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típus (ezek mindegyikét az 1683-ban nyomta
tott könyvben használták), vagy a 26-27. víz
jel, amely 1683 és 1689 között nyomtatott 
könyvekben egyaránt előfordul. 

Különösen érdekesek a szerzőnek az „À la 
mode papier"-ral kapcsolatos következtetései. 
Ezzel a kérdéssel Sofia Çtirban már két korábbi 
tanulmányában is foglalkozott. Első kutatási 
beszámolójában (Apulum 1989. 627-634) 
vizsgálódásainak tárgya az a papír, amelyre az 
1699-ben Gyulafehérvárott kinyomtatott Chi-
riacodromion kéziratos másolata készült. Ép
pen papírja alapján tudta megállapítani, hogy a 
másolat 1730-ban, vagy annál valamivel ko
rábban a prislopi kolostorban készült. A má
soló négyféle papírt használt fel, amelyek kö
zül az egyik francia eredetű. Laponként össze
vetve a kéziratos másolatot a nyomtatott ere
detivel, ez utóbbiban is megtalálta (egyéb pa
pírfajták mellett) és azonosítani tudta ugyanazt 
a francia papírfajtát, az „Allamode-Papier"-t. 
Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a 
prislopi kolostor Gyulafehérvárról a könyvvel 
egyidejűleg ebből a francia import-papírból is 
kapott egy adagot. Sofia Stirban másik, hasonló 
témájú tanulmánya arról ad hírt, hogy három 18. 
századi erdélyi kézirat papírjában, akárcsak a 
Chiriacodromion Gyulafehérvárott 1699-ben 
nyomtatott példányaiban, ugyanazt a francia ere
detű vízjelet sikerült azonosítania, négy válto
zatban (Apulum, 1990-1993. 637-643.). Ezek a 
papírfajták a Havasalföldről kerültek Erdélybe, a 
fenti könyv kinyomtatása alkalmából, mint a 
havasalföldi Constantin Brâncoveanu (1688— 
1714) fejedelem ajándéka az erdélyi románok
nak. A prislopi kolostor volt a 18. század elején 
az egyetlen, amelynek könyvkötő-műhelye volt 
és másoló-iskolája. A szerző arra a következte
tésre jut, hogy Prislopba Gyulafehérváron ke
resztül került ez a papír. 

Sofia Çtirban eredményeit tömören úgy fog
lalhatjuk össze, hogy míg a fejedelmi nyomdá
ban kiadott két nagy terjedelmű és nagyjelen
tőségű (és tegyük hozzá, ma is igen sok pél
dányban fennmaradt) részleges román Biblia
kiadás teljes egészében hazai papírra készült, 
minthogy e nyomtatványok példányaiban kizá

rólag a fejedelmi alapítású lámkeréki malom 
vízjelei találhatók, addig a századvégi ortodox 
érseki nyomda kiadványait meglehetősen vál
tozatos származási helyű papírokra nyomtatták. 

Továbbá, míg a független Erdély idejéből -
a szerző megállapítása szerint - német és itáliai 
papírokat találni nagyobb számban, attól kezd
ve, hogy a fejedelemség a Habsburg birodalom 
része lett, háttérbe szorultak az itáliai eredetű 
papírok, és a felhasznált nyomtatóanyag na
gyobb része német, elsősorban osztrák eredetű, 
de előfordul francia import-papír is. A nagy
szabású (és ugyancsak nagy példányszámban 
készült) Chiriacodromion (1699) nyomtatásá
hoz a nyomtatópapírok nagy változatosságát 
használták fel, új, eddig ismeretlen tényezőként 
azonban a francia papír jelent meg. E nagyszabású 
mű kinyomtatásához a havasalföldi Brâncoveanu 
fejedelem nemcsak legjobb könyvnyomtatóját 
küldte el Erdélybe, Mihai Istvanovici személyé
ben, hanem, a szerző következtetése szerint ő 
ajándékozta meg az ortodox nyomdát az e mun
kához szükséges, jelentős mennyiségű papírral is, 
méghozzá francia importból származó papírral. Ez 
pedig új kapcsolatok meglétét bizonyítja nemcsak 
Erdély és Havasalföld, hanem Havasalföld és 
Nyugat-Európa között is. 

A fentiekből is látszik, hogy a nyomtatáshoz 
felhasznált papírok hogyan tükrözik a tulaj
donviszonyok, érdekeltségek változását. Min
dezt a szerző igen jól felismerte, és egzakt 
módszerrel bizonyította, kimutatva egyúttal azt 
is, hogy a papírtörténeti kutatásoknak milyen 
fontos kultúrtörténeti jelentőségük van. 
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A középkori könyves műveltség kutatása 
Németországban nagy múltra tekint vissza. 
Már a német felvilágosodás több képviselője 
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élénk érdeklődést mutatott a középkori kéz
iratok iránt, a XIX. század első fele óta pedig 
már tudományos igénnyel folyik a kutatás. Ma
napság pedig a kodikológiai, paleográfiai kuta
tómunka már kiemelt kutatóközpontokban 
szervezetten folyik. 

