ez
liturgiájukból kiviláglik. A Hahóti-kódex
(zágrábi MR. 126.)
mintája a Fontenelle-i Saint-Wandrille apátságból származik a
roueni egyházmegyéből. A Pray-kódex nagy
Sacramentariumínak mintája pedig az arrasi vagy amiensi egyházmegyéből, való
színűleg a corbiei apátságból. Ebben áll a Pray-kódex jelentősége
a múltra vonatkoztatva. A Pray-kódex további hatása a magyar
liturgia fejlődésére nem kisebb, mint multat idéző értéke. Épp
ezért nagyon hálás feladat volna a magyar liturgiakutatás szem
pontjából, ha a Pray-kódex naptárát, miserendjét, más értékes
vonásaival együtt összehasonlítanák a X I — X I I I . század kéz
irataival, meg a XIV—XVI. század szerkönyveivel is, melyek
a magyarországi liturgia teljes kialakulásának képét őrzik.
7. Nemcsak Zágráb szempontjából, hanem Magyarország
szempontjából is a Pray-kódex alkotja azt a tagot, mely a
XI. század liturgikus kéziratait összekapcsolja a X I I I . és XIV.
század szerkönyveivel.58
Ford. KÜHÁR FLÓRIS.
KNIEWALD KÁROLY.

magyar-francia kapcsolatoknak. Hogy ezek az összeköttetések a XI., XII.,
X I I I . században még erősebbek lettek, annak a Pray-kódex francia vonat
kozásai a bizonyítékai.
58
V. ö. dr. KNIEWALD KÁROLY: Das Sanctorale des ältesten unga
rischen Sacramentars, Jahrbuch für Liturgie-Wissenschaft, 1939. X V . 20,
29*
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Régi adat a hírlapkötelespéldányok beszolgáltatásának „mi
kéntjéhez".
Az Országos Széchényi-Könyvtár
Hírlaposztálya a
Zombori Hírlap első évfolyamának hiányzó 12. számát 1910-ben rekla
málta az újság nyomdájától. A felszólítás eredményes volt, hamaro
san meg is érkezett a hiányzó szám, vagy legalább is egy olyan, amely
látszólag a hiányzó szám keltét viselte fejlécén. Rövid összehasonlító
vizsgálat után hamarosan kiderül, hogy ez a pótlólag beküldött pél
dány az utolsó betűig megegyezik ugyanazon újság IV. évfolyamának
11. számával, amely 1910. március 13-án jelent meg és az Országos
Széchényi-Könyvtárban a maga helyén meg is található. A túlságosan
szolgálatkész kiadó a már régen megjelent számot nem tudta többé
előkeríteni, de hogy eleget tehessen a könyvtár kívánságának — hiszen
az a tudományos érdeken kívül a kötelespéldányokat illető szigorú
rendelkezésekre is hivatkozott reklamációjában — az éppen akkor
futó évfolyamból a megfelelő számra rányomatta a keresett szám év
folyamjelzését és dátumát. Csak arra nem emlékezett kiadónk, hogy
újságjának első évfolyama nem januárban, hanem csak áprilisban
— pontosan április 7-én — indult. így a 12. számnak nem március
24-én kellett megjelennie, ahogy azt a segítségül hívott 1907-es naptár
szerint hihette s ahogy a becsempészett számra rá is nyomatta, hanem
pontosan június 23-án. (A lap vasárnaponkint jelent meg.) A Hírlap
tár tisztviselőinek figyelmét nem is kerülte el, hogy a felszólításra be
küldött 12. szám dátuma szerint az 1. szám elé került volna, azaz
előbb jelent volna meg, mint maga a lap indult! Nem is köttették
soha a beküldött számot az évfolyamához, hanem külön kezelték.
Mint láttuk, bizalmatlanságuk indokolt volt; azóta a sok fejtörést
okozó szám elfoglalta az őt megillető helyet a IV. évfolyam I I .
száma mellett, mint szerény másodpéldány s egyszersmind mint sajtó
történeti különlegesség.
Jellemző, hogy semmi olyan időszerű cikk vagy hír sincs heti
lapunk e számában, amely a kegyes csalást első pillanatra is feltűnővé
tenné. Március tizenötödikére írt alkalmi vezércikken kívül — ha a
Hírlaptár kívánta igazi szám lett volna, ez a cikk az említett dátum-
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eltérés miatt már magábanvéve merő „anakronizmus" lenne — regény
folytatás és kétoldalnyi napihír van benne; csak a zomboriak emlé
kezhettek arra, hogy mikor történtek valójában a bennük feljegyzett
események . . . Vagy még azok sem. Hiszen a Zombori Hírlapnak több
változata is volt, 1 amelyek Palánkán, ill. Óbecsén jelentek meg és tar
talmuk egymás között teljesen megegyezett.
De az említett szám nem is egyedülálló jelenség a Zombori Hír
lap életében. Ugyanilyen kalandos az 1908. január 19-i (II. évf. 3.)
szám története. E szám helyett az 1908. június 28-i 26. számot küld
ték be, ismét hamis dátummal és számjelzéssel. De itt a szám dátum
szerint is pontosan a helyére illett. Csak az történt, hogy utóbb az
igazi 3. szám is előkerült. A hamis számnak pedig még egy gyöngéje
is volt: ugyanis az újság alakot és hasábbeosztást változtatott az év
folyam közben — éppen a június 28-i számmal —, így a becsempé
szett szám már emiatt is kiütközik a sorból és elárulja kilétét.
A könyvtáros évtizedek múlva már nem ül törvényt a terhére el
követett turpisság fölött. Inkább megértő érdeklődéssel figyeli a sajtótechnika boszorkányos ügyességét, ami ezt a „becsapást" is lehetővé
tette, és egyetlen igyekezete, hogy ennek a műszaki fejlődésnek min
den bizonyítékát összegyűjtse. Az újságkiadóktól csak azt várja, hogy
ebben az igyekezetében segítsék. A Zombori Hírlap esete mutatja
azonban, milyen éber figyelemmel kell eljárnia a hírlapkönyvtárosnak
az újságok gyűjtésénél s főleg az évfolyamok összeállításánál. De fényt
vet a Hírlaptár gyűjtésének sajátos jellegére is, amely a könyvtáron
belül valóban saját törvényekkel bíró „különgyüjteménnyé" avatja.
A hírlapkönyvtár anyagának nagyrésze ugyanis nem irodalmi, hanem
dokumentum-jellegű. Az olvasónak nemcsak tudásvágyát akarja csilla
pítani, hanem kötelessége és joga, hogy „hiteles" felvilágosításokat
nyújtson. A Zombori Hírlap példája mutatja, hogy egyetlen újság
szám vagy éppen újságkivágat félrevezető és megtévesztő is lehet.
Hiszen bizonyító adatképen való felhasználásnál nagyon fontos,
hogy mikor jelent meg valamilyen újság; márpedig ezt a Zombori
Hírlap két idézett számáról, ha magukban állanak, nem lehetett volna
a valóságnak megfelelően megállapítani. A hírlapkönyvtár módsze
resen összegyűjtött és egybekötött évfolyamainak bizonyító erejével,
hitelességével egyetlen újságszám vagy újságkivágat sohase bírhat.
DEZSÉNYI BÉLA.

1

Ű. n. „fejnyomás" (Kopfdruck). V. ö. ezekre vonatkozólag MKSzemle,,

1937. 323—331. 1.
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A hírlapbibliográfiákról. 1 A hírlap- illetve folyóiratbibliografisk
összeállításánál tulajdonképpen két felfogás áll egymással szemben, a
szelektáló és a mechanikus. Az első a lapok egyedenkinti elbírálását
tartja helyesnek, vagyis, hogy a bibliográfus minden lapról azt írja
meg, ami arra a lapra nézve a leglényegesebb, tekintet nélkül arra,
hogy a többi lapnak milyen adatait tüntette fel. A mechanikus felfo
gás viszont a szigorú következetességet ajánlja.
Szelektáló bibliográfia például a Comité International des Scien
ces Historiques történeti hírlapbibliográfiája, mely csak akkor tünteti
fel a kiadót, ha az nevezetes történeti szerepet játszó személy volt, vagy
ha ő adta meg a lap politikai irányát. (Ez a bibliográfia szakbiblio
gráfia, tehát természetes, hogy válogat.) Míg a mechanikus elveken
felépült WÜNSCHER FRIGYES: „Csonkamagyarország sajtója" című bib
liográfia minden laptulajdonost felvesz, ha nevük a lapon fel van
tüntetve.
Egy szelektáló bibliográfia például csak azokat a szerkesztőket
tünteti fel, akik ténylegesen szerkesztik a lapot. (Ennek megvan az ér
telme annyiban, hogy néha, mint például nálunk is 1914 után, divat
ban volt úgynevezett „sitzredaktőröket" alkalmazni felelős szerkeszkesztők gyanánt, akik csupán a sajtójogi felelősséget vállalták, de a
szerkesztésben nem vettek részt.) A mechanikus elvek alapján felépült
1936. évi nemzeti hírlapbibliográfia, mely az Országos SzéchényiKönyvtár kiadásában most van sajtó alatt, viszont csak a felelős szer
kesztőket tünteti fel s csak ezek nem létében a szerkesztőket. (S ez
szintén megokolt, mert ma már nálunk a sitzredaktőr-rendszer kiment
a divatból s így maguk a felelős szerkesztők szerkesztik a lapokat.)
Alcímek esetén a szelektáló bibliográfia például csak azokat az
alcímeket veszi fel, melyek közelebbről meghatározzák a lap tartal
mát, míg egy mechanikus bibliográfia vagy minden alcímet feltüntet,
vagy egyet sem.
Természetesen mindkét irányzatnak megvan az előnye és a hát
ránya. A szelektáló bibliográfia sok felesleges adatot elhagyhat és sok
művelődéstörténeti adatot őrizhet meg az utókor számára, mikor pél
dául az „Új Idők"-ön feltünteti HERCZEG FERENC, vagy a „Magyar
Nyelv"-en MELICH JÁNOS nevét, aki a címlapon csak, mint közre
működő szerepel, de nagy hibája, hogy a válogatás a bibliográfusra
van bízva. A bibliográfia elsősorban segédeszköz s így nagy baj, ha
a bibliográfus olyan adatokat vesz fel, melyek a kutató számára lé
nyegtelenek, s még nagyobb baj, ha esetleg elhagy olyan adatokat,
melyek a kutató számára fontosak.
1

Elhangzott a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939.
évi június 6—8-án tartott kongresszusán.
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A mechanikus elveken felépült bibliográfiának is vannak hátrá
nyai, így például, hogy több művelődéstörténeti adatot kénytelen el
hagyni, de megvan az a nagy előnye, hogy a kutató maga válogathat.
Egy ilyen bibliográfiáról, mivel következetes, a kutató mindig tudja,
hogy mit kereshet benne és amit keres, azt meg is találja.
Mi a mechanikus bibliográfia hívei vagyunk, de azért a szelek
táló létjogosultságát is elismerjük, sőt el tudunk képzelni olyan biblio
gráfiát is, mely egyik adatát az egyik, másik adatát a másik elv szeszerint konstruálja meg, de ez csak a bibliográfia egyöntetűségének
rovására mehet. Az ilyen bibliográfiával szemben a kutató tanácsta
lanul áll.
Természetesen az volna a tökéletes bibliográfia, amelyik ezt a
két elvet össze tudná egyeztetni, csakhogy ehhez magukat a hírlapo
kat kellene megreformálni. Történtek ugyan már bizonyos lépések ebben
az irányban, így az 1914. évi XIV. te. 5. §-a kimondja, hogy az idő
szaki sajtótermékek kötelesek a kiadó, felelős szerkesztő, nyomda nevét
és a lap megjelenési helyét feltüntetni. Ez azonban nem elég, mert
hiszen a törvény ezt részint a sajtójogi felelősség megállapítása, részint
a kötelespéldánybeszolgáltatás ellenőrzése céljából írja elő és nem a
bibliográfiák szempontjából. Az új sajtótörvény (1938. évi X V I I I . te.)
azonban végrehajtási utasításában (1938. évi 4950. M. E. sz. rendelet
I. fejezet 2. §-a) előírja, hogy lapengedély kérésénél a lapok kötelesek
bejelenteni a kiadó nevét és lakóhelyét, a lap címét, esetleg alcímét,
tartalom szerinti jellegét, megjelenésének helyét, időszakait, felelős
szerkesztőjének nevét és lakóhelyét, egy-egy lapjának centiméterekben
meghatározott szélességi és hosszúsági méretét és lapszám szerinti ter
jedelmét, az előállítására felhasznált papír minőségét, előállításának
módját (nyomdai sokszorosítás, magasnyomás stb.), az előállító válla
lat és tulajdonosa nevét és telephelyét, s végül a községet, ahonnan az
új lap terjesztését megindítják. Mennyire megkönnyítené a bibliográfus
és a kutató munkáját, ha a most készülő sajtótörvény kötelezné a la
pokat, hogy ezeket az adatokat címlapjukon is feltüntessék!
MOKCSAY JÚLIA.

néhai D r . Szalay József szegedi m. kir. rendőrfőkapitány,
híres bibliofil könyvtárának október 26—október 31-e közt volt az
aukciója a m. kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnokában. Tízezer
kötetes könyvtárából 1430 (ezernégyszázharminc) tétel szerepelt az
aukció katalógusában, tehát a pompás magyar könyvtárnak csekély
része, töredéke, gyűjtők, szakértők által kiválogatott értékek után a
maradék, a könyvtár roncsa, amelybe szórványosan tévedtek bele rit
kább darabok. Csokonai, Petőfi, Arany és a többi magyar klassziku-
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sok, ritka, keresett és értékes kiadásai már nem szerepelnek a kataló
gusban, csak elvétve találunk egyet-egyet (Ady verseskötetei közül
csak a Vér és Arany — Szeretném, ha szeretnének első kiadásai lát
hatók, — Pázmány, Csokonai, Vörösmarty, Arany, Petőfi, Tompa
első kiadásai, a legkedveltebb, legkeresettebb és legdrágább gyűjtési
darabok közül egy sem). Ennek megfelelően a kikiáltási árak szín
vonala is alacsony, ami aztán mégis elég szépszámú közönséget
vonzott a hírneves gyűjtő könyveinek aukcionálására. (A jele
sebb gyűjtők közül ott láttuk báró Prónay Györgyöt, Dabasi Ha
lász Bálintot, Faragó Andort, Ráth-Végh Istvánt, Pataki Józse
fet stb.) A kalapács alá került darabok nagy része grangerizált pél
dány volt; a kiváló gyűjtő, ha arcképet nem tudott, a szerző sajátkezű
levelét, kéziratát, gyászjelentését, vagy lehetőleg ajánlását igyekezett
megszerezni a könyvtárában elhelyezett példányhoz. Révai Miklós
„Angulorum rectaeque lineae trisectio" (Bécs, 1797) című művében a
szerzőnek Dugonics Andráshoz, — Gr. Széchenyi Istvánnak Rothkrepf (Mátrai) Gáborhoz, — Bocatius Jánosnak „Hungaridos libri
poematum", s a „Matthiados Carmina heroica" című művében a
szerzőnek Pletsch Oswald besztercebányai aljegyzőhöz stb., stb. inté
zett ajánlása olvasható. Ipolyi Arnold Magyar Mythologiájához
(1854) a szerző fényképe és gyászjelentése volt csatolva. A KáldiBibliába bele van téve a jeles bibliafordítónak Modor városához
1617-ben intézett eredeti levele. Komáromi Csipkés György Pápista
ság újságja (Kolozsvár, 1671) című mű mellett ott találjuk a szerző
öregkori levelét 1715-ből. Nevezetesebb darabja volt az aukciónak
maradéknak Dugonics András kéziratos műve: „De arcibus regni
Hungáriáé". Könyvtárak és magángyűjtők részéről az aukciónak
könyvek iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg.
Az aukció könyvkatalógusaiban nem ártana nagyobb gondosság.
A Címszó-Jegyzéknél (246. szám) pl. ezt olvassuk: „A szerkesztő
Szilvay Kálmán S. K. ajánlásával." Szilvay Kálmán volt akadémiai
tagot, szótárszerkesztőt ki ismer? Senki! Ellenben mindenki ismeri
Szily Kálmán nevét, akitől az ajánlás s a könyvhöz csatolt levél is
Íratott.
A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára
— egyéb becses könyvek közt — megvásárolta Bocatius Joannes:
Hungaridos libri poematum V. Bartphae, 1599. című számos példány
ban ismert művét, amelyhez hozzá volt kötve Bocatiusnak Matthia
dos carmina heroica libri duo, Cassoviae, 1614. című most előkerült,
a RMK-ban még ismeretlen művének egyetlen példánya, továbbá
a Káldi-bibliát a hozzácsatolt levéllel, Thasnádi H . Stephanus Polydori virguka myrtea-t (Szabó RMK. II. 2152.) kéziratos függelékkel,
Skryniarich Blasius Literátus: De agno Paschali-t, Varasdini, 1587».
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(Szabó RMK. II. 199.), Petőfi összes költeményeit (1862) MeltzI
jegyzeteivel és még néhány irodalmi emléket (könyvet, kéziratokat).
Ezeken kívül BÁRÓ KORNFELD MÓRIC ajándékából megkapta a Kis

Imre: Halotti beszéd Báthori Zsófia felett, Nagyszombat, 1680 c. ritka
régi magyar könyvet.
T R . Z.
Cápabőrbe kötött könyvek»
MEDNYÁNSZKY JÓNÁsnak 1649
december havában RÁKÓCZY ZSIGMONDIIOZ, I. Rákóczy György fiához
intézett két levelében olvassuk a következő érdekes sorokat: „az há
rom könyvet is, kirül N(agyságo)d parancsol, Posonba csináltattam,
mert itt is oly szépen csinálják meg" és „Az három könyvet is meg
vettem, és azt is ezen követtől megküldtem; czápát nem kaphatott
sokat a burításra, mivel Posonba nem igen találni, hanem kordován
nal burította." 1
Az idézett sorok alapján arra kellene következtetnünk, hogy itt
valami exotikus igényről, eredeti elgondolásról van szó, RÁKÓCZY
ZSIGMOND nem elégedett meg a szokásosan használt bőrfajtákkal, ha
nem könyveit cápa bőrébe akarta köttetni, sajnos, kívánságának nem
tudtak eleget tenni, mert Pozsonyban nem lehetett cápabőrt kapni,
ami nem is olyan csodálatos dolog.
H a azonban némileg ismerjük a X V I I — X V I I I . század iparmű
vészeti emlékeit, egészen más eredményre jutunk. Ebből a korból
számtalan leltár maradt fönn — a Történelmi Tárban nagyon sok
ki is van adva —, amelyben, elsősorban fegyverek felsorolása közben,
lépten-nyomon találkozunk ezzel a rejtélyesnek látszó kifejezéssel.
Hogy csak egy-két példát említsünk:
1680-ban SZIRMAY PÉTER ingóságai közt „Egy ezüstös aranyas
zöld czapával burított. . . szablya, egy ezüstös zöld czapával burított
palloska. 2 1688-ban a Rákóczi-árvák ingóságai közt találnak „Unum
magnum pallos, cum czapa obductum, deargentatum." 3 1708-ban Rá
kóczi Ferenc fegyvereinek lajstromában egész tömegét találjuk az ilyen
kardoknak, így: „Czapával bontott fejér jáspis markolatú. Czapával
borított, markolatja is czapa." 4
Az adatok tömegéből szinte arra kellene következtetnünk, hogy
a cápa ebben az időben talán háziállat volt Magyarországon, mert
különben hogy jutottak ezekben a háborús időkben, állandóan akadá
lyozott és primitív kereskedelmi-szállítási viszonyok közt ennyi cápa
bőrhöz. Már ez is figyelmeztet arra, hogy itt talán valami más anyagot
kell keresnünk a név mögött, nem szabad mai szavunkból kiindulni,
1
2
3
4

Történelmi Tár 1888. 105, 112. 1.
T. T. 1882. 409, 410. 1.
Monumenta Hungáriáé Historica II. 0. Scriptores. XXIV. k. 385. L.
T. T. 1879. 176. 1.
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annál is inkább, mert zöld, fekete, narancs és egyéb színű „czapák"-ról
olvasunk.
Még föltűnőbb, hogy nemcsak bőrkészítmények „czapás"-ak, ha
nem fémtárgyak is. így olvasunk egy 1662-i leltárban „hat egybejáró
aranyos apró czápa poharok"-ról, melyek „kívül belől aranyosak." 5
Vagy ugyanitt: „Egy portai kard merőben ezüstéi (!) borított az hü
velye, aranyos két boglár rajta, az virág forma rostélyokon alól czápa
formán mindenütt aranyos, az markolata hajlított." 6 1680-ból egy
kardról olvasunk, amelynek nemcsak hüvelye van „fekete czápá"-ból,
hanem markolata is „czapa formára ezüsttel burított." 7
Mindezek a felsorolt adatok azt bizonyítják, hogy itt nem egy
bizonyos állat bőréről van szó, hanem tulajdonképen egy motívum
ról, a bőrnek bizonyos kidolgozási módjáról, mégpedig, amint ezt a
fémtárgyakról tudjuk, bizonyos szemcsés, vagy pontozott formára, 8
amelynek kedvelt és általánosan elterjedt mintájára alakították az
ezüst és aranytárgyak díszítményeit is. Hogy mennyire nem egy bizo
nyos állat bőréről, hanem készítési módról van szó, bizonyítja, hogy
olvasunk már 1592-ben MÁRIÁSSY ANNA végrendeletében farkasbőrből
készült cápáról is („Egy . . . farkasbőrkeztyű sinoron narancsszín cza-

pából").9
Mindezek az adataink teljesen összevágnak az Etymologiai szó
tár 10 megállapításával, amely szerint a régi magyar nyelvben a chagrint és a chagrin módjára készített bőrt hívták cápának,
ritkábban
capabőrnek.
A cápabőr tehát a régebbi forráspublikálók tévedésén alapszik,
akik a cápát (czapa, czapás) önkényesen, mai nyelvérzékünknek meg
felelően alakították át cápává 11 és nem tudtak róla, hogy a czapa
már azon egyszerű oknál fogva sem jelenthetett cápát, mert a
X V I I — X V I I I . században ez az utóbbi szó ismeretlen volt nyelvünk
ben, hiszen még Páriz Pápai is a „squalus"-t „tengeri kutya hal"-nak
fordítja. 12
5

T. T. 1880. 591. I.
U. o.
7
T. T. 1882. 409. 1.
8
CZUBERKA ALFRÉD: Kuruckori fegyverek. Budapest, 1906. (A SzentIstván Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből,
58. sz.) 17. 1.
9
T. T. 1882. 548. 1.
10
GoMBOCZ—MELICH: Magyar etymologiai szótár.
11
U. o.
6

12

PÁRIZ PÁPAI FRANCISCUS: Dictionarium
viae, 1762.

latino-hungaricum.

Tyrna-
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R Á K Ó C Z Y ZSIGMOND t e h á t n e m e veszedelmes f e n e v a d a k bőrét
a k a r t a o l y a n nemes és szelíd célra fölhasználni, m i n t a k ö n y v k ö t é s , ő
valószínűleg ezeknek az á l l a t o k n a k a létezéséről sem t u d o t t . S o k k a l
j á m b o r a b b á l l a t o k k á vedlenek a „ c á p á k " , h a m e g n é z z ü k a chagrin
szó definícióját a Lexicon des gesummten
Buchwesens-bcn:
„Bőrkészí
tésmód, a z u t á n más k ö n y v k ö t ő a n y a g o k neve is. Eredetileg s z a m á r - és
öszvérbőr, „ l i b a t o p p " (Melde) m a g j á v a l szemcséssé téve, ismerete T ö 
rökországból terjedt el. Jelenleg ez az elnevezés n e m az a n y a g r a , h a 
n e m csak a k i d o l g o z á s m ó d r a v o n a t k o z i k . "
CSAPODI

CSABA.

A m a g y a r k ö l c s ö n k ö n y v t á r a k k e z d e t e i . Szemző Piroska hasznos
összeállításához (MKSzemle, 1930, II. füzet) kiegészítésképen érdemesnek
tartom a következőket hozzáfűzni: Müller József pesti üzletével egyidőben
Ivanics Zsigmondnak Budán volt könyvkereskedése és kölcsönkönyvtára.
A bécsi származású Ivanics 1807—1815-ig Budán tartotta fenn az üzletét,
majd Pestre helyezte át. Főként idegen nyelvű munkák és antikváriák voltak
nála feltalálhatók. Távozása után 1818-ban Burián Pál rendezte be Budán,
a Halvárosban könyvesboltját, majd kölcsönkönyvtárt is nyitott. Mindkét
esetben csupán mellékfoglalkozás volt a könyvkölcsönzés, de Erb Frigyes,
volt hannoveri tisztviselő, 1823-ban már kizárólag kölcsönkönyvtári jogért
folyamodott Pesten. Kérését nem teljesítették. Az 1840-es években Unver
dorben Amália tartott fenn Budán nyilvános kölcsönkönyvtárt, amelynek
1842-ből való kéziratos könyvjegyzékét Budapest székesfőváros levéltára
őrzi. A 140 lapra terjedő, németnyelvű katalógus legnagyobbrészt német
nyelvű munkákat tartalmaz, de kisebb számban magyar és francia könyvek
is előfordulnak benne.
Ezeken kívül természetesen számos kisebb könyvkölcsönző működött
hivatalos engedély nélkül az országban. Így az 1790-es évek politikai moz
galmai során a baráti körökön belül sok, ú. n. Lesekabinett alakult, ilyeneket
tartottak fenn a szabadkőműves páholyok is és Strohmayer Ignác pesti
könyvkereskedő, aki a kor politikai mozgalmaiban kétes szerepet játszott,
megbízható üzletfeleinek valósággal rendszeresen kölcsönözte ki mindazokat
a politikai műveket, melyeket a cenzúra az országból kitiltott. A Martino
vics-összeesküvés elnyomása után, a reakció felülkerekedésének idején mind
ezek eltűntek. A X I X . században viszont a pesti zsibárusok nemcsak hasz
nált könyvekkel kereskedtek, de azokat kölcsön is adták. Ezeknek az alkalmi
árusoknak vajmi kevés érdemük van a szellemi élet terén, de a közönséget
ők szoktatták a könyvkölcsönzéshez.
KOSA JÁNOS.
A színek s z e r e p e é s j e l e n t ő s é g e a k ö n y v b e n é s a k ö n y v ö n .
A
könyv
m é r t a n i jellegű, lapos, h a s á b a l a k á
test.
Felépülését
t e k i n t v e jelek útján szellemi jelentéseket h o r d o z ó sík l a p o k összessé
géből áll. M i n d külső, a n y a g i m i v o l t á b a n , m i n d belső, szellemi v a l ó 
s á g á b a n egységes t á r g y . Külső egysége a kötöttségben, z á r t s á g b a n és
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tömörszerusegben, a belső pedig az alkotó elemein, lapjain hordozott
szellemi tartalom folyamatos végigömlése útján nyilvánul meg.
A könyv térbeli valósága magán hordja mind az anyagszerûségnek,
mind a célszerű kialakítottságnak a bélyegét.
Hogyan függ össze a könyvet létezésében meghatározó, valamint
sajátos kialakítását is döntően megszabó szellemiség a könyv tapasz
talati valóságával?
Külsőleg a könyv zárt felépítettségű tárgy; belsőleg azonban a
szó szoros értelmében is nyitott természetű. Folyamatosan ömlő rész
elemei: a lapok szétnyílnak, feltárulnak az olvasó előtt. E feltárulásra
annál is inkább szükség van, mert különben a könyv tisztán szellemi
jelentésegysége nem volna átélhető.
A könyv lényege, lelke mindig valami jelentéstartalom. E tartal
mat az alkotórészeken: a síklapokon alkalmazott jelek tolmácsolják.
A könyv esszenciális tapasztalati valósága a benne adott jelekben áll.
A jeleken kívül a könyv egésze is, minden része is csak a hordozásra
szolgál. A hordozó és a hordozott: vagyis a könyv anyagi-tapasztalati
valósága és a jelrendszer közti összefüggés alapjában véve optikai ter
mészetű. A könyv tehát olyan tapasztalati valóság és kulturális alko
tás, amely hordozó közegből és hordozott jelekből áll s összevonatkozásuk látásos átélése útján valamely zárt szellemi jelentésrendszert
ragadhatunk meg.
Igen sok probléma merül fel a könyvfogalommal kapcsolatban.
Ezek részben lélektani és esztétikai, részben pedig könyvtudományi
vonatkozásúak. Tanulmányunk keretében az optikai természetű kér
dések tárgyalására szorítkozunk. A színnek is, továbbá a megvilágí
tási (világosságkülönbségi) tényezőknek is alapvető jelentőségű szere
pük van a könyvben a jelzés és jelhordozás terén. A következőkben
a színek elemi szerepét és jelentőségét vizsgáljuk a könyvben és
a könyvön.
Valamely síkon, vagy megközelítően síknak tekinthető felüle
ten háromféleképpen helyezhetők el látási úton jól felfogható jelek:
1. egynemű felületeken eszközölt bemélyedések; 2. a jelek kidomborítása; 3. végül a sík egynemű színének, fényének, megvilágításának
megváltoztatása útján. így homorú, domború és sík jelek állnak elő.
Érzékiségünk számára utóbbi a legmegfelelőbb jelközlési, prezentálási
mód, történjék bár írás, festés, rajzolás, fényképezés vagy vetítés útján.
A felülethiányon vagy felületmegszakadáson alapuló jelkifejezés plasz
tikus mivoltán át fejt ki optikus és igen erős taktilikus hatást. Bármi
féle jelek síkfelületi közlésére és kifejezésére nyilván az elütő szín és
az élesebb fény alkalmazása felel meg leginkább. Természetesen a jele
ket hordozó síkfelület színéhez hasonló színű jeleket is alkalmazhatunk,
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ez esetben azonban színezeti és megvilágítási különbségeknek kell fenn-

állaniok.
A főkövetelmény abban áll, hogy a hordozó: a megjelenítés alap
jául szolgáló felület és a jel élesen elüssön egymástól: tehát a jel könynyen megragadható legyen. Ez abban az esetben valósul meg legin
kább, amikor a jelek és a körülvevő és a jeleket mintegy hordozó felü
let közt nagy szín- és megvilágítási-erősségi különbség érvényesül.
A kérdés mélyébe tekintve megállapítható: egészen mások az
érzéki felfogás merőben lélektani és az elemi művészi átélés követel
ményei. A könnyű és szabatos felfoghatóság maximális szín- és fényteltségi különbséget kíván. Viszont a művészi jellegű mozzanatok —
bár nem zárják ki az ellentétes elemeket — az összehangolás irányá
ban hatnak. Ezért az inkább csak színteltségileg különböző tarka
jelek és jelhordozó felületek szépek és kellemesek, de lélektanilag jel
zési célra nem megfelelőek.
Jelhordozásra a legvilágosabb fény teli tett szín: a fehér, jelzésre
pedig a tarka, de még jobban a merő megvilágításos szürke színek,
legjobban pedig a leggyengébb fénytelítettségű s a megvilágítás hiányát
kifejező feketék felelnek meg. Fehér és tarka szín együttese részben
érzéki szenzáció, részben művészi hatás kiváltására használható. Ilyen
színkombinációnál sok zavaró mozzanat merül fel. Így pl. a fehér
alapon alkalmazott tarka, különösen a kevésbbé telített színek sápadt,
elmosódó és a környező fehérbe olvadó jelleget mutatnak. Színcsen
gésük a fehéren nyilván csökken és szétfolyik. Sötét, illetve fekete .
alapon ez a színérvényesülési tünemény pozitív jellegű lesz; teltebb,
határozottabb csengést nyernek. Jelközlésre a tarka színek mind érzéki
tartalmuk, mind összeolvadó természetük miatt kevésbbé alkalmasak.
Bizonyos határok közt mégis felhasználhatók. E határt feketével való
telítődésük szabja meg.
A sík felületen prezentált jelek és jegyek felfoghatósága éles és
szabatos megkülönböztetést kíván. Ennek a kívánalomnak csak a
fehér és fekete felel meg. A legvilágosabb fehér és a legsötétebb fekete
világossági különbségét 1 : 100 fejezi ki. A legerősebb világossági kon
traszt e két szín közt áll fenn. Akár a fehér és a telített és telítetlen
tarka színek, valamint szürke árnyalatok; akár a legsötétebb fekete
és a többi világosabb szürke és tarka árnyalatok különbsége jóval
kisebb ennél. A maximális világosság-különbség folytán ez a két szín
a legalkalmasabb jelzésre és jelhordozásra.
Vájjon jelhordozásra a fehér, jel céljára pedig a fekete szín a
legmegfelelőbb? Fekete felületeken is lehet fehér, illetőleg világos
jeleket alkalmaznunk, de ezek összeszűkülő, beolvadó, felszívódó jel
legűek lesznek.
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Mint színnek: a fehérnek is, a feketének is megvan az önmagá
ban való érzelmi, hangulati és esztétikai jelentősége. Optikai valósá
gukban két olyan szélső, ellentétes, de egymást mégis kiegészítő minő
séget képviselnek, melyet a hangsorhoz hasonlítható szürke fokozatok
kötnek össze. Merőben mint színt szemlélve, semmi nincs bennük. A
fehér teljes nyíltság, kitöltetlenség; valami, ami bármiféle színt befo
gadhat, tehát csupa lehetőség. Ezzel szemben a fekete csupa kitöltöttség, le- és bezártság. Minden szín és fény lehetőségének a kioltottságát
fejezi ki. A fehér hangulata friss, hívó és csengéselőtti; a feketéé befe
jezett, mozdulatlan, hallgató és gyászos. A fehérnél mindig valami
előtt, a feketénél már minden szín- és fénylehetőség után vagyunk.
E két szín ellentétességén át is nagyszerűen egybevág, önmagában
bármelyik is mind optikai, mind életjelképi és esztétikai-érzelmi tekin
tetben valamiképpen mindig semmi, összekapcsolva azonban mindig
valamit jelenítenek meg: mindennél jobban kifejezhetik összehangolódó
ellentétességük eszközével a dolgok megjelenési szerkezetét és alkatát.
A fehéren megjelenő fekete teljes elhatárolódást, merő kiemelkedést
fejez ki. Ezért különösen jelentéstolmácsoló optikus jelek céljára min
den más színminőségnél megfelelőbb ennek a két ellentétességén át is
egymást feltételező színnek komoly, tárgyilagos, tartózkodóan egy
jelentésű és merőben csak jelölő együttese.
Fejtegetésünk eredményeként a következőket szűrhetjük le: A
könyvet testi mivoltában felépítő részelemek, a lapok és az általuk
hordozott „megjelenített" jelek színlehetőségei — bár választásunk és
kialakításunk önkénye szerint akármilyen színű lehet a lap is, és a jel:
a betű is — rendkívül szoros meghatározottságúak. A könyvi mivolt
és a célszerűségből, lélektani követelményekből fejlő belső könyvsze
rűség folytán a könyv belsejében szinte korlátlan uralom illeti meg
a fehér és a fekete színt. Ezért a könyv fehér lapjain fekete jelek,
jegyek útján hordozza, őrzi és tárja felénk jelentéstartalmát.
A fehéren és a feketén kívül természetesen egyéb színeknek, külö
nösen a telített, pozitív hatású tarka színeknek is juthat szerep a
könyv lapjain, annak belső világában. Ez a szerep azonban csak igen
szűk keretek közt mozoghat: vagy a díszítés, vagy a figyelemfelkeltés
céljára szolgál. Tarka szín semmiképen sem illik a könyvbe: a fehér
és fekete nyugodt összhangú, érzelemtől mentes birodalmába.
A tarka és a szürke színeket ki kell zárni a könyv belsejéből. De
ez a kizárás nem száműzetést jelent. Hiszen megvan az autark biro
dalmuk: szabadon csendülhetnek, ömölhetnek el a könyv külső kön
tösén, művészi valóságán.

