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KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS ZÁGRÁBI 
MISEKÖNYVE. 

Régebben azt gondolták, hat olyan kézirat van, melyet 
KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS készíttetett. Ezek közé számítjuk jog
gal i. azt a Missalet és Breviáriumot, melyet a LIECHTENSTEIN 
herceg könyvtára őriz Bécsben, No. 10; továbbá 2. azt a Breviá
riumot, mely nemrég még a felsőausztriai Lambach bencés apát
ság könyvtárában volt, ma azonban a budapesti Nemzeti Múzeum 
tulajdona. Ide tartozik 3. Mr. CHESTER BEATTY (London) tulaj
donában levő Mária-zsolozsma hóráit tartalmazó kézirat. 4. A 
zágrábi székesegyház kincstárában őrzött 355. számú Missale-
ban először dr. RÖMER FLÓRIS ismerte fel KÁLMÁNCSEHI DOMON
KOS Misekönyvét. Ennek 257. fólióján ceruzával ezt írta be: 

„Insignia in folio primo et pluribus subsequentibus sunt Dominici pre-
positi Albensis tardius episcopi (si bene memini) Varadiensis dein Transil-
vaniensis (Pray) et habentur aeque in Codice Lambaciensi (Benedictinorum 
Austriae) ubi et nomen Praesulis occurrit. Zagrabia 28. Augusti 1869 Dr. 
Florianus Rómer, Professor Archeológiáé in r. Universitate Pestiensi " 

5. és 6. Mivel a zágrábi érseki könyvtár MR 170. és a székesegy
házi kincstár No. 354. jelzésű Missale-i ugyanoly címerrel vannak 
díszítve, sokáig azt gondolták, ezek is KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS 
kéziratai közül valók. HOFFMANN EDITH (Középkori könyvkultú
ránk néhány fontos emlékéről. MKSzle, 1925. I—IV. 26, 51. — 
A Széchényi-könyvtár illuminait kéziratai. U. o. 1927. 32) azon
ban elsőnek állapította meg, hogy ez a két zágrábi Missale (MR 
170 és 354) nem KÁLMÁNCSEHI DoMONKOsé, hanem TOPUSKOI 
GYÖRGYé volt. A 354. sz. Missale-TÓ\ írt tanulmányunkban, mely 
a zágrábi horvát tudományos és művészeti Akadémia művészeti 
szakosztálya kiadványának, a Rad-nak IV. könyvében jelent 
meg 1941-ben, újabb bizonyítékokkal igazoltuk, hogy ez a két 
kézirat valóban TOPUSKOI GYÖRGY zágrábi kanonok számára 
készült, nem pedig KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS számára. 

Ezek szerint tehát KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS műpártolásának 
négy ismert kéziratot tulajdoníthatunk csak: a bécsi Missale-Bre-
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2 KNIEWALD KÁROLY 

viariumot, a budapesti (azelőtt lambachi) Breviáriumot, a londoni 
Mária-zsolozsma hóráit, és a zágrábi 355. jelzésű Missalét. A lon
doni hórák könyvét művészeti szempontból THEODOR GOTTLIEB 
ismertette. A másik hárommal HOFFMANN EDITH foglalkozott több
ször tanulmányaiban, legutóbb pedig BERKOVITS ILONA is. Ezek
nek a tanulmányoknak során a legmostohább sors a zágrábi 
Missalenak jutott, hiszen HOFFMANN EDITH csak pár óráig foglal
kozhatott a 354. és 355. számú kéziratokkal a zágrábi székesegy
ház kincstárában. Annál nagyobb az érdeme, hogy mégis felismerte 
a MR 170. és No. 354. kéziratok címerében TOPUSKOI GYÖRGY 
zágrábi kanonok címerét. 

THEODOR GOTTLIEB leírása alapján az a véleményünk, hogy 
a Iondoni Livre d'Heures-t ugyanabban a műhelyben illuminál-
ták, melyben a másik három KÁLMÁNCSEHi-kéziratot is díszítették. 

A budapesti (azelőtt lambachi) Breviáriumot FRANCISCUS de 
CASTELLO ITHALLICO de MEDIOLANO illusztrálta; ezt maga 
jegyezte be a kódexbe. HOFFMANN EDITH azt a feltevést kockáz
tatta meg, hogy ez a FRANCISCUS de CASTELLO ITHALLICO de 
MEDIOLANO ahhoz a zengg-i de CASTELLIONO et de MEDIOLANO-
családhoz tartozik, mely MÁTYÁS királytól 1489. júl. 22-én nemes
séget kapott. HOFFMANN EDITH azt is bebizonyította, hogy ez a 
FRANCISCUS de CASTELLO ITHALLICO de MEDIOLANO MÁTYÁS 
király könyvdíszítő műhelyében dolgozott. 1481-ben állították ki 
az enyingi és bakoknoki TÖRÖK-CSáladnak címereslevelét MÁTYÁS 
műhelyében. A címereslevél illuminálásának elemei teljesen meg
egyeznek a budapesti (azelőtt lambachi) Breviárium díszítő ele
meivel. Ilyen pl. az a finom virágdísz, mely legapróbb részletei
ben is összevág a címereslevélben és a kéziratban. Ebből világos, 
hogy ugyanaz — FRANCISCUS de CASTELLO ITHALLICO de MEDIO
LANO — az illuminatora a címereslevélnek, mint a budapesti 
Breviáriumnak és hogy ez a könyvfestő MÁTYÁS király műhelyé
ben dolgozott. 

A bécsi M is sale-Breviárium 1481-ben készült KÁLMÁNCSEHI 
DOMONKOS számára, ezt a könyvíró maga jegyezte be: 

Hune librum brewiarii et missalis fecit seribi venerabilis dominus pre-
positus ecclesie albensis Régnante Serenissimo Principe domino Mathia dei 
gratia Rege Hungarie Bohemie etc. Anno Domini millesimo quadringentesimo 
octuagesimo primo Nativitatis eiusdem dominici prepositi Anno Quadrage 
simo nono. 
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Míg a budapesti Breviárium illusztrálása és illuminálása min
den változatossága mellett is egységesnek tűnik fel, a bécsi Missale-
Breviariumban ez az egység hiányzott. Több kéz díszítette, mint 
a 355. sz. zágrábi Missalet is; de mindnyájan FRANCISCUS de 
CASTELLO ITHALLICO de MEDIOLANO hatása alatt álltak. A kép
írók egyébként különböző mintákat használtak. A budapesti Bre
viáriumnak sok motívuma nagyon összevág egymással, úgyhogy 
vezetőszerepet nyer a díszítésben. Ezt könnyű felismerni. FRAN
CISCUS de CASTELLO ITHALLICO tehát 1481. táján már annyira 
érvényesítette befolyását MÁTYÁS király könyvíró műhelyében, 
hogy az ő jellege irányítóvá vált. BERKOVITS ILONA meg
állapításai szerint (La miniatura nella corte di Mattia Corvino, 
Budapest, 1941) FRANCISCUS de CASTELLO a hetvenes években 
tűnik fel MÁTYÁS műhelyében és ott dolgozik 1480 után is. 
Milano és Ferrara stílusát közvetíti MÁTYÁS budai műhe
lyébe. 1482-ben költözött Budára Ferrarából GIOVANNI CATTANEO 
de MEDIOLANO, ki szintén ferrarai stíluselemekkel gazdagíthatta 
MÁTYÁS könyvíró műhelyét. így alakult ki ennek a műhelynek 
jellegzetes keverékstílusa, mely a hazai hagyományt folytatja 
tovább, de egyúttal milanói, ferrarai és firenzei új eleme
ket is magába olvaszt. A hazai festésmód az osztrák gótika 
stílusát követi; ezt látjuk például VITÉZ JÁNOS kézirataiban, 
melyek Magyarországon nyerték díszítésüket. Ezek az elemek 
továbbéltek MÁTYÁS műhelyének virágkora idején is — Budán 
kívül; mert az olasz rinascimento Budán fejtette ki hatását, vidé
ken nem vált irányítóvá. 

BERKOVITS ILONA fent idézett tanulmányában (29—33. 1.) 
egyes stíluselemeket, melyek FRANCISCUS de CASTELLO ITHAL
LICO de MEDIOLANO budapesti Breviáriumára, jellemzőek, föl
ismer egy másik kéziratban is, mely 1468-ban készült Paviában 
vagy Milanóban GALEAZZO MARIA SFORZA számára. FRANCISCUS; 
de CASTELLO művészetében még ferrarai hatásokat is találunk,, 
ezek elsősorban a Biblia d'Este-bô\ erednek. A budapesti Breviá
rium női és if júarcképein TADDEO CRÏVELLI hatását lehet érezni. 
BERKOVITS ILONA véleménye szerint FRANCISCUS de CASTELLO 

alighanem Milánóból került Ferrarába, innét pedig Budára; 
Mátyás király könyvkiadóműhelyébe így hozta át a lombardiai 
és ferrarai könyvdíszítés elemeit. A lombardiai könyvfestésből 
átveszi a könnyed indák, nagy virágok közé festett kis arany-

L* 
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napokat; Ferrarából pedig a finom fekete cikornyákat, a kis színes 
gömböket, a medaillonokba festett figurális jeleneteket; továbbá à 
szöveg két kolumnáját jellegzetesen kettéosztó, vékonyodó pálca
díszt. 

A zágrábi székesegyház kincstárának 355. számú Missale-)* 
eredetileg KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS (1433—1503) számára ké
szült; ezt biztosan megállapíthatjuk azokról a fóliókról, melyek 
KÁLMÁNCSEHinek más kéziratokból jólismert címerével vannak 
ékesítve. A KÁLMÁNCSEHi-címer két mezőre oszlik. A felső mező
ben aranyalapon féloroszlánt látunk; az alsó mezőben pedig kék 
alapon hatágú csillagot. Ez a címer van a 355. sz. zágrábi Missale 
7., 16., 112' folióin. A 130., 134', 157', 181', 190', 194' és 206. 
foliókon viszont OSZVALD zágrábi püspök címere hatágú arany
csillag kék alapon. A csillag fölött és alatta jobbról balfelé rézsú
tosan fekete szalag húzódik. Ugyanezt a címert látni egy ezüst 
lavabo-kannán a zágrábi székesegyház kincstárában. A székes
egyház 1582. évi leltára így említi ezt a kannát: „Pelvis et infu-
sorium argenteum cum insignibus Oswald i . . . " OSZVALD püspök 
1499. ápr. 15-én kelt végrendeletében (Tkalcic: Povjestni spome-
nici grada Zagreba II . 517) a zágrábi székesegyházra hagyomá
nyozott ilyen kézmosókannát: „amphoram cum pelvi argen tea, 
quam semper habui in usu". 

Ez a Missale jellegzetesen magyar eredetű misekönyv a XV. 
század második feléből; liturgikus szempontból való közelebbi 
helymeghatározó jegyek azonban nincsenek benne. 

A kézirat összesen 258 folióból áll. A fólió mérete 166 X 232 
mm., finom, vékony, fehér a pergamenje, a liturgikus szöveget 
két oszlopban írták. Barna bőrkötését vörös bársonyba borították. 
A bársonyborítékot öt-öt aranyozott szeg kapcsolja a kötéshez. 
Az ezüstkapcsok eltűntek. 

1—6' fólión a Naptár van. 
A 7. fólión kezdődik az egyházi év Temporale része Advent I. vasár

napjával. A Temporale a 156'—7. fol-ón fejeződik be a Pünkösd utáni 
XXIV. vasárnappal. A Temporale közepén, Nagyszombat után van a Mise
rend, az előkészítő és a hálaadó imádságokkal beillesztve a 10j'—115 fol-kon. 

157' fólión kezdődnek a szentek miséi (Sanctorale) Szt. András apostol 
vigiliájával. Ennek a résznek vége a 205'. fol-ón van (Szent Katalin miséje 
XI. 2j-én). 

206. fólión: Incipit commune sanctorum (a szentek közös miseszövegei). 
219' fólión: Orationes diuersae. 



KÁLMÁNCSEHI D ZÁGRÁBI MISEKÖNYVE 5 

236. fólión Incipiunt misse defunctorum. A 242. folióra később írták a 
Dies irae sequentiát. 

A 243. fólión: Incipiunt sequencie. Et primo: De Adventu.. . 2J4. 
fólión végződik az eredeti szöveg ezzel a de Beáta sequentiaval: Imperatrix 
gloriosa, potens et imperiosa... ad celi palacia. 