Karin Schneider neve ismerősen cseng a 
kodikológiával foglalkozó szakemberek előtt, 
hiszen számtalan kitűnő tanulmány szerzője, a 
rendkívül alapos Gotische Schriften in deut
scher Sprache című műve pedig máig a germa
nisták egyik legfontosabb kodikológiai szak
könyve. Most.bemutatandó paleográfiai kézi
könyve régi adósságot törleszt. 

Hosszú évtizedekig germanisták egész sora 
elsősorban Joachim Kirchner először 1950-ben 
megjelent kis könyvéből tanulta a paleográfia 
alapjait. A paleográfiai kutatások azonban az 
utóbbi évtizedekben örvendetes módon fellen
dültek. Számos olyan probléma került a kutatás 
középpontjába (például a késő középkori kéz
iratok vizsgálata), amellyel korábban nem vagy 
alig foglalkoztak a kodikológusok. Minden
képpen indokolt volt tehát egy új, az utóbbi 
évtizedek kutatási eredményeit is feldolgozó 
paleográfiai kézikönyv közreadása. 

A szerző a bevezetésben rövid áttekintést ad 
a kodikológiai kutatások történetéről Kari Lach-
manntól napjainkig. Bemutatja azokat a 
könyvtárakat, ahol jelentős számú középkori 
német kézirat található. Megismertet e kézirat-
állományok katalogizálásának, feldolgozásá
nak rövid történetével, megemlítve azokat a 
problémákat, amelyek megoldása a jövő fela
data. A szerző csak a német nyelvterületen ta
lálható fontosabb könyvtárakat tárgyalja rész
letesen, vélhetően terjedelmi okokból az egyéb 
gyűjteményeket, például a magyarországi 
könyvtárakat csak megemlíti. A szerző a beve
zetőben előrebocsátja, hogy bizonyos kérdé
sekkel - például a kodikológia művészettörté
neti vonatkozásaival, a hangjegy írással, dia
lektológiai problémákkal - nem foglalkozik. 

A tudományos igénnyel megírt könyv há
rom nagy egységre tagolódik. Az első rész a 
paleográfiai alapismeretekkel foglalkozik. Meg

ismerkedhetünk az írástörténettel, az egyes 
írástípusokkal a karoling minusculától a tex
túrán, kurzíván, bastardán át a korai folyóírá-
sig, tehát körülbelül a XVI. század első har
madáig. A szerző részletesen bemutatja az 
írástípusok sajátosságait s minden írástípushoz 
mellékel egy mintát is: egy-egy kódexlap fo
tóját. Az egyes betűformák sajátosságainak le
írásánál mindig utal a kódexlap megfelelő he
lyére, így az olvasó eredetiben is tanulmányoz
hatja a betűformákat. Ebben a részben esik szó 
továbbá a rövidítésekről, a központozási gya
korlatról, a számok írásáról is. Schneider külön 
fejezetet szentel annak a kérdésnek is, hogyan 
lehet az egyes scriptorok kézírását egymástól 
megkülönböztetni. 

A második részben a kéziratokkal kapcso
latos technikai és anyagi természetű kérdések
ről van szó. A szerző sorra veszi az íróanyago
kat és íróeszközöket, a kódex felépítésével, 
szerkezeti egységeivel illetve kötéseivel kap
csolatos fogalmakat. Ez utóbbi témával kap
csolatban külön szól a középkori kódextöredé
kek problémájáról. 

A harmadik - legrövidebb - rész a kódexek 
használatával, használóival kapcsolatos fogalma
kat tárgyalja. Áttekintést kapunk azokról az ismer
tetőjegyekről (tulajdonosbejegyzés, címer, szigna
túra, ex libris stb.), amely a kódex provenienciá-
jára utalhat. A könyv végén pedig természetesen 
névmutató, illetve a kéziratok regisztere található. 

A könyv kitűnően hasznosítható az egyete
mi oktatásban, de a régi német kéziratokkal 
foglalkozó fiatal kutatók számára is nélkülöz
hetetlen segédeszköz lesz. Tekintve, hogy Ma
gyarországon is nagyszámú német kéziratot, 
oklevelet őriznek, a kézikönyv vélhetően ná
lunk is nagy népszerűségnek fog örvendeni. 

Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy 
Karin Schneider műve méltán került be a Wil
helm Braune által alapított „Sammlung kurzer 
Grammatiken germanischer Dialekte" c. soro
zatba. Reméljük, hamarosan ott sorakozik majd 
a kézirattárak, levéltárak könyvespolcain. 
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