VARGA SÁNDOR FRIGYES.

ISMERTETÉSEK.
L e h m a n n Paul : Mitteilungen
aus Handschriften.
V. és VI.
(Sitzungsberichte d. Bayerischen Akademie d. Wissenschaften. Phil.
Hist. Abteilung. Jahrgang 1938. Heft. 4. és Jahrgang 1939. Heft. 4.)
München, 1938—1939.
Az illusztris szerző, a középkori irodalomkutatás világhírű tekin
télye, ki már vagy három évtizede dolgozza fel a középkori latinság
írásműveit s paleográfiáját, s Manitius alapvető művét: a Geschichte
d. Lateinischen Literatur des Mittelalters-t is folytatja, (a III. kötet
már nagyrészt az ő műve) sorra járva a jelentősebb európai könyv
tárakat, 1938-ban az Orsz. Széchényi Könyvtárat is ismételten fel
kereste. Munkája igen gyümölcsözőnek bizonyult, ami nagy előnyt
jelent az Orsz. Széchényi Könyvtárnak, mert lényegesen növeli a
könyvtár tekintélyét a sokszor ellenséges külföld előtt, sok tudós számára
pedig egyenest az ismeretlenségből emeli ki azt. LEHMANN két hoszszabb tanulmányban foglalkozik az Orsz. Széchényi Könyvtár kódexei
vel és töredékgyüjteményei egyes darabjaival.
Az első dolgozat (Mitteilungen V.) a könyvtár két teljesen isme
retlen töredékével foglalkozik. Az egyik a frank földön készült, u.
n. Sacramentarium Gelasianum, egy a VIII. század utolsó harmadá
ból való, Észak-Itáliában, Verona környékén írott dísz-kódexének
2 lapja, melyek paleográfiai szempontból, de szövegileg, a liturgia
történet szempontjából is fontosak. A másik múzeumi fragmentum
Angliába vezet, s mintegy 780. körül íródott Yorkban. LEHMANN ezt
a darabot is főleg írástörténeti szempontjából vizsgálja, mint az
angolszász írás érdekes emlékét. De ez a darab is érdekes szövegileg
is, és Beda Venerabilis egy munkájának, a Vita S. Cuthbertinek 68.
sorát tartalmazza, mely műnek egyik legrégibb kézirata. LEHMANN
szerint a szépen írt és jó szöveget adó kézirat, melyből töredékünk
származik, egykor valószínűleg a fuldai könyvtáré volt.
Röviden ismertet még LEHMANN három kisebb jelentőségű töre
déket is. Az egyik a IX. század elejéről való, s Nagy Szent Gergely
pápa Moralia című műve X. könyvének egy pár fejezetét tartalmazza,
a másik, St. Galleni minuszkulával írt lap a IX. század második felé
ből való, és Szent Izidor etymológiájának egy töredékét tartotta fenn.
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A harmadikról már részletesebben szól. Ez német eredetű, a XIV.
századból származik, s egy bizonyos Péter nevű ember részére kiállí
tott védelem-levél. Ezt részletesebben (LEHMANN a darabot a babona
egy tanúbizonyságának nevezi) B. BISCHOFF fogja feldolgozni.
Ismerteti még LEHMANN ebben a munkájában az Orsz. Széchényi
Könyvtár többi kódexét, főkép proveniencia szempontjából, mert hiszen
ő régi német könyvtárak szétszóródott darabjait is kutatja az európai
könyvtárakban. Ezeket itt részletesen nem sorolom fel, mert sajtó
alatt lévő középkori kódex-katalógusomban erre úgyis mindre hivat
kozom.
LEHMANN második dolgozata (Mitteilungen VI.) két kódexünket
dolgozza fel. Mindkettő a salzburgi scriptorium terméke, az egyik,
az i. számú, 800 körül íródott, a másik, a 316. számú, 825 körül.
Utóbbit LEHMANN ki is kölcsönözte a müncheni Universitätsbibliothek
útján, s ott bekötési tábláját, helyesebben azokat az összeragasztott
középkori, beírt pergamenlapokat, melyekbe a kódex be volt téve,
leválasztották és megvizsgálták. Ennek eredményéről LEHMANN szin
tén beszámol ebben a dolgozatában.
Ez a 316. számú kódex liturgikus kézirat, mely a Pseudo-Máté
evangélium 1—25. terjedő fejezetein kívül még több benedictiót kö
zöl, melyek ki vannak adva a Monumenta Germaniae Leges soroza
tának V. kötetében.
Az 1. számú kódex még érdekesebb, nemcsak írás és szöveg
tekintetében, (Szent Pál levelei kommentárokkal) hanem még sokkal
inkább azért, mert, mint LEHMANN feltételezi, II. Henrik német csá
szárnak (1002 ill. 1014—1024.) tulajdonában volt. Ezt bizonyítja az
1. lapon lévő „Heinrichus imp." felírás, mely ugyanazzal a helyes
írással van írva, mint ugyan-e császár neve egy bambergi kódex illuminációjának felírásában. (Ez az illumináció egyébként az az ismert
kép, mely Gallia, Germania és Itália hódolatát ábrázolja Henrik
előtt.)
Éredekes az Orsz. Széchényi Könyvtár töredékgyüjteményének
egy darabja, melyről LEHMANN megállapította, hogy Northeimi Ottó
könyvtárából való. Ottó, mint ismeretes, Salamon királyunk párt
fogója volt, kinek Salamon anyja egy drága magyar kardot ajándéko
zott „a régi időktől fogva gyűjtött magyar királyi kincsek egy érté
kes darabját".
Ez a töredék egy kalendárium töredéke, s a benne bejegyzett
XII. századbeli halálozási adatok hely- és névtörténeti szempontból
érdekesek.
Könyvtárunk csak hálás lehet LEHMANN professzornak, (ki egyéb
ként lelkes barátja a magyaroknak, s nagyrabecsüli a magyar tudó-
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mányosságot is), ezekért a szép felfedezésekért, s meghatározásokért,
melyeket itteni eszközeinkkel úgysem tudtunk volna elvégezni. A
magyar kutatónak rendkívül tanulságos ezenkívül annak az exakt,
minden részletre kiterjedő vizsgálódásnak tanulmányozása, mellyel
LEHMANN dolgozik, s mely igen széleskörű tudáson s a közép
kori irodalomnak és paleográfiának legmélyebbre ható ismeretén alap
szik. Ez a dolgozat-sorozat valóságos útmutatója a magyar kutató
nak, hogy milyen módszereket, s milyen ismereteket kell szereznie a
középkori írásművek, s ezek fenntartói, a középkori kódexek tanul
mányozására.

BARTONIEK

EMMA.

Staud Géza : Magyar Színészed
Bibliográfia.
(Bibliographia
Theatralis Hungarica.) Bp. (Kiadja a Magyar Színháztudományi és
Színpadművészeti Társaság.) 1938. Nagy 8-r. 352 1. + 1 tábla.
Mindég örömmel tölt el bennünket, ha hiányos könyvészeti iro
dalmunk, akár csak egy kicsiny részletkérdés feldolgozásával is, de
gazdagodik. Pótolhatatlan hiányok vannak bibliográfiai irodalmunk
nak évtizedekkel ezelőtt és újabban elkészült kötetei között, s na
gyon kevés reményünk lehet arra, hogy ezek a hiányok rövid időn
belül tetemesen leapadnának. Nem sok reményünk lehet az optimiz
musra, hiszen könyvészetünknek éppen ott van a rákfenéje, hogy mű
velésére nagyon kevesen vállalkoznak. Éppen ezért különös örömünk
lehet a fenti vaskos kötet megjelenésekor, mert hiszen szerzője sok évi
szorgalmas előmunkálat után mint újonc jelenik meg a bibliográfiai
irodalomban. De új, helyesebben újonnan értelmezett a tudomány is,
amelynek teljes könyvészeti feldolgozását a szerző tervbe vette. STAUD
GÉZA azzal a gondolattal fogott munkához, hogy ha egy új tudomány
jól akarja végezni a dolgát, mindenekelőtt bibliográfiai kézikönyvvel
kell rendelkeznie.
A színháztudomány anyaga külön-külön, más és más tudomány
szakoknak vizsgálati tárgya már igen hosszú idő óta. Van olyan része a
színháztudománynak, amelyet éppen olyan régen kutatnak, mint az
irodalmat, más részét későbben kezdték feldolgozni, nem egyet pedig
a legújabb időben. A színháztudomány igyekszik mindazokat a stú
diumokat egységbe foglalni, melyek beletartozhatnak ebbe a gyűjtő
fogalomba. A színházat, a színjátszást egységnek fogja fel, s kutatási
területébe tartozónak érzi mindazokat a kérdéseket, amelyek törté
nelmi, esztétikai, lélektani és más szempontból a drámairodalommal,
a drámaírók életével és műveivel foglalkoznak; melyek elemzés tár
gyává teszik a színészi alakítást, a színészképzés problémáját; tanulmá
nyozzák a színészek életét és működését; a rendezést, a díszletterve
zést, a színpadi zenét. De még ezeken túl is, minden olyan stúdiumot
Magyar Könyvszemle 1939. IV. füzet.

30

47o

ISMERTETÉSEK

magáénak vall, amely a színházzal, a színjátszással kapcsolatos, mint
például a közönséglélektan, a színházjog, a színházépítés, stb., stb.
Ezeknek előrebocsátása után nem lehet kétséges előttünk, hogy egy
teljes magyar színháztudományi bibliográfia anyaga felveszi a ver
senyt akármelyik szaktudományunkéval. Érthető lesz így, hogy STAUD
GÉZA vaskos kézikönyve a magyar színészet bibliográfiájának csak egy
részét foglalja magába; első része egy több kötetre tervezett Magyar
Színészeti Bibliográfiának. A megjelent munka azonban így is zárt
egészet alkot; felöleli az önállóan megjelent elméleti vonatkozású szí
nészeti szakirodalmat. Ezt a kötetet tervszerű egymásutánban fogják
követni a továbbiak. így a második kötet a színházi zsebkönyvek, a
a továbbiak pedig a folyóiratokban megjelent színészeti tanulmányok
bibliográfiáját közlik majd.
Bibliográfiája módszerének bemutatására hadd álljanak itt a
szerző szavai a bevezetésből: „Alaki szempontból fölvettem, nyelvre
való tekintet nélkül, minden Magyarországon megjelent, legalább
négylapos nyomtatványt. De fölvettem magyar szerzőknek külföldön
megjelent, vagy idegen szerzőknek magyar színészeti vonatkozású mun
káit is. A műveket szerző vagy címszó szerint betűrendben sorolom
föl. . . Egyébként a címszó, alak, lapszámozás, stb. meghatározásában
általában a Széchényi-Könyvtárban használatos rendszert követtem.
Mindazon munkáknál, ahol a cím alapján nem nyerünk kellő tájékoz
tatást a tartalomról, tartalmi kivonatot közöltem. Egyes munkáknak
minden kiadását fölvettem, a tartalmi eltérések jelzésével együtt.
A művekről megjelent fontosabb ismertetéseket, valamint a ritkaságok
és a kis példányszámban kiadott és könyvkereskedői forgalomba nem
került különlenyomatok lelőhelyét is feltüntettem. Azokat a munkákat,,
amelyek sem a budapesti könyvtárakban, sem könyvkereskedői forga
lomban nem találhatók, csillaggal jelöltem és utaltam a forrásra,
amelyből adataikat merítettem. A bibliográfiai összeállítás után az
idegennyelvű munkákat nyelvek szerint külön is csoportosítottam.
Ugyanitt csatoltam a részletes címjegyzéket és tárgymutatót. . .**
(5- 1.)
STAUD GÉZA munkája a legjobb hazai szaktudományi bibliográ
fiáink közé tartozik. Kíváncsian várjuk a következő köteteket, ame
lyeknek megjelenése után olyan könyvészettel fog a magyar színház
tudomány rendelkezni, mint nagyon kevés más tudományágunk.
TOLNAI GÁBOR.

Makkai László és M. Horváth Magda : A magyar
könyv
gyűjtő kézikönyve. Magyar könyvritkaságok és kézikönyvek 1888—
1938. közt elért árainak jegyzéke, összeállították: —. Az Orsz.
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Széchényi Könyvtár kiadványai. Szerkeszti: Rédey Tivadar, IX.,
Budapest, kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyv
tára. 8° 231 -\- 1 sztl. 1. + Sajtóhibák jegyzéke, színes papíron.
Ennek a rég nélkülözött, — minden könyvtár, gyűjtő és anti
kvárius számára nélkülözhetetlen könyvnek, — mint az utóbbi évek
ben az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában megjelent minden
tudományos munkának a gondolatát FITZ JÓZSEF, az Orsz. Széchényi
Könyvtár főigazgatója vetette föl. Először e sorok íróját bízta meg
az antikvár-piac utolsó évtizedeinek áttekintésével, majd — miután
egyéb elfoglaltságom miatt — magam nem vállalkozhattam rá, máso
kat buzdított, amíg végre MAKKAI LÁSZLÓ személyében találta meg az
alkalmas embert a könyvpiac árainak összefoglalására. MAKKAI LÁSZLÓ
múzeumi könyvtári munkája akkoriban a duplumtár rendezése és
értékelése volt, hivatali beosztásánál fogva sűrűn érdeklődött tehát a
könyvek antikvár-árai iránt — s anyag-ismerete, cédulái szaporultával
a könyvértékelés egyik specialistájává fejlődött ki. Hogy a könyvek
hatalmas birodalmában a szelektálás és anyaggyűjtés munkájával hama
rabb elkészüljön, magához vette munkatársul hitvesét, HORVÁTH
MAGDÁt és az előttünk fekvő értékes mű, — bátran írhatjuk: halhatat
lan mű (a bibliográfiák halhatatlanok!) kettőjük közös munkájának
a gyümölcse.
Hogy FITZ JÓZSEF választása alkalmas szakemberre esett, azt az
előttünk fekvő kézikönyv igazolja: ennek alapján ma már a magán
gyűjtemények birtokosai maguk elvégezhetik könyvtáruk fölbecsülését
s a becslő sem a levegőből kapja az értékelést, mint eddig sokszor
történt. E kézikönyv reálisabbá fogja tenni a könyvtárértékelést, az
eladó ellenőrizheti az antikvárius árajánlatát, az antikvárius a ritka
ságok ismeretében ritkábban fogja „elvágni magát" vételnél és el
adásoknál.
Kár, hogy e kötet a könyvgyűjtő szempontjából számbaveendő
könyveknek csak mintegy harmadrészét foglalja magában. A szerzők
kész cédulaanyaga azonban szükség esetén kisegítheti az érdeklődőket
addig is, amíg teljes gyűjtésük megjelenhetik.
A „Kézikönyv" bevezetése tájékoztat készüléséről, módszeréről,
beosztásáról, forrásairól

(DOBROVSZKY, HOROVITZ,

STEMMER, LANTOS,

RANSCHBURG antikváriusok katalógusai), rövidítéseiről.
Az árak hullámzása érdekesen világít rá a magyar könyvek, első
kiadások iránti érdeklődés kialakulására és fejlődésére. Dugonics
András: Radnai történetek (Szeged, 1810) című munkája például
Dobrovszky katalógusában i'8o (egy forint nyolcvan krajcár), —
Makkai szerint „feltételezett mai értéke 200—250 pengő", Csokonai
Vitéz Mihály, Diétái Magyar Múzsája (Pozsony, 1796) Dobrovszkynál 2 forint 50 krajcár, — ma 80 pengő, — Petőfi Cypruslombok-ja
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(1845) Dobrovszkynál 5 forint, későbbi árai: 10 forint, 600, majd
450 pengő, a Felhők Dobrovszkynál 6, majd 12 forint, aztán 80
korona, 200, 150, 40, 60 pengő, Gvadányi Pöstyeni förödésének
(1787) csonka példánya Dobrovszkynál 1 forint, később 300 pengő,
Gyöngyösi: Marsai társalkodó Murányi Vénusa (Buda, 1767) Dob
rovszkynál 1*50, 2 forint, később 20 és 10 pengő, Kónyi: Magyar hadi
román 1 forint 20, később 40, 20 pengő stb.
E hasznos munkának lelkiismeretes és pontos összeállításáért el
ismerés illeti meg a szerzőket könyvtárak, gyűjtők, antikváriusok
részéről egyaránt.

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN.

Dr, vitéz Nóvák E r n ő : A magyar sebészirodalom
bibliográ
fiája. A sebészt érdeklő folyóirat-közlemények 1908—1938. Orvosi
könyvek és orvosi monográfiák 1900—'1938. X X V , 50c oldal. Kiadta
a Magyar Sebésztársaság, Budapest, 1939.
A magyar orvosi szakirodalom bibliográfiákban aránylag szegény.
Az egyetlen összefoglaló, általános orvosi bibliográfia GYŐRY TiBORé,
amely az 1899-ig megjelent munkákat tartalmazza. Azóta is voltak
kísérletek, kezdeményezések egy-egy rövidebb időszak, vagy egy-egy
szűkebb szakma irodalmának összefoglalására; mégis a teljes orvosi
szakbibliográfia hiánya annyival is inkább érezhető, mivel a magyar
orvosi irodalom nagyon gazdag. A Központi Statisztikai Hivatal 1938.
évről szóló folyóiratkimutatása (Magyar Statisztikai
Szemle, 1959,
878. o.) 63 orvosi és közegészségügyi folyóiratról emlékezik meg.
örömmel kell üdvözölni minden törekvést, amely ennek a nagy
anyagnak akár egy részében is vezetőül szolgálhat.
A szerző munkájának első részében a sebészt érdeklő folyóirat
közleményeket dolgozta fel, 30 évre visszamenőleg. Amint előszavá
ban említi, az a cél vezette, hogy a rendelkezésére álló rövid idő alatt
a gyakorlati igényeknek megfelelő bibliográfiát készítsen. Ezt a cél
ját el is érte; a feldolgozott 27 folyóirat a magyar klinikai orvos
tudományok reprezentánsának tekinthető. A szakbeosztás könnyen
áttekinthető, világos; pontos név- és tárgymutató emeli a könyv
használhatóságát.
A második rész (331—450. oldal) a magyar orvosi tankönyvek,
monográfiák rövidre fogott jegyzékét adja, ugyancsak könnyen át
tekinthető, jó csoportosításban, az egyes csoportokon belül kronolo
gikus sorrendben. Ez időbelileg a GYŐRY-féle bibliográfiai hibák és
— különösen a sorozatosan megjelenő munkák felsorolásánál észre
vehető — hiányok ellenére is segítséget jelenthet az orvostudomány
kutatóinak.
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Teljességre törekvő, jó szakbibliográfia összeállítása néha talán
egy egész élet, de mindenesetre hosszú évek odaadó, fáradságos és ki
tartó munkájának lehet az eredménye, vagy pedig — amire különösen
Amerika és Németország nyújt példát a kitűnően szerkesztett, „up to
date" szakbibliográfiákkal — nagyon jól begyakorolt, nagyszámú sze
mélyzetet igényel. Ez nyelv tekintetében is elhatárolt, összehasonlít
hatatlanul kisebb anyagi eszközökkel rendelkező országokban nem
lehetséges. Ezért kell örömmel üdvözölnünk minden, ha csak kisebb
területet felölelő bibliográfiát, ha az illető tudományág pontos, meg
bízható képét adja. Nálunk — legalább is egyelőre — ezeknek a
hivatása pótolni a nagyobb, összefoglaló bibliográfiák hiányát.
ZNAKOVSZKY EMMA.

LEVÉLSZEKRÉNY.
A Magyar Könyvszemle hatvanadik (1935/36-ik) évfolyamát ismé
telten és ismételten keresik a hazai és külföldi könyvtárak. Értesítjük őket,
hogy a folyóirat Szerkesztő Bizottságának az újjáalakuláskor hozott hatá
rozata értelmében a Magyar Könyvszemle első 59. évfolyamához név- és
tárgymutatót készíttet, ezt — mint hatvanadik (1935/36-ik) évfolyamot adja
ki s ezzel a folyóirat „Űj folyamát" lezárván, az 1937-ik évvel megindította
ennek „Harmadik folyamát", „LXI. év" jelzéssel. — Az 1935/36-ik év,
LX. évfolyam tartalmának, az első ötvenkilenc évfolyam név- és tárgy
mutatójának elkészítésével DR. FITZ JÓZSEF, a Magyar Nemzeti Múzeum
Országos Széchényi Könyvtárának főigazgatója, DR. JÉKELY ZOLTÁN:,
az Országos Széchényi Könyvtár tisztviselőjét bízta meg, aki odaadó szor
galommal dolgozik rajta s remélnünk lehet, hogy a jövő év folyamán tel
jesen el is készül vele. Ez esetben a Magyar Könyvszemle Űj folyam, LX.
kötete (1935/36), mint „Név- és Tárgymutató a Magyar Könyvszemle
I—LIX. évfolyamához" valószínűleg már 1940-ben meg is jelenik.
Könyvbe préselt virágok és vízfoltos könyvek. Régi köny
vek pörgetése közben a lapok közül egy-egy kis szentkép, „matrica",
selyemszállal átkötött hajfürt, síri műkoszorúból egy-egy levél, vagy
csinált virág, esetleg régi bankjegy perdül ki. A könyv, különösen az
imakönyv, családi emlékkönyv volt régen — sőt ma is az még sok
imádságos öregasszony számára, meghalt kedveseinek ereklyetárgyait,
hajfürtjét, síri koszorújának leveleit, virágjait őrizvén benne. A verses
könyv, vagy az almanach a négylevelű lóherének, az ideál hajfürtjé
nek, tőle kapott virágnak volt titkos rejtekhelye. A biedermeier-kor
ban, az apró csecsebecsék korszakában az volt a divat, hogy a tölgyfa
levelének puha részeit kefével kiverték, csak a levél rostjai maradtak
meg, s a levél aljára pici képet ragasztottak, pl. sírkeresztet ábrázolót,
fölé boruló szomorú fűzfával, a „holtomiglan-holtodiglan" jeléül. A
bankjegy, asszignáta, váltócédula, Kossuth-bankó, mint elértéktelene
dett papirosdarab, könyvjelzőül szolgált. A régi könyveknek e betétei
ártalmatlan vendégei voltak a könyvnek, nem ártottak papirosának.
Annál többet ártottak a bele préselt élő virágok. A régi könyv ugyanis
régen gyakran szolgált herbáriumul tanuló diákok számára, s gyak
ran találni antik könyvekben réges-régi száraz virágokat. Ezeket gyűj
tőik és lepreselőik nem szárították ki előbb, hanem azonmód, amint
száráról leszakították, belepréselték a könyvbe, nem törődve azzal,
hogy a belőle kicsurgó nedvek átáztatják a papírlapokat, sötétbarna,
fekete foltokat hagyva rajtuk maguk után, ma nagy bosszúságára a
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k ö n y v g y ü j t ő n e k , aki lehetőleg m a k u l á t l a n , tiszta k ö n y v e k e t helyez el
k ö n y v t á r á b a n . A növénygyüjtés d i á k k o r á b a n m i is ilyen m ó d o n p r é 
seltük k ö n y v b e a v i r á g o t s b e n n ü n k e t is épp ú g y meg fog róni későbbi
k o r o k könyvgyüjtője, m i n t ahogy m a mi megrójuk növénygyíijtő d i á k
elődeinket. A sárga v í z f o l t o k a t p a d l á s o n , b e á z o t t l a k á s b a n , v a g y p i n 
cében k a p t á k a k ö n y v e k . Ezek a v í z f o l t o k szelídebbek, s k ö n n y e b b e n
megbocsáthatók, m i n t a v i r á g n e d v e k foltjai.
T R . Z.
A b i b l i o f i l i a e l l e n t é t e a b i b l i o f ó b i a . A bibliofil a könyv, könyvtár
kedvelője, — könyvgyűjtő vagy könyvtárnok, akinek kedvtelése, szenvedélye
a könyvgyűjtés, a könyvvel való foglalkozás, — vagy aki élethivatásául
választja a könyvek rendezését, ápolását; a bibliofób távoltartja magát a
könyvtől, nem gyűjt, s ha sorsa könyvtári állásba vetette is, akkor is messzi
ről elkerüli a könyveket és szenved, amikor könyvtárosi munkát kell végeznie.
A bibliofil kezefejével törli le a kezébe került régi könyvről a porréteget, —
a bibliofób a sárgult papirosú, ócska könyvet csak kesztyűs kézzel fogja meg.
A bibliofil vadászik a régi könyvre, hogy magának vagy a könyvtárnak meg
szerezze, — a bibliofób riadtan fordul el tőle, bacillus telepnek érzi (pedig
nem az). A bibliofil történelmi emléknek, a bibliofób ócska rongynak, szemét
nek tekinti a régi könyvtáblát, nyomtatványtöredéket, nincs hozzá történelmi
érzéke. A bibliofilia a művelődés múltjának tisztelete, a bibliofóbia a művelt
ség tiszteletének a hiánya, érzéketlenség a múlt emlékei iránt. A bibliofil
romantikus lélek, aki gyakorlati hasznot nem jelentő foglalkozásnak vagy
kedvtelésnek él, — a bibliofób többre értékeli a realitásokat, a kényelmet,
tisztaságot, a gyakorlati élet kézzelfogható, hasznos eredményeit, sikereit,
melyeket minden más eszközzel könnyebb elérni, mint a könyv szeretetével
és ápolásával.
T. Z.
A Rendeleti Közlöny, Streffleur's Militärblatt Verordnungs
blatt (személyes ügyek.)
1914—1919.
évfolyamai, melyek annak
idején számtalan példányban megvoltak, hatóságoknál, kávéházakban, ka
szinókban, az utolsó húsz esztendő alatt eltűntek szem elől. Ma csak a na
gyobb könyvtárakban találhatók meg és egy-egy kötetük naponként száz
meg száz kutató kezén megy keresztül, ami ezeket a vaskos köteteket felette
megviseli. Ezeknek a hivatalos katonai sematizmusoknak antikvariusi értéke
sohasem volt (ma sincs), ezért igen sok megsemmisült belőlük, azonban a
közkönyvtáraknak ma fokozottan volna rájuk szüksége. Felkérjük a könyv
tárakat, hogy amennyiben duplumaik volnának a fenti évfolyamaikból,
ajánlják föl a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának.
Wer kennt die Abdrücke von Lettern und Röslein oder aus
s o l c h e n b e s t e h e n d e M u s t e r b ü c h e r v o n N i k o l a u s K i s s de T ó t h f a l u .
(Tóthfalusi Kiss Miklós). Es gibt Daten darüber, welche die Existenz solcher
Musterbücher wahrscheinlich machen. Solche Musterbücher von Druckereien
und Schriftgiessereien sind aus den X V I I . und X V I I I . Jahrhunderten mehrere
vorhanden. Um gütige Nachricht bittet im Wege des Magyar Könyvszemle
PÁL

SZENTKTJTHY.

F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 1938.
(Rövidítések: AB: Archives et Bibliothèques, Paris, I I I . évf. — ABI:
Accademie e Biblioteche d'Italia, Roma, X I I . évf. — ABU: Archives,
Bibliothèques et Musées du Belgique, Bruxelles, XV. évf. — B: La Bibliofilia, Firenze, XL. évf. — BB: Bulletin du Bibliophile, Paris, X V I I . évf.
— BCh: Bibliothèque de l'École des Chartes, Paris, X C I X . évf. — BNy:
Bulletin of the New York Public Library, XLII. évf. — Bü: Die Bücherei,
Berlin, V. évf. — CI: Coopération Intellectuelle, Paris, 85—96. sz. (1938.) —
IDC: Institut International de Documentation (Fédération Internationale
de Documentation): Communicationes, La Haye, V. évf. — LAR: The
Library Association Record, London, XL. évf. — LJ: The Library Journal,
New York, L X I I I . évf. — LQu: The Library Quarterly, Chicago, VIII. évf.
— MF: Maso Finiguerra, Roma—Vatikán, III. évf. 1—2. sz. — Ph: Philobiblon, Brünn, X. évf. — ZBW: Zentralblatt für Bibliothekswesen, Leipzig,
LV. évf.
A beszámolóban a rövidítést követő szám az idézett cikk kezdő lap
számát jelzi.)
12. A könyvtárépület,

technikai

berendezése,

új

találmányok.

A LJ állandó rovata (New buildings and equipment) sok új könyvtár
épületet és felszerelési tárgyat ismertet, 1938-ban különösen sok könyvtár
könyvkölcsönző-felszerelésének újabb eszközét, a „bookmobile"-t. A vermonti nyilvános könyvtár könyvtárkocsi-szolgálatát ismerteti például:
D. RANDOLPH: Books for the promised land. (LJ 952.)
R. BUTCHART: Récent library buildings. (LAR 115, 264, 472, 618:
új könyvtárépületekről és átépítési munkálatokról szóló, különböző helyeken
megjelent cikkeket állít össze, rövidebb tartalmi kivonatokkal.)
L. C H U B B : Belgian National Library compétition. (LAR 603: a belga
nemzeti könyvtár építési tervpályázatát ismerteti.)
E. M C A L I S T E R : Upkeep of buildings. (LAR 313: könyvtárépületek
karbantartásáról és annak költségeiről.)
A könyvtárépület és a benne őrzött anyag légoltalmának
kérdésével
az egész irodalomban csak két cikk foglalkozik:
H . M E Y E R : Air raid précautions for record offices, libraries and
muséums. (LAR 204: megállapítja, hogy a gázveszély egyetlen számbaiövő
esete, ha a könyvtári anyagot folyékony mustárgáz éri; a romboló- és gyújtó
bombák ellen kell inkább védekezni. Az előbbiek ellen bizonyos fokig
védelmet nyújtanak az erősebb födémek, az utóbbiak ellen pedig a jól meg
szervezett tűzoltószolgálat. Hangsúlyozza azt a közismert tényt is, hogy a
modern vasraktárakban, szorosan raktározott könyvanyag a fánál is nehe
zebben gyullad. Feltétlen biztonságot csak a jól megépített földalatti raktárak
nyújthatnak, ezért a legértékesebb anyagot ilyenekben kell elhelyezni. A sze
mélyzet testi épségét is ilyen földalatti óvóhelyek megépítésével kell bizto
sítani.)
W. F. W R I G H T : Air raid précautions for the library. (LAR 510: rövi
debb, néhány hasznos gyakorlati útmutatást tartalmazó közlemény.)
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M. A. T I N K E R : Hygienic library illumination. (LJ $32: a szükséges
fénymennyiségről és a fényforrások elhelyezésének módjáról szól, meglehetős
általánosságban.)
F. K. WALTER — L. JANES: Notes on library lighting. (LJ 349: két
könyvtár modern világítási berendezését ismertetik.)
E.

W.

MCDIARMID

JR.—G.

R.

TATUM:

Library

nőise.

(LQu

200:

a Baylor University Library helyiségeiben végzett mérések alapján meg
állapítják, hogy az utcai zaj ellen, ha az épület elhelyezésével az nem volna
kiküszöbölhető, az épületet hangszigeteléssel lehet ellátni; a belső zajokat
nem annyira a társalgás, mint inkább a járkálás és a felszerelési tárgyak
használata okozza: széktologatás, katalógusfiókok, ablakok kçzelése, stb.
Hangtompító padlóburkolat és minél zajtalanabbul kezelhető felszerelési tár
gyak megválasztásával lehet ellene védekezni.)
R. R. SHAW: T h e influence of sloping shelves on book circulation.
(LQu 480: az olvasóterem alsóbb fekvésű könyvespolcait befelé megdöntve,
hogy a könyvek címei egyenes testtartás mellett is könnyen olvashatók
legyenek, megállapítható volt, hogy ezeknek a különben elhanyagoltabb
polcoknak a használata megnövekedett; a szerző ajánlja a rendszert minden
könyvtár számára.)
W . K. STETSON: Tilted shelves. (LJ 87: a már több helyen bevált meg
döntött könyvespolcok szakszerű készítéséhez ad tanácsokat.)
íj.

A személyzet.

Státus

és szolgálati

beosztás.

I. FRASCHETTI—SANTINELLI: Bibliotecari di oggi, bibliotecari di domani.
(ABI 325: a könyvtáros választhasson külön adminisztratív-technikai és
külön tudományos könyvtárosi pálya között, minthogy tapasztalati tény,
hogy a tudós könyvtáros nem szeret és rendszerint nem is tud kellő ráter
mettséggel foglalkozni technikai és adminisztratív jellegű problémákkal és
viszont; a könyvtárosképzés szempontjából fontos volna nagyobb könyv
táraknál eltöltendő gyakorlati idő bevezetése; a könyvtárakat és a könyv
tárosokat specializálni kellene és a megfelelő irányú könyvtárt a megfelelő
szakképzettségű könyvtárosnak kellene igazgatnia.)
Commission des études bibliographiques et bibliothéconomiques:
Rap
port concernant le recrutement du personnel des bibliothèques. (ABM 66:
a belga könyvtárosi kar fontosnak tartja, hogy a könyvtárak a tudományos
és a magasabbfokú adminisztratív könyvtárosi állásokat csak egyetemi végzettségű (doktori, vagy mérnöki diplomával rendelkező) egyénekkel töltsék
be; azonban ezek is kapjanak alapos könyvtárosi kiképzést.)
L. J. H . BRADLEY: Degrees, statistics and other mysteries. (LAR 330:
a személyzet képesítésének és javadalmazásának kérdéseiről szóló elme
futtatás.)
B. R U F F I N : The catalog librarian as an administrative officer in the
college or university library. (LJ 908: a katalogizáló könyvtáros szükséges
tulajdonságai, különös tekintettel a könyvtár más osztályaival való admi
nisztratív együttműködésre.)
TH.