A 255'—258' foliók üresek maradtak. A 2. fólión a Naptárban ott van 
Szt. József III. 19-i ünnepe: Joseph confessons, de a Sanctoraleban az ün
nepnek még nincs miséje. A IJ9. fólión Concepcio beaté marie wirginis, a 
198. fólión Szt. Vencel ünnepe. A magyar szentek ünnepei közül kiemeljük a 
következőket: Szt. Adalbert (IV. 23) a 169' fólión, Szt. György (IV. 24) a 
170' fólión; Inuencio dextre sancti Stephaní a 174' fólión; Szt. László 
(VI. 27) a 178. fólión; Szt. András és Benedek (VII. 16) a 184. fólión; 
Szt. Elek (VII. 17) a 184. fólión; Deposicio sancti Ladislai (VII. 30) a i86* 
fólión; Szt. István (VIII. 20) a 191' fólión; Translacio S. Emerici ducis 
(IX. 2) a 194' fólión; Szt. Gellért (IX. 24) a 197. fólión; Szt. Imre (XI. $) 
a 203' fólión; Translacio S. Adalberti martyris (XI. 5) a 203' fólión. 

Ezt a Missalét MÁTYÁS király uralkodása és IV. SIXTUS pápa
sága alatt írták. A nagyszombati Exsultet-ben ugyanis a 100. fólión 
ezt a befejezést olvassuk: „ . . . una cum nobilissimo papa nostro 
S(ixto) quiete temporum concessa... Respice etiam ad deuotissi-
mum regem nostrum M(atthiam) cuius tu d e u s . . . " Ezeket a neve
ket látjuk a Misekánon elején is a 113' fólión: „ . . . una cum fa-
mulo tuo papa nostro S(ixto) et antistite nostro N et rege nostro 
M(a t th ia ) . . . " MÁTYÁS (1458—1490) uralma és SIXTUS pápa
sága (1471—1484) idején írták tehát a kéziratot. KÁLMÁNCSEHI 
DOMONKOS, aki a 7, 16, 112' foliókon levő címer tanúsága szerint 
a kódex első birtokosa volt, 1474-ben lett fehérvári prépost. Ez 
az év tehát a valószínű terminus a quo-jz, 1484. a biztos terminus 
ad quem-je a Missale írásának. Díszítését és képírását ugyanaz 
a könyvíróműhely végezte, mely KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS bécsi 
Missale-Breviariumít is illusztrálta és illuminálta. A bécsi Missale-
Breviariumox. 1481-ben írták, folytatólagosan 1481—2-ben nyerte 
illusztrálását és illuminálását. Ugyanez időben, ugyanabban a 
műhelyben, melyben FRANCISCUS de CASTELLO ITHALLICO de 
MEDIOLANO valamivel korábban KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS buda
pesti Breviariumix díszítette, kapta meg díszítését és képírását a 
zágrábi Missale is MÁTYÁS király budai könyvíróműhelyében. 

A zágrábi Missale második részében sokszor látjuk OSZVALD 
zágrábi püspök címerét, melyen az első festő kezére ismerünk. 
Ebből arra következtetünk, hogy ez a Missale, mely eredetileg 
KÁLMÁNCSEHI DoMONKOSnak volt szánva, még a könyvdíszítés 
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tartama alatt gazdát cserélt és OSZVALD püspök tulajdonává lett. 
Mivel KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS tovább élt, mint OSZVALD püs« 
pök, ez a tulajdoncsere nem történhetett végrendeleti hagyaték 
módján. Marad két lehetőség: KÁLMÁNCSEHI vagy ajándékozta, 
vagy eladta ezt a kéziratot OSZVALD püspöknek, azután, hogy a 
szöveg már megvolt, de a díszítés és képírás még folyamatban 
volt. Sokkal valószínűbb az a föltevés, hogy OSZVALD püspök 
ajándékba kapta a kéziratot barátjától, DOMONKOS préposttól. 
Ez a Misekönyv ugyanis nem zágrábi jellegű. Nem azoknak a 
mintáknak a másolata, melyek akkor a zágrábi rítust alkották. 
(Dr. D. KNIEWALD: Liturgijski kodeksi zagrebacke stolne crkve 
ii—/j. stoljeca. Zagreb, 1940. 40.) Ez a kézirat szépmívű úti
misekönyv; ezt igazolja könnyen kezelhető kis formátuma 
(166 X 232 mm) és a bársonyboríték, mely a kis könyvet jól 
megóvta minden sérüléstől. Kár, hogy a bársonyboríték egyrészét 
mostanság egy barbár kéz letépte. Aligha tévedünk azzal a föl
tevésünkkel, hogy KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS ezt a szép úti mise
könyvet ajándékul adta barátjának, OSZVALD püspöknek, még 
azelőtt, 'hogy díszítése és képírása véget ért volna. OSZVALD püs
pök végrendeletéből (Tkalcic: Povjestni spomenici grada Zagreba. 
II . 516/21) látjuk, mily jóbaráti viszony volt OSZVALD püspök és 
KÁLMÁNCSEHI közt. Ráhagyja ugyanis KÁLMÁNCSEHire: „cuppam 
deauratam novam unum et salserium auratum dupplum unum" — 
értéktárgyait. Ezenfelül pedig unokaöccse, BÁNFFY MIKLÓS, SOM 
JÓZSEF és BAKÓCZ TAMÁS bíboros mellett megteszi KÁLMÁNCSEHU 
is végrendelete védőjének és tutorának. Annyi mindenképen bizo
nyos, hogy ezt a Missalex. MÁTYÁS király műhelyében díszítették és 
illuminálták, és hogy a munka még folyamatban volt, mikor a 
kézirat gazdát cserélt. Ezért van rajta KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS 
címere, meg OSZVALD zágrábi püspöké is. 

A zágrábi Missale illuminálása és illusztrálása KÁLMÁNCSEHI 
DOMONKOS budapesti Breviáriumának díszítését idézi emlékezetbe 
és megegyezik a bécsi Liechtenstein hercegi könyvtárban őrzött 
Breviarium-Missale díszítésével. 

7 fol. — Advent első vasárnapja. Kék és piros alapon zöld 
kúszónövények, sokszínű virágokkal. Fent borostyánkoszorús fej; 
körülötte borostyánkoszorú. Jobbról két váza virággal, puttókkal. 
A vázák közt egy próféta mellképe. Lent két nagyobb puttó fák
lyát tart; a növényeken madarak, a középen borostyánkoszorúval 
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keretezve KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS címere. Az A kezdőbetű 
arany, sárga, piros, kék, zöld és barna színnel van kifestve. Benne 
Dávid király imádkozik. Oszlopokból és árkádokból áll az A 
kezdőbetű. Majdnem ugyanolyan A-t lehet látni MÁTYÁS király 
vatikáni Misekönyvében (Urb. Lat. n o . fol. i.). Ezt a Mise
könyvet 1488—9-ben írták. Hasonló, de nem egyező iniciálét 
látunk KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS budapesti Breviáriumában is 
advent I. vasárnapján. Fáklyás puttók vannak MÁTYÁS király 
címerének oldalán Trapezuntiusníl. Ott ugyancsak megtaláljuk a 
próféta mellképét, mint ebben a Missaléban is. A lapszegélydísz 
nagyjában (nem részleteiben) hasonlít a budapesti Breviárium 
Sarlós Boldogasszony ünnepének és december havának szegély
díszítéséhez. Ebben a Breviáriumban KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS 
címerét rendszerint borostyánkoszorú veszi körül. Ugyancsak 
borostyánkoszorú szegélyez más medaillonokat is ebben a Breviá
riumban éppúgy, mint a 355. sz. Missalebzn. 

14. és 15. fol. Karácsony első és második miséje. E lapokat 
arany, kék, piros, zöld növényi ornamentika díszíti; továbbá a D 
és L iniciálé. Ecsettel és tollal rakták rá a díszítést. 

16. fol. Karácsony harmadik miséje. A széles alsó szegélyből 
fehér alapon, arany kerettel erős kék, zöld, piros és arany voluták 
domborodnak ki. Középen KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS címere, 
fölötte mitra; a címert babérkoszorú övezi. A jobboldali és a 
felső szegélyt fehér alapon futó piros, kék, arany növényi volu
ták alkotják, sok zöld levél, piros virág és finom hosszú szálon 
aranygyümölcs ékesíti őket. A baloldali szegély a P betű szárának 
meghosszabbításából keletkezik. Ez a meghosszabbítás hasonlít 
ahhoz a vékonyodó pálcához, mely a szöveg két oszlopát osztja 
ketté. Ez a pálca oly jellemző kéziratunkra, hogy alig találunk 
díszített lapot, melyen elő ne fordulna. Néha a külső szegélyre 
kerül ez a pálca. A P kezdőbetűben a Szűzanya térdel a kis Jézus 
előtt, ki zöld pázsiton fekszik. Mögötte istálló, ökörrel és szamár
ral. A budapesti Breviáriumban több fólión látni hasonlóan jel
legzetes növényi volutákat, mégha másként vannak is stilizálva. 

81. fol. Vízkereszt ünnepe. A liturgikus szöveg körül kék, 
arany, zöld és piros virágok alkotják a szegélydíszt, ezeket finom 
tollrajz és apró aranycsillagok veszik körül. Lent a középen címer 
helyett — egy puttó. Az E iniciálénak arany a kerete és kék a 
háttere; benne kék palásttal a vállán az Istenanya ül, ölében a 
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kisdeddel. A háromkirályok ajándékukat hozzák Jézusnak. Az 
egyik fej, jobboldalt lent, hasonlít a MR 170. j . zágrábi Missale 
legöregebb királyának fejéhez; egyébként azonban a kép szép 
szerkezete és mintája egészen más. Hasonló szegélydíszt találunk 
KÁLMÁNCSEHI budapesti Breviáriumában és bécsi Breviárium-
Missale]ában. 

109. fol. S iniciáléját arany alapon piros, zöld, kék növényi 
voluták alkotják; közepén piros virág. Ezek a voluták baloldalt 
szegélydíszként nyúlnak tovább, öt nagy virág apró, aranycsilla
gos, tollrajzos keretben, ékesíti a szegélyt. Az aranycsillagokat és 
a tollrajzot a 21' . és a 135. fol. díszítéséhez hasonlíthatjuk. 

112'. fol. A misökánon előtt a keresztrefeszítés képe. A ke
resztrefeszítést széles szegély keretezi, aranykék alapon fehér 
pontok, kék és aranyszínű növényi voluták. Fent jobbról és bal
ról babérkoszorús keretű medaillonokban egy-egy evangélista, 
lent a középen KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS címere, fölötte mitra. 

A keresztrefeszítés úgy van ábrázolva, hogy a Felfeszítettnek 
és a ikét latornak lába épp a kereszt alatt állók feje fölött áll. 
A Megváltó három szöggel van a keresztre szegezve. Lábai egye
nesre vannak kinyújtva. Feje kissé lehajlik. Felsőteste meglehető
sen karcsú, rajza jó. A halott test nyugodtan függ a széttárt és 
kissé lefelé hajló karokon. A mell, kezek és lábak sebe vérzik, de 
a test egyébként nincs szétmarcangolva, sebekkel borítva. Lehe
tetlen észre nem venni azt a különbséget, mely a Megváltó testé
nek nyugodtsága és a két lator testének vonaglása közt észlelhető. 
A latrokat a 7"-alakú keresztre kötelekkel kötözték. A Megváltó 
keresztje hasonló alakú, de nagyobb. A kereszt alatt a Megváltó 
anyja áll Szt. Jánossal és a szentasszonyokkal. Magdolna úgy 
tartja a keresztet, mintha ölelné; ez azonban tisztára póz, nincs 
benne semmi érzelemkifejezés. A katonák és zsidók feltűnően 
aránytalanok. A háttérben Jeruzsálem, olyan, mint egy középkori 
városkép; fölötte kék ég arany felhőkkel. 

Ha ezt a keresztrefeszítést összehasonlítjuk KÁLMÁNCSEHinek 
bécsi Breviarium-Missalejíbm levő azonos tárgyú képével, meg
lepő hasonlóság mellett a részletekben jelentős eltéréseket veszünk 
észre. A bécsi Missale keresztrefeszítés képének könyvdíszítő ke
retét vékony voluták alkotják; a volutákban nagy piros és kék 
virágok. Az alap tele van hintve aranypontokkal. Puttók játsza-
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nak a volutákon. Három medaillonban a Passióból vett jelenetek, 
a negyedikben KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS címere. 

A bécsi Missale keresztrefeszítése jobb munka, mint a zágrábi. 
Más volt a mintájuk is. A bécsi keresztrefeszítés mintájául oly 
rajz szolgált, mely nagyon hasonlít E. S. mester keresztrefeszítésé
hez (MAX GEISBERG: Die Kupferstiche des Meisters E. S., Berlin, 
1924. T. 24. Bl. 85.). A kép általános szerkezete mellett sok rész
let is megfelel a mintának, de a festésmód sokkal finomabb, mint 
E. S. mester képén. A Felfeszített sokkal nyugodtabb, lábai nem 
összecsuklottak, bár az a mód, ahogy egy szeg köti őket a kereszt
hez, a mintáról van másolva. Ezért is tűnik fel a kódexben a 
lábak nyugodt, egyenes helyzete természetellenesnek. Alig csalat
kozunk, mikor azt a nézetet fejezzük ki, hogy bizonyára olasz kéz 
simította el a gótikus minta durva vonásait. 

Hasonló tünetek mutatkoznak a zágrábi Missale keresztre
feszítés képén, bár sokkal kisebb mértékben. A zágrábi képen is 
nyugodt és egyenes a Felfeszített testtartása. Pedig lábait itt is 
egy szeg tartja a kereszten; ez pedig ellentétben áll azzal, hogy 
a lábak az övtől a sarkig ki vannak nyújtva. A szentasszonyok és 
Szt. János vonásai nagyon puhák; a kereszt alatt álló többi sze
mély vonásai viszont durvák és groteszkül hatnak, főleg szemük 
és arckifejezésük. 

113. fol. A misekánon kezdete. Sokszínű virágdísz alkotja a 
kéziratlap művészi keretét. Lent a negyedik evangélista alakja. 
A „Te igitur", a misekánon kezdőszavai fölött nyitott sírjában a 
megsebzett Üdvözítő áll, kezei átszegezve és keresztbetéve, tövis
sel koronázott feje lehajlik. Mellette jobbról és balról a kínszen
vedés eszközei, az ú. n. „arma Christi". Hasonló alakot látni 
ugyanazon a helyen MÁTYÁS király vatikáni Missalejibzn. A kép 
alapszíne vörös, arany az ornamentikája. A szöveget körülvevő 
szegélydísz ezen a fólión fehér alapból bontakozik ki. A szöveg 
két oszlopát a már említett vékony pálca választja szét a zágrábi 
és a bécsi Missaleban; a zágrábi Missaléban azonban még egy 
ilyen pálca áll a bal szegélydísz helyén. 

116. fol. Húsvétvasárnap. A liturgikus szöveg ugyanúgy van 
szegély dísszel keretezve, mint a 113. fol.-ón; csakhogy itt nagy 
színhatású gombákat is látni. Az aranyalapon zöldre festett R 
iniciáléban a föltámadt Krisztus áll. Balról lent a két sírőrző 
katona megrettent arca. Hasonló lapkeretdíszt találunk a bécsi 
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KÁLMÁNCSEHi-kódexben Áldozócsütörtök napján, a budapesti 
Breviáriumban Pünkösd vasárnapján. 

127. fol. Áldozócsütörtök. A lapszegélyt vékony zöld volu-
ták alkotják sokszínű virágokkal és gyümölcsökk û fehér alapon. 
Az U iniciáléban Urunk mennybemenetele. Az Ür testének már 
csak alsó részét látni. Alatta a Szűzanya áll az apostolokkal, de 
már csak a fejek láthatók. Majdnem egyező a bécsi KÁLMÁNCSEHI-
kódexnek a képe Áldozócsütörtökön, de a szegélydísz más. 
A budapesti Breviáriumban, más a keretdísz és más a kép. A jobb 
és az alsó szegély sokszínű nagy virágokkal van díszítve, melyek 
mását a bécsi Missale keresztrefeszítésének keretében, továbbá a 
zágrábi Missale 113. foliójának felső szegélyében találjuk. 

130. fol. Pünkösdvasárnap. A keret három oldalán barna ala
pon növényvoluták és sokszínű virágok. Lent OSZVALD zágrábi 
püspök címere, fölötte a püspöksüveg. A címert babérkoszorú 
övezi. Az aranyalapra festett S kezdőbetűben a Szentlélek galamb 
alakjában van ábrázolva; a Szűzanya és az apostolok feje fölött 
vörös lángnyelvek alakjában lebeg a Szentlélek. OSZVALD püspök 
címerétől jobbra nagy kék virág, mint a 113., 127., 157' foliokon 
és a bécsi Missale keresztrefeszítése képének lapszegélydíszében. 

1341. fol. Szentháromság vasárnapja. A liturgikus szöveget 
keretező arannyal körülvett szegély díszt sokszínű virágok és apró 
aranycsillagok alkotják. Lent OSZVALD zágrábi püspök címere. 
A B kezdőbetű arany és vörös alapon zöldre van festve. A Szent
háromságot ábrázolja aranyalmával kezében. Különös a Szent
háromság jelképes kifejezése. Az egyetlen test ábrázolja az isteni 
természet egységét, a személyek háromságát pedig az, hogy az 
egy fejnek három arca van. A bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódexnek ezen 
a helyén a kegyelmi trónus van ábrázolva, mint a budapesti Bre
viáriumban is. De a keretdíszítés mindkettőben eltér a zágrábitól. 

135. fol. Űrnapja. A keretben virágok, aranycsillagok, toll-
rajzos ornamentika, mint a 21. és 109'. fólión. A vörös alapú C 
kezdőbetűben két angyal tartja a szentségmutatót, melyben benne 
van a szentostya. A szentségmutatónak pseudogotikus a formája; 
hasonlít ahhoz a monstranciához, melyet KORVIN JÁNOS ajándé
kozott atyja halála után a lepoglavai pálos kolostornak. Ez a 
KoRViN-szentségmutató most a zágrábi székesegyház kincstárában 
van. Hasonlít hozzá a bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódex szentségmutatója 
az Űrnap S kezdőbetűjében; azt is két angyal tartja. 
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157'. fol. A liturgikus szöveget sokszínű virágdísz keretezi. 
Baloldalt és lent a virágok két sorba vannak osztva, aranyszegély
ben, aranycsillagokkal. Lent középen OSZVALD püspök címere, 
fölötte püspöksüveg. A D kezdőbetűben: az Ür meghívja az apos
tolságra Pétert és Andrást. A lap keretdísze hasonlít a 190'. follóé
hoz, de a kettős virágsorban a 127. és a 113. folióról is kerültek 
ide virágok, valamint a bécsi keresztrefeszítés szegélyéről is. 

165'. fol. Gyertyaszentelő. A lapkeret a liturgikus szöveget 
sokszínű, arannyal szegélyezett volutákkal veszi körül. Lent a 
címer helyén egy nagy kék-piros virág babérkoszorúval. A zöld
színű S iniciálét arany keret veszi körül; benne a Szűzanya 
nyújtja át a kis Jézust az agg Simeonnak. A keret jobbszélét jel
legzetes vékony pálcaoszlop zárja le. Sokkal gazdagabb ennél a 
budapesti Breviárium lapdísze ezen az ünnepen. A zágrábi Missale 
lapszegélye hasonlít a 130. folióéhoz, de a voluták itt nem tekercs-
alakúak, mint a 130. fólión és alapjuk nem barna, hanem világos. 

I 8 I \ fol. Sarlós Boldogasszony. A lapkeretet a liturgikus szö
veg körül nagy virágok, aranycsillagok alkotják fehér alapon, 
finom tollrajzzal, mint a 21., 109', 135. foliókon. Lent piros virá
gok koszorújában OSZVALD püspök címere, fölötte ékköves mitra 
(Mitra pretiosa). Kék alapon, aranykeretben a zöldszínű D kezdő
betű a Szűzanyának Erzsébettel való találkozását ábrázolja. 
Nagyon szép a Szűzanya képe. A lapkeret a 134' folióéhoz ha
sonlít. Díszesebb a budapesti Breviárium lapkerete ezen az ünne
pen, a kezdőbetű képe azonban kisebb és teljes alakját mutatja a 
Szűzanyának és Erzsébetnek, nemcsak felsőtestét, mint a zágrábi 
Missale képe. 

187'. fol. Urunk színeváltozása. A lapkeretet itt is nagy virá
gok, aranycsillagok és szép tollrajzdíszítés alkotja, mint a 21., 
190'. foliókon. Lent négyszögű babérkoszorúban OSZVALD püspök 
címere, fölötte püspöksüveg. Arany a kerete a vörös alapú V 
kezdőbetűnek; benne a Megváltó fehér palástban, arany almát tart 
egyik kezében, a másikkal áldást oszt. Hasonló képet látunk a 
bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódexben ezen az ünnepen, de a V kezdőbetű 
ott ünnepélyesebben hat. A zágrábi Missale lapkerete jobbról a 
jellegzetes vékony oszloppal zárul; a másik három oldalon a sze
gélyt nagy piros, kék tányérvirágok töltik ki, mint a 127., 113., 
157. foliókon és a bécsi keresztrefeszítés képének keretében. 
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190'. fol. Nagyboldogasszony napja. Két sor kék és piroslila 
virág fehér alapon, ez a liturgikus szöveg szegélydísze. Lent kö
zépen OSZVALD püspök címere, fölötte a püspöksüveg. Aranyala
pon piros, kék, zöld és sárga színnel festették a G kezdőbetűt. 
A G-ben aggkorúnak ábrázolva az Istenanya, körülötte apostolok 
és angyalok. A budapesti Breviárium hasonló keretdísze nem virá
gokat, hanem sokszínű négyszögeket és nagy gyöngyszemeket rak 
két sorba. Megfelel ennek a bécsi KÁLMÁNCSEH-kódex lapkerete 
a Dominus defensor-zsoltárnál. 

194'. fol. Kisasszony napja. Arany a liturgikus szöveg kere
tének szegélye. Benne fehér alapon piros, kék, zöld virágok, gyü
mölcsök, gazdagon aranyozva, finom tolírajzzal és aranycsilla
gokkal szegélyezve. Lent OSZVALD püspök címere, fölötte püspök
süveg. Zöld levelekből alkotta a festő az F iniciálét. A kezdőbetű
ben Annát látjuk a piros-aranytakaróval födött ágyban, a kis 
Máriát tartja kezében; Mária egészen be van pólyázva. A háttér
ben kék ég aranyfelhőkkel. A bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódex ezen ün
nepén az S kezdőbetűben ugyanaz a kép, de mások a színei. 

196. fol. Kereszt felmagasztalása. Vörös alapon, aranysze
gélyben kék levelek alkotják a D iniciálét. A vörös alapban arany 
díszítés. A kezdőbetű felső vége zöld és rózsaszínű ágban folyta
tódik, melyen aranygyümölcsök vannak. A fólió a középvonalon, 
alsó és felső szélén ugyanily ágakkal ékeskedik. 

198. fol. Szt. Mihály. A szöveg két oszlopát nem a megszo
kott pálcadísz, hanem egy ág választja szét, mint a 196. fólión. 
A B iniciálé kékszínű, arany a széle, arannyal ékes piros alapra 
van festve. 

202. fol. Mindenszentek ünnepe. Aranyszalagok veszik körül 
a liturgikus szöveget szegélyként. Fehér alapon ötszirmú kisebb 
és nagyobb piros és fehér virágok látszanak, finom tollrajzos ke
retben, aranycsillagok közt, mint a 21, 109', 135, 181' és 187. 
foliókon. Az O iniciálé arany keretben van; benne szentek cso
portja. A liturgikus szöveget jobbról az ismeretes vékony oszlop 
szegélyezi, mely közepén két részre oszlik. Balról lent a finom 
tolírajz együtt az aranycsillagokkal (napokkal) többször előfordul 
a budapesti Breviáriumban is (Pünkösd, a Psalterium szombatja, 
Kisasszonynap) éppúgy, mint a bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódexben is 
(Misekánon, Advent I. vasárnapja, Áldozócsütörtök, Szenthárom
ság, Űrnapja stb.); ugyanúgy az ötszirmú piros és kék virágok is. 
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206. fol. A Commune Sanctorum kezdete. Sokszínű virágdísz 
alkotja a liturgikus szöveg keretét, fehér alapon, nemes tollrajz, 
apró napkorongok, mint a 21, 109', 135, 181', 202'. foliókon. 
Lent a középen OSZVALD püspök címere, fölötte püspöksüveg. Az 
egész keretdíszt aranyszalag szegélyezi. Kékkel, pirossal, zölddel 
és sárgával festették az E iniciálét. Kék alapon, arany felhőzet 
közt látszik Szt. Péter apostol mellképe; kulcs és evangeliumos 
könyv a kezében. Baloldalt az ismeretes vékony oszlop, mely a 
középen két részre van osztva. H a összevetjük könyvdíszük szem
pontjából azokat a foliókat, melyek KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS 
címerét viselik, az OSZVALD püspök címerét hordozókkal, nem 
találunk szerkezeti szempontból nagyobb eltéréseket, csak a 7, 16 
és 130. foliókon. Általában azonban azok a foliók, melyeken 
OSZVALD püspök címere van, rokonok könyvdíszítési szempontból 
a 14, 15 és 2 i ' foliókkal; a szegélydíszítést az egész lap körül 
alkalmazzák, virágokkal, gyümölcsökkel szórják tele és arannyal 
keretezik. A zágrábi misekönyv egész könyvdíszítése egy műhely
ben készült, MÁTYÁS király budai műhelyében. A finom tollrajz 
az arany napkorongokkal egyformán előfordul a KÁLMÁNCSEHI 
címerével és az OSZVALD püspök címerével ékesített lapokon. Ez 
a könyvdísz azonban épp a budapesti KÁLMÁNCSEHi-kódexre jel
lemző, melyet Franciscus de CASTELLO ITHALLICO de MEDIOLANO 
illuminait és illusztrált. A zágrábi Missaléba és a bécsi KÁLMÁN-
csEHi-kódexbe azért került át ez a könyvdísz, mert abban a 
műhelyben, ahol készültek, FRANCISCUS de CASTELLO nemcsak 
dolgozott, hanem valószínűleg vezetőszerepet is töltött be. 