R. B R E W I T T — M. D. C A R T E R : Professional

and

non-professional

work: a work analysis. (LJ 773: több amerikai könyvtárban folyó munkának
és személyzeti viszonyaiknak összehasonlító táblázatai; a szerzők meg
állapítják, hogy a legtöbb könyvtárban nem is kell annyi szakképzett könyv
táros, mint amennyi van. Sok munkára alacsonyabb képzettségű munkaerők
is megfelelnének.)
R. W H I T F O R D : Librarian or specialist? (LJ 224: a technológiai szak
könyvtár vezetője legyen elsősorban szakképzett könyvtáros, de legyenek
technológiai szakismeretei is.)
F. K. W A L T E R : Training for hospitál librarianship. (LJ 579: a kór
házi könyvtárosi gyakorlat ismertetése, története és a kórházi könyvtárosok
anyagi helyzete.)
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M. W. FREEMAN: Social outlook of the librarian. (LJ 490: a könyv
táros játsszék vezető szerepet a helyi intelligencia körében: művelje önmagát
és igyekezzék könyvtárán keresztül embertársait is művelni, irányítsa olvas
mányaikat.)
E. V. BALDWIN: New Yersey's study of the cost of living for librarians. (LJ 308: a könyvtáros évi fizetéséből minden, állásához mért igényének
kielégítése után csak kevés felesleg marad, de ez, előre nem látható kiadásokra
is számítva, nem mondható soknak. Az előző évekhez képest némi javulás
tapasztalható.)
14.

Könyvtárosképzés.

R. L. W. COLLISON: The organisation of professional éducation. (LAR
az angol könyvtárosképzés időszerű kérdései.)
H . A. W O O S T E R : The library profession. (LJ 14: a közvéleményt helye
sen kell tájékoztatni a könyvtáros szakképzettségéről és munkájának érté
kéről; jó könyvtár csak jó könyvtárosok vezetése alatt képzelhető el, ezért
fontos az alapos könyvtárosképzés és a gyakorlat.)
M. S. SCANDRETT: The training class — relie or hope? (LJ 393: a
könyvtári gyakorlat fontos szerepe a könyvtárosok elméleti kiképzése mel
lett.)
E. STALLMANN: H O W shall we meet the challenge presented by the
increasing need for the training of school librarians?(LJ 261: az iskolai
könyvtárosokat is könyvtáros-iskolában kellene kiképezni és kellő gyakor
latra is módot kellene nyújtani nekik; a könyvtárakat kezelő, régibb taná
rok számára továbbképző tanfolyamokat kellene tartani.)
M. H A R R I S : The responsibility of the teachers college in the train
ing of school librarians. (LJ 259: az iskolai könyvtárosokat ugyanúgy kellene
kiképezni és gyakorlatra bocsátani, mint a középiskolai tanárjelölteket szak
tárgyaikkal kapcsolatban.)
H. L(EMAITRE): Enseignement. Grande-Bretagne. (AB 303: az 1935. évi
angol könyvtárosvizsga tételeinek ismertetése.)
Examination results. (LAR 148: az 1937. decemberében vizsgázott
angol könyvtárosok vizsgaeredményei: 1065 jelölt közül 507 felelt meg, ami
47 százalékot tesz ki.)
The December examinations. Reports of examiners. (LAR 199: az 1937.
decemberében tartott angol könyvtárosvizsga általános eredményeiről és a
vizsgázók tudásáról szóló beszámoló.)
Examination results. May 1938. (LAR 449, 456: az 1262 jelölt közül
556 felelt meg a vizsgán, ami 44 százalékot tesz ki.)
Classes in librarianship. (LAR 383: különböző angol intézetekben meg
nyitandó könyvtárosképző-tanfolyamok ismertetése.)
A. G. MACKAY: Scottish Library Association Summer School, 1938.
(LAR 463 : rövid beszámoló a skótországi nvári könyvtárosképző-tanfolvam380:

ról.)
A School of Library Service, Columbia University, 1938. nyarán zenei
anyag könyvtári kezelésérői tartott tanfolyamot. (LJ 275.)
Le diplôme technique de bibliothécaire. (AB 134: a francia könyv
tárosképzésre vonatkozó miniszteri rendelet és vizsgaterv teljes szövege.)
Nouvelle réglementation du diplôme technique de bibliothécaire. (BCh
416: a francia könyvtárosképzés legújabb, 1938-ban kelt szabályzata.)
Centre Confédéral d'Éducation ouvrière. ("AB 3^: az intézmény 1937
őszén Párizsban megnyitott könyvtáros-iskolájának és tantervének ismer
tetése.)
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den wissenschaftlichen Biblio
theksdienst. (ZBW 613: a német kultuszminiszter 1938-ban kiadott legújabb
rendeletének teljes szövege.)
"W. SCHUSTER: Die Berliner Bibliotheksschule. (Bü j i i . )
E. T H I E R : Die Deutsche Volksbüchereischule zu Leipzig. (Bü 522.)
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M. STEINHOFF: Die Westdeutsche Volksbüchereischule 1928—1938. (Bü
a kölni népkönyvtáros-iskola története és ismertetése.)
C. BALCKE (ZBW 341.) összeállította a német egyetemeken és főisko
lákon az 1937. év nyarán tartott könyvtártani előadások címeit.
C. BATTISTI: Corsi di preparazione per commessi di libreria. (ABI
319: az olasz könyvtárosképző-tanfolyam ismertetése.)
M. NoBiLi: I corsi per dirigenti delle biblioteche popolari. (ABI 242:
a népkönyvtári tanfolyam és szervezetének ismertetése.)
Escola de bibliotecaries de la generalitat de Catalunya. (AB 38: a
katalán könyvtárosiskola tantervének és kiadványainak ismertetése.)
H . L ( E M A Í I R E ) : Association des Bibliothécaires et des Archivistes de la
Hongrie. (AB 311: a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete I. ev
könyvének ismertetése; a francianyelvű kivonat alapján ismerteti a benne
megjelent cikkeket és röviden ismerteti az I. könyvtárosképző-tanfolyam
tanrendjét és vizsgaeredményeit.)
526:

/j.

Könyvtárosegyesületek.

W. SCHUSTER: Vom Internationalen Verband der Bibliothekarvereine.
(Bü 297: beszámoló az 1937. évi párizsi ülésről, amelynek egyik tárgya a
különböző nemzetek népkönyvtáraiban megállapítható olvasási érdeklődésre
vonatkozó körkérdés volt.)
G. H O E D T : Der 34. deutsche Bibliothekartag in Passau vom 7—11.
Juni 1938. (ZBW 368: a kongresszus főtémája a német birodalomba vissza
tért Ausztria könyvtárügye volt.)
K. SCHWARBER: Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer
Bibliothekare 1937. (ZBW 91.)
A norvég könyvtárosok egyesülete 1938. augusztusában, Trondhjemben
tartotta 25. kongresszusát. (ZBW 676.)
A. BOSELLI: II convegno dell'Associazione Italiana per le Biblioteche.
(B 285: rövid beszámoló az 1938. májusában tartott bolzano-trentoi kon
gresszusról.) Részletesebb beszámolót közöl (az előadásokat is): ABI 21 j .
Az American Library Association 1937. decemberében Chicagóban kon
ferenciát tartott. Részletesen beszámol róla: LJ 110.
Az Inter-American Bibliographical and Library Association 1938. feb
ruárjában, Washingtonban tartotta első gyűlését, amelynek tárgyát biblio
gráfiai, levéltári és könyvtári kérdések képezték. (LJ 278.)
Kansas City conférence. (LJ 540: az American Library Association
1938. évi gyűléséről szóló beszámoló.)
T. C. D U T T A : Bengal Library Association. Annual generál meeting.
(LAR 605.)
16.

Könyvtártípusok.

DÄHNHARDT: Richtlinien für das Volksbüchereiwesen. (Bü 1, 130: a
német népkönyvtárak szervezetének és a rájuk vonatkozó rendeleteknek az
ismertetése.)
W. HOFMANN: Das Zentralisationsproblem in der Volksbücherei der
Grosstadt. (Bü 194, 425.)
DÄHNHARDT: Deutsche Büchereiarbeit von heute. (Bü 644: a népkönyv
tárak szerepének és fejlődésének ismertetése.)
J. P E T Z O L D : Das Büchereiwesen der NSDAP unter besonderer Be
rücksichtigung der wissenschaftlichen und Spezialbibliotheken. (ZBW 524.)
A. H E R R : Zur Charakteristik des sudetendeutschen Büchereiwesens ;
(Bü 639.)
W. SCHUSTER: Zur Geschichte des lesenden Volkes und seiner Büche
reien. (Bü 703: a német népkönyvtárügv történeti áttekintése.)
W. K L A P P : Vom deutschen Musikbüchereiwesen. (Bü 65.)
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T H . ZEITLINGER—PUPINI: Die gewerblichen Bibliotheken in Österreich.
(ZBW 565.)
H . L Ö W E : Die Aufgaben einer Gefängnisbücherei. (Bü 276.)
F. W E R N E R : Erfahrungen mit der Freihand. (Bü 414: az olvasók szabad
válogatására berendezett könyvtár rendszere és az ebben szerzett tapasztalatok.)
P. LELIÈVRE: Un projet de bibliothèque régionale. (AB 17c: a francia
vidéki könyvtárügy általános jellemzése és egységesítésére irányuló tervezet.)
La lecture publique. (AB 308: a francia vidéki könyvtárak népművelési
téren való együttműködésére irányuló törekvések ismertetése.)
G. MANCINI: La biblioteca popolare nell'Italia fascista. (ABI 263.)
V. DAINOTTI: Limiti e funzioni delle biblioteche governative isolate.
(ABI 306.)
C. SCACCIA—SCARAFONI: Tutela di librerie e archivi già claustrali.
(ABI 311.)
N . SANTOVITO—ViCHi: La sezione di cultura generale nelle biblio
teche nazionali. (ABI 273: az olasz nemzeti könyvtárak újabban létesített,
népkönyvtárszerű alosztályainak ismertetése.)
L. S. JAST: The National Central Library. (LJ 574: az angol könyv
tárak bibliográfiai központszerű, átfogó szervezetének részletes ismertetése.)
W. M O O R E : A State Library for Northern Ireland. (LAR 513.)
B. O. SMITH: Policy in the rural county. (LAR 496: a vidék könyv
ellátásának ismertetése.)
County Library statistics, 1937—1938. (LAR 538.)
T. E. CALLANDER: Mobilising stock in municipal branch libraries.
(LAR 2j6.)
J. J. HOUSBY: The small town library: problems and suggestions.
(LAR 298.)
M. N O R V I L L E : Public libraries in St. Louis county. (LJ 449.)
A. S. C O O K E : Village library service. (LAR 57.)
T H . R. BARCUS: The „typical" teachers college library. (LJ 861: 51
tanárképzőintézeti könyvtár statisztikai adatainak egybevetéséből kiszámí
tott értékek az „átlagos" tanárképzőintézeti könyvtár anyagi viszonyaira,
forgalmára, állományára, személyzetére, stb. vonatkozóan.)
J. A. CARR: Music and libraries. (LAR 595.)
R. D. FRANKLIN: The public library of the high seas. (LJ 227: az ame
rikai kereskedelmi tengerészet vándorkönyvtár-szervezetének ismertetése.)
S. P E T E R S O N — D E L A N E Y : The place of bibliotherapy in a hospitál.
(LJ 305: a szerző ismerteti saját módszerét, kedélybetegek olvasmányok út
ján való gyógyítására.)
G.—D. PÉRIER: La bibliothérapie. (ABM 109: fenti szerző módszerének
rövid ismertetése.)
H . LEMAÎTRE: Les bibliothèques d'hôpitaux pour maladies mentales.
(AB 110: többek kísérleteit és több kórház könyvtárát ismerteti.)
A. H . M o i s i o : Library service in the university hospitál. (LAR 9: az
Ann Arbor-i egyetemi klinika könyvtárszolgálatát ismerteti.)
26 congrès international des bibliothèques d'hôpitaux. (AB 312: Bern, 1938.
júniusában.)
77. Az egyes államok

könyvtárügye.

A. V. HARNACK: La situazione attuale delle biblioteche tedesche. (ABI
143: a nagyobb német könyvtárak mai helyzetének, nehézségeinek, a férő
helyhiánynak, a katalógusrendszereknek, a könyvtártípusoknak, az együtt
működés szerveinek [Titeldrucke, Gesamtkatalog, könyvtárközi kölcsönzés]
ismertetése.)
R. T E I C H L : Die Bibliotheken im deutschen Österreich. (ZBW 429: a
nevezetesebb osztrák könyvtárak rövid története, a német könyvtárakkal való
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eddigi kapcsolataik, állományuk legjelentékenyebb darabjainak és speciális
gyűjteményeiknek ismertetése, néhány statisztikai adattal.)
R. BUTTMANN: Bayern und seine Bibliotheken. (ZBW 413: a fontosabb
bajor könyvtárak rövid története és statisztikai adatai, továbbá a Bayerisch
Staatsbibliothek irányító és közvetítő szerepe a többi bajor könyvtárral kap
csolatban.)
R. K U M M E R : Das wissenschaftliche Bibliothekswesen im nationalsozia
listischen Deutschland. (ZBW 399: ismerteti az 1933. előtti pénztelenséget és
az azóta beállott javulást a könyvtárak anyagi helyzetében, kitér a Gesamt
katalog munkájára, ismerteti a bel- és külföldi kölcsönzési forgalom újabb
szabályozását és fejlődését, az uralomváltozás óta a könyvtárakban rendezett
nagyarányú, sokszor politikai célzatú kiállításokat, végül ismerteti a könyv
tárosképzés új, nemzetiszocialista irányú rendszerét.)
Die Entwicklung des Danziger Volksbüchereiwesens in Stadt und Land.
{Bü 163: a szervezet ismertetése, statisztikákkal.)
M. M. G R E E N : Observations arising from an Anglo-German exchange.
(Bü 283: a német könyvtárak angol és az angol könyvtárak német könyv
anyagának összehasonlítása: a német könyvtárakban sokkal több angol könyv
található, mint viszont. Ugyanez a helyzet a beszerzés terén is: Németország
ban sokkal könnyebb angol könyvet beszerezni, mint Angliában németet.
A két ország olvasóközönségét és könyvtermelését összehasonlítva megálla
pítja, hogy Anglia a népesség számához viszonyítva több könyvet ad ki és
többet is költ könyvtáraira, mint Németország.)
J. H I R S C H : Books at your service. (LAR 418: az angol nyilvános
könyvtárak politikájának általános jellemzése: céljuk a közönség minél töké
letesebb kiszolgálása.)
L. M. H A R R O D : Empire libraries. (LAR 424, 572: Ausztrália, India,
Üjzéland és Délafrika könyvtárügyének áttekintő ismertetése, a könyvtárak
kiadványai alapján.)
H . LEMAÎTRE: Bibliothèques. (AB 31, 118, 205, 274: ,a világ minden
részének nagyobb könyvtárairól szóló rövidebb híradások és beszámolók.
Érdekesebbek ezek közül: francia folyamhajózási vándorkönyvtárak, a lausanne-i városi könyvtár, a British Museum könyvtára olvasótermének és
raktárainak átalakítási munkálatai, az angol központi katalógusok, köztük
az egyetemi könyvtárak központi folyóiratkatalógusa, a londoni vakok könyvtára, a washingtoni Library of Congress, végül a peipingi nemzeti könyvtár
áttérése a katalóguscédulák nyomtatására.)
L. KLAÍBER: Frankreich. (ZBW 95: francia jelentések alapján ismerteti
a francia könyvtárak állapotát; említésreméltó belőle, hogy a párizsi nem
zeti könyvtár forgalma 1933—34-ben csökkent; a könvvtár épületén több
féle átépítési munkát végeztek, új katalógus- és bibliográfiai termet létesí
tettek, a pincéből raktárakat hasítottak ki, továbbá az épület világítási és
fűtési berendezését is teljesen megújították. A katalógusok modernizálásához
is hozzáfogtak.)
W. M E N N : Holland. (ZBW 288: a hollandi könyvtárak és könyvtáros
egyesületek életének fő jelszava a kooperáció volt. A könyvtárak egyes kata
lógusaikat, ottani szokás szerint, nyomtatásban is kiadták. Több könyvtár
ban kisebb átépítések mentek végbe, helynyerés céljából. Az egész kép ural
kodó vonása mindazonáltal a pénzszűke volt.)
A. v. HARNACK: Italien. (ZBW I J 6 : az olasz könyvtárügyet részletesen
ismerteti, felsorolja a nagyobb könyvtárakat, az itt bevezetett kisebb újításo
kat, felsorolja kiadványaikat. Hosszasabban tárgyalja a női munkaerők el
helyezkedését a könyvtárakban.)
A. P R E D E E K : Die amerikanische Bibliothek. Idee und Gestaltung.
(ZBW 468: történeti visszapillantás az amerikai könyvtárak és az iskola
ügy fejlődésére; a Public Library mivolta, sokirányú szolgálata, propagan
dája a népnevelés és a közönség jó kiszolgálása érdekében; a nagyobb váro
sokban az ezt kiegészítő, tudományosabb jellegű Référence Library; ilyen-
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nek vehető a Library of Congress és az egyetemi könyvtárak is; személy
zetük igen gyakorlatias, de egyoldalú kiképzésű. A könyvtárosiskolák; a
könyvtárosi ioglalkozás, mint életpálya kialakulása; a könyvtárosok köz
életi szereplése és tekintélye.)
W. W. BISHOP: Resources of American libraries. (LQu 445: az ame
rikai könyvtárak eredete igen különböző lévén, ezért egymástól aránylag
függetlenek és mindegyik a legváltozatosabb anyagot kapja és gyűjti, tekin
tet nélkül a többiekre. így természetesen nem tud semmiféle irányú teljes
gyűjtemény kialakulni. Fontos volna központi címjegyzékek létesítése, a be
szerzés megszervezése és a gyűjtőkörök elhatárolása; emellett természetesen
a könyvtárak közötti kölcsönzés, illetve a fényképmásolatok forgalma szé
lesebb alapokra lenne fektetendő.)
E. J. R E E C E : College and university library news, 1937—1938.
(LJ 956: részletes beszámoló az amerikai főiskolai és egyetemi könyvtárak
munkájáról, anyaguk gyarapodásáról és a személyzeti változásokról.)
F. P. A L L E N : Library expenditures of land-grant colleges and universities, 1928—1937. (LJ 404: az amerikai főiskolák és egyetemek könyv
tárainak évi dotációja, viszonyítva a hallgatók számához és hasonló sta
tisztikák; az utóbbi 10 év alatt nem sok javulás mutatkozik.)
G. F. PUEDY: Public library service in the middle west. (LQu 346:
Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio és Wisconsin államok
nyilvános könyvtárainak működése, tekintettel az általános műveltség egyéb
tényezőire és a gazdasági adottságokra; ahol nagyobb a népesség jóléte,
ott több a könyvtár és nagyobb forgalmat is bonyolítanak le. így termé
szetesen magasabb az általános műveltség színvonala is.)
S. S. MOLONY: Library situation in Missouri. (LJ 44r: a könyvtárak
állapota és jelentősége Missouriban; a rájuk vonatkozó törvények stb.)
E. ACKERKNECHT: Aus dem schwedischen Büchereiwesen. (Bü. 96: a
svéd népkönyvtárügy ismertetése: központi és fiókkönyvtárak, vándorkönyv
tárak, kórházi könyvtárak. A cikk végén szakbibliográfia svéd folyó
iratokból.)
C. BJÖRCKBOM: Les bibliothèques d'études savantes de la Suède. (IDC
72: a stockholmi királyi és az egyetemi könyvtárak ismertetése; kötelespéldányt gyűjtő könyvtárak; nevezetesebb könyvritkaságok.)
E. ACKERKNECHT: AUS dem norwegischen Büchereiwesen. (Bü 165: a
norvég népkönyvtárak szervezetének ismertetése.)
Public libraries in Latvia. (LJ 946: a litván közkönyvtárak története
és mai állapota.)
J. P O H L : Führer durch die Bibliotheken Palästinas. (ZBW 50: a palesz
tinai könyvtárak helységek szerinti felsorolása, keletkezésük és fontosabb
számszerű adataik ismertetésével.)
O. P I N T O : Cina — le biblioteche cinesi. (ABI 211: rövid beszámoló
a kínai könyvtárügyről.)
18. Könyvtártörténet

és egyes könyvtárak

ismertetése.

C. W E N D E L : Neues aus alten Bibliotheken. (ZBW 641: ókori könyvtár
épületek ismertetése.)
W. A. OLDFATHER: The maintenance of ancient Greek public libraries.
(LOu 287: egy Kosszigetéről származó görög felirat ismertetése, amely
különböző személyek pénz- és könyvadományait sorolja fel a könyvtár
részére. Hasonló egyéb adatokra hivatkozva azt következteti, hogy a görög
nyilvános könyvtárak fenntartása főként közadakozás útján történt.)
F. REICRMANN: The book trade at the time of the Roman empire.
(LQu 40: a rómaikori könyvtárügyről és könyvkereskedelemről, valamint
igen sok, a régi könyvekre vonatkozó kérdésről szóló, hosszú tanulmány.)
H. M E Y E R : Bibliotheksnachrichten in Tagebüchern deutscher Schrift
steller des 18. Jahrhunderts. (ZBW 211.)
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F. H. K E T T L E R : Die Wiedergeburt des deutschen Bibliothekswesens im
Zeitalter der Befreiungskriege. (ZBW 585.)
A. BÖMER: Der Wiederaufbau der durch Brand zerstörten Bibliothek
von St. Blasien unter Fürstabt Martin IL Gerbert. (ZBW 307.)
H- UHLENDAIII : Mitteilungen aus der Deutschen Bücherei. (ZBW 563:
beszámoló az 1937. évről: a 25 éves évforduló megünneplése, a Hindenburgbibliográfia megjelenése, a németnyelvű folyóiratok jegyzékének befejezése,
az 1937. évi német főiskolai iratok jegyzéke, a központi katalogizálás további
eredményei.)
T H . F R E Y : Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek. (ZBW 343.)
H. RICHTER: Die Bibliothek der Reichs-Rundfunk G. m. b. FI. (ZBW 181.)
E. LEIPPRAND: Berlin. Die Zentralbücherei der Deutschen Arbeits
front. (ZBW 88.)
G. A. NARCISS: Der Neaufbau der Breslauer Volksbüchereien. (Bü. 559.)
A. K R E B S : Hamburger öffentliche Bücherhalle. (Bü 267.)
J. W I T S C H : Der Umbau der ehemaligen öffentlichen Lesehalle in
Jena. (Bü 90.)
J. H A R M S : Die neue Stadtbücherei in Kiel. (Bü 224.)
J. LANGFELDT: Die Stadtbücherei Mülheim an der Ruhr. (Bü 168.)
S. BRIET: La nouvelle salle des catalogues à la Bibliothèque Nationale.
(BB 437).
E. COYECQUE: La bibliothèque des arts graphiques de la ville de Paris.
(AB t i 5.)
T. P. SEVENSMA- Die neue Völkerbundbibliothek. (ZBW 361.)
Libraries in Oxford. (IDC 63.)
0 . TiIYREGOD: Die Maezenaten-Bibliothek Bodleyana zu Oxford.
(IDC 6a.)
J. W I L K S : Foster Court Science Library, University College, London.
(LAR 253.)
H. P. SCTCLUNA: The Royal Malta Library and some of its treasures.
(LAR 469.)
A. Lo VASCO: Pavia — Biblioteca Universitaria: lavori di ampliamento
e di sistemazione. (ABI 407.)
T H . E. K E Y S : The colonial library and the development of sectional
différences in the American colonies. (LQu 373.)
1. GENTRY: The Kansas City Public Library. (LJ 445.)
Pu. J. TURNER: The Public Library at Westmount. (LAR 155: kana
dai kisváros nyilvános könyvtárának ismertetése.)
C H . S. BRADEN: The National Library of Mexico. (LJ 186: a könyvtár és fontosabb ritkaságainak ismertetése.)
Royal Ontario Museum. Opening of the Chinese Library. (LAR 162:
a torontói kínai könyvtár és anyagának ismertetése.)
A felsoroltakon kívül még igen sok kisebb könyvtárt ismertető cikk
jelent meg az év folyamán, különösen a LAR-ban és a LJ-ban.
/9.

Kiállítások.

Rövidítések: ÁK: Állami Könyvtár, EK: Egyetemi Könyvtár, KK:
Központi Könyvtár, NK: Nemzeti Könyvtár, NyK: Nyilvános Közkönyv
tár (Public Library), OK: Országos Könyvtár, VK: Városi Könyvtár.
Az 1938. évben a könyvtárak legtöbbje főleg bibliofil, vagy irodalmi
vonatkozású kiállításokat rendezett; az amerikaiak az idén is a lehető leg
változatosabb témákkal igyekeztek kitűnni.
A karlsruhei OK kiállítása: Németek idegenben. A müncheni ÁK
januári kiállításán olasz sajtótermékeket mutatott be.
Több emlékkiállítás is volt: a breslaui ÁEK Gerhart Hauptmann 75.
születésnapjára műveiből rendezett kiállítást; a frankfurti Bibliothek für
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neuere Sprachen und Musik Shakespeare-emlékkiállítást rendezett, míg a VK
Zeppelin születésének 100. évfordulójára a léghajózás történetének emlékeit
állította ki. A kasseli OK Jákob Grimm-emlékkiállítását az író halálának
75. évfordulójához kapcsolta, a párizsi NK Gambetta születésének század
fordulójára, a párizsi lengyel könyvtár pedig Chopin és George Sand emlé
kére rendezett kiállítást.
Helyi jelentőségű kiálítást rendezett a drezdai O K : szászok a világ
minden táján, a lipcsei Deutsche Bücherei és VK: Lipcse — a zeneváros
címmel, továbbá az amszterdami EK a város történetéről.
Legtöbb a bibliofil, illetőleg könyvtörténeti kiállítás volt. Berlin, ÁK:
a könyvnyomtatás első százada. Frankfurt, VK: régi és új előzékpapirok.
Königsberg, ÁEK: a szép könyv és fejlődése az évszázadokon keresztül.
Lipcse, Buchgewerbehaus: Angol könyvművészet és nyomtatás. Lipcse,
Deutsche Bücherei: a könyvnyomtatás régi és új mesterművei. München, ÁK:
középkori német könyvfestészet. Nürnberg, VK: középkori miniaturak a
X. századtól a renaissance-ig. Wiesbaden, O K : középkori kéziratok és ős
nyomtatványok. Chantilly, Musée Condé: a X V — X V I . századi híres biblio
filek könyvei. Firenze, N K : XIV. századi illuminait firenzei kéziratok és
firenzei ősnyomtatványok. Prága, N E K : régi természettudományi munkák,
régi cseh bibliák, barokk illusztrációk. Oxford, Bodleyana: régi oxfordi köté
sek. Frankfurt, VK: német bibliák Gutenbergtől 1534-ig, régi orvosi és ter
mészettudományi munkák, X V I I I . századi földrajzi munkák és térképek,
frankfurti nyomtatványok.
Nagy változatosságot tapasztalhatunk a különféle irodalmi és törté
nelmi tárgyú kiállítások terén is. Bécs, N K : színészettörténet. Berlin, ÁK:
a német kertészet 500 éve. Dortmund, VOK: a naptár a történetben, a művé
szetben és a mindennapi életben. Drezda, O K : jelenkori költők, mint festők,
rajzolók és szobrászok. Hannover, VK: Plattdeutsch irodalom. Jena, EK:
jogtörténeti kéziratok és könyvek. Kiel, EK: skandináv karácsonyi irodalom.
München, ÁK: rovarképek a középkortól Linnéig. Bern, O K : sokat olvasott
svájci könyvek. Párizs, N K : a kötelespéldányra vonatkozó törvények és ren
deletek kéziratos és nyomtatott példányai (a törvény 400. évfordulójára).
London, British Museum: bibliakiállítás, külön teremben. Liverpool, K K :
az év 50 legjobb könyve. Manchester, VK: 2000 ifjúsági könyv. Oxford,
Bodleyana: angol humor 1500—1800. New York, N y K : régi illusztrált
művek, egy század nyomtatványai, az év 50 könyve, Ausztrália, katonai
egyenruhák, építészet és illusztráció, új szerzemények, Byron és kortársai,
a cigányok, régi francia tájképek, a francia forradalom, régi amerikai vonat
kozású német könyvek, a francia könyvillusztráció 400 éve, Amerika törté
netére vonatkozó nyomtatványok, nyomdatechnikai művek, az Egyesült
Államok postabélyegei. San Marino, Huntington K: Mexikó a X V I .
században.
A bécsi N K az év folyamán kiállította 1930—35. évi új szerzeményeit;
a kiállításról képes katalógust is adott ki.
20. A könyvtárak

nevezetesebb

gyarapodásai.

A bécsi N K megszerezte az 1140 körüli admonti bibliát, az 1155
körüli salzburgi antiphonariumot, 'továbbá az ambrasi kastély könyvtárából
79 kéziratot és négy ősnyomtatványt; az előbbiek közül említésre méltó
Wolfram v. Eschenbach: Willehalm és Rudolf v. Ems: Weltchronik.
A könyvtár színészeti gyűjteménye Stefan Zweig ajándéka révén 80 újkori
szerző 101 darab eredeti kéziratával (főleg drámákkal) gyarapodott. — A VK
megszerezte Max v. Portheim Mária Terézia- és II. József-kori gyűjtemé
nyét, amely az osztrák korona országaira vonatkozó, közel 20.OCO egykorú
műből áll; hozzátartozik még egy 150.000 cédulából álló bibliográfia is,
amely az említett kor összes ismert műveit tartalmazza.
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A berlini ÁK mintegy 2900 darab halotti beszédet, továbbá sok érté
kes zenei kéziratot és nyomtatványt szerzett meg; említésreméltó ezek közül
több Wagner-, Schumann- és Brahms-kézirat. A család ajándékaképen meg
kapta a könyvtár Adolf v. Harnack kézirati hagyatékát is.
A frankfurti VK a salzburgi Szent Péter bencésapátság könyvtárából
származó X I V . századvégi Biblia pauperum, továbbá egy 1448-ból keltezett
breviárium Romanum (miniált pergamenkézirat), valamint két darab, közép
kori mondákat tartalmazó és a frankfurti Hans Dirmstein által 1471-ben
és 1479-ben készített, miniált kézirat birtokába jutott. Megszerezte még
Schopenhauer hét darab levelét és egyik művének eredeti kéziratát is.
A gráci OK a német birodalomhoz való csatlakozás alkalmából a ber
lini ÁK-tól ajándékba kapta az 1574-ben nyomtatott Gigler-féle Postulât,
amely a legrégibb és legértékesebb stájerországi nyomtatványok egyike.
A karlsruhei OK-ban egy X I . századbeli történelmi tárgyú kézirat
{az u. n. weissenburgi Annales) egyik variánsának töredékeit találták meg
egy ősnyomtatványban.
A marburgi EK négy darab, részben helyi jelentőségű kézirat birtokába
jutott; ezek közül legértékesebb Dietrich von Apolda Szent Erzsébet-élet
rajzának rajnai frank fordítása; XV. századi papírkézirat.
A müncheni VK egy 12.000 darabból álló exlibris-gyüjteményt szerzett
meg, amelynek anyaga a X V I . századtól a legújabb időkig terjed.
A párizsi N K Allard du Chollet gróf hagyatékából egy 8000 darabon
felüli állományú, körülbelül 5000 személytől származó, X V I — X X . század
ból való autográfia-gyüjteményt örökölt.
A bergamoi VK egy svájci mecénás, August L. Tobler jóvoltából aján
dékba kapta a Falconieri-kódexet, amely Torquato és Bernardo Tasso
műveit tartalmazza, részben saját kézírásukban. A kódexet Tobler egy
zürichi aukción vette 10.000 líráért.
A firenzei N K egy Portugália történetére vonatkozó, mintegy 140c
kötetnyi könyvtárt örökölt.
A Forli-i VK örökölte Carlo Piancastelli 70.000 kötetnyi könyvtárát,
amely több mint 200 ősnyomtatványt is tartalmazott.
A British Museum könyvtára megszerzett egy 1275 körüli, Canterburyben készült, főleg normann szövegeket tartalmazó kéziratot, továbbá a Vulgata egy 700 körüli kéziratának 11 levelét, valamint Frontinus Strategematica című műve X I V . századi, illuminait olasz kéziratának kilenc levelét.
Megszerezte továbbá a híres Ashley Library-t, amely mintegy 7000 kötetnyi
angol költői művet tartalmaz.
A londoni Royal College of Music könyvtárának Ch. S. Terry profeszszor özvegye férjének értékes Bach-könyvtárát ajándékozta.
Az edinburghi Skót N K a híres gyűjtő, H . F. B. Sharp hagyatéká
ból 1500 kötetnyi régi és ritka angol, francia és amerikai művet, köztük
sok első kiadást kapott.
A newyorki N y K megszerezte Napoleon egy levelét, amelyet 1806-ban
a pénzügyminiszterhez intézett, továbbá George Washington több, főleg
katonai tárgyú levelét és kortársainak hozzá intézett leveleit.
21. Érdekesebb

hírek.

A túrócszentmártoni Matica Slovenska 200.000 kötetnyi könyvtárát ön
álló szlovák nemzeti könyvtárrá akarják fejleszteni; külön épületet akarnak
erre a célra emelni és azt is tervbevették, hogy a leendő nemzeti könyvtár
folyóiratot is indít.
Ausztriának a német birodalomhoz való csatlakozása révén a külön
böző osztrák könyvtárak állományában összesen 12 millió kötet könyv, 90.000
görög és keleti papyrus, valamint sok más érték, kézirat stb. került a
birodalomba.
Magyar Könyvszemle 1939. IV. füzet.