A képpel ékes kezdőbetűkben levő fejek rendszerint nagyob
bak, mint kellene lenniök, az arcvonások durvák, az arcszín kék, 
piros-sárgába játszó. A háttér rendesen kék ég hosszúkás arany
színű felhőzettel. Ezek a vonások leginkább a 118' fol. keresztre
feszítésén tűnnek fel. De igazságtalanok volnánk a zágrábi kódex 
képíróival szemben, ha tagadnók, hogy a kéziratban nem. találunk 
tőlük jobban, szebben megfestett fejeket is. Magán a keresztre
feszítésen is akadnak ilyenek (Jézus, a szentasszonyok, Szt. János, 
részben a latrok is); aztán a 113'. fólión (a Megváltó), a 181'. 
fólión (a Szűzanya). Ennek a különbségnek nem lehet más az oka, 
minthogy a festők más-más minták után, más-más hatások alatt 
festettek, valamint az a körülmény, hogy ezt a Missalét többen 
festették, kiknek festői tehetsége nem volt egyforma. 
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Az 1938. év február és március havában tanulmányoztam a 
bécsi Breviárium-M issálét Bécsben és sok színes felvételt készítet
tem róla. Ezek a színes felvételek adták meg azt a lehetőséget, hogy 
otthon a bécsi kódexszel a zágrábi Missalét összehasonlíthattam és 
pontos megfigyelés alá vehettem mind a kettőt. 1939. júniusában és 
1940. decemberében alkalmam volt a budapesti Nemzeti Múzeum 
KÁLMÁNCSEHi-kódexének tanulmányozására. FITZ JÓZSEF, az Orsz. 
Széchényi Könyvtár főigazgatója 1940. decemberében kitűnő színes 
felvételeket készíttetett számomra a budapesti Breviáriumról. Ezek 
alapján a budapesti kéziratot is otthon tanulmányozhattam és a 
zágrábi és bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódexekkel összehasonlíthattam. 

A budapesti Breviárium könyvdíszítéseiben HOFFMANN EDITH 
három csoportot különböztet meg: az egyszerű-, közepes- és 
gazdagdíszű csoportot. Az egyszerű csoport díszítése tisztán 
kalligrafikus tollrajzból áll, finom piros, kék vonalcikornyából, 
mint amilyennel többször találkozunk KÁLMÁNCSEHI címere körül. 
A közepes csoport jellemzője a könnyed virágdísz, a liturgikus 
szöveg keretezése nélkül, fehér alapon; vagy pedig keretezéssel, 
de akkor sötét alapon. A gazdagdíszű foliókon képeket találunk, 
melyek Jézus, vagy a szentek életéből vett jeleneteket ábrázolnak; 
de másfajta képeket is, vadász jeleneteket pl.; ezeken a lapokon 
nagy gyertyatartók vannak, melyeken gyümölcsharangok függnek. 
A 'kandeláberek különböző fokain muzsikáló, veszekedő puttók 
láthatók. Egyik-másik lapkeret gyöngyszemekből és drágakövek
ből áll, mások viszont stilizált vagy mértani díszekből. Az egész 
kéziraton kiütközik a művésznek az az elszántsága, hogy nem 
akar egyformát, sablont ismételni, hanem mindig valami újat adni. 

A zágrábi Missaléban a 14, 15, 109'., 196'., 198. foliók lap
dísze az egyszerű, a 7, 112', 113. foliók díszítése a gazdagabb 
csoporthoz, a többi folióé a közepes csoporthoz tartozik. Ugyan
így osztályozhatjuk a bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódex lapdíszítését is. 

A zágrábi Missaléban hiába keressük a budapesti Breviárium 
gazdag díszítésformáit. A 112' fólió — keresztrefeszítés — mellett 
a 113. fólión Misekánon kezdetét — és a 7. fólión Advent első 
vasárnapjának díszítését sorozhatjuk csak a gazdagabbdíszű cso
portba. 

A bécsi és zágrábi KÁLMÁNCSEHi-kódexek könyvdíszítése 
megegyezik a müncheni Staatsbibliothek Cod. Lat. 627. j . ARIS-
TEAS: De interpretatione 1. foliójának díszítésével. Ugyanilyen 
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rokonságot mutatott ki már HOFFMANN EDITH a bécsi és zágrábi 
KÁLMÁNCSEHi-kódexek és MÁTYÁS király vatikáni Missaléja. 
(Urb. lat. n o ) közt. (HOFFMANN EDITH: Der künstlerische 
Schmuck der Corvin-Codices, Belvedere, 1925. 41/2, 143/4). 

A KÁLMÁNCSEHi-kódexek a Magyarországon készült legszebb 
kéziratok közé tartoznak; könyvdíszük, képírásuk szempontjából 
pedig TOPUSKÓI GYÖRGY zágrábi 355. j . Missalê]ivû együtt 
az első helyen állanak. 

Még sok felderíteni való marad ezen a téren és ez a 
hálás feladat a magyar tudományra vár. Nekem sajnos, nem álla
nak rendelkezésemre azok az idevágó forrásművek és az a bizo
nyítási anyag, melyek a további kérdések megoldásához szüksé
gesek. 

Ezzel a tanulmánnyal az volt csak a szándékom, hogy iga
zolt és illusztrált bemutatót adjak a zágrábi Missaléról. A Nem
zeti Múzeumban megvannak a zágrábi KÁLMÁNCSEHi-kódex jó 
színesfényképei, ezek alapján könnyű lesz a kézirat behatóbb 
tanulmányozása a magyar tudomány számára. 

Ford: K Ü H Á R FLÓRIS KNIEWALD KÁROLY. 



ÖRMÉNY KÓDEXEK AZ ORSZÁGOS 
SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN.* 

ö t örmény nyelvű kódex található a M. Nemz. Múzeum 
Széchényi Könyvtárában, melyek az örmény nyelv nem tudása 
miatt eddig ismeretlenek a közönség előtt. Mielőtt azonban ma
gukra a kódexekre térnék, pár szóval ismertetni fogom az örmény 
nemzet irodalmi tevékenységét és a nemzet helyzetét, hogy a kéz
iratok értékét jobban meg lehessen becsülni. 

Az örmény írást 413-ban szent Meszrob állapította meg, tehát csak 
ettől az évtől kezdve készültek örmény iratok. Régebbi időkből nem maradt 
fenn semmi írás örmény nyelven, vannak azonban perzsa, görög és szír nyel
ven írt munkák örmény szerzőktől; de voltak szóbeli hagyományok és költe
mények örmény nyelven, melyeket nagyrészt Chorenaczi Movszesz (V. szá
zadbeli krónikás) jegyzett fel. Az örmény irodalom legelső gyümölcse a Szent 
Írás örményre fordítása volt, melyet a Septuagintának egy jó példányáról fordí
tottak, és pedig oly tökéletesen, hogy azt „a fordítások Királynőjének" nevez
ték el. A Szent írást követték a Szent Atyák művei: Arany Szájú szent János, 
Sz. Cyril, Nazianzi Sz. Gergely, Sz. Ephraim, Syrus stb., majd Philo, Euse-
bius Krónikái, Sz. Basilius stb., melyek fenntartottak olyan részeket is, melyek 
az eredetiben elvesztek; az 1800-as években a velencei mechitáristák sok ilyen 
részletet kiadtak latin fordítással együtt.1 

Az örmény irodalom legjobban az egyházi beszédekben, krónikaírásban 
és egyházi költeményekben fejlődött és gyarapodott a XVI. századig. Már 
a XIV. században, sőt még előbb is kezdett fejlődni a líra is, népköltők 
lépnek fel, kik már nemcsak egyházi, hanem világi témákat is megénekelnek. 
Később, a XVI. század végén kezdődik az úgynevezett Asugh-ok (regösök, 
vándordalosok) korszaka. Ezek a nép érzelmét, küszködését, gondját, bánatát, 
szerelmét énekelték meg, de azért mindig megtartva a vallásos jelleget. 
1700-ban kezdődik az örmény irodalom ébredése, de ezt már az új korszak
nak lehet nevezni, melyben az irodalom minden ága virágzik, és az örmény 
nemzet számához viszonyítva aránylag dúsan is. 

* A szerző P. Fogolyán Vilmos András mechitárista szerzetes, a velen
cei mechitárista rendház tagja, 1942 őszén a M. Nemz. Múzeum Orsz. Szé
chényi Könyvtárának kézirattárában kutatott. BARTONIEK EMMÁnak, a kéz
irattár vezetőjének kérésére szíves volt a Múzeum örmény kéziratait áttanul
mányozni és tanulmányai eredményeit folyóiratunk számára megírni s ren
delkezésünkre bocsátani, amivel annál inkább lekötelezte a Széchényi-
Könyvtárat, mert ezen örmény kéziratok még meghatározatlanok voltak. 

1 Legújabban AITALAH SziRiAinak egy pásztorlevele jelent meg 1942-ben. 
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Az örmény kéziratok csak a IX. századig mennek vissza, az előbbi 
időkből, sajnos, nem maradt ránk semmi, legalább is eddig még nem került 
elő. A velencei mechitaristák őrzik a Melkieh Királynő evangéliumát 902-ből, 
ugyanott 1007-ből az ú. n. Drinápolyi evangéliumot. Gazdag kézirattárak 
vannak Keleten Ecsmiádzinban, az örmény egyház könyvtárában (Eriván 
közelében), Jeruzsálemben az örmények Szurp Hágop (Sz. Jakab) kolostorá
ban. Nyugaton a velencei és bécsi mechitáristáknak vannak gazdag kézirat
táraik, azonkívül a berlini, párizsi, londoni és moszkvai könyvtárakban is 
találunk szép számmal örmény kéziratokat. Magyarországon a Nemzeti 
Múzeum Könyvtárán kívül még jelentékenyebb és nagyobbszámú kézirato
kat őriz a Szamosújvári örmény Katholikus Egyház Könyvtára, melyek 
között három is van a XIV. századból. A fennmaradt kéziratok egyike sem 
megy vissza régebbre a IX. századnál, amint már említettük. Ennek oka 
Örményország helyzeti adottságaiban rejlik. Örményország az egyedüli jelen
tékeny keresztény ország volt Kis-Ázsia szívében, mindenféle barbár, pogány 
és nomád népek útjában. A perzsák a kereszténység első napjaitól kezdve 
mindig azon voltak, hogy az örmény kereszténységet kiirtsák, ez a gyűlölet 
a kereszténység ellen növekedett és nagyon megerősödött, főleg a III—VI. 
században, mikor mindent pusztító haraggal dúltak templomokat, kolostoro
kat, falvakat és városokat, minden írást elégetve, amit a keresztény Bizánc 
tétlenül, sőt szívesen tűrt, bizonyos politikai szempontokból. Később az ara
bok, tatárok, legutoljára a törökök pusztítottak Armenia földjén. Így tehát 
érthető a kéziratok hiánya és a mégis fennmaradtak nagy értéke, minthogy 
állandó pusztulásból megmenekült kincseknek lehet tekinteni azokat akkor 
is, ha későbbi időkből is származnak. 

Az örmény írást három csoportra lehet osztani. 1. Jergátákik = vas 
betű, a legrégibb írás, az elnevezése is nagyon régi, és talán a betűk nagysága 
vagy színe miatt, vagy pedig az íróeszköz miatt nevezték így. Ezeket a betű
ket később is használták, mint nagybetűket (lásd 1. ábra, az első két sort), 
a nyomtatott nagybetűk is innen kapták alakjukat. 2. Polorákir = kerek betű, 
alakra nézve egyáltalában nem kerek, inkább szögletesek, nemigen hasonlí
tanak a vas betűkhöz (lásd 1. ábra, 3. és következő sorokat), de azokból szár
maznak, ezt az alakot használják a nyomtatásban is. 3. Az úgynevezett 
Nódrákir = nótárius betű, sokkal kisebbek és hegyesalakúak, hasonlítanak 
a kerek betűkhöz, újabb időkben igen használatosak voltak, mert ezekkel 
gyorsabban lehetett írni, de azért a régebbi időkben is előfordulnak. 

Mielőtt még magukra a kódexekre térnék, olvasóim figyelmét felhívom 
az örmény időszámítási és keltezési módra, mely Kr. u. jji-gyel kezdődik. 
$ 5 i-ben t. i. az örmény nemzeti zsinat a naptárban javításokat és változáso
kat hozott és elrendelte, hogy az éveket ettől az 551. évtől kezdve számítsák. 
Ezt majdnem mindig jelezték is, hogy a Krisztus születésétől számított éveket 
és az örmény keltezést össze ne tévesszék: „i tvin hájocz", vagy „1 tvágánu-
tyán hájocz", vagy „i tváperutyán hájocz", vagyis „az örmény számozás 
vagy számítás szerint". Az évszámot betűkkel jelezték mint a többi keleti 
népek, mert a betűknek ezeknél van számértékük is. így tehát, hogy a Kriiz-

Magyar Könyvszemle 1943. I. füzet. 2 
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tus születésétől számított éveket megkapjuk, 551 évet kell még hozzáadnunk 
a kéziratban olvasható évszámhoz.2 

E rövid bevezetés után áttérünk magukra a kódexekre. Előbb megadjuk 
a kézirat külsejének leírását, utána rövid tartalmi leírást adunk, amihez még, 
ha szükséges, néhány magyarázatot fűzünk. 

Fol . A r m e n . 1. 
Saec. XVII . (ex.) ff. 178, 29 X 19*8 cm. — Litt. init. hist. et ornam. — Teg. 

saec. XVII . ex. — Litteris quae dicuntur Polorakir — Lit. rotundae exaratus. 

AVEDÁRÁN - EVANGÉLIUM. 
Continet S. Johannem et S. Matthaeum. (Malthaei cap. I, vers. 

1—14. desunt.) 
Provincia incerta. (Transsylvania vei Moldávia?) 

E könyv Szent János és Szent Máté evangéliumát foglalja 
magába, és pedig kezdődik Szent Jánossal. Szent Mátéból hiány
zik az első lap, vagyis az I. fejezet 1—14-ig. A kódexben vannak 
rajzok is, és pedig legelői Szent János evangélista képével (való
színű, hogy Szent Máté is megvolt, de az első lappal együtt el
veszett), az első oldalon pedig egy féloldalt elfoglaló miniatúra, 
azonkívül a margókon is vannak díszítések és rajzok, melyek 
néha az evangélium szövegével összefüggésben lévő alakokat áb
rázolnak. Van számos iniciálé. A szövegben a verseket kezdő 
nagybetűk pirosak vagy égszínkékek, a szakaszok egész első sora 
égszínkék, a második piros. 

A kódex keletkezési idejét pontosan nem állapíthatjuk meg, 
de a rajzok és a használt festék után ítélve nem lehet régibb az 
1600—1650. éveknél, tehát vagy Erdélyben, vagy legfeljebb 
Moldvában keletkezhetett. A rajzok nagyon primitívek és kopot
tak, a festék is nagyon hullékony és fakó színű, az írás maga 
is fakó. 

D u ó d . A r m e n . 1. 

Saec. XVI1L, ff. 166, 14-5 X 10 cm. Teg. saec. XVIII . 

2 Az örmény történelemmel és irodalommal hosszabban foglalkozó 
magyarnyelvű munkák a következők: „Armenia népe." D R . HOVHANNESIAN 
EGHIA, 1943, Gödöllő. — „Szemelvények az örmény irodalomból." D R . H O V 
HANNESIAN EGHIA, 1942, Gödöllő. — „Az örmény nép múltja és jelene." 
AVEDIK, ALEXA, Merza. 
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MISCELANEA. 
Prov. Transsylvania. 

Valamelyik szamosújvári tanulónak volt füzete, vannak 
benne német, magyar, olasz, török szavak is, de, mindig örmény 
betűkkel írva. Vannak még énekek, versek, rajzok és szépírási 
próbák stb. 

Duód. Armen. 2. 
Saec. XIV. (an. 1563.), ff. 512, 1 3 X 9 cm. Teg. saec. XIX. 

SÁRÁGÁNOCZ. - HYMNARIUM SACRUM. 

Continet hymnos anni liturgici. Gregorius dictus Kárvárrem 
exaravit, litteris, quae dicuntur Polorákir = litterae rotundae. 

Prov. incerta. (Asia Minor.) 

E könyv magában foglalja az egyházi év összes énekeit, melye
ket az örmény egyház a mindennapi zsolozsmákhoz fűz. Az ének
címek vörös betűkkel vannak írva, a nagyobb ünnepek előtt 
pedig kisebb szabású díszítések is vannak. 

A könyv 1563-ból származik, amint az alább idézett bejegy
zés mutatja. Az emlékirat első négy sorából alig egy-két szót 
lehet csak elolvasni, ezekből látszik, hogy „gratiarum actio", vagy 
hálaadás volt, mely körülbelül így szólhatott: „Dicsőség a leg
szentebb szentháromságnak, az atyának és fiúnak és szentlélek
nek. Amen". Azután következik „ . . . befejeződött e szent könyv, 
melyet Sárágánocznak (hymnárium) neveznek, jó és válogatott 
példányokról (másolta) kinek Gergely a neve kit 
Kárvárrem melléknéven hívnak, 1012. évben (= 1563). Kérem 
tehát mindazokat, akik e könyvre találnak, olvassák, vagy másol
ják, vagy énekelnek belőle, hogy emlékezzenek meg rólam, ki e 
könyvet leírtam, és szüléimről, Mordzsigről és Máriáról, és test
véremről Szakágról és összes rokonaimról, aki pedig megemlékezik 
és teljes szívből mondja, Krisztus irgalmazzon nekik, arról Krisz
tus a mi Istenünk is emlékezzék meg. Amen." 

A régi örmény irodalomban nagy helyet foglal el a Sárágá-
nocz, főleg a VI—VII. században. Később a XII . században 
aztán szent Nerszesz Snorhali pátriárka bővítette ki szebbnél-
szebb énekekkel, melyek témái a napi szentek életéből vagy az 
ünnep jelentőségéről szólnak, a böjti napokon pedig könyörgő és 

2 * 
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büntető jellegűek. A legrégibb Sárágánok, vagy Hymnusok 
az V. századból származnak a hagyomány szerint, magától 
szent Meszrobtól, ki az örmény írást megállapította. A legújabb 
Sárágánok nem későbbiek a XVI. századnál, a később keletke
zettek már nem kerültek hivatalos használatba, csak magánhasz
nálatban forogtak. 

A Sárágán (Hymnus) szó keletkezése, melyből származik a 
Sárágánocz (Hymnarium) szó, vitás kérdés. Vannak, kik a Sir = 
ének szemita szóból eredeztetik, mások az örmény Sár = sor, rend 
és ágn = ékes kő szavakból akarják magyarázni, mások pedig 
különböző magyarázatokat adnak, melyeket nem érdemes fel
említeni. 

A Sárágánoczokban külön hangjegyeket használnak (lásd a 
2. és 3. ábrát), melyek értéke az ének kulcsától függ, ugyanannak 
a hangjegynek különböző értéke lehet más és más kulcs szerint: 
ezek a kulcsok pedig nyolcfélék. Ac, Ag, Pc, Pg, Ke, Kg, Te, Tg 
(A, P, K, T az örmény ábc első négy betűje), azért tehát majdnem 
lehetetlen egy éneket énekelni kulcs nélkül. A Sárágánoczban vagy 
a margón, vagy az ének címénél mindig jelzik a kulcsot. 

Duód. Armen. 3. 
Saec. XVIII. (an. 1767), ff. 348, 10 X 8 cm. Teg. saec. XVIII. 

DZÁGHGÁKÁGH « MISCELANEA. 

ff. 1—47'. De modo dicendi sacrum rosarium; exhortationes, 
mysteria, et aliae preces sacri rosarii. Auctore MANUG 
TZETZ VÁRTÁJÁN. 

48—58'. Preces diversae. 
59. Carmen Alexiani eremitae „Deus misericors.. ." auc

tore JOHANNE THULGURANTZI. 
6J\ Carmen laetum „Virgo Dei-para Maria .. " 
69'. Carmen laetum „Sommnium et vanitas est, fratres..." 
71. Carmen laetum „Amore laetitiae . .. 
72'. Carmen resurrectionis „Eden respirans, planta immor-

talitatis . . . " 
74. Carmen resurrectionis „Maria Magdalena veniens . . . " 
74'. Carmen lateum „Amore divino.. " 
75'. Carmen resurrectionis „Ego sum in perditione ..." 
78. Carmen Missae „Gratias agimus tibi altissime. . ." 
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79'. „O gloriosa inter virgines ..." 
80'. „Christus rex gloriosus ..." (Hymn. eccl.) 
8 i \ Carmen Johannis „Johannes propheta magnus.. " 
83'. Exhortatio et sapientia Chigar-i. 

i oo \ Hymnus de S. Antonio Abbate „Te, Sancte páter 
Antoni..." 

104—114'. vacua. 
115. „Quaesumus a Te o Virgo..." (pars prima a versi-

culo 1—6 deest, carmini titulus est: „Hymnus Dei-
parae virginis"). 

117. „Carmen ab Emanuele Monacho dicta" (sic). „Jeci 
animam meam ..." 

119'. „La Traverta er a in occa .. .f" (Carmen lingua italica 
conscriptum, litteris tarnen armeniacis exaratum est.) 

127. „Virgo ornata sanctitate .. ." (pars prima deest). 
128. Carmen de ascensione Deiparae . . . „Hodie archan-

gelus Gabriel.. " 
129'. Carmen lusciniae (carmen, quod in ore populi est). 
130. Carmen cum quaestionibus „Coelum et terra fratres.." 
132'. „Fuit homo quidam justus ..." (narratio). 
133'. „Requiesce jili dulcis..." (ad Jesum Christum). 
137. Carmen annuntiationis „Ave Maria, quem Gabriel sa-

lutat . . " 
138. „Erat homo quidam dives .. " (Fabula in aliis quoque 

exstat codicibus manuscriptis, cui titulus est: „Quaes-
tiones puellae"). 

166. Carmen de sancto mart/re Harutyun ( = Pasqualis): 
„Sancte martyr adhuc puer.. " auctore SAHAG 
VANETZI. 

167'. Hymnus ad B. Mariam Virginem „Mons de qua nata 
est rupes ..." 

169. Canticum paraschevae „Virgo Deipara stabat ad cru-
cem..." 

173. Canticum nativitatis Domini „Laetare propter nativi-
tatem..." 

174. Canticum nativitatis Domini „Mysterium magnum et 
mirabile nobis apparuit hodie" (Hymn. eccl. a saec. V.). 

Egyszerű kis kézirat, csak a címek vannak vörös betűvel 
írva. Legelői a rózsafűzérről szóló buzdítások és oktatások van-
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nak a rózsafüzér imádságáról, azután következnek az örvendetes, 
fájdalmas és dicsőséges titkok és még néhány ima, mely összefüg
gésben van a szent olvasóval. A rózsafüzér imádságai után van 
még néhány ima, hiszekegy, a gyónási és feloldozási stb. imák. 
Az ezek után következő rész pedig jobbára versekből áll, van egy 
pár szent ének és két mese. A versek nagyrésze vallásos és erkölcsi 
tartalmúak. 

A könyvet valami VÁRTÁNIÁN CZECZ MANUG írta 1767-ben 
Szamosújváron, mint az a f. 47. olvasható: „Befejeződtek az 
összes buzdítások a nagyméltóságú szent rózsafüzérről. íratott 
vala pedig Szamosújváron ij6y. évben bűnös VÁRTÁNIÁN CZECZ 
MANUG keze által." A f. 124.-ből következtethetjük, hogy a ver
seket is ő gyűjtötte össze, mert egy olasznyelvű vers után ez a 
megjegyzés áll: „Manug! miért írtad e kemény és siralomra méltó 
szavakat, mikor te magad se érted, hogy mit jelentenek? Én GER
GELY írtam ezt, én csak keveset írtam, de te sokat érts belőle." Itt 
is ugyanaz a Manug szerepel, Gergely pedig e szavakat maga 
írhatta. 