31

486

FOLYÓIRATSZEMLE 1938

A mainzi Gutenberg-múzeummal kapcsolatban papírvizsgáló-állomás
és vízjegy-archivum felállítását tervezik.
A kopenhágai EK új épülete, amelynek építését 1935-ben kezdték meg,
1938 elején elkészült. A három emeleten elhelyezett irodai és nyilvános célú
helyiségek épületrésze mögött tízemeletes raktártorony emelkedik. Az épü
let 970.000 dán koronába került.
Franciaország nemzeti bibliográfiája az 1937. év anyagával kezdődőleg
nemzetközi alakú katalóguscédulákra nyomtatva jelenik meg.
A British Museum olvasótermét átalakították. A terem melletti észak
nyugati épületrész régi öntöttvas-állványzatú raktárait átépítették acél
állványzatra, amivel ötven százalékos helynyereséget 'értek el. Páternostert
és csőpostát is szereltek be, az olvasóterem északi ablakait magasították,
a kupolát belülről is megtisztították. A munkálatok ideje alatt, három hétig,
az olvasóterem zárva volt. Elhatározták egyúttal, hogy 1938-ban, egy évre,
az olvasóterem napi nyitási idejét kísérletképen egy órával meghosszabbítják,
este 6-tól 7-ig. Az így előálló évi költségtöbbletet 3000 fontra becsülik.
A londoni EK régi épületéből, a South Kensington városrészből át
költözött új épületébe, a Bloomsbury városrészbe, a British Museum köz
vetlen szomszédságába.
A liverpooli EK új épületét 1938 májusában nyitották meg. Az olvasó
teremben 120 ülőhely és 7000 kötetnyi kézikönyvtár van. A raktári férő
hely egymillió kötetre elegendő. Az épület 95.000 fontba került.
New Yorkban (19, West 44 Street) megnyitás előtt áll a dr. Telkes
László vezetése alatt álló Hungárián Référence Library. Anyaga több mint
5000 kötetnyi, Magyarországra vonatkozó, angolnyelvű könyvből és mint
egy 10.000 folyóiratcikkből áll. Az eredetileg Feleky Károly gyűjtötte anya
got a Magyar Nemzeti Múzeum vásárolta meg.
A Carnegie Corporation of New York 150.000 dolláros alapítványt
tett Melvil Dewey emlékére, a Columbia-egyetemen felállítandó könyvtár
tani tanszék céljaira, továbbá 100.000 dollárt adott a Columbia School of
Library Service fejlesztésére is.
A minneapolisi N y K 1938 nyarán megnyitotta szabad ég alatti olvasó
termét a Gateway Parkban, ahol kényelmes kerti bútorokon ülve, kerti
ernyők alatt olvashatott a közönség. Az újításnak nagy sikere volt, ugyanis
a kerti olvasótermet naponta több, mint 500 olvasó látogatta.
Az Ohió állambeli Steubenville városka Carnegie-könyvtára hasonló
újítást vezetett be, ugyancsak nagy sikerrel.
Az indianapolisi N y K
1938. január i-ével megnyitotta apró
nyomtatvány-gyűjteményét. A könyvtár egyelőre 3500 válogatott apró
nyomtatványt rendezett tárgykörök szerint (mintegy 100 tárgykörből) és
ezeket bocsátotta az olvasók rendelkezésére.
Az amerikai könyvtárak 1938 novemberében tartották a gyermekek
könyvhetét, amely alkalomból majdnem minden könyvtár kiállítást rende
zett az ifjúsági könyvekből, azoknak mesealakjaiból; a legtöbb könyvtár
mesedélutánokat is tartott és más hasonló módokon is igyekezett propagan
dát kifejteni a gyermekek körében.

22. Könyvtörténet,

kódexismertetések.

A. D Ő L D : Zwei Doppelblätter in Unziale des 7. Jahrhunderts mit Text
aus den Dialogen Gregors d. Gr. (ZBW 253: a stuttgarti OK-ban.)
K. C H R I S T : Petia. Ein Kapitel mittelalterlicher Buchgeschichte. (ZBW 1:
nagy tanulmány, 7 darab berlini kézirat ismertetésével.)
W. F E C H T E R : Der Kundenkreis des Diebold Lauber. (ZBW 121: a
XV. századi hagenaui kéziratmásoló és kereskedő magasrangú vevőkörét
állítja össze számtalan adat alapján.)
W. FECHTER: Noch einmal Diebold Lauber. (ZBW 650.)

FOLYÓIRATSZEMLE 1938

487

H . W E G E N E R : Die wichtigsten naturwissenschaftlichen Bilderhandschriften nach 1500 in der Preussischen Staatsbibliothek. (ZBW 109.)
P. LEHMANN: Reste einer Bilderhandschrift des Hrabanus in Berlin.
(ZBW 173.)
A. L O T Z : Die deutschen Schreibmeisterbücher. (Ph 379, 434.)
É.-A. VAN MoÉ: Les manuscrits à peintures à la Bibliothèque Nationale.
(AB 161: az 1937. nyarán kiállított illuminait kéziratok ismertetése.)
É. PELLEGRIN: Un manuscrit des rois Aragonais de Naples à la Bibliothèque Nationale. (BCh 219.)
L. THORNDIKE: A bibliography composed around 1300 A. D. of works
in Latin on alchemy, geometry, perspective, astronomy, astrology, and nigromancy. (ZBW 357: a párisi N K egy kézirata.)
N. K E L L E R : La biblioteca del cardinale Pietro Frias di Spagna. (B 317:
a XV. század elején élt és 1420-ban Firenzében meghalt spanyol bíboros
hagyatékáról készült egykorú latinnyelvű könyvjegyzék ismertetése.)
L. T. JEROMONACO: I codici melurgici bizantini nelle biblioteche
d'Italia. (ABI 26.)
A. EINSTEIN: Un libro di canzoni spirituali di Orfeo Vecchi. (B 38.)
W. A L L E N : The four Corvinus manuscripts in the United States.
(BNy 315: főleg a newyorki N y K Livius-kéziratával foglalkozik és csak
felemlíti a többi, másutt már részletesen leírt kéziratot: a Yale-egyetem
Tacitusat, valamint a newyorki Pierpont Morgan-könyvtár Didymusat és
Ciceróját.)
M. E. A G N E W : The affiliations of the Spencer Collection's Corvinus
Livy. (BNy 324.)
L. DONATI: Iter iconographicum. (MF 5, 97: a ravennai Bibi. Classense,
a tolentinoi Bibi. degli Azzi-Vitelleschi és az amsterdami Bierens de Haangyüjtemény metszetanyagának ikonográfiái ismertetése.)
F. "WEITENKAMPF: The fifteenth Century. The cradle of modern book
illustration. (BNy 87.)
H . M E I E R : Woodcut stencils of 400 years ago. (BNy 10: Régi, könyv
táblából kiáztatott vallásos tárgyú fametszet kapcsán ismerteti a régi fa
metsző- és nyomdatechnikát.)
K. M E Y E R : Die Illustrationen in den Musikbüchern des 15—17. Jahr
hunderts. (Ph 205, 278.)
M. C. FERRARI: La Geográfia del Tolomeo fatta miniare dal Cardinale
Bessarione. (B 23.)
J. D U H E M : Nouvelles recherches sur la légende aéronautique dans les
marques anciennes des libraires et des imprimeurs. (BB 162.)
J. D U H E M : La plus ancienne gravure aéronautique dans un livre
imprimé. (BB 363: egy freiburgi németnyelvű ősnyomtatványban, 1493-ból.)
A. RÜMANN: Thomas Bewick. (Ph 137.)
H . R. RICHARDS: The charm of bookplates. (LJ 584: az exlibrisek
rövid története, néhány amerikai darab ismertetésével.)
T H . MUSPER: Der originäre holländische Blockbuchdruck. (MF 103: a
két legrégibb hollandi fatábla-nyomatú művet ismerteti: Apocalypsis, kb.
1420-ból és Biblia pauperum, kb. 1430-ból; mindkettő "w'olfenbüttelben.)
T H . LÄNGIN: Der Catholiconhymnus Gutenbergs. (ZBW 205.)
A. R U P P E L : Quando morî Gutenberg? Dove è sepclto? (B 328: egy
ősnyomtatványban talált bejegyzés szerint 1468. február 3-an halt meg; egy
másik, több oldalról is alátámasztott, nem sokkal halála utáni adat szerint
Mainzban, a Szent Ferenc-templom mellett temették el.)
J. BLOCH: Early Hebrew printing in Spain and Portugal. (BNy 371.)
A. BosELLi: Incunabuli della R. Biblioteca Universitaria di Bologna
non segnalati dal Cáron ti e dal Frati. (ABI 154.)
L. C O N D I T : Reprints, counterfeits, and reproductions. (LQu 391:
Quintilianus egyik kiadásának két variánsát hasonlítja össze tipográfiailag
és ehhez fűzi általános megjegyzéseit az utánnyomásokra vonatkozólag.
31*
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Hangsúlyozza, hogy Amerikában még sok, tipográfiailag meg nem vizsgált
ősnyomtatvány és régi könyv van; ezeknek repertóriumát el kellene készí
teni.)
L. BENDIKSON: Facsimile reprints of rare books. (LJ 140: az eredeti
nek a facsimile-nyomattól való könnyű megkülönböztetése mikrofotografiai
úton.)
A. SORBELLI: Bartolomeo da Cremona e l'edizione azzoguidiana deli'
„Oratio pro T. A. Milone" di Cicerone. (MF 214: a bolognai Azzoguidinek tulajdonított kiadást a cremonai Bartolomeo nyomhatta.)
L. DONATI: Diciamo qualche cosa del Polifilo! (MF 70: a Hypnerotomachia Poliphili 1499-iki kiadású különböző példányainak egymással és az
1545-iki kiadással való tipográfiai összehasonlítása.)
V. BRANGA: L'editio princeps deli' „Amorosa Visione" del Boccaccio.
(B 460.)
D. R E D I G DE CAMPOS: Francesco Priscianese stampatore e umanista
fiorentino del sec. X V I . (B 161.)
E.' OFFENBACHER: La bibliothèque de Wilibald Pirckheímer. (B 241:
X V — X V I . századi nürnbergi humanista életrajza és könyvtárának jegyzéke.)
F. JANSEN: Il Messale Salisburghese del 1605. (B 455: a berlini ÁK példányát ismerteti.)
C. SCACCIA-SCARAFONI: Un documento storicamente e bibliograficamente ignoto relativo al sacco di Roma. (B 46: VII. Kelemen pápa 1527-ből
való brevéjének ismertetése.)
C. SCACCIA-SCARAFONI: La bolla In Coena Domini promulgata in
Orvieto nel 1528 e il suo stampatore romano. (MF 219: a bulla nyomtatóját
F. Minitius Calvus római nyomdászban véli felfedezni.)
D. FAVA: Un museo del libro in Itália e gli studi sulla storia della
stampa. (ABI 247.)
G. FuMAGALLi: Giunte e correzioni al Lexicon typographicum Italiae.
(B 81, 183.)
L. S. OLSCHKI: Une nouvelle collection de musique du XVI l e siècle
contenant plusieurs ouvrages uniques et inconnus des bibliographes. (B 1 :
17 darab, részben ismeretlen zenei mű ismertetése.)
J. PICKA: Richard de Bury und sein Philobiblon. (Ph 461: a nagy angol
könyvbarát művének ismertetése és a mű összes későbbi kiadásainak és fordí
tásainak bibliográfiája.)
E. H O L Z E R : Die frühesten und wichtigsten Drucke über die Entdeckung
und Erforschung Amerikas. (Ph 469.)
E. H O L Z E R : Die frühesten und wichtigsten Drucke über die Erfor
schung der „terra Australis" und Australiens. (Ph 185.)
2j.

Bibliográfia.

V. CAMERANI: Gli studi bibliograf ici in Itália. (AB 220: az újabb olasz
bibliográfiai művek és vállalkozások ismertetése.)
J. D. C O W L E Y : Bibliography at the University of London School of
Librarianship. (LAR 426: a hallgatók által készített bibliográfiák biblio
gráfiája.)
Librarianship: a list of text books. (LAR 384: könyvtári vonatkozású
szakkönyvek bibliográfiája.)
J. VORSTIUS: Neue Bücher zum Bibliotheks- und Buchwesen. (ZBW 101,
166, 198, 246, 295, 351, 391, $77, 635, 678.)
,
,
, .
Recenti pubblicazioni. (B 70, 232: olasz és francia könyvtártudományi
és rokonvonatkozású művek betűrendes bibliográfiája.)
Bibliographie. Publications récentes. (AB 47, 144, 243, 323: újabban
megjelent, csak francia munkák bibliográfiája, tudományszakok szerint.)
Bibliographia. (IDC 29, 83, 116, 162: decimális könyv- és folyóiratcikkbibliográfia.)
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R. H I R S C H : A Üst of récent bibliographies. (BNy 108.)
A. C. P O T T E R : Einige frühe Bücher über den Tabak. (Ph 33.)
G. FUMAGALLI: Giornali di soldati e per soldati nella guerra 1915—1918.
(ABI 32.)
J. W I T S C H : China, Japan und die Mongolei. Bericht über neuere
Fernost-Literatur. (Bü 345.)
D. P. M I L L E R : The Sino-Japanese conflict. Some récent pertinent
books. (BNy 20.)
G. "WUNDER: Entdecker und Eroberer Amerikas. (Bü 581.)
P. H . BAGINSKY: Germán works relating to America 1493—1800. A üst
compiled from the collections of the N e w York Public Library. (BNy 909.)
G. F. BLACK: A calendar of cases of witchcraft in Scotland, 1510—1727.
(BNy 34: az előző évfolyamban közölt bibliográfia befejező része.)
W. J. BÜRKE: The literature of slang. (BNy 333, 497, 564, 645.)
E. D . CoLEMAN: The jew in English dráma. An annotated bibliography.
(BNy 827, 919.)
H . LANCOUR: Heraldry — a guide to référence books. (BNy 851.)
B. SCHWARTZ: The Hittites. A Üst of références in the New York
Public Library. (BNy 591, 711, 783.)
H . B. W E I S S : Some comic historiés of the United States. (BNy 303:
„Uncle Sam"-történetek bibliográfiája.)
24.
Könyvismertetések.
Könyvtártan,
könyvtár politika.
American Library Association. Digest of county library laws of the
United States. Prepared by F. L. TOLMAN. Chicago, 1937: LAR 100. (A. R. H.)
Ausgewählte bibliothekswissenschaftliche Aufsätze von D R . HERMANN
ESCHER. Zürich, 1937: LQu

319. (J. C. M. HANSON.)

F. BARLOW: Public library finance. Gravesend, 1938: LAR 489.
(H. O. B.)
A. C O N S O L E : Fundación y organizáción de bibliotecas. Buenos Aires,
1937:

B 5 j . (V. CAMERANI.)

A. CÓNSOLE: Hagamos del bibliotecario un professional. 3. ed. Buenos
Aires, 1937: B 55. (V. CAMERANI.)

J. D . C O W L E Y : The use of référence matériái: an introductory manuál
for librarianship students and assistants. London, 1937: ZBW 78. (J. VORSTIUS.)

L. C R O Z E T :

Manuel pratique

(V. CAMERANI); ZBW

du bibliothécaire. Paris,

1937: B 57.

151. (H. FUCHS.)

D. GRAY: Public library finance. London, 1938: LAR 489. (H. O. B.)
L. M. H A R R O D : The librarians' glossary: terms used in librarianship
and the bookcrafts. London, 1938: LAR 287. (J. H . E. B.); L J 37J. (S. G.
AKERS.)

B. M. HEADICAR: A manuál of library Organization. New York, 1935:
LQu

294.

(D. C O N E Y . )

M. INGLES—A. M C C A G U E : Teaching the use of books and libraries.
A manuál for teachers and librarians. New York, 1937: LQu 423. (L. R.
REED.)

C. B. J O E C K E L :

The government of the American public library.

Chicago, 1935: AB 60. (H. LEMAÎTRE.)

A. JOHNSON:

The public library — a people's university. New York,

1938: LJ 498. (L. R. W I L S O N ) ; L Q U 542. (J. CHANCELLOR.)

W. KRABBE: Kurzgefasstes Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung. Leip
zig, 1937: ZBW

231. (W. KRAG.)

É. LEROY: Guide pratique

des bibliothèques

B $4. (V. C A M E R A N I ) ; L J 647. (M. A. G R A Y ) ; ZBW

de Paris. Paris, 1937:
377. (L. K L A I B E R . )
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L. R. M C C O L V I N : Libraries and the public. London,

1937: LQu 134.

(G. O. K E L L E Y . )

L. R. M C C O L V I N : Survey of libraries; reports on a survey made by the
Library Association during 1936—1937. N e w York, 1938: LAR 404.
HP, B. T.); LJ 838. (M. QUIGLEY. A Z európai és amerikai könyvtárügy jó
áttekintése.)
L. NOFRi: Libri e biblioteche. Notizie ad uso dei „Corsi di preparazione per gli uffici e i servizi delle biblioteche popolari". Torino, 1937:
ABI

105. (E. P A S T O R E L L O ) ; B 59. (V. CAMERANI.)

J. G. O ' L E A R Y : Organising a new library service. Gravesend, 1938:
LAR 242. (J. E. W.)
W. M. RANDALL—F. L. D. GOODRICH: Principles of college library
administration. Chicago, 1936: ZBW 670. (J. W. KINDERVATER.)
S. R. RANGANATHAN: Library administration. Madras, 1935: LQu 294.
(D. C O N E Y . )

R. L. S I E F K E S — B . H O L T Z E — C . K. M O R S E :

A course in methods for

the small library. Lincoln, 1937: LJ 590. (E. F. KELLY.)
L. R. W I L S O N : The geography of reading: a study of the distribution
and status of libraries in the United States. Chicago, 1938: LAR 541.
(L. R. M C C O L V I N ) ; L J
BERG.)

915. (A. F. K U H L M A N N ) ; L Q U 546. (H. M. L Y D E N -

L. R. W I L S O N : Library trends. Chicago, 1937: ZBW 382. (A. P R E D E E K ;
az amerikai könyvtárak céljairól és problémáiról szóló több tanulmány.)
L. R. W I L S O N : The role of the library in aduit éducation. Chicago,
1937: LJ 317. (A. M. FARQUHAR); L Q U 420. (A. W I N S L O W . )

The year's work in librarianship. Vol. 8: 193y. Vol. 9: 1936. London,
1936—1937: ZBW 76. (J. VoRSTius.) — Vol. 10: 1938: LAR 447. (S. C. H.)
Könyvtártípusok.
E. J. CARNELL: County libraries: a retrospect and forecast. London,
1938: LAR

286. (R. L); LJ 646. (E. T. T U R N E R . )

J. GRYCZ: Les bibliothèques polonaises. Warszawa, 1937: LAR 51.
(H. M. C.)
E. LEYLAND: The public library: its history, organisation and functions.
London, 1937: LAR 448. (R. K. B. A.)
F. SCHRIEWER: Das ländliche Volksbüchereiwesen. Jena, 1937: Bü 136.
(G. A. N A R C I S S ) ; LAR 491. (J. W.); ZBW

669. (J. W. KINDERVATER.)

F. SCHRIEWER: Die staatlichen Volksbüchereistellen im Aufbau des
deutschen Volksbüchereiwesens. Leipzig, 1938: LAR 491. (J. W.)
Société des Nations, Institut International de Coopération Intellectuelle: Mission sociale et intellectuelle des bibliothèques populaires; son
Organisation, ses moyens d'action. Paris, 1937: LAR 50. (L. C.)
L. A. W I L S O N — E . A. W I G H T : County library service in the South . . .
Chicago, 1 9 3 j : AB 351. (H. LEMAÎTRE.)

Könyvtártörténet.
H. BLUMENTHAL: Die Bibliotheken der Herzöge von Pommern. Stettin,
1937: ZBW

F.

671. (V. EICHSTÄDT.)

BURCKHARDT:

Zürichs Bibliotheken.

Winterthur,

1936: AB

61.

(H. L E M A Î T R E . )

A. GOLDBERG: The Buffalo Public Library. 1836—1936. Buffalo, 1937:
LQu

320. (L. STIEG.)

E. P. GOLDSCHMIDT:
London, 1938: ABI 213.

Hieronymus

Muenzer

und seine

Bibliothek.
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K. J. HARTMANN—H. FÜCHSEL: Geschichte der Göttinger UniversitätsBibliothek. Göttingen, 1937: AB I J 6 . (P. LEGUAY); L Q U 143. (H. B. VAN
HOESEN.)

Mitchell Library, Sydney: historical and descriptive notes. Sydney, 1936:
(D. H . V.)
F. L. TOLMAN: Libraries and lyceums. New York, 1937: LQu 13j.
(R. S. CURRIER; New York állam könyvtárainak összefoglaló története.)
G. W E R N E R — E . SCHMIDT-HERRLING: Die Bibliotheken der Universität
Altdorf. Leipzig, 1937: ZBW 279. (F. EICHLER.)

LAR

99.

Könyvtárépítés,

berendezés.

E. M. ACKERY: Electrical heating for public and commercial libraries
and muséums. Gravesend, 1938: LAR 632. (E. J. C.)
G. ADRIANI: Die Klosterbibliotheken des Spätbarock in Österreich und
Süddeutschland. Ein Beitrag zur Bau- und Kunstgeschichte des 17. und 18.
Jahrhunderts. Graz—Leipzig—Wien, 1935: ZBW 236. (M. SCHOTT.)
C H . A. F Ü L L E R— D . SNOW: Air conditioning. New York, 1938: LJ 927.
{J. A. L O W E . )

R. D . H . S M I T H : Public library lighting. Vol. I. Natural

lighting.

Gravesend, 1937: AB 348. (H. LEMAÍTRE.)

Katalogizálás.
American

Library

Association.

Catalogers'

No. j . Chicago, 1936: LQu 427. (E. ATKINS.)
(M. S. T.) — N o . 7: 1938: LAR

and classifiers'

— N o . 6:

yearbook.

1937: LAR 100.

544. (H. A. S.): LQu 553. (M. C. MALOY.)

E.—G. L E D O S : Flistoire des catalogues des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1936: ZBW 190. (H. FUCHS.)
C. P E T T U S : Subject headings in éducation: a systematic list for use
in a dictionary catalog. New York, 1938: LAR 490. (H. S.); LJ 318.
(J. P E T T E E ) ; LQu 429.

(S. G. A K E R S . )

The Prussian Instructions. Rules for the alphabetical catalogs of the
Prussian libraries. Transi, from the 2. éd. by A. D . OSBORN. Ann Arbor, 1938:
LJ 872. (H. D. M A C P H E R S O N ) ; ZBW 623. (J. VORSTIUS.)

Rules for compiling the catalogues of printed books, maps and music
in the British Museum. Revised edition. London, 1936: AB $9. (H. LEMAÍTRE.)
J. F. VANDERHETJDEN: De openbare catalogus in de Amerikaansche
tibliotheek. Leuven, 1937: ABM 130. (J. v. H.)
Szakozás.
J. F. CUNNINGHAM: A classification for médical literature. 2. rev. and
enl. éd. Nashville,, 1937: LJ 68. (J. W. H U N T . )

G. O. K E L L E Y : The classification of books: an enquiry into its usefulness to the reader. New York, 1937: LAR 193. (W. H . P.); L J 69. (M. L.
P R É V O S T ) ; L Q U 297. (J. T. RUBEY.)

S. R. RANGANATHAN:
1937: B Í3-

Prolegomena

(V. CAMERANI);

LAR

to library

145. (L. A. B.);

classification.

Madras,

LJ 412. (B. H .

HOLT);

L Q u 299. (H. E. BLISS; az öt legelterjedtebb szakrendszer összehasonlítása
és saját, kissé túlságosan komplikált szakrendszerének ismertetése.)
S. RUNGE: Beiträge zur Sachkatalogisierung. Leipzig, 1937: LAR 14e.
(J. W.); LQu

548. (F. K. W A L T E R . )

W. C. B. SAYERS: An introduction to library classification.
London, 1938: LAR 446. (L. A. B.; a legjobb angol szakmunka.)

5. éd.
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Könyvtárhasználat
G.

T H . BUS WELL:

(dokumentáció,
H O W adults

kooperáció,
read.

kölcsönzés).

Chicago,

1937: LQu 419.

(S. SHANK.)

M. G O D E T : Le prêt international des livres et manuscrits. Bern, 1937:
LAR 543. (J. H . P.); LQu 318. (J. I. W Y E R ) ; ZBW 335. (G. A B B . )

W. C. HAYGOOD: W h o uses the public library. Chicago: BCh 437.
(É.—A. VAN M O É . )
N . O . IBELAND: T h e picture file in school, college and public libraries.
Boston, 1935: AB 67. (H. LEMAÎTRE.)

M. C H . LYON: The sélection of books for adult study groups. New
York, 1937: L J 277. (L. BRYSON); L Q U 558. (G. O. K E L L E Y . )

R. C. B. PARTRIDGE: The history of the legal deposit of books
throughout the British Empire. London, 1938: AB 349. (H. LEMAÎTRE);
LAR

285. (P. E. L.); LQu 528. ( T H . SOLBERG.)

D. W A P L E S : People and print. Social aspects of reading in the dépression. Chicago, 1937: L J 276. (M. D . T O M P K I N S ) ; L Q U 296. (F. G. M E L C H E R ) ;
ZBW 380. (A. P R E D E E K . )

Könyvkötés,

könyvrestaurálás,

fényképezés.

Beiträge zum Rollen- und Platteneinband im 16. Jahrhundert.

Hrsg.

v. I. SCHUNKE. Leipzig, 1937: ZBW 672. (F. BOCK.)

Columbia University Library. A catalogue of the Epstean Collection
on the history and science of photography and its applications especially to
the graphie arts. N e w York, 1937: LQu 436. (H. H . FUSSLER.)
J. GRANT: Books & documents: dating, permanence and préservation.
London, 1937: ZBW 79. (P. A. MANSER.)

T H . M. ILAMS—T. D . BECKWITH: Notes on the causes and prévention
foxing in books. London, 1937:. AB 61. (H. LEMAÎTRE.)
P. K E R S T E N : Wörterbuch der Fachausdrücke in der Buchbinderei, französisch-deutsch und deutsch-französisch. Halle a. S., 1937: AB 344.

of

(H.

LEMAÎTRE.)

M. L. RANEY: Microphotography for libraries, 1937. Chicago, I937r
LAR 51. (B. S. P.)
M. SCHWEIDLER: Die Instandsetzung von Kupferstichen, Zeichnungen,
Büchern usw. Stuttgart, 1938: Ph 450. (P. KERSTEN.)
Bibliográfia.
American Library Association, catalog 1932—1936: an annotated list
of approximately 4.000 titles. Ed. by M. HORTON. Chicago, 1938: LAR 590.
(W. A. M.)
Ärsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer utg. av Riksdagsbiblioteket. 1931—1933. Uppsala, 1934: ZBW 73. (O. KLOSE.)
Bibliográfia dell'Impero fascista (colonie e possedimenti), opere possedute dalla biblioteca della Camera fascista. Roma, 1938: AB 348.
(H. LEMAÎTRE.)

A. CARTIER: Bibliographie des éditions des De Tournes, imprimeurs
lyonnais. Paris, 1937: ZBW 386. (L. KLATBEB.)
Contributo a una bibliográfia della guerra mondiale. Segretaria della
Camera dei Deputati ed. Roma, 1937: B 471. (V. CAMEBANI); ABI i o j .
(E. PASTORELLO.)

Doctoral dissertations aeeepted by American universities, 1936—1937Ed. by D . B. GILCHRIST. N e w York, 1937: ZBW 663. (C. BALCKE.)

W. FUCHS: Beiträge zur mandjurischen

Bibliographie

und Literatur.

Tokyo—Leipzig, 1936: ZBW 623. (W. HAENISCH.)

Handbook of Latin American studies. Ed. by L. HANKE. Cambridge,
1937: LQu 325. (C. E. CASTANEDA.)
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Internationaler Jahresbericht der Bibliographie. Hrsg. v. J. VORSTIUS.
Jg. 8: 1937. Leipzig, 1938: ZBW 622. (A. v. HARNACK.)

Jahresverzeichnis

der

schweizerischen

Hochschulschriften

1935/36-

Basel, 1937: ZBW 622. (C. BALCKE.)

M. K U N T Z E : Periodica medica. Verzeichnis und Titelabkürzungen der
wichtigsten Zeitschriften der Medizin und ihrer Grenzgebiete. 3. neubearb.
Aufl. Leipzig, 1937: ZBW 187. (H. GOMOLL.)
Lijst van gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Proeve eener bibliographie 1634—1936 samengesteld door G. A. EvERS.
Utrecht, 1937: ZBW 333. (W. MENN.)

E. LORENZ: Die Entwicklung des deutschen Zeitschriftenwesens. Char
lottenburg, 1937: ZBW 387. (J. KIRCHNER.)

L. R. M C C O L V I N — H . R E E E V E S : Music libraries. vol. 2. London, 1938:
LAR 590. (J. M. A.: decimális rendszerű zenei bibliográfia.)
Nijhoff's Index op de Nederlandsche periodieken van algemeenen
ínhoud bewerkt door A. J. VAN H U F F E L . . . 1935. 's Gravenhage, 1936: ZBW
150. (W. M E N N . )

Reichsliste für Musikbüchereien. Leipzig, 1938: Bü 743. (C. JANSEN:
kisebb népkönyvtárak számára jó segédeszköz a beszerzéshez.)
Répertoire de bibliographie française, contenant tous les ouvrages
imprimés en France et aux Colonies et les ouvrages français publiés à
l'étranger, 1501 à 1930. T. 1: A—Angélique. Paris, 1947: ZBW 660.
(H. FUCHS.)

C. R O T H : Magna Bibliotheca Anglo—Judaica: a bibliographical guide
to Anglo—Jewish history. London, 1937: LAR 542. (H. W.)
P. SATTLER—G. v. S E L L E : Bibliographie zur Geschichte der Schrift
bis in das Jahr 1930. Linz, 1935: ZBW 627. (F. H O D E S . )
H . TIEMANN: Das spanische Schrifttum in Deutschland von der Renais
sance bis zur Romantik. Hamburg, 1936: ZBW 274. (L. KLAIBER.)
Topobibliographie de la France, par M. D U P O R T E T , H . FOUGEROL, etc.

Paris, 1938: AB 253. (J. BONNEROT: a könyveken kívül a folyóiratcikkek
topobibliografiája is.)
J. VORSTIUS—G. R E I N C K E : Internationale Bibliographie des Buchund Bibliothekswesens mit besonderer Berücksichtigung der Bibliographie.
X L Jg. 1936. Leipzig, 1937: LAR 100. (A. E.); ZBW 75. (H. SCHREIBER.)

S. ZANUTTO: Bibliográfia Etiopica. Roma, 1936: ZBW 269. (E. L I T T 
MANN: FUMAGALLI nagy munkájának folytatása a jelenkorig, illetve F. anya
gának újrafeldolgozása is.)
Könyvtári

katalógusok.

British Museum. Subject index of the modern works added to the
Library of the British Museum in the years 1931—1935. London, 1937: LAR
194. (A. E.)
M. KUHLMANN: Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg.
Inventaires des périodiques des bibliothèques de Strasbourg. Strasbourg, 1937:
AB 345. (J. DELSAUX.)

E. LEWIN : Subject catalogue of the Library of the Royal Empire
Society, formerly Royal Colonial Institute, vol. IV. London, 1937: LQu 431.
(E. A. SMITH: az angol gyarmatügyi könyvtár katalógusa, IV. köt.: földközitengeri, indiai és távolkeleti gyarmatok.)
National Book Council. A catalogue of books in the National Book
Council library. 3. ed. London, 1938: LAR 193. (S. H . H.)
M. G. R O U P E L L : Union catalogue of the periodical publications in
the university libraries of the British Isles. London, 1937: LAR 543.
(C.

C.

B.);

LQu

142.

(W.

KERR);

ZBW

185.

(R.

MUMMENDEY.)

Stedelijk schoolmuzeum,
Antwerpen.
Boekerij en leeszaal voor het
onderwyzend personeel. Katalog. Antwerpen, 1936: AB 64. (H. LEMAÎTEE.)
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Kéziratkatalogusok,

kézirattan.

Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Nationalbibliothek in Wien. Teil VII. 1.: H. J. HERMANN:
Englische und französische Handschriften des 13. Jahrhunderts. Leipzig,
193$. — Teil VII. 2.: H . J. HERMANN: Englische und französische Handschriften des 14. Jahrhunderts. Leipzig, 1936: ZBW 336. (A. BCECKLER.)
A.—W. BYVANCK: La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux.
Paris, 1937: B 350. (A.

BOINET.)

H . G. T. CHRISTOPHER: Palaeography and archives: a manuál for the
librarian, archivist and Student. London, 1938: LAR 493. (L. C ) ; LJ 783.
(D.

W.

HYDE

JR.)

M. H O N E C K E R : Lullus-Handschriften aus dem Besitz des Kardinals
Nikolaus von Cues. Münster i. W., 1957: ZBW 83. (L. KLAIBER.)
F. JANSEN: Die Helmarshausener Buchmalerei zur Zeit Heinrichs des
Löwen. Hildesheim, 1933: ZBW 384. (J. KIRCHNER.)
Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich. I. Mittelalterliche Handschriften von C. MOHLBERG. 3. Lief. Zürich, 1936: ZBW 84.
(A.

BRÜCKNER.)

A. DE LABORDE: Les principaux manuscrits à peintures conservés dans
l'ancienne bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg, zème partie.
1938:

B 154.

(A. BOINET.)

S. D E R I C C I — W . J. "WILSON: Census of médiéval and renaissance
manuscripts in the United States and Canada. Vol. 2. New York, 1937:
B 223. (—1.); BCh 178. ( É — A. VAN M O É . )
E. SPARN: Las bibliotecas con 500 y más manuscritos del Viejo Mundo.
Buenos Aires, 1937: ZBW 191. (L. KLAIBER: kéziratok megoszlási statisztikája az óvilág nagyobb könyvtáraiban.)
M. STEINSCHNEIDER: Vorlesungen über die Kunde hebräischer Handschriften. 2. Aufl. Jerusalem, 1937: ZBW 84. (J. POHL.)
L. T H O R N D I K E — P . K I B R E : A catalogue of incipits of médiáéval scientific writings in Latin. Cambridge, Mass. 1937: ZBW 193. (W. PORT.)
A. W I L M A R T : Codices Reginenses Latini. T. L: Codices 1—250. Bibl.
Vaticana, 1937: BCh 176. ( P H . LAUER.)

B. W I R T G E N : Die Handschriften des Klosters St. Peter und Paul zu
Erfurt bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Leipzig, 1936: LQu I J I .
(D.

P. L O C K W O O D . )

Nyomdászattörténet,

ősnyomtatvány

katalógusok.

Beiträge zur Inkunabelkunde. N . F. IL Hrsg. C. W E H M E R . Leipzig,
1938:

AB 341. (L.—N. MALCLÈS.)