Az első dátumon kívül egy más dátum is van, de látszik az 
íráson, hogy később írták be, e szerint ez a kézirat 1628-ból szár
maznék. Ez azonban lehetetlen, mert olyan verseket is tartalmaz, 
melyek 1700 után keletkeztek, mint pl. a ff. 100., 115. és 113. 
található versek, melyeknek szerzője MECHITAR (1676—1749), a 
velencei mechitaristák alapítója volt. A többi vers részint az 
örmény középkorból, vagy még későbbről származik, mint pl. 
f. 59. az ALEXIANOS remete életrajza, melynek utolsó szavai a 
következők: „Ostoba THULGURANCZI JÁNOS írta e remete életét, 
ez a mennyország útja, aki nem tudja, tanulja meg." Ez a THUL
GURANCZI (1450—1525) nagyon ismert költő, kinek több verse 
ki is van már adva különböző örmény folyóiratokban. (A „stul-
tus" [ostoba] olyasféle szerénységi jelző, mint a középlatinban az 
indignus, dictus, solo nomine etc.) A f. 167-en egy másik név is 
előfordul, mely nem annyira ismeretes, mint az első. „Én VANECZI 
SZAHAG írnok, ki e verset összetákoltam, hallottam a szent bárány 
fehér kisded Harutyunnak hírét, s azért írtam e siralmat a szent 
vértanúról." 

Quart. Armen. 1. 
Membr. Saec. XVI. (an. 15$7.), ff. 116, 20*5 X 14"j cm. — Lit. init. et ornam. 

Teg. saec. XIX. 



/. yl Bádárákámádujcz-Missale első oldala, rajta a Jergátákik = vasbetük 
(i—2. sorok) és a Polorákirk = kerek betűk (j., 4., j . sorok). 



2—j. Részletek a Bádárákámádujczból, az örmény neumák különböző 
alakjai láthatók. 



ÖRMÉNY KÓDEXEK 23 

BÁDÁRÁKÁMÁDUJTZ - MISSALE. 

f. 115. nomen scribae legi non potest. 
Prov.: Asia Minor? 

Litteris quae dicuntur Polorákir (=Li t terae rotundae) exaratus. 

A kezdőbetűk piros tintával vannak írva, ugyanazzal a szín
nel, de valamivel kisebb betűkkel a rubrikák is, a nép és a szer-
papoknak szóló részek pedig fekete, de kisebb betűkkel. E mise
könyv 1557-ből való, amint az f. 115. olvasható, ez a lap nagyon 
piszkos és elmosódott, a megjegyzés így szól: 

„Oh atyák és testvérek, szentéletü papok, mikor bűnös lel
kekért szent misét mondtok, vagy a megholt bűnös lelkekért, akkor 
rólam a nyomorult íróról ... ki nektek papoknak szolgája valék, 
szüleimmel és összes rokonaimmal együtt, kérem emlékezzetek meg 
szent imáitokban, és Krisztus Isten, az 6 második jövetelekor 
könyörüljön rajtatok, kik megemlékeztek rólam; Amen. íratott 
vala pedig e szent ... (valószínűleg Misekönyv) ... 1606 
(= 1557) év, Október hó 11-ikén ... Áldott legyen az Isten." 

E könyvben a miseszöveg a nép és a szerpapoknak szóló 
résszel együtt található.* 

Velence. P. FOGOLYÁN VILMOS ANDRÁS 
(mechitárista). 

* Szerző távolléte miatt az örmény szavak korrigálása bizonytalan. 



XVIII. SZÁZADI NYOMDÁINK 
MŰHELYTITKAIBÓL. 

Ismerjük XVIII . századi nyomdáinkat, ismerjük a nyomdák
ban előállított sajtótermékeket, de nem ismerjük a nyomdák benső 
életét, és erre kíván rávilágítani a jelen tanulmány. A XVIII . 
századi magyar nyomdaipar legjelentősebb székhelye Nagyszom
bat után Pozsony volt, Nagyszombatot az ottani tudományegye
tem tette nyomdai központtá, Pozsonyt pedig a kormányzati fő
hatóságok. A XVIII . század nagyobb részében mindkét városban 
csupán egy-egy nyomda működött, amit Nagyszombatot illetően 
bőségesen megmagyaráz az ottani egyetem és nyomda kapcsolata, 
Pozsonyt pedig még mindig Bécs látta el sajtótermékekkel. 
A nyomdaipar terén is érvényesülő céhszellem különben sem 
engedte meg a szabadverseny érvényesülését s a nyomdák mindig 
erélyesen védekeztek a fenyegető versennyel szemben. Kedvezett 
ennek a kormányzati politika is, mely a nyomdaipar gyakorlását 
királyi engedélyhez kötötte, az ilyen engedélyek kiadásával pedig 
nagyon szűkmarkúan bántak, mert a kevésszámú nyomda műkö
dését könnyebb volt ellenőrizni. A nyomdák szaporodása tehát 
állandó akadályokba ütközött s szerencsés volt az a város, mely
ben egy-egy nyomdász letelepedési engedélyt kapott. Csupán a 
XVIII . század második felében kezdett a kormányzati politiká
ban az az elv érvényesülni, hogy az ipari termelés terén a verseny 
a legjobb árszabályozó s a nyomdai munkák árának leszállítása 
érdekében ugyanazon városban több nyomda felállítására is enge
délyt adtak. Ez természetesen élénk visszahatást keltett a régebben 
engedélyezett nyomdáknál s érdekeik védelme kapcsán olyan 
üzleti titkok kerültek napvilágra, melyek a nyomdák benső életébe 
mélyen bevilágítanak. Ilyen esetet teszünk tanulmány tárgyává 
a jelen munkában, amely Pozsonyban, az ország XVIII . századi 
fővárosában történt, s éppen ezért különös érdeklődésre tarthat 
számot. De érdeklődésre tarthat számot azért is, mert megismer
jük belőle egyik kitűnően felszerelt hazai nyomdánk üzleti for
galmát, a nyomdai árkalkuláció rejtelmeit, a hazai nyomdák betű-
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beszerzési forrásait és könyvértékesítési lehetőségeit. Ezek mind
egyike olyan fontos része a nyomdai termelésnek, hogy ismeretük 
nélkül hazai nyomdáink megfelelő jellemzése alig képzelhető el, 
mert éppen a hazai nyomdák benső életére világítanak rá, aminek 
megvilágításával a szakirodalom eddig még mindig adós maradt. 

1727. június hó 7-én halt meg 42 esztendős korában a budai 
nyomda megalapítója, a pozsonyi származású LANDERER JÁNOS 
SEBESTYÉN (Vízivárosi Plébánia halálozási anyakönyvei, II . k.), 
aki özvegyén kívül két fiút hagyott hátra. A kisebb fiú, LANDERER 
JÁNOS MIHÁLY, 1726. augusztus hó 5-én született (Vízivárosi 
Plébánia születési anyakönyvei, II . k.), atyja halálakor tehát még 
egy esztendős sem volt. Az anya nem sokáig maradt özvegy, mert 
már 1728. január hó 11-én, tehát hét hónappal férje halála után 
férjhezment a nyomda üzletvezetőjéhez, NOTTENSTEIN JÁNOS 
GYÖRGY-IIÖZ, (Vízivárosi Plébánia házassági anyakönyvei, II . k.). 
NOTTENSTEIN JÁNOS GYÖRGY 1737. április 10-én szintén meghalt 
s minthogy a LANDERER-fiúk még kiskorúak voltak, mindaddig az 
özvegy vezette a nyomdát, amíg azt idősebb fiának át nem ad
hatta. A másik LANDERER-ÍÍÚ szintén nyomdász lett, minthogy 
azonban az apai nyomda bátyja kezébe került, kénytelen volt 
másutt boldogulást keresni. így jutott el Pozsonyba, ahol a ROYER-
nyomda családi viszályok miatt eladóvá vált s a vevő az ifjabb 

LANDERER-fiÚ lett. ' 
A pozsonyi nyomdát ROYER JÁNOS PÁL alapította, aki 1718. 

május 11-én lett pozsonyi polgár. Ámbár az 1720. május 23-án 
kelt kancelláriai leirat elismerte, hogy Pozsonyban indokolt a 
nyomda felállítása (Kancelláriai levtár: Conceptus expeditionum 
1720. május nr. 100), mégis csupán 1730. május 25-én kapta meg 
a szokásos nyomdai szabadalmat (Conceptus referadarum 1752. 
május nr. 182). ROYER JÁNOS PÁL már 1736-ban meghalt s néhány 
éven át özvegye vezette tovább a nyomdát, melynek termékei a 
helytartótanácshoz beküldött köteles példányok tanúsága szerint 
túlnyomóan ájtatos munkák, imakönyvek voltak. ROYER JÁNOS 
PÁL 1736. május i-én kelt végrendelete szerint a nyomdát egyetlen 
fia, ROYER FERENC ANTAL örökölte (die Druckerei solle meinem 
Sohne Francisco Solano zukommen), de köteles volt leánytestvé
reit kielégíteni, amiből aztán anyjának 1740-ben bekövetkezett 
halála után olyan bonyodalmak származtak, hogy kénytelen volt a 
nyomdát 1750. január hó 19-én LANDERER JÁNOS MiHÁLYnak el-
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adni. Az adásvételi szerződés a raktári készletet 3000 forintra, a 
betűkészletet szintén 3000 forintra, a nyomdai felszerelést és a 
nyomdához tartozó házrészt 4500 forintra, a nyomdai szabadal
mat pedig 500 forintra értékelte, ami együttvéve 11.000 forintot 
tett ki, ez volt a vételár. (Conceptus expeditionum 1750. március 
nr. 9.) A nyomdát azonban adósságok terhelték s a vevő ezeket 
az adósságokat vette át készpénzfizetés helyett. De nem is tudott 
volna készpénzzel fizetni, mert anyjának 1752. január 2-án kelt 
végrendelete szerint (Budai végrendeletek I. 1729) mindössze 1500 
forintot kapott a pozsonyi nyomda megszerzésére s ezzel az összeg
gel, valamint a budai kiadványok felerészével apai és anyai örök
ségét illetően ki is volt elégítve. 

A pozsonyi nyomda BALLAGI ALADÁR megállapítása szerint 
(Magyar nyomdászat történeti fejlődése 122. 1.) az alapító ROYER 
JÁNOS PÁL özvegyének halálakor 59 mázsa betűvel, három 
könyvsajtóval és 2000 forint értékű kiadvánnyal volt fel
szerelve, ami az 1750. január hó 19-én kötött adásvételi szerződés 
időpontjában is megvolt, mert különben a vevő alig adott volna 
érte 11.000 forintot. Amíg ROYER JÁNOS PÁL özvegye vezette a 
nyomdát, alig mutatott fel érdemleges fejlődést, mert termékei 
magyar, német és tót imakönyveken kívül igazán kevés értéket 
képviseltek. Határozott fejlődést látunk ellenben az özvegy halála 
után, mert 1744-ben itt készült PÉTERFFY „Sacra concilia" című 
műve, BENGER „Annales fratrum eremitarum S. Pauli" című mun
kája és BONFINI „De gestis Hungarorum" című művének új ki
adása. 1745-ben itt nyomták BÉL MÁTYÁS decadeseit és 1746-ban 
Du FRESNE „Illyricum vêtus et nóvum" című művét, mindmeg
annyi nagy értékű irodalmi termék (Helytartótanácsi levtár: 
Miscellanea fasc. 48. nr. 240). Amint a nyomda a LANDERER kezébe 
jutott, azonnal könyvjegyzéket nyomatott (Catalogus librorum, 
qui apud Joannem Michaelem Landerer civem et typographum 
Posoniensem vénales prostant 1751), mely 6 lapon latin, 3 lapon 
magyar s 4 lapon német könyveket tartalmaz, melyek nagyrésze 
a budai LANDERER-nyomda terméke volt, melyek anyja rendelke
zése értelmében örökségképen jutottak a kiadó kezébe. 1754-ben 
újabb könyvjegyzéket adott ki (Catalogus librorum, qui apud 
Joannem Michaelem Landerer civem et typographum Posonien
sem vénales prostant 1754), amely terjedelemre nem sokkal 
szárnyalta túl az első kiadást. A könyvjegyzékek ismételt kiadása 
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arra vall, hogy LANDERER JÁNOS MIHÁLY elsősorban a nyomdai 
szabadalom azon részét igyekezett értékesíteni, amely könyvkeres
kedésre jogosította (cuiuscunque generis libros imprimere eosdemque 
distrahere), ami természetszerűen csupán saját kiadványaira vonat
kozhatott. A legértékesebbek voltak ezek között a latinnyelvű 
munkák, amelyek jórésze még a. RoYER-nyomdában készült. 
A magyar munkák a budai LANDERER-nyomdából kerültek ki, a 
német munkák száma nagy volt, értékük azonban annál kevesebb. 
Nyomdája felvirágoztatását is szívén viselte LANDERER JÁNOS 
MIHÁLY S e célból 1754. évi könyvjegyzékéhez csatoltan betű
típusait is bemutatta (Specimen diversorum characterum seu typo-
rumy quibus typographia Posoniensis ornata est), amelyek sorá
ban különösen az antiqua és garmond betűket tartjuk kiemelen-
dőknek. 1759-ben újból kiadta könyvjegyzékét (Catalogus libro-
rum, qui apud ], M. Landerer civem et typographum Posoniensem 
vénales prostant 17^9), amelyben már nem csupán a saját kiad
ványait, illetőleg nyomdája termékeit hirdette, hanem idegen és 
külföldi eredetű könyveket is, amiből arra kell következtetni, 
hogy LANDERER elsősorban vállalata kereskedelmi részét igyeke
zett fellendíteni, amely téren nem volt az országban versenytársa. 
A könyvjegyzék bécsi, lipcsei és kölni, továbbá regensburgi, 
königsbergi és chemnitzi nyomtatványokat sorolt fel, de győri, 
lőcsei és soproni nyomtatványok is találhatók benne, tehát széles
körű üzleti forgalommal rendelkező könyvkereskedővé lett akkor, 
mikor nyomdája még nem tudta elérni a nagyszombati jezsuita 
nyomda színvonalát. 

A LANDERER JÁNOS MIHÁLY vállalatát 1770-ben fenyegette 
elsőízben az a veszély, hogy versenytársat kap, ami már azért is 
erősen érintette, mert eddig az időpontig Magyarország egyetlen 
városában sem volt két nyomda. Minthogy második nyomda fel
állításának a veszedelme fenyegette, ennek a veszedelemnek oly
módon törekedett elejét venni, hogy harminc esztendeig tartó 
kizárólagos szabadalmat kért nyomdája és betűöntője számára, 
amely szabadalom megadása esetén Pozsonyban második nyom
dát nem lehetett volna felállítani. Kérését azzal indokolta, hogy 
a RoYER-nyomdát nagyon elhanyagolt állapotban vette át és sok 
költséget kellett reá fordítani, amíg használhatóvá lett. Ugyan
csak a nyomda felszerelésének tökéletesítése céljából betűöntőt is 
állított fel, sőt nagy költséggel új házat is építtetett a nyomda 
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céljaira. Mindezek eredményeként sikerült nyomdája színvonalát 
olyan magas fokra emelni, hogy a legkényesebb ízlésnek is eleget 
tud tenni, s ennek tulajdonítandó, hogy a helytartótanács és a 
kamara is itt készítteti hivatalos nyomtatványait. Ezzel szemben 
nyomdája jövedelmezőségét máris veszélyeztetik a közeli Nagy
szombatban, Győrött, Sopronban és Szakolcán működő nyomdák, 
ha most Pozsonyban újabb nyomda keletkeznék, nyomdája vál
ságba kerülne. A nagyszombati nyomda is kizárólagos szabadalmat 
kért, amikor ROYER ANTAL 1760-ban Nagyszombatban akart 
nyomdát alapítani (MKSzle 1942. évf. 54. 1.) s amint a nagy
szombati nyomda terve nem valósult meg, úgy LANDERER sem 
kapta meg a kért kizárólagos szabadalmat, mert az 1770. július 
hó 28-án kelt királyi resolucio elutasítólag határozott ez ügyben 
(Helytartótanácsi levtár: Miscellanea fasc. 58. nr. 302). 

A LANDERER vállalatát fenyegető versenytárs PATZKÓ FERENC 
volt, aki addig a LANDERER-nyomda szolgálatában állott, jól is
merte tehát a nevezett nyomda összes üzleti titkait. Nyomdai 
engedélyért beadott kérvényét azzal indokolta, hogy a helytartó
tanács eddig azt a politikát követte, hogy az iparosok számának 
szaporításával csökkenti az ipari termékek árait (propter inducen-
dam in regno vilitatem numerus professionistarum et artificum 
augeatur). Ezt a politikát a könyvnyomtatás terén is érvényesíteni 
kellene, mert kellő számú nyomda hiányában a tanulóifjúság és 
a tudósok is kénytelenek a külföldről behozott könyveket drága 
pénzen megszerezni, vagy a hazai közművelődés nagy kárára azok 
megszerzéséről lemondani. PATZKÓ folyamodványa eredménnyel 
járt, mert az 1770. október 15-én kelt királyi resolucio hozzá
járult ahhoz, hogy Pozsonyban második könyvnyomda állíttassék 
fel s egyben utasította a pozsonyi városi tanácsot, hogy PATZKÓ 
FERENcet vegyék fel a polgárok sorába, s engedjék meg neki, hogy 
a nyomdaipart szabadon gyakorolhassa. 

E döntés előtt a pozsonyi városi tanács megbízottai vizsgá
latot tartottak LANDERER pozsonyi nyomdájában, vájjon valóság
gal olyan kitűnően van-e az felszerelve, amint azt LANDERER állí
totta. A vizsgálat eredménye LANDERERK nézve kedvezően ütött 
ki, mert a tanácsi megbízottak 1770. augusztus 22-én kelt jelen
tésükben előadták, hogy a nyomdában 12 segéd dolgozik s a hasz
nálatban levő négy könyvsajtón kívül egy ötödik is rendelkezésre 
áll, amely bármely pillanatban munkába állítható. A nyomda 
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papírkészlete 700 rizsma finomabb és 257 bála közönséges papiros 
volt. A betűöntőben két segéd dolgozott s a mintakönyvben lát
ható 20 különböző betűtípust tudták előállítani. A nyomda be
vételei az utóbbi évek folyamán a következőképen alakultak: 
1766-ban a helytartótanácstól 1685 frt, a kamarától 70 frt, magá
nosoktól 2259 frt; 1767-ben a helytartótanácstól 899 frt, a kama
rától 304 frt, magánosoktól 2877 frt; 1768-ban a helytartótanács
tól 2842 frt, a kamarától 546 frt, magánosoktól 189̂ 4 frt; 1769-ben 
a helytartótanácstól 1911 frt, a kamarától 594 frt, magánosoktól 
2685 frt; úrbéri nyomtatványokért 5715 frt, de ez nem állandó 
munka. Minthogy a személyzetet félévenként kellett felfogadni 
s a nyomda munkája nem volt állandó, kénytelen volt a saját 
számlájára is dolgoztatni s az így előállított nyomtatványokat 
évenként négy ízben a pesti vásárokra szállíttatni, ahol azokat a 
könyvkötők vásárolták össze. Saját kiadványokra fordított 1766-
ban 2990, 1767-ben 2784, 1768-ban 2659, 1769-ben pedig 2946 
forintot, ami összesen 11.379 forintot tett ki. Minthogy a nyomda 
régibb helyiségei nem voltak megfelelőek, kénytelen volt e célra 
a városon kívül nagy költséggel új házat építtetni (Helytartó
tanácsi levtár: Miscellanea fasc. 58. nr. 302). 

Mindezek LANDERER javára szóló adatok voltak, amivel 
szemben PATZKÓ FERENC 1770. augusztus hó 26-i beadványában 
a saját javára szóló érveket igyekezett felsorakoztatni. Nevezete
sen azt vitatta, hogy LANDERER szegényen kezdte pozsonyi válla
latát s nagy vagyonát úgy szerezte, hogy túlmagas árakkal dol
gozott. Nagy vagyona belvárosi házán és nyomdáján kívül hatal
mas könyvkészletben áll, amelyen kívül jelentős tőkével is ren
delkezik, a külvárosban pedig 60.000 forint értékű díszes és fény
űzően berendezett házat építtetett azon indokolással, hogy a 
nyomda régi helyiségei nem felelnek meg a célnak. Arra is hivat
kozott, hogy LANDERER nyomdája nem tudja kielégíteni a szük
ségletet, mert maga is Bécsből hozatja a tudósok és a tanulóifjúság 
számára szükséges könyveket, holott azokat itthon könnyen elő 
lehetne állítani. De nem csupán LANDERER, más hazai könyvkeres
kedők és könyvkötők is kénytelenek Szászországból, valamint a 
Németbirodalom többi részeiből hozatni könyveket, amelyeket 
azok magas árai miatt nem tudnak eladni. LANDERERnek Pozso
nyon kívül Győrben és Pesten is nagy könyvkészletei vannak. 
A pozsonyi SPAISER a LANDERER-nyomda túlmagas árai miatt 
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kénytelen szabadalmazott naptárát Nagyszombatban és Sopron
ban nyomatni. LANDERER betűöntője távolról sem került olyan 
sokba, amint azt elhitetni szeretné s nincs is annyi matricával fel
szerelve, mint amennyi betűtípust mintakönyvében felsorolt. Végül 
a második pozsonyi nyomda engedélyezése azért is indokolt, mert 
Bécsben kilenc nyomdász is meg tud élni s egész Magyarországon 
nincs több nyomda ennél. 

Minthogy a helytartótanács és kamara LANDERERnél csinál
tatták hivatali nyomtatványaikat, a LANDERER—PATZKÓ-vitában 
az érdekelte a legjobban a helytartótanácsot, hogy igaz-e PATZKÓ-
nak a túlmagas nyomdai árakat illető állítása? Ezt pedig PATZKÓ 
a következő módon mutatta ki: LANDERER a finom papíron készült 
hivatali nyomtatványok egy-egy ívéért iooo példányban kapott 
150 forintot, amit 80 forintért is elő lehet állítani, mert PATZKÓ 
számítása szerint a szükséges papír ára 40 forint, a szedő munka
díja 2 forint, a nyomdász munkadíja ugyancsak 2 forint, betű
kopásra, házbérre, fára, gyertyára és más apróbb kiadásra elég 
10 forint, vállalkozói nyereségre marad 26 forint; szökött kato
nák körözvényei egy-egy ívéért 145 példányban (45 példány a 
haditanács, 100 példány a helytartótanács részére) kapott L A N 
DERER 20 forintot, amit PATZKÓ hajlandó 10 forintért előállítani, 
mert a papír ára 42 krajcár, a szedő munkadíja 1 frt 42 kr, a 
nyomdász munkadíja 36 krajcár, egyéb kiadásokra a vállalkozói 
nyereséggel együtt elég 7 frt 30 kr; a körlevelek egy-egy ívéért 
100 példányban (50 példány a vármegyék, 50 példány a szab. 
kir. városok részére) kapott LANDERER 12 forintot, amit PATZKÓ 
hajlandó 8 forintért előállítani, mert a papír ára 28 kr, a szedő 
munkadíja 1 frt 30 kr, a nyomdász munkadíja 1 frt 12 kr, egyéb 
költségekre a vállalkozói nyereséggel együtt elegendő 4 frt 50 kr; 
4000 drb Urbáriumért, darabonként 14 krajcárral számítva, kapott 
LANDERER 1769-ben összesen 933 frt 20 krajcárt, amit PATZKÓ 
hajlandó darabonként 7 krajcárért, összesen 466 frt 40 krajcárért 
előállítani, mert a papír ára rizsmánként 2 frt, összesen 118 frt, 
a szedő munkadíja 30 frt, a nyomdász munkadíja 60 frt, egyéb 
költségekre a vállalkozói nyereséggel együtt elegendő 258 frt 
40 kr; 1200 drb magyar urbáriumért, darabonként 12 krajcárral 
számítva, kapott LANDERER 1769-ben 2400 forintot, amit PATZKÓ 
hajlandó darabonként 6 krajcárért, összesen 1216 forintért elő
állítani, mert a szükséges 152 rizsma közönséges papír ára rizs-
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mánként 2 frt, összesen 304 frt, a szedő munkadíja 30 frt, a 
nyomdász munkadíja 150 frt, egyéb költségekre a vállalkozói 
nyereséggel együtt elegendő 732 frt; 8000 drb tót urbáriumért 
darabonként 14 krajcárral számítva, kapott LANDERER 1769-ben 
1866 frt 40 krajcárt, amit PATZKÓ hajlandó darabonként 7 kraj
cárért, összesen 933 frt 20 krajcárért előállítani, mert a szükséges 
118 rizsma közönséges papír ára rizsmánként 2 frt, összesen 
236 frt, a szedő munkadíja 30 frt, a nyomdász munkadíja 100 frt, 
egyéb költségekre a vállalkozói nyereséggel együtt elegendő 567 frt 
20 kr; 4000 ív magyar úrbéri tabelláért kapott LANDERER 1769-
ben ívenként 2 krajcárt, összesen 133 frt 20 krajcárt, amit PATZKÓ 
hajlandó ívenként 1 krajcárért, összesen 66 frt 40 krajcárért elő
állítani, mert a papír ára 18 frt, a szedő munkadíja 4 frt, a nyom
dász munkadíja 12 frt, egyéb költségekre a vállalkozói nyereség
gel együtt elegendő 32 frt 40 kr; 4000 ív német úrbéri tabelláért 
és ugyanannyi tót úrbéri tabelláért ugyancsak elegendő egyenként 
66 frt 40 kr; az úrbéri tabellák kiegészítését képező „Hozzá
adásáért LANDERER 1769-ben ívenként 2 krajcárt, 1000 példá
nyért 32 frt 20 krajcárt kapott, amit PATZKÓ hajlandó ívenként 
1 krajcárért, 1000 példányért 16 frt 40 krajcárért előállítani, mert 
a papír ára 4 frt 12 kr, a szedő munkadíja 1 frt 12 kr, a nyom
dász munkadíja ugyancsak 1 frt 12 kr, egyéb költségekre a vállal
kozói nyereséggel együtt elegendő 10 frt 4 kr; a finomabb papírra 
nyomott úrbéri tabellák darabjáért 9 kr, 550 példányért 82 frt 
20 krajcárt kapott LANDERER, amit PATZKÓ hajlandó 40 forintért 
előállítani, mert a papír ára 21 frt, a szedő munkadíja 2 frt, a 
nyomdász munkadíja ugyancsak 2 frt, egyéb költségekre a vállal
kozói nyereséggel együtt elegendő 15 frt; az 500 példányban 
készült tűzrendészen szabályzat (Feuerordnung) darabjáért kapott 
LANDERER 1769-ben 6 krajcárt, összesen tehát 50 forintot, amit 
PATZKÓ hajlandó darabonként 3 krajcárért, összesen tehát 25 forin
tért előállítani, mert a papír ára 6 frt 18 kr, a szedő munkadíja 
2 frt 30 kr, a nyomdász munkadíja 1 frt 48 kr, egyéb költségekre 
a vállalkozói nyereséggel együtt elegendő 14 frt 20 kr. Mindezek
ből PATZKÓ arra következtetett, hogy az úrbéri nyomtatványokat 
LANDERER túlmagas áron szállította, mert összesen 5715 frt 50 
krajcárt vett fel értük, holott azok 2872 forinton előállíthatók. 
Ilyenformán 2843 frt illetéktelen hasznot számított fel, amihez 
hozzászámítandó még a szökött katonák körözvényeiért ugyan-
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csak illetéktelenül felvett 3000 frt vállalkozói nyereség. Ezek az 
adatok PATZKÓ szerint teljesen megvilágítják azt, hogy LANDERER 
mily módon szerezte nagy vagyonát (Helytartótanácsi levtár: 
Miscellanea fasc. 58. nr. 352). 