G. BURGADA : Libri rari. Milano, 1937: B 1J4. (Ai.—.)
H . FISCHER: Die ältesten Zeitungen und ihre Verleger.
1936:

ZBW

281.

(J.

Augsburg.

KIRCHNER.)

H . L E H M A N N — H A U P T : Das amerikanische Buchwesen. Buchdruck und
Buchhandel, Bibliophilie und Bibliothekswesen in den Vereinigten Staaten
von den Anfängen bis zur Gegenwart. Leipzig, 1937: LAR 287. (A. E.);
LQu

127.

(H.

B. V A N H O E S E N ) ; Ph

229.

(G.

K.

S.)

D. C. M C M U R T R I E : The book; the story of printing and bookmaking.
[London], 1938: LAR 445. (A. E.)
D. C. M C M U R T R I E : A history of printing in the United States. Vol.
I I . New York, 1936: LJ 646. (R. W. G. VAIL.)

H. M O L Z : Die elsässische Presse im 18. Jahrhundert bis zum Ausbruch
der Revolution. Heidelberg, 1937: ZBW 87. (V. EICHSTÄDT.)
J. MUSZKOWSKI: Zycie ksiazki. (A könyv élete.) Warszawa, 1936:
AB

67.

(M.

ROSENFELD.)

L. N I E L S E N : Dansk typografisk Atlas 1482—1600. Kobenhavn, 1934:
ZBW

86. (J. BENZING.)
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M. A. RAVRY: Les origines de la presse et de l'imprimerie. Paris, 1937:
B i i . (A—1.)
A. RENKER : Papier und Druck im fernen Osten. Mainz—Leipzig, 193a:
ZBW

340.

J.

(A.

REST:

BÖMER.)

Die Erasmusdrucke

der Freiburger

Universitätsbibliothek.

Freiburg i. Br. 1937: AB 159. (P. LEGUAY.)

A. R U P P E L : Peter Schöffer aus Gernsheim. Mainz—Leipzig, 1937: ZBW
385. (A.

BÖMER.)

A. SCHARDT: Das Initial, Berlin, 1938: Ph 415. (W. H . LANGE.)

W. L. W E B B E R : Book about books. Boston, 1937: LJ 316. (J. I. W Y E R —
E. F. ELLIS: könyvkedvelők, gyűjtők számára írott kézikönyv; sok hibája
van.)
Metszettörténet.
C. DODGSON: Prints in the dotted manner and other metal-cuts of the
XV. Century in the Department of Prints and Drawings, British Museum.
London, 1937: ZBW 240. (M. GEISBERG.)

National Library of Wales. Catalogue (with notes) of the Aneurin
Williams Collection of book-plates, by H . M. VAUGHAN. Aberystwyth 1938:
LAR 632. (R. B.)
Lexikonok.
Lexikon des gesamten

Buchwesens.

Bd. IL Leipzig,

1936: LQu 418.

(P. BUTLER.) — Bd. I I I . Leipzig, 1937: AB 340. (H. L E M A Î T R E ) ; ZBW

339.

(A. BÖMER.) — Bd. I—III. Leipzig, 1935—1937: B 57. (V. CAMERANI.)
A. WEISSENBECK: Sacra Musica. Lexikon der katholischen Kirchen
musik. Klosterneuburg b. Wien, 1937: B 46$. (A. E.)
„Wer ist wer." Lexikon österreichischer Zeitgenossen. Red. R. TEICHL.
Wien, 1937: ZBW 72. (M. ARNIM.)

Könyvtár

oskkpzks.

P. C. C O E T Z E E : Education for library service. Pretoria, 1937: LQu
136. (R. MUNN: a délafrikai könyvtárosképzés rendszere.)
E. J. R E E C E : The curriculum in library schools. New York, 1936:
ZBW

188. (E.

LEÏPPRAND.)

F. R. S T . J O H N : Internship in the library profession. [New York], 1938:
LAR 630. (H. S.: a fizetéstelen könyvtári gyakornokságról.)
GRONOVSZKY

IVÁN

RÉSUMÉ. — INHALTSANGABE.
Lajos S z i m o n i d e s z » Drei neu aufgetauchte Nummer der Rákóczi-schen
Kriegszeitung.
Die Regierung Franz Rákóczis IL gab in den Jahren 1705—1710 zur
politischen Orientierung der europäischen Höfe eine zuerst Mercurius Hungaricus, bald aber Mercurius Veridicus ex Hungária betitelte zu meist Kriegsberichte enthaltende, in wöchentlichen oder monatlichen Abständen erschienene Zeitung aus. Die Exemplare dieser offiziösen Zeitung sind soweit verschollen, dass bisher nur drei Exemplare derer bekannt gewesen sind, und
auch aus diesen befinden sich zwei im Preussischen Geheimen Staatsarchiv.
Von den ungarischen Gelehrten hat sich besondert KOLOMAN VON THAL Y
um diese in lateinischer Sprache erschienene erste ungarische Zeitung bemüht.
Ihm ist es aber nicht gelungen, ihrer weiteren Exemplaren habhaft zu werden. — Nun tauchen aus den Beständen der ehemaligen Podmaniczky-schen
Bibliothek zu Kiskartal — die sich zur Zeit im Besitze der Ungar, evang.
Kirche A. B. befindet s drei weitere Exemplare des Mercurius Veridicus ex
Hungária auf in einem Sammelbande von Késmárker Provenienz, das merkwürdigerweise ausser diesen drei Unikums, noch zwei Unikums, ein bisher
nur aus dem Auslande und fünf bisher in Ungarn befindliche und für einzige
Exemplare geltende — im ganzen 16 zu den alten ungarischen Druckwerken
gehörige Werke enthält. Das Merkwürdige dabei ist, dass einzelne Stücke aus
diesem Sammelbande im SZABÓS Régi Magyar Könyvtár I I I . schon registiert
sind, die wichtigsten und die als Unikums geltenden nirgends erwähnt und
bekannt gemacht wurden. Dieser Tatbestand ist ein Zeugnis dessen, dass ihre
Publizierung wohl die Besitzer der Bibliothek geplant haben, dient aber gleichzeitig für eine Mahnung, dass bei solchen Auslassungen die ganze SZABÓ—
H E L L E BRANTsche Sammlung einer durchgehenden und strengsystematischen
Prüfung bedarf.
Dom P o l y c a r p e R a d ó t Le plus ancien livre liturgique de Hongrie:
l'évangéliaire de l'Archevêque
Szelepchényi.
L'article traite des problèmes qui se rapportent a un recueil de péricopes des évangiles, écrit au X l e siècle, que je nomme de son possesseur du
X V I l e siècle l'Évangéliaire de l'Archevêque SZELEPCHÉNYI. Le ms. se trouve
maintenant dans la Bibliothèque Métropolitaine d'Esztergom—Strigonium.
Le système des péricopes publié par nous v. p. 353. 364.
Dans les péricopes de tempore on peut relever quelques réminiscences
gallicanes: le cycle commence par Pâques, comme le plus ancien lectionnaire
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publié par ALBAN D O L D (note 14.), le double évangile de l'octave de l'Epiphanie, l'évangile de Pâques-closes commencé déjà avec le verset Jo 20, 19
(note 18.). En outre le système est le même dans une dizaine de mss. examinés
par ÉTIENNE BEISSEL, qu'il appelle „ein seit dem 10. Jahrhundert weitverbreitetes Perikopensystem" (note 21.). Mais le système ne ressemble a tout
égard qu'a trois mss. de la groupe citée: c'est à dire: l'Évangéliaire d'Ansfried
d'Utrecht, I X — X e s.; de l'abbaye de Süstern près de Maastricht, IX e s.;
d'Egbert de Trêves, fin du Xe s. (voir note 22.). Tout cela nous ramène au
Nord de la France médiévale.
Le Sanctorale nous livre des renseignements plus précis concernant
l'origine de notre ms. Il est évident qu'il est écrit par et pour des moines
bénédictins. Nous relevons les fêtes (voir les notes 5:3.—73.): 21. III. St. Benoit
—11. VIL la fête franque de St. Benoit avec vigile et octave et la fête du
4. X I I . (translatio) c'est à dire la date de la première arrivée du corps de
St. Benoit a Fleury. 16. X. „Sei Michaelis" est la fête de la dédicace du Mont
5. Michel „in periculo maris" dans la Normandie. — 15. I. St. Maure —
1. IL Ste Brigida de Kildare, vénérée en Alsace depuis le V I I I e s. — 10. IL
Ste Scolastique — 5. V. St. Boniface — 7. VIII. St. Donat de Besançon
vénéré comme fondateur de plusieures abbayes bénédictines — 2, X. St. Léger
d'Autun, ancien abbé de S. Maixent — 16. X. St. Galle — 16. X. St. Magloire
vénéré depuis 960 á S. Magloire de Paris — 7 XL St. Willibrord apôtre des
frises dans le territoire franc — 16. XL St. Othmare fondateur de St. Gallen
— 21. XL St. Columbane fondateur de Luxeuil et Bobbio — 15. X I I .
St. Maximin abbé de Micy. Or c'est évident que notre ms. fut copié d'après
une ms. d'une abbaye bénédictine de France.
Outre les saints vénérés déjà dans le Gelasianum et Gregorianum on
peut relever nombreux saints vénérés partout en France (notes 74.—79.): 13. L
St. Hilaire de Poitiers — 31. V. Ste Pétronille — 4. VIL la translation et
XL 11. la fête de St. Martin — 22. IX. St. Maurice et compagnons d'Agaune
— 1. X. St. Remi — 9. X. St. Denis — 25. X. St. Crispin et Crispinien martyrs
de Soissons — 13. X L St. Brictius de Tours — 17. X L St. Aignan d'Orléans.
Il y a des saints mentionnés dans le ms., qui n'avaient qu'un culte local:
8. VI. St. Médard de Noyon et Gildard de Rouen — 18. IX. St. Lambrecht
enterré a Liège — 21. ou 23. X. St. Seurin probablement évêque de Bordeaux,
mais j'incline à l'opinion, qu'il est l'évêque de Cologne, parce que nous ne
trouvons pas de trace de la vénération des saints allemands, excepté une
groupe de saints de Cologne: 27. VIL Pantaleon — 10. X. Géréon — 2L X.
les stes onze mille vierges. La fête de Ste Afre était aussi célébré a France
(note 92.). Tout cela nous renvoi à la partie septentrionale du royaume franc,
c'est à dire au Nord de la France actuelle, le Luxembourg et la Belgique y
compris (prière de comparer la carte géographique p. 393.).
Malgré, que le prototype de notre ms. était composé en France, de
notre avis l'évangéliaire actuel fut déjà modifié pour la Hongrie récemment
convertie. Nous avons comparé le Sanctorale aux Sanctorales des plus anciens
livres liturgiques hongrois: au sacramentaire de Hahót (ms. MR 126 Zagreb)
écrit selon M. CHARLES KNIEWALD entre 1073—1092 et à celui de Boldva
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(le Codex Pray) écrit entre 1192—1196 (voir p. 356—363.). La ressemblence
indéniable est plus frappante encore, si l'on compare le ms. au Codex Ratoldi
de Corbie, qui était selon M. Kniewald un modèle du sacramentaire de
Boldva. Outre cette ressemblence nous relevons les saints: 23. IV. St. Adalbert, avant le saint original du jour (St. Georges) — 17. V I L St. Alexe —
28. IX. St. Venceslas — qui ne sont pas vénérés en France, mais qui avaient
un culte dans les livres et calendriers hongrois. Le fait, que St. Adalbert
précède St. Georges s'explique par l'hypothèse, qu'il était le patron de l'église
de notre ms., c'est à dire de la cathédrale Esztergom, qui fut consacré en
honneur de St. Adalbert vers 1000 (note 119.). Le même évêque martyr
introduisait le culte du confesseur St. Alexe, patron du monastère de St. Boniface et Alexe à Rome, dont St. Adalbert fut moine (note 122. s. et 61.).
Pour exemple au jeune roi néophyte il proposa St. Venceslas roi et martyr.
Quelques autres traces confirmants notre opinion: 13. VIL Ste Marguerite,
non 20. VIL comme à Rome. C'est ici une particularité d'origine franque
assez rare, mais en Hongrie tout à fait commune dans tout le moyen âge
(note 141. et 142.). Nous remarquons 26. X. la fête d'un St. Demetrius,
évidemment martyr (la péricope noté Mt. 10, 26 b se trouve dans le Commun
des martyrs). Or St. Demetrius était un saint de Pannonié inférieure, martyrisé a Sirmium (Mitrovitza), dont le culte se répandit à Thessalonique
après la prise de la cité par les Gothes. La date en Orient est le 26. oct., qui
se ne trouve pas dans les livres liturgiques français (excepté le sacrementaire
de Gap trop récent pour nous, note 90—91.). Dans tous les livres liturgiques
et calendriers hongrois nous trouvons la fête du 26. X. comme fête presque
nationale. Le palatin du roi, le magnat Radó a fondé un monastère à Sirmium
en honneur du saint avant 1057 (note 143—147.)- Nous renvoyons encore
à la fête de St. Nicbolas de Bari, qui manque jusqu' au 1087 dans les livres
romains et francs. Il est interessant, que le s. roi Etienne a reçu des reliques
de St. Nicholas après la prise d'une ville bulgare, quelques particules en furent
apportées 1047 à Liège par Lieduinus évêque de Bihar en Hongrie, qui était
d'origine française (note 148.).
Le manque des saints hongrois proprement dits s'explique par l'hypothèse, que notre ms. fut écrit avant le culte officiel de ces saints,
c'est à dire avant 1073, date de la composition de la „Vita s. Zoerardi
et Benedicti" par le Bienhereux MAURE évêque O. S. B. de Pécs. Ces saints
vénérés en Hongrie, martyrisés à Zoborhegy vers 1020 manquent aussi dans
notre ms., comme le s. roi Etienne, son fils Imre (Henricus, Eenricus, Emericus) et Gérard de Csanád, canonisés en 1083. Le manque de ces saints ne se
peut s'expliquer par l'hypothèse, que le ms. fut écrit pour une église tchèque:
hypothèse invraisemblable, parceque nous n'y trouvons Ste Ludmille, femme
du prince Borivoy (f 927), St. Cyrille et Méthode, St. Procope, St. Günther
de Brewnow, les saints cinq frères de Meseritz etc. (note 131—134.)L'origine française du prototype s'explique facilement, parce que
St. Etienne entretenait multiples relations avec la France, comme Dom Albin
Balogh le prouvait (note 135. et 121.). Le saint roi étant en correspondence
avec St. Odilon de Clugny, nommait plusieurs évêques d'origine française,
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p. e. Lieduinus de Bihar, Georges de Kalocsa, Bonipert de Pécs, qui avait
reçu des livres de l'évêque de Chartres (note 168.). Dans la première moitié
du X I e s. la route des pèlerins pour la Terre Sainte traversait la Hongrie
(note 137.), beaucoup de Français visitaient ainsi la Hongrie: 1026 Richard
prince d'Angoulême, Richard prince de la Normandie, 1027 Poppo de Trêves,
1035 Richard abbé de Verdun, 1036 Jotsaldus avec l'abbé Hugo etc.
Au même temps beaucoup de Français de Liège et de Verdun chassés par la
famine de leur patrie trouvaient un nouveau foyer et Hongrie, p. e. en 1002,
1006, 1010 et entre 1042—1052 (note 169. et 170.). J'ajoute, que les saints
patrons des abbayes hongroises du X I e s. sont des saints, dont le culte venait
de la France (excepté naturellement les saints vénérés dans toute l'Église):
St. Martin avait trois monastères, entre autre Pannonhalma, S te Marguerite
avec la date 13. VIL aux moins deux, dont l'une fut Hahót, St. Aignan
d'Orléans est le patron de l'abbaye de Tihany fondée en 105j, St. Maurice
d'Agaune, dont la lance se trouvait entre les reliques possédées par le roi
St. Etienne, est le patron de l'abbaye de Bakonybél fondée vers 1020 (note
160—166.).

K a r l K n i e w a l d : Inhalt, Datierung und Bedeutung des s. g. PrayKodex. Den s. g. Pray-Kodex im Nationalmuseum zu Budapest kann man
in drei Hauptteile zerteilen. Der erste Teil enthält die Synodalbeschlüsse
ungarischer Bischöfe sowie den „Libellus in romano Ordine, genannt Micrologus". Der zweite Teil besteht aus einem vollständigen Sakramentar (S/i)
mit Messordnung, Temporale, Sanctorale, Votivmessen und Segnungen einem
vollständigen Kalender, verschiedenen komputistischen Anweisungen und
Tabellen und zwei Kroniken ungarischer Geschichte. Der dritte Teil umfasst
ein Supplementar-Sakramentar (S/2) mit Messgebeten und gewissen Nachträgen.
Als Verfasser des Micrologus gilt heute, nach den Untersuchungen Dom
Morins und Bäumers, der für die kirchliche Reform im Sinne Gregors VII.
begeisterte Benediktinermönch von St. Blasien Bernold von Konstanz (1100).
Der Verfasser dieser Schrift unterscheidet wohl den gallikanischen Ordo
missae (c. XL), den Ordo Romanus (c. IV.) und die Messordnung, die in
der Gegend des Verfassers gebräuchlich war.
1. Nicht nur S/i und S/2, sondern auch die Pray-Kodex Micrologusabschrifts ist ursprünglich — sammt dem Kalender und der grossen Kronik —
für die Benediktinerabtei sancti Iohannis Baptistáé iuxta Bulduam in Ungarn
bestimmt gewesen.
2. Die Micrologusabschrift kann man in die Mitte des letzten Dezenniums des XII.. Jh. versetzen. Sie ist, im Zusammenhang mit der Synodalbeschlüssen ungarischer Bischöfe, ein Dokument von grösster Wichtigkeit für
die Kirchen- und Kulturgeschichte Ungarns.
3. Auch der komputistisch-kronologische Teil des Pray-Kodex ist
seinem Grossteil nach um die Mitte des letzten Dezenniums des X I I . Jh.
genauer: 1192—1195/6. geschrieben worden. Dasselbe gilt für das grosse
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Sakramentar S/i, während S/2 sofort nach S/i, und im Anschluss an S/i
entstand.
4. Der grosse Kalender ist eine Kompilation der Heiligenreihen S/i und
S/2, vermehrt durch viele Heiligennamen, die dem Martyrologium
Usuardi,
wahrscheinlich nach Muster eines anderen benediktinischen Kalenders aus dem
Nordosten Frankreichs entnommen sind. Ausserdem ist noch deutscher und
orientalischer Einfluss vorhanden. Der deutsche Einfluss ist sehr massig und
ist — genau wie auch der französische — mehr monastisch als national zu
nehmen. Der Einfluss vom christlichen Orient aus ist sehr umfangreich und
wirkt sich in drei Strömen aus: Konstantinopel, Jerusalem und die Haupt
vorlage aus dem Nordosten Frankreichs; er ist noch genauer zu untersuchen.
j . Der Pray-Kodex ist also als Ganzes nach 1192/3, aber vor 119^/6.
zu datieren. Somit ist Pray-Kodex in der dritten Glanzperiode der unga
rischen Geschichte, in den letzten Jahren der Regierung Béla I I I . entstanden.
Dadurch ist auch der grosse französische und orientalische Einfluss im PrayKodex leicht zu erklären.
6. Ausser dem Zagraber Margaretensakramentar MR 126 (HahótiKódex) des ausgehenden X L Jh. im Zusammenhange mit dem Zagraber s. g.
Missale antiquissimum MR 165 (ursprünglich Pontificale von Győr) s. XI. ex.
ist also auch Pray-Kodex des ausgehenden X I I . Jh. beredter Zeuge dafür,
dass nicht nur die Liturgie des neubekehrten Ungarn im XL sondern auch
noch am Ende X I I . Jh. von französischen Benediktinerabteien stark beeinflusst war. Ausser der Benediktinerabtei des hl. Egidius bei Somogyvár,
gegründet 1191. und der ihr (wahrscheinlich sofort oder bald nach der Grün
dung) affilierten, aber shon früher besthenden Abtei der hl. Margaréta zu
Hahót, war auch die Abtei des hl. Johannes des Täufers iuxta Bulduam in
Nordungarn unter starkem monastisch-französischem Einfluss,wenigstens was
die Liturgie angeht. Das Zagreber Margaretensakramentar MR 126 (HahótiKodex) ist nach einer Vorlage aus der Abtei Fontenelle (St. Wandrille) in
der Diözese Rouen, das Sakramentar S/i des Pray-Kodex aber nach einer
Vorlage aus Arras—Amiens (vielleicht Corbie) geschrieben worden. Darin
liegt die Bedeutung des Pray-Kodex rückwärts gesehen.
7. Die Bedeutung des Pray-Kodex für die weitere Entwicklung der
Liturgie in Ungarn scheint in keiner Weise der retrospektiven Bedeutung
nachzustehen und es wäre eine dankbare Aufgabe für ungarische Gelehrte
den Pray-Kodex, z. B. seinen Kalender und seine Messordnung, nicht nur
mit den noch bestehenden liturgischen Codices X I / X I I I . Jh. zu vergleichen,
sondern auch mit denjenigen X I V / X V I . Jh., die den vollentwickelten Ritus
der Liturgie in Ungarn darstellen.
8. Nicht nur für Zagreb, sondern auch für Ungarn ist Pray-Kodex das
Bindeglied, das die liturgischen Codices X L Jh. mit denen des X I I I . und
XIV. verbindet.
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Ganz— Vajda-féle
könyvállványok

Könyvállványaink
a modern
könyvállványok
összes
előnyeit
egyesítik magukb an.
A polcok az oldallemezek alsó részén kiugró
lemezkék segélyével az oszlopok fogain
nyugszanak, míg az oldallemezek felső ré'
szén kampószerüen kiképzett hevederek a
polcok vezetését biztosítják.
Főelőnyük, hogy a polcok magas
sági helyzetben 15—15 mm-ként
a könyvek kirakása nélkül teljes
biztonsággal beállíthatók.
A szerkezet nagy előnye, hogy a
polcok biztos vezctésűek, azok a
rajta lévő könyvekkel együtt igen
könnyen kiemelhetők s akár más
állványon is újból elhelyezhetők,
ami a könyvek leporolásánál nagy
előny.
A vasállványok különösen raktárrendszerű
könyvtárak építkezéseinél alkalmazhatók igen
célszerűen, amennyiben a fogazott osz
lopok egyszersmind a mennyezetet
is tartják. A közbenső födémek ilyenkor
drótüvegből (kb. 1$ mm vastag) készülnek
és miután az ezeket hordó tartók csak minden
oszlopnál alkalmaztatnak, ezek magassága a
könyvpolcok elhelyezésénél helyet nem von
el. — Rendes oszlop táv olságkb. 1—1 m.
Apolcok háromfélealakbankészülnek éspedig:
1. Az alsófixpontok mélysége 35—42 cm.
A mozgatható polcok mélysége:
2. A nagyobb könyvek részére 31 cm.
3. A közép* és kisalakú könyvek részére
2i'$ cm.

Nagyobb rendelésnél ettől eltérő mérettel is
gyártatnak.
Eddig kb. 3 és fél millió kötet részére
tünk vasállványokat.

A Nemzeti Múzeum Orsz. Sz^chényi-könyvtárábani

készíteti
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Könnyű
! Tartós!
Olcsó!
Könnyen
szétszedhető,

K é t o l d a l ú

Egyszerű!
felállítható,
rendezhető!

v a n y

Eddig készített nagyobb berendezések:
Kötet
számára

Budapesten
Országos Levéltár
M. kir. Iparművészeti Múzeum könyvt. . . kb.
M. kir. Statisztikai Hivatal könyvt
Keresk. és Iparkamara könyvt
Székesfővárosi könyvtár
Kegyes Tanítórend könyvt
Székesfőv. pedagógiai könyvt
Herceg Eszterházy levéltár könyvt
Nemzeti Múzeum Széchényi könyvt
Népegészségügyi Múzeum könyvt
M. kir. Techn. és Anyagvizsg. Int. könyvt.
Nemzeti Múzeum zoológiai oszt. könyvt..
Műegyetem közgazd. szemin. könyvt.
Cistercita rend főgimnáziuma könyvt.
Kir. M. Pázmány Péter Tud./egyetem . .

Debrecenben

Tisza István Tud./egyetem

1,000.000
52.000
25.000
40.000
400.000
90.000
75.000
10.000
500.000
40.000
40.000
45.000
10.000
4.000
200.000

400.000

Továbbá: Békésgyulán, Csornán, Debrecenben, Komáromban,
Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsett, Szegeden, Aradon, Brassó'
ban, Lőcsén Sarajevóban, Szatmámémetin, Székelyudvarhelyen
31894. — K. M. E. Ny.

NÉV/ ÉS T Á R G Y M U T A T Ó .
à la fanfare-kötés 256.
à l'eventail-kötés 250, 257, 25S.
Aachen 380.
Aba Sámuel 408.
Ábel Jenő 98.
Ackermann, Louise 164.
Adalbert, Szent 376, 387, 388, 400,
401, 423, 424, 432, 435.
Adam, Paul 250.
Ado 38.
Ágay Adolf 160.
Aggsbach 180, 182.
Agostini 179.
Ágoston, Szent 99.
Aigulf 383, 384.
Alapy Gyula 271.
Albertus Magnus m , 122.
Albeus 230.
Áldásy Antal 366.
Algerus 445.
Alinari 179.
Alkuin 232, 430.
Altmann passaui püspök 441.
Alxinger 168.
Ambros, A. 403.
Ambrosius 244.
Ambrus Zoltán 160.
Amerbach, Johann 242.
Amiens 43, 45, 53, 433, 441, 455.
Anastasius 400.
Ancona, D ' 108.
Andrád Sámuel Magyar Stentora
3^3;
András, I. király 407, 409. —,
II. király 406, 425, 426, 427, 428.
Andrássy Sándor 162.
Andreas Pannonius 97—102, 104. —
—ae Pannonii expositio super Cantica Canticorum. Huszti József <)j.
Anglia 256.
Anna, X I I I . Lajos felesége 251, 255.
Annales Posonienses 425, 426.
Antal Sándor 270.
Antiochia 165.
Anyagi Jenő. Könyv, mely valóban
megjelent. Verses regény. Szemző
Piroska 72—75.
Magyar Könyvszemle 1939. IV. füzet.

Anyegin Eugén 73, 74, 150.
Apafi Mihály, I. 247, 248, 255, 260,
261, 262, 263.
Apokrif mű 93.
Apponyi 305. — Sándor gr. 242.
Áprily Lajos 272.
Apróságok a magyar könyvnyomta
tás múltjából. Trócsányi Zoltán
193.
Arad 269, 270, 321.
Aradi Közlöny 269.
Aranka György 57.
Archaizálás és a kuruc-balladák hi
telessége. Trócsányi Zoltán 208.
Arimenese, Lazarino 241.
Aristoteles 107.
Arras 25, 27, 41, 43, 44, 52, 53, 433,
434, 441, 4jy.
Asztalos Miklós 90, 91, 262.
Atha somogyi ispán 408.
Athén 165.
Augsburg 41, 240, 243.
Augustinus testvér 100, 102.
Aurispa 99.
Auróra 273, 311.
Ausztria 144, 166, 183, 193, 441.
Autun, Honorius D ' 414.
Auxerre 38, 52.
Bácsmegyei Napló 269, 274.
Badeni Lajos őrgróf 303.
Badier, Florimond 256.
Badoglio 179.
Bäumer, Suirbert 414.
Bajza József 88.
Bakonybél 410.
Balassagyarmat 125.
Ballagi Aladár 303, 304. — Géza 187,
188.
Balogh 125. — Albin 353, 394, 400,
403, 404, 406, 407, 410, 411. —
Jolán 107, 262.
Bánffy 272.
Bannister, H . M. 389.
Bányai László 273.
Bányászati-Kohászati közlemények
83.
32
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Barázda 275.
Bárd Oszkár 271, 272.
Barits Adalbert 188.
Barla-Szabó Titusz 439.
Bars 269.
Bartalis 272.
Bártfai Szabó László 90.
Bartha Miklós 268.
Bartoniek Emma 90, 197, 198, 352,
368, 413, 4 3 j , 437.
: Leh
mann
Paul,
Mitteilungen
aus
Handschriften 467.
Bâta 408.
Batthyáneum, Gyulafehérvár 321.
Batthyány 1, 162, 41 j . — Ignác 213.
— Vince 169.
Baumstark, A. 378.
Bay Ferenc 126, 318.
Becket Tamás 227.
Bécs 54, 55, 69, 70, 71, 10j, 182,
240, 241, 243, 267, 290, 303, 30$,
320. —i Baumeister-nyomda 69.
—i Corvina-gyűjtemény 10$. —i
Magyar Űjság 267. —i National
bibliothek 182. —újhely 5 j .
Béda 232.
Behyna Gyula 76.
Beiméi József 137, 138.
Beissel, St. 373, 378.
Békési Emil 213.
Bél Mátyás 72.
Béla, I. 1 király 408. —, I I I . király
226, 227, 426, 427, 430, 454.
—, IV. király 218, 400.
Beleth, Johannes 38, 229, 452.
Belgium 22, 41, 392, 432.
Belgrád 178.
Belnay 137.
Bembus, Bernardus 106.
Benedek, Szent 379, 383, 384, 387,
408, 440. — Elek 275.
Benevento 103.
Benkő 56, 57. — József 63.
Beran, Jozef 353, 402.
Bérczy Károly 73.
Berde Mária 272.
Berlin 290.
Bernardus Cremifanensis 443.
Bernát spalatói érsek 219, 220, 418,
419» 437> 439> 44°- —» S z e n * I O 3 Bernis 168.
Bernold, Konstanzi 224, 414, 420.
Bertin 168.
Bertoni Giulio 99.
Berzsenyi Dániel 60.
Bethlen 306. — Gábor 247. — Kata
320, 321.

Bétsi Magyar Merkurius 193.
Betűmetszés mesterségének magyar út
törője, A —. Gárdonyi Albert 69.
Bibliofilia 93. — ellentéte a bibliofóbia. T*. Z. 475.
Bibliográfia 488, 492.
Bikfalvi Falka Sámuel 69, 70, 71.
— — — özvegye, Tokodi Eszter
70.
Birnbach, Rudolf 166.
Bischoff B. 468.
Bisztray Gyula 87, 88, 90.
Bizánc 22, 227, 432.
Bleyer Jakab 305.
Bocca 179.
Bock, F. 403.
Bod Péter 319, 320.
Bodó János, Szentmártoni 86.
Boldva 22, 48, 213, 217, 218, 219,
220, 221, 224, 230, 431, 440, 454.
—i Szt. János-apátság 31, 53, 68,
419, 421, 423, 427, 429, 433, 437,
455Bologna 98, 106, 233.
Bompiani T79.
Bona di Savoia 108.
Bonfini 241.
Bonipertus pécsi püspök 410.
Borbély István 273.
Bornemissza Anna 248, 260, 261. —
-kötés 248, 249.
Boros Vilmos 89.
Borovszky Samu 234.
Borsó herceg 98, 99.
Borsod—Miskolci Múzeum 126.
Bottló Béla 82.
Bouffiers 168.
Bozók 230.
Bőle Kornél 110.
Böszörményi Emil 74.
Brandis, Lucas 236. — Marcus 236.
— Matthaeus 236. — Moritz 234,,
236, 238, 244.
Brassó 137. —i Lapok 268.
Breitenbach 237.
Breslau 242.
British Museum 108, 237.
Brockmann 168.
Bródy Sándor 160, 161.
Browe, P. 226.
Bruckenthal-múzeum 321.
Brunet 241.
Bruno, Szent 103, 376, 394.
Brunn 240, 243.
Bucaresti Lapok 268.
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Buda 60, 69, 70, 107, 137, 171, 183,
234, 240, 242, 243, 303, 304, 305,
463. — pap 217.
Budapest 176, 178, 267, 268, 290,
345. —i olasz könyvkiállítás. A —
Mihalik Sándor 176.
Buday Júlia, M. 90.
Burián Pál 463.
Büdösy Pál 65—66.
Cabrol 2.
Caesarea 165.
Calabria 103.
Callimachus, Philippus 241.
Cambrai 53, 433.
Canaparius apát 376.
Canne vari 253.
Cantemir 140.
Canterbury 227.
Cápabőrbe kötött könyvek. Csapodi
Csaba 461.
Capialbi 97, 100, 101, 103, 104. —,
Galeazzo 103. —, Vito 103, 104.
Cappelli 179.
Carabellese, Francesco 100, 102.
Cardinal, Mme 166.
Catalogus fontium históriáé Hungaricae . . . Csapodi Csaba 205.
Cedam 179.
Cerbanus 227.
Cervantes 168.
Chaulieux 168.
Chevalier, Ulysse 453.
Childerich, II. frank király 390.
Chlodwig 387, 389, 433.
Ciano 9j.
Cicero 177.
Cimbora 275.
Cirillbetűs szláv szövegek nemzet
közi tudományos átírása. Kniezsa
István 149.
Clauser Mihály 284.
Cluny 28, 29, 39, 48, 53, 222, 229,
379Colbert 255.
Comenius 137.
Conradus Gallicus 236. — magister 113.
Copinger 234.
Corbie 25, 27, 43, 44, 45, 52, 53,
383, 433, 434, 435, 441, 455.
Corvin-kódex 105, 250.
Corvina 105, 109, 248, 260.
Cremona 229.
Csallány Dezső 128.
Csalog József 129.
Csanád vezér 409.
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Csapó József 137.
Csapodi Csaba 413. — —: Cápa
bőrbe kötött könyvek 461. — —:
Catalogus fontium históriáé Hung a r i c a e . . . 205. — —: Kozocsa
Sándor, Bevezetés a bibliográfiába
91. — —: Magyar katolikus egy
háztörténeti bibliográfia 196. —
—: A néma katalógus 277. — —:
Szent István korára és a korai
magyar kereszténységre vonatkozó
irodalmi feldolgozások, A. Kozo
csa Sándor 81. — —: Többeknek
93Császár Elemér 271
Csatkai Endre 55, 166, 168, 171.
— —: Régi soproni könyvgyűj
tők, könyvesboltok és olvasó kabi
nétek 54.
Csehország 144.
Csehov 149.
Csehszlovákia 266, 267, 268.
Csépán István, Györgyfalvi 321.
Csepreg 55.
Csepregi Lajos 312.
Cserny, Albin 442.
Csipkés Kálmán 128.
Csízió 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29,
30, 32;

Csokonai 76.
Cumont, F. 397.
Czibur András 88.
Czinke Ferenc 57.
Czobor Béla 367.
Czollner György 70.
Czuberka Alfréd 462.
Dalmácia 144, 439.
Damiani, Enrico 154, 155.
Dániel pap 217.
Dankó Joseph 1.
Darkó István 270.
Dauglefort, P. 388.
Dávid Antal 90. — Ferenc 200.
Davidson, John 307.
Dayka Gábor $7.
Deáki 68, 69, 213, 218, 220, 221,
222, 228, 230, 425, 429, 431.
De Avranches, Johannes 452, 453.
Debrecen 75, 76, 12j, 307. —i DériMúzeum 125. —i kötés 248, 26J.
Decimálás, szakozás 328.
De Crescentiis, Georgius 220, 439.
Decretum Maius 234, 237, 239, 240,
241.
Dedek 183.
Dégenfeld-Schomberg Pál gróf 345.
32*
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Délbácska 269.
Delehaye, H. 377, 394.
Déli Hírlap 269.
Delisle, L. 32, 43, 44, 46, 176, 387,
388, 391, 392> 394> 39í> 39*, 399»
406, 434.
Denifle 112.
Déri György i 2 j .
Deshoulières, Mme 168.
Deville, Étienne 255, 257.
Dezsényi Béla 284. — —: Horváth
Eugene, The Hungárián question
86. — —: Lehmann Ernst Herbert, Einführung in die Zeitschriftenkunde 201. — —: Régi adat a
hírlapkötelespéldányok beszolgáltatásának „mikéntjéhez" 456.
Dezső apát 217.
Dienes László 271, 272.
Diósgyőr 127.
Dioskorides 137.
Ditrich apát 444.
Dobai Székely Sámuel 65.
Dokumentáció 330, 492.
Dőld, Albán 369, 370.
Dorat 168.
Dormuth Árpád 129.
Doromby József 87.
Drági Tamás 240, 241.
Dubovitz István: A magyar föld
rajzi irodalom, 1936. Supka Ervin
206.
Dudik B. 240.
,
Dugonics András 208.
Durandus 19, 38, 45, 438.
Du Seuil 2J7, 258.
Dzurányi László 268.
E.beczky 341.
Éber László 248.
Ebner, A. 25, 375, 376, 378, 396,
402, 443.
Echternach 41.
Edelmann Károly 173, 174.
Edvi Illés Aladár 323.
Eger 140.
Egkenfelder Lénárt 54.
Egyed, Szent 408, 437, 439.
Egyes államok könyvtárügye 480.
Eisemann 183.
Ellenzék 267, 268.
Első magyar kantiánus filozófia, Az

—. Joó Tibor 7$.
„Első magyar kantiánus
kérdéséhez,
Az
—.
Dezső 307.

filozófia"
Trócsányi

Endre Károly 272.
Endters Márton 56.
Énekek Éneke 97, 100, 103.
Enyvvári Jenő 78.
Erasmus Rotterdamus 106.
Erb Frigyes 463.
Ercole herceg 98.
Érd 303.
Érdekesebb hírek 48 j .
Erdéllyi Magyar Hir-vivö. Tr. Z.
311.
Erdély 69, 144, 240, 242, 247, 248,
258, 259, 260, 262, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 273, 274, 27J,
320. —i Fiatalok 274. —i Heli
kon 272. —i Irodalmi Szemle 273.
—i Iskola 275.
Erdélyi Lajos 439.
Erdélyi Lapok 269.
Erdélyi László 232, 410.
Erdélyi Múzeum $7, 273. — Nem
zeti Múzeum 286, 290, 294. —
Szemle 272, 273. — Tudósító 274.
Ernst Lajos 105.
Ernyey József 67, 213, 215, 434,439.
Érsekújvár 269. — és Vidéke 269.
Erzsébet, Szent 228, 229.
Este-könyvtár, Modena 98. —i Hippolyt 406.
Esterházy éo, 184.
Esti Lap 270. — Üjság 269.
Esztergom 239, 243, 303, 365, 400,
407» 439, 440.
Eszterháza 58.
Eustachius 377.
Evangélikus Élet 274.
Éve, Clovis 253, 256. — Nicolas 253,
256.
Ezerhatszáznyolcvannegyediki felsza
badító hadjárat angol- és német
nyelvű naplójáról. Az — Harsányi András 303.
Falka Sámuel, Bikfalvi 69, 70, 7 1 .
— — — özvegye, Tokodi Eszter
70.
Faludi 72.
Fancev, Franjo 446, 452.
Farkashida 237.
Farlatti 49.
Federici 241.
Feger, Theobald 240, 242, 243.
Fehér Ipoly 184.
Féja Géza 270.
Fejér 188. —megyei és Székesfehér
vári Múzeum 129.
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Felvidék 86, 90, 123, 135, 266, 267,
269, 270, 271, 274, 27J. —i Ma
gyar Hírlap 268.
Felvilágosító szolgálat 330.
Fénélon 138.
Fényes Dezső 125.
Fényképezés és mikrofilm 333, 492.
Ferenc, I. francia király 254. — I.
király 59.
Ferrara 99, ico, 103.
Ferrères, J. B. 378.
Fers pointillés 256.
Festetich Andor 161.
Festetics György hg. 322. — -könyvtár, Keszthely 71. — -palota 322.
Filipecz János 240, 241.
Finály Henrik 273.
Firenze 98.
Fitz József 88, 90, 184, 240, 244,
352, 413, 471, 474.
Fleury z6, 27, 383, 384.
Fodor Gyula 74.
Foicy 27.
Folyóiratszemle, 1938. Gronovszky
Iván 325, 476.
Forster 198.
Fort Sándor 80.
Forum 271.
Förster Rezső 89.
Fővárosi Könyvtár ld. Könyvtár. —
Évkönyve, A —. Oszetzky Dénes
78.
Fraknói Vilmos 98, 99, 100, 102, 240.
Franciaország 22, 25, 27, 28, 39, 41,
43> J2> 53> I Q 6 , x44) ^ 6 , 221, 2jo,
2J2, 254, 258, 259, 265, 32O, 3J2,
388, 392, 401, 423, 427, 432, 433,
434, 441, 44J, 446, 454.
Franke, Johann 166.
Frankenburg 61.
Frankfurt 183, 242.
Franyó Zoltán 270.
Franz, A. 446.
Frauenheid 184.
Friaul 241.
Frigyes, III. császár 240.
Friss Újság 270.
Fuchs X. Ferenc 365. — Sámuel 75,
76.
Fulda 25.
Fuscararius, Ludovicus 106.
Füle 218.
Fülöp, I I I . spanyol király 251. —,
IV. spanyol király 251.
Füssy Tamás 409.
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Gábriel Asztrik 1.
Galla Ferenc 417.
Gálos Magda 161.
Garáb 409.
Garai Kata Erzsébet 261.
Garamszentbenedek 408.
Gárdonyi Albert 169.
— — A betűmetszés mesterségének
magyar úttörője 69.
— Könyvtárrendezés
a
XVIII.
század végén 142.
Gazdaságbéli Gyűjtemény 93.
Gazdaságot tzélozó Űjság 71, 72, 93.
Gellért, Szent 229, 408, 411.
Géniusz 270.
Genthon István 185.
Gerardus de Lisa 242.
Gerecse 76.
Gerevich Tibor 435.
Gergely, VII. pápa 411, 414, 416,
441.
— IX. pápa 218, 228.
— Tours-i Szent 215, 389, 391,
394, 397— -nemzetség 409.
Gessner 138.
Gét István 137.
Géza fejedelem 436. —, I. király 408.
Gilbert, K. 425, 434.
— somogyvári apát 220, 418, 419.
Giuffrè 179.
Gizella királyné 443.
Glasgow 303.
Glasul Minoritatilor 273.
Goethe 58, 167.
Gombos F. Albin 205, 206, 376, 402,
405, 407.
Goriupp Alísz 90, 201.
Gottlieb 180, 182.
— Antal, máramarosi 139.
Gotzig Ignác 142.
Govdelász 138.
Gömöri Jenő 270.
Gönczi Ferenc 126.
Grabmann M. 110, 112, 120, 122.
Graf András 138, 140.
Granada 105.
Gratianus 143, 445.
Graupe 183.
Greceanul, Nicodim 139.
Gregorius 102.
Grolier, Jean 253.
Gronovszky Iván 90.
— —: Folyóiratszemle 1938. 325,
476.
: A Magyar Könyvtáro
sok és Levéltárosok Egyesületének
Évkönyve II. 87.
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Grotefend 424, 425.
Gruel, Léon 2$2.
Gulácsy Irén 272.
Gulyás Pál 89, 90.
Guttmann János 265.
Gyallay Domokos 272, 275.
Gyöngyös 140.
Győr 55, 57, 60, 126, 137, 166, 168,
190, 318, 319, 446, 452, 454.
—i Városi Közkönyvtár 126, 318,
319.
György kalocsai érsek 410.
György Lajos 273.
Győri Illés István 268.
Győri közkönyvtár negyven éve. A
— Supka Ervin 318.
Győri Dezső 274.
— Tibor 472.
Gyulafehérvár 321. —i Batthyáneum
321.

Haas Ignác 57, 58.
Habért de Montmort 255.
Habsburg-ház 247.
Hadrianus 377, 380.
Haebler 242, 244.
Hagedorn 58, 168.
Hahót 409, 455. —i kódex 20, 41,
214, 227, 229, 352—412, 434, 454,
455. —i Szent Margit apátság 455.
Hain 234.
Hajnóczy Iván 137, 138, 140, 187.
Halász Gábor 90.
: Justh Zsig
mond ismeretlen naplói és más
kéziratai. 159.
Halotti Beszéd 213, 214, 221, 229,
431.
Hamburg 248.
Hamman, Joannes 243.
Hampel József 367.
Hampson 42.
Hamvas Béla 79.
Hanau 258.
Hannover, E. 252.
Harsányi András: Az 1684-i fel
szabadító hadjárat angol- és né
metnyelvű naplójáról 303. — —:
Szegedi-Kis István két nyomtat
ványa Edinburghban 306.
— István, id.: X V I I I . századi nyom
tatványok eddig ismeretlen szer
zői 187.
Hartleben Konrád Adolf 169, 171.
Hase, Oskar 242.
Hatvani István 188, 189.
Hauptmann, Gerhard 161.
Havass Rezső 206.

Hazánk legrégibb liturgikus könyve:
a Szelepchényi-kódex. Radó Polikárp 352.
Házi Jenő, vitéz 54.
Hébe 311.
Heckenast Gusztáv 171, 172, 174.
Heilig Konrád 50, 51, 421, 422, 425,
435Helinandus 394.
Hellebrant Árpád 82, 234, 349, 350.
Heltai Gáspár 184, 199.
Henrik, IL, császár 227. —, III.,
francia király 256. —, IV., francia
király 256.
Herczeg Ferenc 458.
Hess András 177, 234, 240, 242.
Híd 274.
Hieronymus 101.
Híradó 269.
Hírlapbibliográfiákról. Mokcsay Jú
lia 458.
Hírlaptár 322, 456, 457.
Hitel 274.
Hocedez, E. 119.
Hochfeder, Caspar 242.
Hódmezővásárhely 140.
Hodosi Karácsonyi Lázár 192.
Hoepli 179.
Hoffmann Edith 183, 184, 435.
:
A Széchényi Könyvtár új Corvin
kódexe 105.
Hollandia 22, 41, 106, 256, 392, 432.
Holub József 235.
Hóman Baunt 322, 426.
Hóman—Szekfű 197, 198, 237.
Honorius 229.
Horányi 188.
Horvát István 234.
Horváth Aranka, Schöffer Aladárné
184. — Endre 137, 138, 140, 141.
— —: Magyarországi
újgörög
könyvek és könyvtárak 136. —
Eugène: The Hungárián question.
Dezsényi Béla 86. — Jenő 86. —
Ignác 239.
Horvátország 144.
Hubay Ilona 353,368.
: Mátyás
király törvénykönyve 234.
Hugó apát 410.
Hunyadi János 102. — Mátyás 98,
105—107, 183, 184, 234, 235,
237—243, 247. — Sándor 272.
Hunyady József 367.
Huszti József: Andreáé Pannonii
expositio super Cantica Canticorum 97.

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ
ffland 167.
Igló 269.
Ignotus 271.
Illyésházy István 239.
Ilosva 70.
Imprimatúra — impresszum 94.
Imre király 219, 418, 427, 439. —,
Szent 227, 229, 443.
Imrédy Béla <)j.
Ince, III. pápa 218, 228, 418, 437,
443» 445Incze Henrik 313.
India 290.
Ingolstadt 234.
Inhaltsangabe 94, 209, 335, 496.
Institoris Gábor, Mossótzi 169.
Ipolyi Arnold 185.
Ismeretlen felelet Pázmány Bizonyos
Okaira. Sárkány Oszkár 185.
Ismertetések 78, 201, 318, 467.
István, Szent 22, 26, 38, 47, 50, 81,
103, 183, 226, 227, 229, 352, 374,
391, 400, 404, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 422, 425, 438, 443.
Itália 1. Olaszország.
Ivanics Zsigmond 463.
Ivánka Endre: Egy kassai kódex
útja a XV. században 180.
Iványi-Grünwald Béla 88.
akab nyitrai püspök 218.
Jakab Elek 324.
Jakabffy Elemér 272.
Jancsó Elemér 273.
Jankovich 65, 169. — János 137.
Jankovics Marcell 271.
János Albert lengyel király 241. —,
Keresztelő Szent 216, 217, 221.
Janovics Jenő 271.
Jaschik Álmos 179, 248.
Jászi Oszkár 272.
Jékely Zoltán 474. — —: Szarvasi
Margit,
Magánkönyvtáraink
a
X V I I I . . c zázadban 319.
Jenéi Ferenc 319.
Jeruzsálem 53, 432, 454.
Jesinger, A. 166.
Jó Estét! 270.
Joachim de Fiore 223.
Johannes Dacus 112.
Jónás Alfréd: Színházi évkönyvek,
zsebkönyvek és almanachok a Nem
zeti Múzeum Széchényi Könyv
tárában 312.
Joó Tibor 307, 308. — —: Az első
magyar kantiánus filozófia 75.
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Joó Tibor: A Kálmáncsehi-breviá
rium útja 183.
Jotsaldus 410.
József, II. császár 57, 166.
Jövő 267.
Jugoszlávia 269, 270, 274.
Justh Gyula 160. — János 160, 164.
— Zsigmond 159—164. — — is
meretlen naplói és más kéziratai.
Halász Gábor 159.
Justinianus 143.
K* S.: Seregély Emma, Magyar tör
téneti bibliográfia 1936. évről 82.
Kachelofen, Konrad 234, 235, 236,
217, 238, 239.
Kacs 230.
Kacsó 272.
Kádár Imre 271, 272.
Käppeli, Thomas M.: Zwei thomistische Opuscula-Codices in der
Bibliothek des Ungarischen Natio
nalmuseums 11O.
Kaindl 426.
Kalangya 274.
Kálmán király 224, 231.
Kálmáncsehi-breviárium útja. A —
Joó Tibor 183. — Domokos 183.
Kalonász, Gavril 140.
Kampis Antal 262.
Kanonokok és szerzetesek litániája a
Pray-kódexben. Kühár Flóris 6j.
Kant 75, 76, 308.

Káplány Géza 89.
Kaplyonmonostora 409.
Kaposvár 126.
Kapp—Goldfriedrich 242.
Karácsony Imre 414, 439.
Karácsonyi János 213, 215, 218. —
Lázár, Hodosi 192.
Karai László 240, 241.
Karapács Demeter 139.
Karcag 140.
Kardos Tibor 241.
Károlyi-levéltár 341, 342.
Kárpáti Magyar Hírlap 269.
Kassa 123, 125, 180, 182, 183, 188,
270. —i akadémiai könyvtár 142.
—i kódex útja a XV. században.
Egy — Ivánka Endre 180. —i
Napló 267. —i Újság 270.
Katalogizálás 327, 491.
Katholikus Hitélet 274.
Katona 188.
Kazinczy Ferenc 55, 56, 57, 61,
187—190. — Társaság 270.
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Kázmér, ÍV., lengyel király 237, 239,
241.
Kecskemét 126, 137, 140. — i Városi
Múzeum 126.
Kelemen, Alexandriai Szent 215.
Kelényi Béla 69, 90.
Keleti Újság 268.
Kellner, Altmann 443.
Kemény János báró 272.
Kende László 189.
Keresztény Magvető 274.
Keresztkatalógus, vagy szótárkataló
gus 94.
Keresztúr 55.
Keresztúri Sándor 273.
Kereszty 312.
Keresztény Magvető 273.
Kertész János 275.
Keszler József 254, 258, 265.
Keszthely 124. —i Festetics-Könyv
tár 71. —i múzeum 125.
Két könyv útja. Ivánka Endre: Egy
kassai kódex útja a X V . század
ban 180. — Joó Tibor: A Kál
máncsehi-breviárium útja 183.
Kézi nyomda 1789-ben. Tr. Z. 309.
Kéziratkatalógusok, kézirattan 494.
Ki látta az Ungrische Oekonomische
Zeitung-ot? T r . Z. 312.
Kiállítások 483.
Kiáltó Szó 274.
Kiesewetter 308.
Kilián Károly 60, 171.
Kis János 57, 60, 61.
Kisbán Miklós 272.
Kisebb közlemények 6y, 176, 303,
4j6.
Kisfaludy Sándor 167.
Kiskartal 343, 344, 345, 34e, 348.
Kismarton 55, 60.
Kiss Lajos 127. — Miklós, Tóthfalusi 47$.
Kleinod Antal (Ferdinánd) 57, 166.
Klemperer, Viktor 236.
Klesch Dániel 349.
Knauz Nándor 1, 368, 400.
Kniewald Károly 2, 43, 214, 216,
217, 220, 224, 226, 352, 365, 367,
368, 374, 375, 377, 380, 383, 3 8 j ,
391» 35>2. 397» 398, 399» 4°i> 4°3>
405, 409, 417, 431, 436, 444, 455.
— —: A Pray-kódex Sanctoraleja. 1. — —: A Pray-kódex tar
talma, kora, jelentősége 413.
Kniezsa István: Cirillbetűs szláv szö
vegek nemzetközi tudományos át
írása 149.

Knoblauch, Wilhelm von 166.
Koberger, Anton 242, 243.
Kódexismertetések 486.
Kodolányi János 270.
Kollányi Ferenc 366.
Koller József 319.
Kolozsmonostor 408.
Kolozsvár 70, 248, 265, 267, 268,
270, 272, 273, 285, 286, 287, 288,
290, 294, 299. —i Szemle 272.
Koltay-Kastner Jenő 101.
Komárom 123, 125, 166, 270, 271.
Komnenos Mihály 42.
Kompolt 230.
Konstantinápoly $3, 454.
Kónyi István 319.
Kooperáció 492.
Kornis Benedek 243. — Kata 261.
Korunk 272.
Kós Károly 271, 272, 275.
Kosa János: A magyar kölcsönkönyvtárak kezdetei 463.
Kotzebue 58, 167, 168.
Kovachich, Martinus Georgius 240.
— Márton György 319.
Kovács Dezső 272. — S. 59, 60.
Kovacsóczy M. 196.
Korányi 140.
Kozocsa Sándor 89, 164. — —: Be
vezetés a bibliográfiába. Csapodi
Csaba 91. — —: Csapodi Csaba,
A Szent István korára és a korai
magyar kereszténységre vonatkozó
irodalmi feldolgozások 81.
Kölcsönzés 492.
Köln 21, 41, 394.
Könyv, mely valóban
megjelent.
Anyagi Jenő. Verses regény. Szem
ző Piroska 72. —be préselt virá
gok és vízfoltos könyvek. Tr. Z.
474. —becslés. Tr. Z. 310. —be
szerzés 326.
Könyves Máté 312.
Könyvismertetések 489. —kölcsönzés
329, 492. —kötés, restaurálás 333,
492. —restaurálás 492. —részletek
nem a maguk helyén. Zoványi
Jenő 199.
Könyvtár, bécsi nemzeti 182. —,
budapesti Akadémiai 234, 235. —,
budapesti egyetemi 131, 289. —,
budapesti műegyetemi 131. —,
edinburghi egyetemi 306. —, Fő
városi 78, J9, 170, 289. —,
glasgowi egyetemi 303. —, Győri
városi köz- 126, 318, 319. — kas
sai akadémiai 142. —, keszthelyi
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Festetics 71. —, kolozsvári egye
temi 287, 291, 296, 297, 300. —,
lipcsei Deutsche Bücherei 201. —,
Marosvásárhelyi Teleki 69, 319,
321. —, modenai Este 98. —, Or
szágos Széchényi 62, 71, 73, 75,
76, 88, 93, ()j, 102, 104, 105, 109,
131, 140, 155, i j 9 , 160, 183, 184,
185, 189, 192, 199, 201, 234, 239,
244, 264, 275, 276, 278, 287, 288,
3°4» 307» 3 " » 3*3» 322, 323, 3S2>
413, 456; 4s8, 467, 468, 471, 474,
47 j . —, pápai református kollé
giumi 192. —, párizsi nemzeti
113. —, pécsi egyetemi 131. —,
Ráday 258. —, soproni városi
128. —, szegedi egyetemi 285,
288, 291, 295, 296, 297, 300, 302.
—, szegedi Somogyi 128.—, propa
gandája. A — 331. —ak együtt
működése. A — 332. —ak neveze
tesebb gyarapodásai 484. —épület,
technikai berendezése, új találmá
nyok 476, 491. —használat 492.
—i katalógusok 493. —i Tuda
kozó 131. —osegyesületek 479.
—osképzés 478, 495. —rendezés a
X V I I I . század végén. Gárdonyi
Albert 142. —tan, könyvtárpoli
tika 489. —típusok 479, 490.
—történet és egyes könyvtárak is
mertetése 482, 490.
Könyvtörténet, kódexismertetések
486.
Kőszeg 190, 191. —i városi levéltár
191. —i városi múzeum 190, 192.
Köteles Sámuel 75, 307.
Közép-Európa 86.
Közgyűjtemények
országos
főfel
ügyelőjének felügyelete alatt álló
közgyűjtemények működése 1938ban. A — Pasteiner Iván 123.
— Országos Főfelügyelősége 130.
Központi Címjegyzék 131.
Krakkó 242, 243.
Kremsmünster 441, 443.
Kristóf György 273.
Kronperger Antal 192.
Krucsay József 323.
Krusch 434.
Kulmbach 56.
Kultúra 273.
Kuncz Aladár 272.
Kühár Flóris 26, 215, 223, 353, 374,
37í> 377> 38°> 409» 413» 418, 423>
431, 436, 437, 44j. — —: Kano
nokok és szerzetesek litániája a
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Pray-kódexben 67. — —: Kniewald
Karoly,
A
Pray-kódex
Sanctorale-ja. Fordította —. 1.
— —: A Pray-kódex rendeltetése,
sorsa, szellemtörténeti értéke 213.
Lajos, X I I I . király 251, 255, 256,
259. — XIV. király 251, 25$, 257.
Lamatsch Sándor 80.
Lambach 183—185.
Lan derer és Heckenast 173.
Lantos Adolf 183.
Lányi Ottó 90.
László, III. király 426, 427. —,
Szent király 220, 223, 227, 229,
408, 409, 416, 424, 428, 430, 431,

438>/439>/4$5- — József, K. 89.

Latabár Károly 129.
Laurentius Leodiensis 411.
Lauringer Ernő 128.
Le Play 162.
Leclercq 21, 26, 38, 45.
Le Gascon 253, 256, 257, 258.
Legyező-díszes könyvkötések Erdély
ben. Tolnai Gábor 247.
Lehmann, Ernst Herbert: Einführung
in die Zeitschriftenkunde. Dezsényi Béla 201. —, Paul: Mittei
lungen aus Handschriften. Bartoniek Emma 467.
Lehóczky Tivadar 208.
Lemièrre, Georges 256.
Lengyel Alfréd 126, 318, 319. —
József j6, 307.
Lengyelország 144, 241, 343.
Lenhardt E. 312.
Leningrad 44, 45.
Leó, IX. pápa 410. —, Nagy Szent
215.

Lepold Antal 368.
Lerch József 69.
Leroquais, V. 1, 2, 19, 21—26, 28,
2
9> 32> 36> 38> 4°> 43> 46, 51. 52>
381, 382, 383, 384, 388, 391, 394,
399, 401, 406, 434, 443, 445.
Lessing j8, 168.
Leszih Andor 126, 127.
Lettner József 136, 137.
Léva 269.
Levélszekrény. Trócsányi Zoltán. 93,
208, 322, 474.
Lexikonok 495.
Leyden 21.
Lichtenberg, Johannes von 112.
Lieduinus bihari püspök 407, 410.
Ligeti Ernő 271, 272.
Lignamine, Joannes Philippus 244.
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Limoges 29.
Lintillac, Eugène 453.
Lipcse 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 243, 244.
London 183, 307.
Longueville hercegnő 255.
Lonicerus 137.
Lotharingiai Károly herceg 306.
Lowe, E. A. 371.
Löffler, Kari 166.
Lucca 98.
Luce 179.
Lúgos 272.
Lukács érsek 226.
Lukinich Imre 271.
Luxenburg 22, 41, 392, 432.
Luxeuil 2$, 434.
Lübeck 236.
Lükő 125.
Lyon 50, £2, 242.
Maastricht 374.
Madrid 176.
Mády (Hilscher) Zoltán 345.
Madzsar Imre 426.
Märisch-Ostrau 268.
Magdeburg 236.
Magistretti 371.
Magvető 274.
Magyar Diákszemle 274. — énekes
könyvecskék ausztriai olasz nyom
dákból Visnya Aladár 190. —
Figyelő 271. — írás 270. — kato
likus egyháztörténeti bibliográfia.
Csapodi Csaba 196. — Kisebbség
272. — kölcsönkönyvtárak kezde
tei. A —. Kosa János 463. — köl
csönkönyvtárak kezdetei. A —.
Szemző Piroska 165. — Könyv
szemle 60. évfolyama. 474. —
Könyvtárosok
és
Levéltárosok
Egyesülete 80, 91, 94, 213, 285,
323, 458. — Évkönyve II. Gronovszky Iván 87. — Kurir 194. —
Lapok 269. — Minerva 271.
— N a p 268. — Nemzeti Múzeum
55> 65, 73, js, 93, 97, n o , 124,
177, 178, 183, 184, i8y, 192, 199,
234, 239, 264, 275, 278, 289,
322, 323, 341, 343, 344, 366, 413,
474. 475- — Nép 275. — Nép
egészségügy 275. — Szó 270. —
Történeti Múzeum 126. — Tudo
mányos Akadémia 98, 101, 158,
289. — Tudományos Akadémiai
Almanach 1938-ra. X. 82. — Új
ság 71, 93, 268. — Vasárnap 27J.

Magyarország 18, z6, 31, 50, 52, 53,
72, 83, 86, 97, i 3 í , 136, 139—141,
144, 177, 178, 183, 184, 193, 214,
226, 227, 230, 241, 243, 248, 258,
265, i66, 275, 276, 285, 303, 320,
342, 349, 352, 365, 367, 377, 388,
}97> 599, 4CO, 401, 411, 422, 424,
427, 430, 432, 433, 436, 441, 444,
446, 4J4, 455, 461. —országi új
görög könyvek és könyvtárak.
Horváth Endre 136.
Mai, Angelo 103.
Mainz 41, 183.
Maioli 253.
Makkai László 82, 311. — — és M.
Horváth Magda: A magyar könyv
gyűjtő kézikönyve. Trócsányi Zol
tán 470. — Sándor 272.
Maiéter István 271.
Mannsfeld bécsi könyvnyomtató 69.
Mantegna 108.
Mantova 105, 108.
Mantuano, Giovanni Battista IOJ —
108.

Manuel császár 232.
Máramarosi Gottlieb Antal 139.
Máramarossziget 76.
Marchiennes 27.
Marczali Henrik 426, 429.
Mária Terézia 190, 192. — X I V .
Lajos felesége 251.
Máriássy Anna 462.
Markó Árpád 89, 343.
Marmontel 138.
Maroilles 27.
Marokkó 255.
Marosvár 408.
Marosvásárhely 69, 270. —i Teleki
könyvtár 69, 319, 321.
Marosvécs 272.
Maróthi György 138.
Martène 67.
Martinus Dacus 112.
Márton, Szent 409. — István 75,
307, 308.
Martyrologium
43, 50,
53. —
Usuardi 43, 427, 454.
Masaryk 271.
Második Rákóczi Ferenc hadi újságja. Szimonidesz Lajos 341.
Máté Károly 90, 204.
Mátrai László 90.
Mátyás király 1. Hunyadi Mátyás.
— király törvénykönyve. Hubay
Ilona 234.
Max Emmanuel bajor választófejedelem 306.

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ
Maximinus 387, 39j.
Mayer 168.
Mazarin 255.
Mazzatinti 100.
Mécs László 270, 271.
Mecsek 127.
Medici Mária 253.
Mednyánszky Jónás 461.
Megszállott területek magyar idő
szaki sajtója. A —. Mokcsay Jú
lia 266.
Melich János 271, 458.
Melius Péter 199.
Melk 184, 185, 441.
Mendelssohn 58.
Meneghelli, Attilio 101.
Méray Horváth Károly 160.
Mercurius Hungaricus 93, 342, 343,
351. — Veridicus ex Hungária
341, 342, 343, 344, 346, 347, 349,
351Merseburg 236.
Metastasio 138, 139.
Metszettörténet 495.
Meunier, Charles 253.
Mezőkövesd 127.
Michel Zakariás 56.
Micrologus 1, 215, 219, 224, 231,
413—455Migne 38, 43, 180, 376, 379, 389,
401, 414, 415, 416, 430, 4J2, 453.
Mihalik Sándor: A budapesti olasz
könyvkiállítás 176.
Mihály, Szent 384, 387, 408.
Mihályfi 228.
Mikes Imre 268, 269.
Miklós, Szent 423, 442.
Mikó Imre gróf 273.
Mikrofilm 333.
Miksa, német-római császár 184, I 8 J .
Milano 98, 108, 109, 193.
Milton 168.
Milyen irányban haladnak a könyv
tárak? 325.
Mindenes Gyűjtemény 59, 60, 166,
168.
Mirandola, Pico della 106.
Miske Kálmán br. 129.
Miskolc 126, 140, 185, 217, 230.
Miskolczi Miklós 138.
Mitrovica 406.
Modena 98, 99, 100. —i Este-könyv
tár 98.
Mogilas Péter 139.
Mohlberg, Kunibert 1, 415, 427.
Mohorai Vidfy Ambrus 235, 240,
241. — Vidfy Miklós 240.
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Mohr 55.
Mokcsay Júlia: A hírlapbibliográfiák
ról 458. —: A megszállott terüle
tek magyar időszaki sajtója 266.
Molière 25 j .
Molnár Albert, Szenei 137. — János 187.
Molter 272.
Mommsen, Theodor 103.
Mondadori 179.
Monoki István 273.
Montecassino 26, 221, 383.
Montfaucon 98.
Monyoród 409.
Monza, Antonio da 108.
Mór, Boldog 407, 412.
Moravcsik Gyula 136, 140.
Moravek Endre 72, 73.
Morin, Germain 371, 414, 446, 452.
Morvái János 73.
Mossotzi Institoris Gábor 169.
Munkács 123, 269.
Mussolini t)j, 104, 176.
Műemlékek Országos Bizottsága 126.
Müller Ferenc 166—168. — József
169—171, 463.
München 234.
Münster 21.
Nagy Dániel 272. — Károly 371,
380. — László 130.
, S. 272.
Nagyappony
321. —i Apponyikönyvtár 321.
Nagyasszony 271.
Nagybecskerek 269.
Nagyenyed 321.
Nagyszeben 137, 139, 199, 321. —i
Bruckenthal-múzeum 321.
Nagyszombat 136, 137, 247, 248,
265. f
Nagyvárad 54, 189, 269, 270, 273.
Nánási Mihály j6.
Napkelet 268, 271, 272.
Napló 269.
Narancsik Imre 270.
Néma katalógus, A —. Csapodi
Csaba 277.
Nemescsó 190.
Németh László 57.
Némethy József 74.
Németi Mihály 60, 168.
Németország 41, 60, 144, 166, 171,
204, 227, 256, 297, 377, 383, 401,
432.
Nemzeti kisebbségek 270. — Kultúra
271. — Múzeum 1. Magyar. —
Színház I 6 I , 312. — Újság 194.
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Neuhold J. Jakab 55.
Neu-Korvey 25.
Neuss 21.
Nicolaus de Alsentia 243.
Nilles, N . 395, 396, 406.
Nógrádvármegyei Nagy Iván Mú
zeum I2J.
Nostradamus 208.
Novaiv Ernő, v.: A magyar sebész irodalom bibliográfiája. Znakovszky Emma 472.
Novati 434.
Nürnberg 240, 242, 243.
Nyíregyháza 127.
Nyíreő Éva 90. — István 89, 90.
Nyírkállai 235.
Nyírő József 272, 275.
Nyitra 365, 366, 401, 408.
Nyitray Benjámin 185. — J. 185,
186.
Nyomdai, könyvkötési árak s az író
kiadó helyzete 1841-ben. Trócsányi
Zoltán 195.
Nyomdászattörténet, ősnyomtatvány
katalógusok 494.
Nyúl é n e k e . . . ki-bocsáttatott Túróczi-Trostler József által. Tr. Z.
85.
Ocskay 415.
Odilo clunyi apát 379, 404, 410, 446.
Odor István 57.
Oláh Miklós érsek 440.
Olaszország 98, 100, 103, 106, 144,
176, 177, 179, 251, 252, 253, 254,
256, 439.
Olosz 272.
Olschki, Leo S. 257.
Olvasótermi használat 329.
Orbán pap 54. —, VIII. pápa 444.
— László 89.
Oros pannonhalmi apát 233.
Oroszlán Zoltán 405.
Oroszlános 409.
Országos Könyvforgalmi és Biblio
gráfiai Központ y% 130, 131, 135.
— Széchényi Könyvtár 1. Könyv
tár.
Osvát Kálmán 270.
Oszetzky Dénes: A Fővárosi Könyv
tár Évkönyve 78.
Otto, Freisingi 227. —, II. német
császár 377.

P . mester 226, 233.
Paál Árpád 271, 275.
Pais Károly 168.
Paksi Mihály, Szathmáry 190. —
Simeon, Szathmáry 190.
Palágyi Lajos 160.
Pálffy Miklós 89.
Pálfi 306.
Pallaghy Béláné 185.
Pálóczi Horváth Ádám 319.
Pamphilius, Szent I 6 J .
Pannonhalma 26, 69, 220, 221, 223,
230, 409.
Pannónia 406, 411.
Panzer 234.
Pápa 307. —i református kollégium
könyvtára 192.
Papandrea, Luigi 101, 103, 104.
Páriz Papai, Franciscus 462.
Párizs 29, 45, 159, 163, 164, 183,
226, 233, 242, 377, 397. —i forma
kötés. Tr. Z. 311.
Párniczky-Bátyka 235, 239.
Passau 33, 242, 441.
Pasteiner Iván: Á közgyűjtemények
országos főfelügyelőjének felügye
lete alatt álló közgyűjtemények
működése 1938-ban 123.
Pásztortűz 268, 272.
Patzkó Ferenc 137, 138.
Pauler Gyula 213.
Paulovics István 405.
Pável Ágost 129, 130.
Pavia 99.
Payr Sándor 56, 190.
Pázmány Péter 366, 444.
Pécs 127, 411. —i Városi Múzeum
Pécsvárad 408.
Péczeli József 138, 166, 319.
Pelenkász Testvérek 138.
Pelster Fr. 118, 119.
Periszkóp 270.
Perlaky József 190.
Perny 168.
Pest 60, 137, 169, 171, 188, 463.
Petelei István 160.
Péter cassinói apát 26.
Péterffy Carolus 414.
Péteri 230.
Pethe Ferenc 70, 71.
Petravich Ignác 63.
Petrik Géza 63, 73, 188, 189, 191,
192.

Oskutatás a könyvtárakban 323.
öslakó 269.
Ösnyomtatványkatalógusok 494.

Petrovich Ignác 63.
Pez, Hieronymus 184.
Pfundtner Mátyás 58, 59, 168.
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Piekarski, Kazimierz 238.
Pignatelli 105,
Pintér Jenő 63, 81.
Pippin 386, 390.
Pius, II. pápa 240. —, V. pápa 370.
Podlaha, A. 403.
Podmaniczky—Dégenfeld-könyvtár
343, 344, 345, 346» 35°-,
Podmaniczky Gézáné, gróf Dégenfeld-Schomberg Berta 343, 345,
349-,
Pongrácz József 192.
Popovics János 139. — Konstantin
140.
Poppo trieri érsek 404.
Pordenone 241.
Poteca, Eufrosin 139.
Potemkin 150.
Potthast 206.
Pozsony 54, 60, 61, 137, 171, 190,
230, 268, 270, 271, 321, 365, 410.
Pozzi 179.
Prága 70, 182, 271, 403, 424. —i
Magyar Hírlap 268.
Pray György 72, 213. — -kódex
!—53, 67, 68, 213—233, 352—455,
— Naptára 31, 33, 427—430. —
rendeltetése, sorsa, szellemtörténeti
értéke, A —. Kühár Flóris 213. —
Sanctorale-ja, A —. Kniewald Ká
roly 1. — tartalma, kora, jelentő
sége, A —. Kniewald Károly 413.
Prédis, Ambrogio de 108.
Preinlein 243.
Prikkel Marián 213.
Priscianus 411.
Privina 409.
Prónay Sándor báró 343, 346.
Puchász Károly 90.
Pulszky Károly 367.
Puskin 73, 74, 150.
Quentin—Bauchart 257.
Racki, Franjo 418.
Rácz Pál 270.
Radisics Jenő 367.
Radnóti Aladár 82.
Radó nádor 407. — Antal 160. —
István 128. — Polikárp 370, 371,
377, 380, 44c.
: Hazánk leg
régibb liturgikus könyve: a Szelepchényi-kódex 352.
Radulfus Glaber 405.
Radvánszky Albert báró 344.
Rády Elemér 270.
Rajcs Péter 57
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Rakics Vince 139.
Rákóczi-Biblia 259. — Ferenc, II.
208, 343, 461. — hadi újságja. Szimonidesz Lajos 341. — György,
I. 247, 258, 259, 461. — Zsig
mond 461, 463.
Rákosi Jenő 160, 161.
Ramstay, Allan 166.
Ratdolt, Erhard 243.
Ráth György 248, 251, 365, 366, 367,
374, 382, 397. — Mátyás 319. —
-Végh István: A könyv komé
diája. Trócsányi Zoltán 84.
Rátold Corbie-i apát 44, 399.
Ratti, A. 371.
Rátz Sámuel 137.
Ravazd 231.
Récsey Viktor 180, 182, 350.
Rédey Tivadar 87, 90.
Református Egyház és Iskola 274.
Refrigerius, Joannes Baptista 106.
Regensburg 25, 242.
Reggel 268. —i Újság 269, 274.
Régi adat a hírlapkötelespéldányok
beszolgáltatásának
„mikéntjéhez".
Dezsényi Béla. 456. — soproni
könyvgyűjtők, könyvesboltok és ol
vasó kabinétek. Csatkai Endre 54.
Reichardt Adolf 55.
Reichenau 38, 40.
Reims 28.
Reinel János 271.
Rejtett nyomdahellyel megjelent ma
gyar könyvek a X V I I I . században
190.
Rembertus Dodonaeus 137.
Remenyik 272.
Remigius 387.
Rendeleti Közlöny 475.
Rennauer Fülöp 55.
Restaurálás 333, 492.
Résumé 94, 209, 335, 496.
Réthey Prikkel Marian 415.
Retzer 16S.
Révai Miklós 319.
Révay 72.
Reviczky Károly gr. 321.
Ricci, Seymour de 255.
Richard verduni apát 404.
Richter Aladár 179.
Riedl Frigyes 161.
Rimaszombat 123, 125.
Rippelin, Hugo n i .
Rippl-Rónay 126.
Ritka régi újságok. Tr. Z. 93.
Rogerius 54.
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Róma 29, jo, 51, 97, 98, 101, 165,
177, 227, 228, 233, 240, 244, 320,
377» 441Rómer Flóris 184.
Romhányi Károly 257, 265.
Romwalter 55.
Rota Romana 143.
Rouen 41.
Rozgonyi József 76.
Rózsa Miklós 161.
Rozsnyó 270.
Röttig $5.
Rudolf király 239, 366.
Ruem, Georgius 243.
Ruette, Antoine 256. — Macé 256.
Ruotgerus 394.
Ruozd 231.
Sacramentarium 1, 2, 22, 26, 27, 32,
43, 46, 47, 68, 214, 215, 216,
217, 220, 223, 224, 225, 413—455.
— Boldvense 213. — Gelasianum
380. — Ratoldi 2, 43, 44, 399, 406,
407.
Ságvár 126.
Sajnovics János 213.
Salamon király 409.
Salzburg 33.
Sanctorale 1, 22, 413—455.
Sándor pápa 215.
— István 319.
— Vince 169.
Sár 408.
Sárkány Oszkár: Ismeretlen felelet
Pázmány Bizonyos Okaira 185. —
Üjkori kéziratok katalogizálásáról
62.
Sárospatak 137, 187.
Sartorius János 190.
Savonarola 106.
Schedel 242.
Schikaneder j 8 , 168.
Schiller 58, 167, 168.
Schmidt Miklós 55.
Schmiedhöfer, Johann 236.
Scholtz Oszkár 344, 345.
Schongauer 239.
Schöffer Aladárné Horváth Aranka
184.
Schönpflug Jenő 74.
Schrabs 56.
Schramm 238, 239.
Schreiber 238.
Schulek József 343, 344.
Schullerus Adolf 199.
Schuster I. 2.
Sebestyén apát 221.
Seemiller, Sebastian 234.

Sefcsik Ferenc 319.
Sennovitz Adolf 172.
Serédi Jusztinián 205.
Seregély Emma: Magyar történeti
bibliográfia 1936. évről. K. S. 82.
Sforza 108. — Bianca Maria 108.
Shakespeare 167.
Sicardus 229.
Siess József 55, 58.
Simeon apát 217.
Simkó Ferenc 270.
Sipos Domokos 272. — Pál 76.
Skócia 307.
Somogy

213, 221.

Somogyi Károly 287. — Könyvtár,
Szeged 128.
Somogymegyei Múzeum 126.
Somogyvár 48, 218, 219, 220, 229,
230, 408, 439, 440. —i Szt. Egyed
apátság 48, 418, 419, 437, 438,
440, 454, 455.
Sopron 54, 55, j6, 57, 58, 59, 60,
61, 83, 84, 128, 166, 168, 171,
319. —i kaszinó J J . —i Városi
Könyvtár 128. —i Városi Múzeum
128.

Sőregi János i 2 j .
Sörös Pongrác 407—410.
Sőtér István 91.
Spagnolo, Pietro 105.
Spalato 54.
Spanyolország 250.
Speiser 190.
Stahel 243.
Stancsics Mihály 196.
Stankovity 274.
Staud Géza: Magyar Színészeti Biblio
gráfia. Tolnai Gábor 469.
Steriady Theodor 139.
Stockbauer 252.
Stotz János Lipót 60.
Strassburg 240.
Streffleur's Militärblatt 475.
Streibig József Antal 55, 137, 318,
319.
Strohmayer Ignác 463.
Stuchs, Georg 243.
Sulica Szilárd: A szegedi Egyetemi
Könyvtár fejlődésének akadályai
285.
Supka Ervin: Dubovitz István, A
magyar földrajzi irodalom 1936.
206. —: A győri közkönyvtár negy
ven éve. 318.
Surányi Géza 271.
Sutton, Thomas 113.
Sümeg 124.
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Svájc 106.
Szabadka 269, 274.
Szabadság 269.
Szabó Béla 89. — Kálmán 126. —
Károly 252, 258, 261, 263, 264,
341, 342, 343, 348, 3 4 9 , 3 5 0 . —
László, Bártfai 90. — Mária 272.
Szabolcsvármegyei Múzeum 127.
Szakozás, decimálás 328, 491.
Szalay Imre 367. — József dr. könyv
tára . . . Tr. Z. 459. — László 341,
342, 343-

Szalonta 269. —i Lapok 269.
Szana Tamás 160, 161.
Szántó György 270.
Szapáry László 162.
Szarvasi Margit 320. — —: Magán
könyvtáraink a X V I I I . század
ban. Jékely Zoltán 319.
Szathmáry Paksi Mihály 190. — —
Simeon 190.
Szatmár 269. —németi 73.
Száva-Szent-Demeter 407, 410.
Százd 230.
Széchenyi 162.
Széchényi 65. — Ferenc gróf 55,
319. — Könyvtár 1. Könyvtár.
— Könyvtár új Corvin-kódexe, A
—. Hoffmann Edith 105.
Szeged 128, 285, 286, 287, 289, 294.
—i Egyetemi Könyvtár fejlődésé
nek akadályai, A —. Sulica Szi
lárd 285. —i Somogyi Könyvtár
128, 286, 294.
Szegedi-Kis István 306, 307. — —:
két nyomtatványa Edinburghban.
Harsányi András 306.
Székely Sámuel, Dobai 65.
Székelység 273.
Székelyudvarhely 273.
Székesfehérvár 129, 183, 184, 213.
—i Múzeum 129.
Szekszárd 129.
Szelepchényi György 365, 366. —
-kódex 352—412.
Személyzet. Státus és szolgálati be
osztás 477.
Szemző Piroska 171, 463. — —:
Könyv, mely valóban megjelent.
Anyagi JenŐ. Verses regény 72.
— —: A magyar kölcsönkönyvtárak kezdetei I 6 J .
Szenei Molnár Albert 137.
Szenteleky Kornél 269, 274.
Szentes 140.
Szentföld 22, 233, 425.
Szentimrei Jenő 271, 272, 275.

Szentkúthy Pál: Wer kennt die Ab
drücke von Lettern und Röslein
oder eventuell ganze Musterbücher
von Nikolaus Kiss de Tóthfalu 475.
Szentmártoni Bodo János 86.
Szentpétery Imre 454.
Szepesi Hiradó 269.
Széphalom 57, 187.
Szépirodalom üldözése, A —. Tr. Z.
308.
Széplak 217, 230.
Szerencs 230.
Sziklay Ferenc 271.
Szily Kálmán 71.
Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi Fe
renc hadi újságja 341.
Színek szerepe és jelentősége a könyv
ben és a könyvön, A —. Varga
Sándor Frigyes 463.
Színházi évkönyvek, zsebkönyvek és
almanachok a Nemzeti Múzeum
Széchényi Könyvtárában.
Jónás
Alfréd 312.
Szinnyei József 63, 76, 89, 188, 189,
192, 201, 202.

Szirmai Károly 274.
Szirmay Péter 461. — Tamás 234,
Szlavónia 144.
Szlemenits Pál 414.
Szombathely 129.
Szombathy Viktor 270.
Szombati Szabó 272.
Szótárkatalógus, vagy keresztkataló
gus 94.
Szőnyi Endre 271.
Szuhányi Ferenc 189.
Szvatkó Pál 267, 270, 271.
Szvatopluk 409.
T» Z.: A bibliofilia ellentéte a bibliofóbia 474.
Tabéry Géza 270, 271, 272, 275.
Taksony 213, 218.
Tamás, Aquinói Szent 110—112, 228.
— spalatói főesperes 219, 418. —
— Lajos í j j , — Mihály 270.
Tamási Áron 272.
Tanódy Endre 74.
Tapolca 230.
Társalkodó 194.
Tata 408.
Tátra 270.
Tavasz 270.
Teleki Domokos gr. 263. — Géza
gr. 252. — Mihály 260, 261. —
Pál 207, 322.
könyvtár, Maros
vásárhely 69, 319, 321.
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Temesvár 269. —i Hírlap 269.
Tereske 230.
Thallóczy Lajos 260, 261.
Thaly Kálmán 197, 208, 341, 342,
343> 351Theodorus de Ragasonibus 243.
Theodosius 143.
Theophanu 377.
Thé venin Léon 25 e.
Thietmar 394.
Tihany 409.
Tizennyolcadik századbeli
magyar
nyomdászat egykorú kritikája, A
—. Trócsányi Zoltán 71. — szá
zadi nyomtatványok eddig isme
retlen szerzői. Id. Harsányi István
187.
Tóalmás 343, 346. —i Prónay-könyvtár 348.
Todoreszku Gyula 184. — -gyűjte
mény 264.
Tokodi Eszter, Bikfalvi Falka Sá
muel özvegye 70.
Tolnai Gábor 272. — —: Legyező
díszes könyvkötések Erdélyben 247.
— —: Staud Géza, Magyar Szí
nészed Bibliográfia 469. — Ist
ván 185.
Tolnavármegyei Múzeum 129.
Tomaj 230.
Tompa 272.
Torontál 269.
Tóth Farkas 57. — László 110.
—falusi Kiss Miklós 475.
Többeknek. Csapodi Csaba 93.
Török Lajos gr. 188. — Pál 90.
Tr. 2 . : Erdéllyi Magyar Hir-vivö
311. — —: Kézi nyomda 1789ben 309. — —: Ki látta az Ungrische Oekonomische
Zeitung-ot?
312. — —: Könyvbe préselt virá
gok és vízfoltos könyvek 474. —
— : Könyvbecslés 310. — —: Né
hai dr. Szalay József könyvtára...
459. — —: Nyúl éneke... ki
bocsáttatott Táróczi-Trostler Jó
zsef által 85. — —: Párizsi forma
kötés 311. — —: Ritka régi új
ságok 93. — —: A szépirodalom
üldözése 308.
: Varga Sándor
Frigyes, Bevezetés a tánciroda
lomba 204.
Trattner é i , 137, 138, 188.
Ká
rolyi-nyomda 136, 137.
Trenk Frigyes $9, 188, 189.
Trêves 179.
Treviso 241.

Trier 21, 38, 40, 41, 374.
Tritheim 106.
Trócsányi Dezső: „Az első magyar
kantiánus filozófia" kérdéséhez 307.
— György 87, 89. — 2oltán 90,
344. — —: Apróságok a magyar
könyvnyomtatás múltjából. 193. —
— : Archaizálás és a kuruc-balladák hitelessége 208. — —: Levél
szekrény 93, 208, 322, 474.
:
Makkai László és M. Horváth
Magda, A magyar könyvgyűjtő
kézikönyve 470. — —: Nyomdai,
könyvkötési árak s az író-kiadó
helyzete 1841-ben 19J.
: RáthVégh István, A könyv komé
diája 84.
: A X V I I I . szá
zadbeli magyar nyomdászat egy
korú kritikája 71.
Turchányi T. 54.
Túróczi János 240, 241, 243.
Túróczi-Trostler József 85, 86. —
— : Nyúl é n e k e . . . 8j
Tűz 270.
Ucberweg—Geyer i n .
Űj Cimbora 275. — Élet 270. —
Géniusz 270. — Hírek 268, 270.
— Szellem 271. — találmányok
476.
Újhelyi István 261.
Újkori kéziratok
katalogizálásáról.
Sárkány Oszkár 62.
Újlak 231.
Újság 269.
Újvidék 137, 269.
Ulászló, II. király 237, 243.
Ulrich von Strassburg i n .
Ungrische Oekonomische 2eitung3i2.
Ungvár 125, 208, 269.
Unverdorben Amália 463.
Uros apát 221.
Usuard 38, 42, 43, 232.
Út 274.
Utrecht 51, 71, 374.
Vác 169, 240.
Vadnay Károly 160.
Vagner József 36j.
Vágsellye 305.
Vahot Imre 312.
Vajda Péter 196.
Vajdaság 266, 267, 268, 275. —i Írás
274.
Valentiny Antal 273.
Válla 244.
Vallardi 179.
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Ványai Mária 261.
Vanyó Tihamér 444.
Varga Endre 89. — Sándor Frigyes:
Bevezetés a táncirodalomba. Tr. Z.
204. — —: A színek szerepe és
jelentősége a könyvben
és a
könyvön 463.
Vásárhelyi Találkozó 274.
Vasárnap 274, 275. —i Újság 275.
Vass Klára 89.
Vasvármegyei Múzeum 129.
Vatikán 98, 100, 107.
Végh Gyula 257.
Velence 99, 106, 177, 240, 241, 243,
250, 251, 254.
Vér Judit 261.
Verdier 453.
Verdun 38, 40, 50, J I , j2.
Veronai Gábor 240.
Verordnungsblatt 475.
Vérségi 188.
Veszprém 130, 213. —vármegyei Mú
zeum 130.
Vibo Valentia 101, 103.
Vidfy Ambrus, Mohorai 235, 240,
241. — Miklós, Mohorai 240.
Vietorisz Jonatán 57.
Világ 195, 196.
Visegrád 303.
Vi'sgálódó Magyar Gazda 71, 93.
Visnya Aladár 190. — —: Magyar
énekeskönyvecskék ausztriai olasz
nyomdákból 190.
Vitéz János, ifj. 107, 108.
Vogels, H. J. 371.
Volly István 129.
Voltaire 58, 168.
Voullième 236.
Vörös Márton 127.
Vrhovac püspök 444.
Vurum József 365.
Vyloch 231.

Waldapfel Eszter 413.
Wattenbach 426.
Weir, John 307.
Weishäupl, Hugo 442.
Weiss Sándor 268.
Wencezlaus 401.
Wer kennt die Abdrücke von Lettern und Röslein . . von Nikolaus
Kiss de Tóthfalu. Szentkúty Pál
475Werbőczy 239.
Westendorp K. 2561.
White, H . J. 371.
Magyar Könyvszemle 1939. IV. füzet.
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Wickham Legg, M. 371.
Wiedner, Helmut 453.
Wiegand 61.
Wieland 58, 168.
Winterburger, Johann 243.
Wittenberg 248.
Witzmann Gyula 80, 89, 90.
Wohl Stefanie 160
Wors—Merse-nemzetség 409.
Wünscher Frigyes 458.
Würz bürg 41.
X Magyar Tudományos Akadémiai
Almanach 1938-ra 82.
Young, Karl 453.
Zágoni István 275.
Zágráb 178, 413, 414, 425, 441, 443,
444, 445, 446, 452, 454, 455.
Zákonyi Mihály 353.
Zalán Menyhért 1, 23, 31, 47, 6j,
6 8 , 2 1 3 , 2 1 5 , 216, 2 1 8 , 222, 2 2 8 ,
230, 2 3 1 , 414, 4 1 J , 4 1 8 , 419, 4 2 1 ,

422, 425, 426, 430, 434, 435, 439.
Zalavár 409.
Zanichelli 179.
Zápolyai Imre 241.
Zára 193.
Zavirász György 136, 138, 140.
Závodszky Levente 414.
Zelepcheni Pochrontzi Ferenc 366.
Zeno 241.
Zichy 162.
Zimmermann, A. M. 379, 384, 385,
386, 387, 388, 390.
Znakovszky Emma: dr. vitéz Nóvák
Ernő, A magyar sebészirodalom
bibliográfiája 472.
Zoan Andrea 108.
Zoborhegy 409.
Zoerard 412.
Zoltai Lajos 86.
Zombor 270.
—i Hírlap 456, 457.
Zord Idő 270.
Zoványi Jenő: Könyvrészletek nem
a maguk helyén 199.
Zrínyi Miklós gróf 63.
Zselicszentjakab 408.
Zsigmond, Szent 437.
Zsolt Béla 27c.
Zwei thomistische Opuscula-Codices
in der Bibliothek des Ungarischen
Nationalmuseums. Thomas N . Käppeli 110.
33

A szerkesztésért Trócsányi Zoltán, a kiadásért Gronovszky Iván felel.
32.429. — K. M. Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Thiering Richárd.)
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U^vár, ßvc NeuhauseL quitta Januárit.
Elicia nohis Kovus Annus producic initia• Parchia
enim nofira Equcftns, quae Trans-Vagum ad Annonar comporcacioncm urgendam excurrerac, cum
Caffareum Generalem Campi-Mârfchâllum Heißer
parvo comícacu Poforuum versus tendere incclle»
xjíTec, citaco curfu eundem períceute eft, qui mii
fpacio tnediac borae PofoAium fo reciprfiTôc, prouc ante duos Anfios SrarníergiM, ka hie qu^iq; in capuvuatem încickÎTec. Felici«
us camen aiceri Partluae reffx^fTic, fv;b Ctpuanco JavorU , quae
perfidum illum Ladulaurh OùJéj, olim apud nos Brigaderum (qui
cjuracâ fide, poíl Przllum Trencsimense ad Csfarianos profugic)
commiliconibus ejus *kca crîginca ctucidacis, vivura nobis acculic,
Milícia Pra:fidi*ariJL,jrtexpIicaDih cum indignacione pacibulum 6t
furcam, ancequam vek ad Commendancem noílrum deducerecuri
concra eum conclamance, 6c vix jam ipfe Commeodans fervorem MHicummicigare pocerac, nifi Jure Belli conviclum, quà iniqvqm Pacria? & Confœdcracioms Frodiccrem (pro quo ftexis gcftlibus ad minuendam niorcis pcenam apud cocám Miliciana Fracer

cjui Alexwder apud nos ViccrCoIonellus ioûicic) hodiç manu Car;
tîificit decoUtudum cmaíTek

X

Caífc-

Caiïbvid?> quinta JanuariL
OErènilïïmus Princcps convocatis undique Copiis, adjun&isqae
*^ pôtoczhinù ad aÓua'ia Regni fervicia fe fe jam applicaocibus,
Jtt+ie.m versus hinc proficifcitnr, uc Staciva hoitis in Lofotu&% Zt*
tsénp VadUrt locaca adoriatur, ac Caefanacos ab Obfidione Leu,
tsoviet.fi avocec, qui ante paucos dies Cmuacem Késmárk adorti»
poftquam fe Cives infaufla: eorum difcrenoni fubmifeiunt, «e faCivitatem intromiferunc, ftx pnncipaliorum Cwium capica pee»
carnificem fuftulcrunc, clatóHungans exemplô ad conftanciam»
ac aíívetam Catfareanorum comra Jura Belli praxirn.

E p e ries» quint'a, Jannatu.
APud nos omnra ad defenfionem dilponumur prapeer vicinita»
"*^ tem boftis", itacq; communis Civmm refoluùio» fe ad exue.
mura tuen vette, exemple» Leurfchcvteofium. Caicerùm ho die inior*
macio ed nos perveme, quöd cum tqueftns Miluiae Pratcoriana?
Bngaderus, Ordoâi,z& inducendumin ArcemScepufienfcm commeatum cum fuis copns raoviflfet, Cœfareani refiftere cœperuncjr
fed eosdemus^', ad Oppidum Lubomirskianum V&râflya repulic, Corn»
mendante coruro,Supremo VigiUarum Praefecto, ftegimims fol/L
Icliani, cum aliis plunbus Officialibus, ÔcGregariis vulnerans, ac
plusquam quinquagioca in loco crucidacîs, ex parte verb roitca*
duodecim Gregariis, ac uao Capitaneo^/^r.deJiderauSjduQbufc.
autem vulneratis*.
Caflbvia?> décima Januarïu
AfztOvtÁ, ubî cxcubiaf contra hoftem lócatse funt, Curririus}
advenic referens, qubd eos hericolluvies quaedaro Militia?,ex*
Germanis, Polonis 5c Sclavis conflatae, fub ancefignaco Ordas a»
«îorca fit cum magna fui clade, vinluer emm non falcem repulía
eít, fed & ultra centum in loco perdicis, otto exanetfignanishue
fid nos fecura apportavit, relîquis fuga ftbi conftilencibus. E coru
verfo tarnen narrât, qubd cum Generalis Catíareus Vttxrd audito

f

l&ZHciPií motu cum vjgmù vexilhs Gcrmanicis & quatuor PoionJcU

fâé$, à LniomirsUo conti* üo£ tfetfô tfpfia^UHíctCáCm, CÙfâî^'
Süp.ramus Vigiiiarum Pratfe'ftiH ÍU$°Kftiaífe ^teaAi/WcuKvduíbui
C^flfiöíHs pro recogmtione fecucuff íuifleí * ex infperaea »ccfux f>V
en/, cündem incer pabula-ndum adorcuieft, viginri oofaacibof
ccciûs, H plus minus cnginta equis in prxdam aclis. Prarctfrea co»
dsm tempore Dominus Generalis Bsro / W w Andrhj RofoavV
am ®o fine, tu Vnrdnnis reliquis infidias üruerec, commendatusi
& féliciter redux>gratulabur>dus referc, bene ceiftfse ftruftar infi«
dies, quibus bipat;frim colloc*tis, cum Gcrmani fere ducentife»
curèlongins procédèrent, prxcer duos Officiales captrvösbucad
nosduclos, internecioce dcleti funt, tribus faltem nuoclis Rofnm
viam redire queuncibus, & Generali Fttrd, (qui eadem bora re»
dierat) ob hanc cladem iri frememe, & Principis cujusdam Ja«
\enls fatum.multum dolente.

E p e ries» decimatjuinta Januárit.
T_ÎOdieapud nos faclio quaedam ad corruropcndos civîum mÜ
•* mos per Csfareure Gcntt*\tm Lejftlholtz, machinac8, détecta
e u , de cujus complicibus Ariele per Commendantem noftruttl
Dominum Johatmcm Schratt, alias Regnî Arthollerix Prsfe&un*
inquiruur, meric» pœnx fubjicîendisj qaiequid tarnen agac ho«
Ais, nihil apud nos erficiet, qui ve) faltem ob manutcntíoriem
Tempil & Collegii, ante per Auftriacos a nobis occupatorurrï, &
per Confocderatos Regni Status, in Generali transactions SzJtsb
vienfi redditorum, extrem» pati sefoluti fumu» »pn»Pereim cum TyTannica crudelitas Generali« Haiîier jam paííim nota fit« qui in
omnibus Civicatibus Oppidís & Villis, reddítas Ecclefías occupari
curac, & ne cadavenbus quoque mortuoruro EvUtigelicOfüm» iá
Templis illis, in fpatio quatuor Annorum fepukis» paftit'iíiguéhu.
maca foras projici jubec.

Ex Caflrit aú DAnubttm pofiús 18. <Janmrík

E

AceÍIcntifftmus Dominus Generalis Campi Marfchallns1 noítct
Cornes Antotmt Efaerhîù, poftquam rëhÛlilfS'spamTrani*
)( ?
X)aau3

Panubianä fub Commando Brigaderi Stekcm, fufóclentifens CÖ;
piii » penes Civicatem Regiarn Ptíl t buc ad Fácz, peoetraílec » oe
ullum PaíTui verfus ujvárinum fuperfíc impedimentura, MiliciamCaelaream, qua? heri Copias Colonelli noftri Sbter in fugám dederic, adortuseft, trucidatiscjj círcicer duccncis, longé à Psflibui
cerrocedere coegic, reliquue verő Pcdeftres » quar fe m Monaftc.
fiúm hujus loci receperunc, parcira in capíivitacem dedudar*
partim in ipfo infulcu occifs func
Ex cafim Traufylvanicnpbus ad Somlyó poßtit
*v ige(ima (Januári/.
Uamvis in his partibus, & piftftriim Debrec&en adhucdum
peftis graflfetur, Caftra camen noftre haclenus imaôa fuerunt » & fiquldem Dominus G. Campi Marfcallus Norter Baro Kt*
rolfiy cum majori cxerxicus parce ad Caftra SereniíTiml Pnncipis
profeftus fic, Generalis Paulus Orofz. modernus Commendans irr
id prscipuè laborat, uc has partes contra excurfioncs heíhs de4
fenfivè tueri, & Magnum.Varadinum in ftriftiifima Bloqnada confervare polTic,Cacfarean9 enim fub Commando Generalis T/ge,zd
centandam Arcem KZ*Vir, qua? opcimè provifa cil, excurrendo,
ibidemc}; inaniter laborando , Oppidum N*gy BÁnya ingreil us eft.
à cujus Civibus bis mille aureorum cxiorfit, ac ficuc farua fpargic,
yarddiftum edjuvare conacur.

Q

Ex cafirU Serenifiimi Principis adHévés pofîn's,
<v\gefmatertia Januárit,
TJTOcfie ín Caílrís noftris T$ DEUM Uudamus célébravimus pro
* * reporcatâ heri Viftoria, quac in hune modum accidic: Poftquam Serenlifimus PRINCIPS cum exercitu fuo Ujva'inuta versus
ire futflet conacus, dum jam in Comitatu Neogrudzà vi'Iam Rom*hiny Cadra metari juiïifsee, advenk nuncius hoftem fub Genera,
libus Ctikling & Croit cura Regiminibus Pdncîpis Eugtnu* Aith*.
im, Lâtitr, Ulfeld, fc HokcnMltcr, & Rafiiê*9 uno, non procul ar>

«ff@. Proinde reduclo in ordinem Exercieú* eô fado Serenï/ïï«
ems PRINCEM prsmiíTis ad recognofcendura, & velicandum ali.
quot levions armatur« Turmfs, Pônecm qui fuper rivum luco*
fum» Locus, dißum, rtratuseil» tramire juflTic, ôcvixtria Regirolna tranlierunc, dum boftis in lioeas fuas reducTus, paracns (le.
tic • adcoque Copiis edam noflris in lineas diilrîbucis, pà« ab
mrínque motu, ad pugnam properatum cil, cujus initinm, dum
unlitia ancehac Petoczfowo»Tartanca facerec, 8C Rafcianos cum
intermixtis Kungans Caefareams à Milícia Germanica avellerer,
se peoitus delerec, alla; quoque régulais: defulcorii ordinis du>
plica&um hoilit igoem iropcrcerruè cxceperunc ; ac ex poil nudis
gladiis eos aggreflTi i totum dexcrum cornu difsiparune, 5c jam
compléta omnis videbatur Victoria, nifi qumque circiter compagnie «x finiílro boilis cornu in pedkacum nodrum irruiflcnc. qui
cum aliqua ex parte equis cooculcaretur . & fie confufionc faàa
fugere meiperec. dum incereaEqueilris Mllicia Victoriam proiequuurj peditatus Tcrô per hoílem accidicur, equicatus nouer ha?o
«ernens, ad infperaram confufionem, pro fuccurlu rediie. Unde boftis etiam difllpatus le recolHgens, ir> loco fuo fubftitic, ôt
cum roftros idem fecifle animadvertetec, paulatim ab utrinque
receßum eil, maxima cum hoftis clade, cuius ne tertia quidem
par», &. harc quoque, cum mulcis vulneribus iiipTmanfic, reliqua
parte deleta, & in captlvitatem accepta t cadaveribus quoque
maxtma ex parte per noilros fpoliatis, ac infuper tormentis in di.
ûo nvo derwticlis. De boite, ipfi duo Générales, cum aliís roui«
ris Officîalibui (de qoibus ex poil certius conilabic ) periifle creduntur. quorum equos, juxta captivorum relacionem, cognicos»
fioflri in prardam egerunt» Supremô Vigiliarum Magiftrô, Regiw
minum Principes Eugemit cum aliis minorïs brdinis Ofiiçialibus,
in capdvfcatem dtdiitto. Exnoilris verő, Vir probat« fortitudu
ris, Babottay Brigaderus equeilrli, & mulcis au il ilrenuus, ViceColoncllus Begimlnis Szent,IvanUni Base, »Cum »lus quindecim
Oflwiahbui Pôdcftribrt», çccubiw j Gregarii veto ex eqa<cam vix

qulnqua/

qâlnquaginta, ex pêditatifVèrfc féré cWrftf cIcYticnieruttt: tfcrfc
dem fermé, & plurimum peij caffo & e/iCfuéltVi ftoite vnirleta*
tis» ac ad hsc uno Capitaueo iVegiil'áttt,rtVfïflia*,prarreralitmôc
inferiores incaptivaro. Cœceiùm, prout' cdlíirreare' licer, htcfam
aliquoc dies morabimur, donec Miluia bsne quiefcat, expoil
Ujvaritwm versus ituri, & abmde in Moraviam & A-uftrism ercuifiones facluii.
LettfSöviar, <-vtgtßm\t<jitart4 J'<*ntHmi.
XyffrabMs heri apud nos calas acc^dit, poiiquffm enim*vîrtutS
^*-* Dni Generalis Baronis snpham Andrást Comrtiendtfnn» noi
ifri, & títhani Czdder Brigaden, Colonclli, totiusejï Milit'aB Pfce*
fîdiarlac & Civtum, Caefarei fub Commande Generalis lejfilttotià
•Jr infuUu repulfi fliiflenc, hoftis fraudem' a^grefllu eil, a\: cor.
rupto per feerctam ftfctionem A'rihollerííe nöfltae rnfpé&ore, uourtí ex propugnacuüs, & magnara parrem nfuri. pulvere pyrio,
ad cenrum ferè pafluseverti iuflit» & quamvis ad hunç caíurtt
praevia die,inanicer cum nvilicia cön^paruerk, poft cafurn ramea
altera, detiuó rediit, ÔiCiviratem dedi fibi poftulavic, cul tamen
pracitulacusDominus Commendans noftergeneröse repofuic: Nec
Generalem Lrjftlheltx, decere, per illam aperturam, vulgb Preß»
ihmre; quam nebuló illo perduelhs fraudulencer fecie, nec fibi
esire. Pfoinde, cota fiotle indi2nabundus quaûcfcac muros no*
Hros, & pliisquam ducemas bombas iojici curavit, iiip.rnulq; qua»druplicem îniulcum temavic, fortiter tamçn femper repullus ejt»
ac candsm denuo euro magaia, lui'clade, difeederc coactus, tninji
plenus«
Ujváf» njigepmn ßxta
Januariu
"P EÜciter ad nos redite, Dominus Brigád crus Adamus Ealogh> €%
x
Plaga Trans Danubiana,..quiCivicatcs Se, Gybrgy* M*d«rt8c
Bazin Csfareanis prsefidiacas/ infultu occupavic, l'alvisque CivU
bus, Prafidiarios omnes ad unum delevic, ipfo quoque Geoeia.»
ïi long vis clancuîarïè ftte faisante, cujua oronh Bagaßa» cum

•Uorua}

BÎîorum quoqae Offîciaîium SupelleéHUbui > quas fecuricatisgfá.
tin ibi reliquerunc, in prsdnm ccűic. Pari fortuna uia eft aîia
quoque Parthia noftra , in ComiiatumNitrienfero, ad côinportan.
dum commacum cxmifla, qua dum infpcratè in Supíemun>
Vigiliarum Praefe£Uim, Regiminis Cz,iking> Miüciam Pedeftremfe.
cum habentem ptopè Bajnotz, incidiflec, forticer aggfeíTa eft,
jpfoque Commendan.ee oß'li* cum toca milicia trucidaeö» Conju.
ges ViceColondU F/ug,&c aliorum duorurnCapuaneorura.cum
fexagsnca captivis huc deduxic.
Cœccrum triftis ad ros rclatio
parvenir » de violenta nece Domini /Wor.umus Regimmis Pede*
íiris Ordinis Coioneili, apud Hoflem captivi, quem cum aliis
quatuor OíHciabbus, Generalis H.iifzter,ob juftam & de Jure Bel.
ii neceflanam, licicamque, pecfidt illius Dcfercoris, otskai execuïionem, manu carnifícjs decollandum curavic. Ob quem indi.
gnum cafum.ac initae Carcella inconveniencem, omnis Milicia
concitata eft, adeoque ad berenííTimum Pnncipem Lcgacio
roifla eil, hanc crudfHcatem,ex nece atiorum capcivorum ulci.
feacor, qua omoino Jure repreflalii, in magnii Viiis brevi rewliabiiuf.- .

Homonnse» vigeßma oftaasa

januári/.

CXcelIcnciflimus Dominus bupremus Generalis, ComesJB&tsc.
^*nyi, hsemoratur, quloon modöadreűítendum hoíli Ltutsovi&m
oppugnanc! omma diTponic. Ced praetpue exteris négociation!«
bus, qua» abfens SeremíTimus Pnnceps» univerfat cidero procurandas concredidic, diei, notlesque fncumbic. Cttccruoi au*
-dhur. fioibus Regnl approxunare 1 riginta quin que Cohorte* Polo,
nicas Rejpublica rcduítas, qua fVrvicia Reani seceptaturas fe
fefolverunc: proue etiam CommiiTaru jep cspvijmiis miffî func.
De MiJîiîa autem Palatini Krovienfís, }am C^are* Msjtftacismcns
quleceta eil, cum ea ad aäuaha fewîtîô noftra fe obftrinxeriCa
Dé Pace altum eil iíleotiuanquavi Crtíaftani fus Bonis
£toitri» fe explere poifinc ) ciurafle vidc&cur.

Sed mslim DßU$&

äth

^

€\*
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Decimo,

VE%IT)ICVS

H U N G A R I A,
B a r t p h í e » die tcrti<* FefoudtiL
X farce hominum Rutheni« nátionis, per
certum Ruihenicum Parochum & p*r.
fidum qucndam Patriae prodttorem Pá%*
Um Korotnoíji fpe 5c aflfidacionc Iibcra;
prsda? collcflacolluvies. pagos & villas Regni Hungária; Conflniisproxímas,
morc prardanico farpè irrumpcrci fa£iaqi univerfaram
mifene PIcbis forcanarum rapinâ, ruríus in vícinum Re»
gnum Polonis femec recipére confvevic, cui prardoci.
DIÓ cum alia racione in Partibus Hungáriái, propterfi«
tnicum coniuotlionem obviari non poflec, induftriâ
Commendancii Bartpker/ît, cum nocicia Domfni Mufini*
enfut ac Capicaneacús Svmtanfis in Confiníis Regm Polonls ad Btßkcd* quo videllcer femec recipére eflbícbanc, oporcuic paííuum euftodes, miliíei noítros, ubi
iidem Prardoncs ad ioícium Menfis Currencis villas non«
nulles pra?d«c fubjeciííenc, immédiate ipfos pcrfequi. qui
in Sub.Urbto TtUaenfi in duabtis Demi bus • ubi ordinal e coníervabancuis in e&ualibua cboreis adorci, occe§©oe çsdem decem eotam éeçoliti, aJiquocAarfi Turc;
$

UAU*

Uous veró eaptittii «ddnöuf fatetur eosdem ad Capital,
tieum SzjstsdctzJtj fpeÛare, & afquedum armari potuc.
Fine, ad feciendum Partibus iftu tumukaoi, & cxesceiu.
dam predam fubordinacos effic.
Ex Károly> 'Diejexta Fehruarii*
lcbus proxirnè pratterlapfis Caefarcani so TranfyWaJ
Dia refeiences, quöd Pariiuro harum Milícia no.
ftra Streni[ßmum Printipem fecuta eflet, ex Tranfylvi.
nia erumpences, Caftellum Hsd*d in Corfiniis Tranfyl.
vanis ficum (quod nupet in caflum obfideram) iterum
centare cocpcrunc» ubiComeg stêpbnnus Csáiy, occulta
fraude, diverfisque poîlicicacionibus, & procniÎTïs circunnveoîus, & fe & caftellum Ca:lareanis in dedlnoncna
cradidic ; ubi cerris pro Praciîdio reliais, viciílrm in Tran«
fylvaoiaro xeveríi func.

D

EperjeiînO, Die /eptimâ Februárit.
TNtra reipirium mum fepcimenerum (quod occafionë
* Duper factiosè ejeûl in acrem propugnaculi, HoiHs
Praefidiariis & Civibus Leutfcho-vienfibm conceflcracj pec
Colonellum Georgium Nitbàzy, cura cerca equeftH Milttia, ea decaufa iliuc expedicom dtbicus fuccurfuseft aU
latus, ac de pane, globo & pyrio pulvere facis, fuperq;
in tempore Leutfchovt* provifum eil. Generalis Goltt,
fidbnc Lyuhlovtd noanec, indeque ex tredecim Oppidis
Lubomerskiano Scepufienfibus tributa mandat pendere,
*c neceiTarium comeatum reparckiooe fa&â , undique
ex iiîdem td fuilemandam fuam Militîam convehi

cortu.
Ex Caßrh ad Sz. Mártonkata/w/r/k

J>te cűavÁ Fcbruaru.
ic hodiç Miiitix Polomc« CooanQWMian» Domînui

H

Joannes Grundetzly» »hat Capttancus Ruden/is, Vir eximia
Vircucis » ob praeclara adta fua » & rnerita, heroicaqua
ieî maxime ad Romhmj proximè cxhibita facinora, iE*
iubljroiorcm Milicaris dignicacis gradum eve&us, & fo*
lenni ricu, à fua Strenitatet Generalis Vigiliarum Prar.
fedus declaratus eft» cni etism uc uberior ad glóriám
çaropus apcrîrctur, ad ExccUemifllmum Campi«Mar.
fcballum Comitem Antomnm Bfzttrhâzi Ujvtrtnum ver>
fin, cum cerca parte Militi* Polonic?e eft expeditus ;
]pfe autem Seremflimttt Princej/s cum reliqaa Armada
iocer Danubium & Tybifcum, de nova contra Rafcianos expeditione difponiti hi enim praedabundi magno
numero ad Szegeàwum congregari, indcque ob viciaiorum locorum pecora excurfionem raoliri icruneur.

Ujvárino» Die décima Februárit.
T_ÎOdic nofter Campi Marfchallus Cornes Antonius Ejkß
•
terhizj, contractu urvdique copus, 6c aflbciato fibi
ctiam Generali VigiTtarum Praefe&o Grundetzkj, vetíuf
Ti varrták U Nagy.Bvßar), ditta Caftella > fumpw expedicionem; bis enim in locii Carfareanos ad veíbendam
Imperátori* Armadám >„ Mundurtm quam pfuriroam,
uti & Arma, nee non Annonam magna quamicece con«"
geíTifaö, fama cit. Rccle nunc Nuncias advenic referons, ex Trans'Danubsana Plaga, duo Csfarea Reg!*
îïïina Vr&ïner & Senborn ad Infulam Csaßoktzfe cootulift
fe, ex eo quöd Generalis Ifutihizj fpecialem aliquasa
diverfionem tentaturul crederetur.

E p e í j e í í n o , décima quinta Fehukrii^

Q

Uod nee tormeaca • nee bomb«, nee infulcuf • %w&
roins, auc ingenda promlfla, à Genorofit Urntw
mtnßttm animis exeorquare pocuçrun«, hoc upius pro*
|§
äicutfs

ftitur* famine bUPfiimenta & lenocinia effecerum, ha?c
enim dum poft heroicam prarftanciiTimorum OfFicialium refolutionem» & laudabilcm fernet rrium menfium
deferifionera hcencïpfius, repetkisq; vicibusad Hoftem
( loci Commendance conniveme) exire redireq; libère
permiteererur, non erat fatis u: ipfa ibi corrumperetur.
Verum intus etiam Caput ipfum Prsfidii, Commendancem feilicét, in occulco cqrrupic ; brevi tarnen ôc hoc
in lucem prodiit, deditq; anfam Ikigadero Urbino Cz.eL
der hac de re aiios (quos maxime fidci tenaces nôflec
Oflftcialcs^ in fecreto admonendi, & viis modisque
omnibus quàm fagaciíTimé lnvigilandi i at longé accu*
ratior erat peifidia Commendantis, ubi emm patefaûam jam elle fuam oequîçiam advertiiïet, pra?cipiecrn
Confilii aflfectuationem ratys, u: eondignam crTugerec
psenam-. fua: faftionis pnrticipes advocac, hifqne ad du*
as portas collocaiis, hoftem maturare ingrell'um iolicu
tat i ficque nefando tandem fcclere cotics ivpcficJ Corn.
mendantis Baronisnempe Stephim Andrisy, nuTcra Civi^
ris turpi fafttone prodica cft, coque graviori malo. quo
jniquius PrarGdianorum Civiumque vitas & fubftantias
ad gratiam ÔC disgratiam absq; omni capitulaiione bo.^
iti traders non erubmu.
UjvarinOj Die décima fixta Februarti.
"Y 7Aide commode accidit nobis, quod Caftçlla Tuyar»
* mk & Ntgy Bofsân Caefareô nuper muntta praîfidiô,
nunc vei ad coofpectura noflri Marfchalli Comicis An*
ionû Efuerhâzj, in gratiam & disgratiam, poteftacis Nő
it r» fatta funt, hic praeda ingens parta, mnodurz, arma
& tormenta qusdara campeftria, fannac vafa feptifN
genta, comeatus denique & provifio omnis generis in
copia reperça & féliciter hue convefta faut, Captivi
inlupec

infnpír trecemi addu&i, auxié non parum fpartsnf
hanc, quód Caefaream ex clrcumjacencibus excubiisac
îniulà Csillához, Prajnertanó & Setthor'uno Regirninibuí
aufti foîicuè NitrUm femcc concrahences, mulcifariè in
redicu Milices noílros atiundc onuftos prxdâ» impedire
conaci fur^t, gloriose camen cernis vicibus per noftros
rcprcfsi, incolumes Ujvarmum cum omni comeacu ad*
vencruno.

Ë* CaßrU ad Szent-Martonkata pofítií.
Die décima Jeptimà Februárit.
A Bicramus cum coto Exercicu contra prardabundos
•** Rafcianos, qui circa S^egedwum cofgregaci ferebancur; ied audicà de mocu Seremßlmi Princtpis famâ,
difperf», icerum in interiores Tybifci finuj difTugeruoc.

Szathinaiino,Die

décima oftava Februárit.

A D proxiniè per fraudem Csulj craditum Germanis
* * CafUllum Hidad recognoieeodum, exmifllis Colo*
poilus Noí\er Valacborum , Balics di£tus, obvios fibi
Fratfidiatips fcjiciur copfudic fub Ipfo CaiU-llo, ubi uU
ira centum ex lis pederunc, capiivüsqus viginci adduaie, qui Fisedwum hinc dedu&i func

CaiTbvise, T)te njigefima fieunda Februárit

"^TOn parvam caiíjvi 1 admirationem inexpedtacu^
"*• nupeia: predk ( nis Leutsckuvier.ßs cafus, & ne irajoribus confufiombus in proximis Frafidiis cafus hie oc.
cafionem darec, Dominus buprerous Regni Generalis
Cornes Nicolaus Bettsênji, hic «xiftens, omni ßudioprs*
venire conacuseft, prout ftaeim miffisadCommendances adhortatlonibus, & faclis dispuficio^ibus, ad refi.
ftendum, ubiqueconfuiionernpaflT. funeCsfareani, nam
piodtcorem iUum Andrem circumduxituae. quafi in
- - - - fpefta/

.fpetf sculà, & Arcem Scepufienfem cum Generali/&#•//>,
hen primotencarunt.ubi tarnen elufi func.ac dumfortjcu«
dinem Cornendanria experti fuiflenc, ad temandarn Arcem fuam Kiiß'i&hork/im verè defpotico expoficam fpc
itaculo Attdrafmm duxerunc, acdie vigefima quarta Fei
bruarii, cum Generali Viará, contracta ox Rofnavia
rmlitia, eorlum appuleruor; eranc enim in Kraßruboy,
ka% & proies, 6t uxor fupelle&ilfaque omnîa ejufdem
jindriß* collocata, fuitque Haeredicarius Dominus ejufdem loci, fperavK itaque quod quantocius fuà indu.
Aria occupan poiïîc, fed Fracre eiufdcm uterino Generali Noitro VigiHaium Picefetto, ibidernque Commen.
dante Gtorgio Andrási, magnanimicer &. conftancerfemec
gerente , non fine parva confufione pcrfidiamfuaraeru»
befceodo in caflum recedere debuic.
Cacterum ex îftisqui Lcut\choviœ in Pra?fi.]iofuerant,
in dies hue ad Dominos Générales veniunt Milices, partim profugi ex iisqui fervicia acciperecoatti func, par.
tim verb qui nolueruoc, referuneque produione fa£ta,
eduetos Prarfidianos in eres partes, ad proxima loca
excubîalia divifos & diilra£toss Brigaderum Urbinum
Czelder fraudulenter, & fub fpecie crattanda? Capiculacionis exmiflum (fiquidem partes Cœfarcanas ampletti
reeufafsec) in capcivarum, ec ad vicinum Caefareum
Praefidmm Kesmnrk deduûum cfle. His pera&is, ac io
prodicionem atlâ civicate , praxipuis ex Magiitratualibus, 6c quibusdaro primarns Nobilitatis, civilisq; con/
ditionn homimbus pariter inareftatis, multifariis prsr.
cc-nfiombus, & oneribus afflittam civitatem aggravant
fublató ecism liberó Religionis Exercitiô, Templurn
^ üc Í uc A Au guftanse ConfeíTionis, contra jus & sequum
eô faüo oecupatum eílej íicquc nihil aliud miferosCives, quàm déplorantes foriunas foas, 6c nefanam An-

itátf faftioncm exécrantes, priílioum ílacum fuum
onanimiter 6c anxiè anhelaro.

Ex K á r o l y 5 Die rvigcfimafixta Fehruarii,
"D Afcianorpra ad Marufiuro circa Aradinum íkorurnY
* ^ dno ferè millia fc congerenees Debretzemum excurrerc auíi func, locoruraque ibidem quorundam pecora
»bigére ccpcrunc, omnera plagas illius rsiütiam, cum
fua Seremtate eflc arbitraci, oportune veró appulic CO/lonellus Noftcr Njúzi diclus, cum fuis he Commenda.
sis Polonkis cobortibus, eosdem Rafcianos infequen«
ics vigefima renia prasfentis, ad fluviumK&r&seofdem
profligarunc, non modo prxdamomncm recuperarunr»
ítd majori parte eorum cacsâ, vexilla duo, & quadraginta currus Rafcianorum , (quibus ii in excurfionibuff
& pugnu uci folent ) ac capcivos ultra quinquagimarc
tulerunc,

E p e r j e f í n o , Die <vigeßma ßpti ma Februári/,
TJ Odie priműm nobis appulic exempluro, de Zfelo a** * moris Patriae detercorum Leuttthovi* Miliium no/
ftrorum , ex quibui quadragínta cum eliis Gcrmanicis,
& quodam OíBcíali Germanico, Commendati. capta
prima occafiooe eundern officialcm cum reliquií, In
ipío Commr-ndoocciderunc, 6c noftri rurfusad noftros
redierunt, aifidnancqueferiö omnes proxtmà occafionflr
redire velle, & ruft iára divifi fuiiTcnc in partes,
rcfolverunc bcroícom quid feprobarc
velle, 5c fíc io memóriámprodttoriîc detencionis l u s , gloríofius redire;.

csínt/ó MiÜefimo Septingenteftmo Deeim&f

MERCURIUS VERIDICUS
E X

H F N Ç A ^ I A .
Uj v a r i n ô , P^ioefma oSIara Februárit,
JffggTOOft felicem nuperum ad Egerfzeg cum bofte aitum»
Q t § 2 S obcer.tisq; Prxfidii* G&maaicis Thavtrrtot &L Nagy Kofi
% Ef?; 1 f?»y> Excellentíííimus noíler Campi-Marfchallus Co.
^J*>**-' mes Antonius *fz.tfrhify Mtliciam fub Commando fuohabicam tïntisper pro refocihcione comraxk, brcvi alias diverfioncs cematurusr1.

Ujvarinó,

ficunda

Martit.

I T hofti diverfionei caufecCampi Marfchallus Nofter.Domi^** nui Cornes Antonius Ffzterhâzy, Miliciam fuam îo très fubdividcndo Parce* > unam direclc Moraviam versus, alceram cd
lnfulam Csallokbz,* certiam aucem in Comicacut Trtntsinienfem &
Thurociienßm cum fufficiemi apparatu expedfvie» qua; ubiq; fe^
lices progreiïus obcinulc ; Parchia enim cum Brigadero 5c CoîoncHo Adamo Balog in Moraviam ceodens, circa Tyrnavtam obvi.
am fibi habico Regîmioe Cacfareo Stirhâtm, ad pagum feu vil»
lam C&ifer, ftrenuè cum eodem conflixic, ex quo ultra dueeoei
cxfi, noD pauci capti, reliquos in fugam adaefcis, qua fibi con«
fuluerunc > cerca verö Pars tii&i Regiminis femec fub ipfo pr«*
iio ad Caftelium in mencionaco loco Cüfer exiftena recepïCjun-

de Milicis noftrae capitulacione medianes fe uadere idaôa, in" ' §
de4$

deq; tam Officîaîes, quam & Gregarii, aderopeis arrois, equis& reliquo apparacu Tyrttaviam ad Prarfidium Caefareum redire
permiffi funcj Psrcbia hcrc finito féliciter prfffcripco atlu, ooa
uc deftitiíTet à propofuofuo, indeque reierfa fuiflcc, quin irro
percam prsedam, captivosq; Ujvarinum rcrpffir, ulcerius incen.
tionem fuana, folerci, forciqi animo coououando t ac per Mo.
raviam in Auitriam gloriose ferc usquc Vimmm penetravic, quo
audaci aclu, non exiguuro earundcm Pioviocianim lneolis,
totique eidero terra:: incuffic ccrrorem, Tibi veto gîoriam, ac pra>
d8m comparavit i Altera Psnhia, qua: ad Iní'ulani CiafMlz,
cum Colonelio Georgio Petto ordmara, pari fonuiter in aUerius
Praineriârji videlicet Regiminis parrem incidendo> eundern hoc
(lern féliciter confudic, ex quibus à potiori detetis, reuquis in
fugam adaftis redite > unde plus quam centum equos, cum o.
mni apparatu & armis, pro piarda fecum futnpus, unum Capicencum Regiminis ejusdem cumengiüre reliquU capűvoi hue
JUjvtrinum fldduxic; Tercii Otdinis Paithia »utem, ea eclam
bpeaco euro éventa reverfa eft ex Comitatibus Trencsinienß & Thu*
rotzittiß> ubi primum Bagafiam» honiinesq; ad eandem exifren»
.es, Generalis Casfarei Stcwvtl oßisndk, qui animadverter.do
rsoikcs, ad Caftcllum Mtfotz. dictum iam circa vcfperum fe rcceperunt, & ne noftraces eandem Bagafiam pro pra?da habere
queanc, eâdem nocle currus, 2c reliqua impedimenta igné confumendo bomines cum equis nocturno tempore clandeítine íe
fe fubduxerunt, fugamqj Tibi confulucrunc, tandem io certes
perfidos Patriae Frodicores incidendo, ex iisdem nonnuiîos cru.
cidavk, condignam peenatn perfidise fus fubeunecs Annonara
( in quem fines) expédies fuit^ pro Praefidio Ujvariettfi teMtwti
introduxiu.
Caiïbvise> quarto, Marti U
TLTCdîe hue advenit Colonel)us LâdnUm E*gof$j cum duobus
-**1 Regiminibus Pcdeftris Ordinis, pâmerquoqoe Kqueftns
Milhia hic cîrcumexiften», hue comnhuut» ù&\ cwtac diverfioncs infticuentur»
£x

Ex Kra/znahórka ßxt* Mattit.
TTOdic reite Generalis Caefarcus viarA cum viglOci Cobortibns
*•* fuîs equeftris ordinis RofnavU movir, iter fufcipiens versus
Civitacem mor.tanam Szomolnok, inde quooam tendit ulcerius
adhuc incertum , id tarnen ex cerca relatione nobis conftac, vejtillaieu Cornecas eorum (quod anethae non folebac) fecum
gccepiile, & quemlibec millcum pro fepeem diebus Annonam«
Peditatum vero cum coca Bagafia in circumferenciam Tempil
pro fecuricace collocavic; hinc dijudieari poteft, non ita cito
reveifunira, fed aliquas ootabiles diverfíones tcntacuruni.
E p C rj e ß n ó 3 oflava Martit.
ÎTErîc*ipedierarous l'arihias, tàm Leutfcbovtœm, quam le s&o/
* * molnokinttm versus, pro recogoieione hoftis, utraqj hodie
feverfa refert Generalem VUrd Rofruvii cum cqueftri Milícia,
movifle verfus Szomolnolt, inde ulcerius habere incentionem, fed
quo.ncfcitur; Generalis quoej; Lfjfelholtz. LeutfchovU concrabic
sclu fuas copias*'.
Caflbv i X > Noná Marcii.
/*"""* TEPariani excubias fuas inMontanis uherius excendere volen,
^ tes, in Civitare moncana, Afetzir,z,(gjfdiüa, novum extru*
«re vallum cfperunc, ad quod impedimentura Supremus Regni
Generalis, hinc tarn Equeftrem cum Colonello Paulo Szalay,
quam Pedeftrëm , fub Coionello Bagofij, fubito expedivic Mili*
•tiam , qus ibidem Caefareinosaperto peetore aggrefla, vallum
jam ferè perfcclum oecupavic« & Milícia Catfarea perdicis ultra
quadraginta ad imeriora Templi pra? afto rouro Cemeterii ck»
cumdati, lerecepic, unde fequend notte, de relitlo loco iohu<
macis reliais corponbus, fe clam reeeperune inrra montes Szo«solnokienfcs j noftriq; defttuftô .& detraftô valló, féliciter te.
dierunc, uno Capicaneo, duobui Gregariismartuis» & novens
faucîacii ex noilrif.
§§
Eperfa

E p e r j e f í n ó í décima Mártii.
^TUnc re£lè advenu rumor, quód Generalis Carfareus LtffeU
• • ho(/z repentino motu heri continuaveric icer Cibtmum \i-u
fus, qua: civicashinc duobus nón magnis diftat millianbus»t;fecus Generalis Vtard cum fuis copiti'cö pro conjur ciione pro,
ptrarec, înfallibiliter eosdem hue ad nos cer.dcre, fupponimiM»
íumus tarnen pro omni cafu, & occafione parati.
E p e r j e f i n o , duodeeima Mártii*
T V è Décima praefentis Générales Cœfareanl LeffclhoUz* V't&rii
& Hirtlcbtn, qui dC per6dum Patria; Proditorem Sicpbânum
Andrási* f velue in catena uiíum nefando folum hominum fpe<
-£taculo circumducunc) cum coto exercitu hue sdOiocacemnö.
{tram veoerunt, qufbus obviam cuncjo Colonellus Joannes N*g)%
jaurinienfis, lnclyti Reglminis Supremi RegniGeneralis Karabf.
morum Commcndans cum Miliiia hicexiileote Equeftri, ab bora nona matucina, usque ad horam tertiam pemendianam * continuât velitationes exercentes, impetus iteratos hoibles vinliccc
fuftinuerunc, imö refiftendo iteratis ctiam vloibus hoítínonccocemnendum damnum caufarunc, tandem fatigatî emplius vim
hoftis fufferre haud potuerunt, femec ad (uburbîum reiraheieadötH, quos lnimicus cum fumma defperacione, £>: temericaeeio«
fecutus, usque ad interioris Civitatis portám prorupit » ubí no.
(tratet tarn Officiales quam & Gregani ex equisdffilicndointrâ,
Palefacas fubilitcrnnc, ab undique pariaudacia elacritace, & for.
titudine anlmi hoftem repulerunc, ita uc recedere inde coaclüs
cft.
Ea occafione ex Carfarcanis ultra centum oeeiiis, prarpriooit certo Officiali letbaliter fauciaco, qui Colonellus eíTe audi,
tur, cujus cafum Générales Caefarei magno dolore fentiunc, alí,
quot captis, multis incra pricHandum fauciatisj Ex noftratibus
S«rö fepcemdedm defideratîs, & duobus Laidioaottft noftrlsm
eaptivitatem abduäit.
Sequenci die undeeima videlicec, medlo certi Monachi per liceras Civicacem tradendam, Generálit
Ltffcl'

Zeffdlioltz petiic, qui quidem in Civîcacem intromifluj, non taIHCD remifius, ncc ad Hcerariam pcticioneni ullum refponfuru
datuno.
Iteratoper Tubicinem, & Tympaniftam Civicacem
impudenter folhcicavic, qui nec ad colloquium admiffi, quin i.
sab loco refolucionis iftibiiSEloborum, 6c ejaculacionibusrepuL
Ç\ func. Tjndemcùm vtdiflec Lcffdholtz,, nudisverbis nihil pofié efficere. ad mou s tribus œorcanis, ab hora ottava d>ei htÎUroa^efpertina,ufque hodiernammatutinamoclavamBombarurrt
cjaculacionci ínceííanter concinuan curavic, ulcra centum Bom.
bis in Civuacem îrjevkis, nullum- cameo notabile damnum eau.
famibus,.praccr ahquoc eqüos, partim laefos, partim occifosi HIÎ
quoque peractis denuö Civicacem cradendiro poftnlac, var.is ex»
cogisacis grâcus, 6c pollicicaciombus ammoscàmPcxCidiariorum,
quam 6c Civium corrurrpere facagens» irriio camen conacu , Géncrofa emm refolucio ooftrorum Officialium, adeomemnenda
<a ononia animos noftrorum induxic» 6c fie Divina opiculance
dementia i bofhs cum dedecore, ec confufione fui hodie rece;,
dere coaíhis cfV. Mirecur quisque toc Generalium cemeranuro
hune actum» qui locum tàm fufficienter Prarfidiatum, quàm &c
omnibus ncceilarns requifuis fatisfuperquemunitum vili apparatu aggiedi noo erubuerunc. Unde facile credib/ie » hdbuiiTo
bic incer nos ( proue ;am ancehac cciam incec ipfum inimicurn
fpargebacur) aliquos Iniquam factionem fpirances Pacris Pro.
dicores, haud dubio eorum aflfidadone duui, ea accencarunc»
qui rigorose inveftigamur, ac fi comp,eriencur, débitas feelens
pœnas fubituri.

Ujvarinô» decimaquarta Martit.
noiler Georgtat vettb». qui novicercum cerca ParCOIonellus
thia ad Infulam Tsattokôz, expeditas excurrerac, Incaucius
ibidem oberrantes, quatuor milices Germanos fibi obvios intet».
cepic, quibus ab incognito Commendans quoque Praefidii C«farci SMrdibelyicvJîs iwerfuifle dicicuri qui in «dieu ejusdero
J
"
Parchi*

Penhïfe ejobdammodó è menibus noftrorum fuga fc fubduxir»
ac adrfarfiriiurnfuuro rediie, ubi reHquîs quoqae fuccurrere
volenf • accepris fecum ex Prarfidio cîrcicer ccncum Gregariis»
f r#di£luni Colonellum noihum in ílacione proxima com fuii^
íubfiíienccm, ac quiefcencero, rio&e incempcfta ex iroprovi j>
aggreffys cft, per noftios tarnen non minus fortiier cxceptus,
verum, poil diucinam lutlam & pugnam, extreme çonfnfus,
jpfe Commendans cum viginii tribus hue in .ceprivicacem adduftus, rdiquis amem ad unicum deletisEx S a n f t q N i c q l a o j ad Tr<mfilnj4ni*m duima
quintX Mártii.

T^le undecima prarfencis Generalis Carfareus Grsjjert dîclus, ex
^ Parcibus Tranfylvanicis cum claobus MîHfbus Equitum Ger.
manorum, & ducentis cîrciter Rafcianis verfu9 Pbftirungalem
îineam noíham procedendo, ubi in Paithiam noftram (quac à.
J3rigadero noftro Barone Ceorgio Pâlotsai, eôdem in prompeucum
€oplis Hungaricis, & quibusdam Polonici» Cohorcfbus adven.
tum hoftis expettance, pro exploratione exmifíafuerac) inddic,
candeflique veloci curfu, ufquead ipfaftacfvaprardi&iBrigade.
fii infecutus eil, verum ibidem poil indtfeflam à merldie ad fe.
tum nfque vefperumdurancemacrem velitationem, candemcom.
pîuribus ex Carfareanis caefis, mulcisque incereepris repreiTushoflis esdem adhuc noftc rurfus in Tranfylvaniam prioraque fta.
ci va Tua, cum decrímenco fui retrocedere debuíc.
Caiïbviae 5 décima JcxtZ Marái
pOft nuperum Gcocraliuro Carfarçanornm Lejfelholtz, HirtU.
"*• ben 6c r'urd íaclam conjuntlionem, & in caílum ad Epcrje,
fmnm inftitucam diverfiofiem redux Generalis Vufi% ad ftativa
íua RofiavUm, co motu rurfus per pafluro Scomolno^itnfim parket
Cíelareo mumíum Pnrfidio ad Caílrum noítrumy*^ prKdabuo*
das fuas cxmific cohortes, verum eocum rs£U iUuc appellent»»
cum

cum ducencis felec*Hs pedit&iis PduU Kwotuit Rigîminis Seipremi Regni Generalis Pedeftrls Ordinis Vice Colonello fordet*
eidem refutenre, ulcra quadragînea ex Caèfaicanis amiflîs, £c
plerisque íauciacis, noílrorum trium dumaxac damnareceffit.
Ex Cafiris ad K é s é r poßtis > <vJgeßma tcrtU

Marii/.

nEreniJptBus Noßtr Princeps^ Generalem CampUMarfcballurn»,
Dominum MexanJruw Károlyi, hirc cum ccria mihtia Ujvà*
rifjum verfus, pro ioftitnendis ulterionbus difpofidonibus ordînsvic, eeexpedivic, cujusoccafione, fiqiiidem Plaga baéc, o»
roni neceflario comeatu, frumenco,videIicec carne & pabuîo a#
bundareci ne eadem milicia cum prsefaco Domino Generali
Marfchalloordináta, in caflum eo quoque procedat, aliquoe
roillenos cubulos Annonse ad di&um Prarüdiuro lîjvirienfi exmi»
fie; Et fiquidem nonnulH oflficialiurn, prsepfirnis práferipcá Anîiona Equos fuos onerars rccufaflenc)45WScreniias pracmific prxfa.
turn Dominum Generalem Campi Marfchallum, cum eidem ad«
junctis copiis datis eiufrr»adi ordinibus, utprogrediendo,in cerco
Joco, feu Pago G5Jô//ôd\£to, idem Dominus GeneralisMarfchallus
iubiïftac, qui etiam abduftis mocià copiis Ordines SUA Serfmtatîs
oblervavit, interca Sercnijffîmus Princeps ü/Wr/fltf/zideílinacam Aononam, refidux parti milícia: pênes fe relicla? deferendam cradi
curavic, ac ut ad id eo promptiorcs rcddacOfficialium anirrios,
proprio equo, cui jpfe Sereniffimus Princes infedic, cerram AnDO.
ïiam imponi curavic, & fie exemple^«,« Serwitatis dufti, rebqui
ciiam eo majori alacricace id fecerunt, calicerq; .Annonam ad
ftaiionem, ubi GeneralisMarfchallus AÎekinderKirolyi fubfticerac
deculic, ac ibidem copiis cum eodem Domino Generali exiftentibus Ujvárinum promovendum rtfignavic, his icaqueexpeditis
Suâ Sirtnitoi hue rediic, praeftolando à reiatione ejufdcm Dotniui Generalis de ukerioribus pro^rtiTibus, nos verő incerea in
coercendis Prscfidii» Csiareis hic fubûftimus.

Caiïbviae

C a (Co vi SC » Hjigcßm* fixta Marin.
/"*l&ta hue ad nos parvenu relaxio Geoecalèno yiard, curû E.
^ * queftri Milícia fua, ucpoce vlgtnd vexillis Germanorum,
& quînque Polonicis rurfus erup'flc, ufqüe ad Oppida Sz,Hß6
& Szendrő, ne fors inceocione illa, oc cerci pedîtacûs noftri
(quetne* PlagaTrans-Tybiscaoa, Ivqc feiocc cransfârencem inau.
diverac^ tranficum prapp/due pofTic, verum fpe illa fruftrams»
redireq; coaftus invanura ioftuutam divtrfionem fuam«
noo nifi abaûlone pecorum, & expilatione miferae
Plebis, per quas'villas eum cransire contigic, vindicavic.
«
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