PATZKÓ kimutatásai nem maradtak hatás nélkül, mert a hely
tartótanács 1771. június 10-én utasítást kért a kamarától, hogy 
tovább is LANDERERnél csináltassa-e a hivatali nyomtatványokat, 
avagy elfogadja a PATZKÓ olcsóbb árajánlatát. A kamara egyideig 
húzódozott a döntéstől, mert az úrbéri nyomtatványok előállítá
sára LANDERER kapott megbízást, 1771. augusztus 8-án azonban 
mégis PATZKÓ mellett döntött s 10 esztendei szerződést kötött 
vele a következő feltételek alatt: A helytartótanácsi és kamarai 
körlevelek 200—400 példányban való kinyomásáért egy vagy két 
oldalnyi szöveggel, oldalanként 40—50 sorral 3 forintot, 3—4 
oldal szöveggel 4 forintot, 400 példányon felül pedig darabonként 
1 krajcárt kap PATZKÓ. Medián papíron 100 példányban 1—2 
oldal szöveggel 4 forintot, 3—4 oldal szöveggel 5 forintot, 100 
példányon felül darabonként i1^ krajcárt; regal papíron 100 pél
dányban 1 oldal szöveggel 10 forintot, 2 oldal szöveggel 12 forin
tot, 100 példányon felül darabonként 4 krajcárt. Szökött katonák 
köröz vényeiért 150 példányban ívenként 4 forintot, úrbéri nyom
tatványokért ívenként 1 krajcárt, egy rizsma harmincadcéduláért 
a kamarától kapott papíron 1 frt 30 krajcárt kap PATZKÓ. Ezzel 
LANDERERÍ érzékeny veszteség érte s nyomdája használata is meg
csappant; PATZKÓ viszont állandó munkához jutott, ami nyom
dája jövedelmezőségét biztosította. Mindenesetre jó összekötteté
sekkel kellett rendelkeznie az udvarnál, amit az is bizonyítani lát
szik, hogy 1773. május 23-án született hasonnevű fiának Mária 
Terézia királynő volt a keresztanyja. LANDERER 1771. szeptem
ber 11-i folyamodványában megkísérelte ugyan a kormányható
sági munkák visszaszerzését, de eredménytelenül. Pedig beadvá
nyában arra is hivatkozott, hogy a saját költségén közhasznú 
munkákat fordíttatott hazai nyelvekre, melyek egyike az erdő
gazdaságra, másika pedig a juhtenyésztésre és dohánytermelésre 
vonatkozott, amelyek nagy gyakorlati haszna kétségbevonhatatlan. 

A betűöntési szabadalomra vonatkozó kéréssel sem járt sze
rencsésebben LANDERER, pedig 1773. április 19-én a pozsonyi 
városi tanácshoz intézett beadványában elég részletesen megindo
kolta azt. E szerint betűöntőjét 1764-ben azon elgondolástól 
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vezettetve állította fel, hogy a hazai nyomdák a belföldön szerez
hessék meg betűszükségletüket s ne kelljen külföldről drága pén
zen betűket behozni. A pozsonyi származású PAPST JózsEFet azért 
küldötte a saját költségén külföldi tanulmányútra, hogy a betű
öntés rejtelmeit megismerje, s hazatérte után rábízta a betűöntő-
műhely vezetését. Mellékelt mintakönyvével igazolta betűöntője 
teljesítőképességét, de arra is hivatkozott, hogy betűit máris hasz
nálják a soproni, skalici, egri és budai nyomdák. H a nem kapná 
meg a kért szabadalmat, akkor nem csupán eddigi befektetései 
vesznének kárba, hanem a hazai nyomdák színvonala is erősen 
csökkenne, mert a legtöbb nyomda nem tudná megfizetni a drága 
külföldi betűket s ezért inkább kopott betűkkel dolgoznék. LAN-
DERER kérésével kapcsolatosan a helytartótanács ismerni kívánta 
azon hazai nyomdák betűforgalmát, amelyek betűöntéssel is fog
lalkoztak, s két hazai nyomdától kapott erre vonatkozó jelentést. 
A jezsuita tartományfőnök 1773. május 2-án kelt jelentése szerint 
a nagyszombati nyomda 15 év előtt adott el utoljára hazai nyom
dáknak betűket, újabban csupán az egri nyomda vásárolt tőle 
görög betűket. A szabadalom megadása a hazai nyomdákat kelle
metlen helyzetbe hozná, mert vannak gyorsabban elhasznált betűk 
(A G L b e m r c f u q), amelyeket lehetetlen lenne újakkal 
felcserélni s a nyomdák csupán úgy segíthetnének magukon, ha 
használható betűiket is eldobnák. A debreceni városi tanács 1773. 
május 3-án azt jelentette, hogy a városi nyomdának vannak ugyan 
matricái, de ezeket csupán a saját céljaira használja, betűárusítás-
sal egyáltalán nem foglalkozik. Mindkét nyomda mintakönyve 
csatolva van a jelentésekhez, amelyekből megállapítható, hogy 
elég szép betűtípusaik voltak. A LANDERER ügyét a tanulmányi 
bizottság 1773. szeptember hó 11-én kelt véleménye döntötte el, 
mely a szabadalom megadása ellen nyilatkozott azon hozzáadás
sal, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is lehessen 
az örökös tartományokból betűket behozni. 

Kevéssel utóbb még egy támadást kellett kivédenie LANDE-
RERnek, amely pozsonyi vállalatának legjövedelmezőbb részét, a 
könyvkereskedést fenyegette. Az 1772. augusztus hó 13-án ki
adott könyvkereskedői szabályzat (Ordo pro bibliopolis) ugyanis 
a könyvkereskedés gyakorlását külön képesítéshez kötötte, amely-
lyel LANDERER nem rendelkezett. Ez alapon ANTON LÖWE, JOHANN 
DOLL és MICHAEL BENEDICT 1775. október 30-án feljelentették 

Magyar Könyvszemle 1943. I. füzet. 3 
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LANDERERÎ, hogy az említett szabályzat ellenére könyvkereske
déssel foglalkozik. Ezzel szemben LANDERER azzal védekezett, 
hogy már 1772 előtt is foglalkozott könyvkereskedéssel, sőt 1762-ig 
ő volt az egyedüli könyvkereskedő Pozsonyban, a panaszosok 
mindegyike később telepedett meg. Védekezését még részleteseb
ben előadta 1775. december hó 6-án a pozsonyi városi tanácshoz 
intézett beadványában, amely szerint 1754-től kezdve állandó 
összeköttetést tartott fenn külföldi könyvkereskedőkkel és nyom
dászokkal olymódon, hogy a saját kiadványait cserélte el a neve
zettek kiadványaival. Könyvkiadással foglalkozó nyomdászoknak 
mindenkor szabad volt könyvekkel kereskedni, amire bizonysá
gul szolgálhatnak TRATTNER TAMÁS, GHELEN JÁNOS, KURZBECK 
JÓZSEF és KALIWODA LIPÓT bécsi nyomdászok. A csereképen ka
pott külföldi kiadványokkal pedig nem titokban kereskedett, 
hanem 1764-től kezdve az újságokban is hirdette azokat. Azon
felül nyomtatásban kiadott katalógusaiban is fellelhetők ezek a 
nyomtatványok, amint ez 1751-ben, 1759-ben és 1770-ben kiadott 
katalógusaiból látható. Maguk a panaszos könyvkereskedők is vá
sároltak tőle olyan kiadványokat, melyek nem a saját nyomdájában 
készültek, amit LANDERER üzleti levelezéséből kiírt másolatokkal 
bizonyított (Helytartótanácsi levtár: Miscellanea fasc. 48. nr. 302). 

A sorozatos balsikerek arra indították LANDERERÎ, hogy 
Pozsonytól függetlenítse magát. Tekintete a gyorsan fejlődő 
Pestre esett, melynek vásárait jól ismerte, mert itt tudta kiadvá
nyait a legjobban értékesíteni. Tapasztalatain okulva nem a saját 
neve alatt indította meg pesti vállalatát, hanem ROYER FERENC 
ANTALÍ használta fel e célra, kitől a pozsonyi nyomdát vásárolta 
s aki sok viszontagság után Budán telepedett meg, hol az ottani 
LANDERER-nyomda üzletvezetője lett. ROYER 1773. március 17-én 
kapott szabadalmat, hogy Pesten nyomdát nyithasson, amiben 
LANDERER volt a segítségére, ki a szükséges tőkét rendelkezésre 
bocsátotta. LANDERER JÁNOS MIHÁLY 1783-ban névleg is átvette 
a pesti nyomdát (Pesti levtár: Intimata aa. 7785), melyet aztán 
fia és unokája fejlesztettek tovább. Ugyanaz a LANDERER JÁNOS 
MIHÁLY 1775-ben a jezsuiták kassai nyomdáját is megvette s így 
ugyanazon időben három nyomdája is volt, amelyek közül azon
ban még mindig kimagaslott a pozsonyi nyomda. LANDERER JÁNOS 
MIHÁLY unokája, LAJOS teremtett változást e téren azzal, hogy a 
pozsonyi nyomdából hét sajtót Pestre hozatott át s Pozsonyban 
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csak kettőt hagyott, minek következtében Pest lett a vállalat köz
pontja. 1841-ben LANDERER LAJOS és HECKENAST GUSZTÁV egye
sítették váiialataikat s ez lett az alapja a ma is virágzó Franklin-
1 arsulatnak. GÁRDONYI ALBFRT. 



A BÉCSI NAGY KÖNYVTÁRAK. 

Bármennyire nemzetközi foglalkozás, tudományszak is a 
könyvtári munka, mégis országonkint és azon belül is igen sok 
egyéni változatossága lehet. Csaknem teljes egészében állhat reá 
a közmondásnak ez a változata: ahány könyvtár, annyi szokás. 
Vonatkozhat ez a könyvtári munka minden részletére, attól a 
pillanattól kezdve, amint a könyv újonnan belép a könyvtár kapu
ján; egészen addig, míg mint végleges lakó felsorakozik a polco
kon álló korábbi társai mellé, hogy azután élete tartama alatt 
szolgálja az emberi tudást. 

Nem lesz tehát felesleges, ha a bécsi két nagy könyvtárban, 
a Nemzeti (Nationalbibliothek) és az Egyetemi könyvtárban 
(Universitätsbibliothek) töltött több-kevesebb időnk alatt szerzett 
tapasztalataink alapján a két könyvtár belső életét ismertetjük. 
Annál is inkább, hiszen e folyóirat hasábjain csak nemrégiben is 
hosszabb ismertetés számolt be a porosz és a bajor könyvtárakról. 
Ismertette szervezetüket, valamint a tudomány művelése és a nem
zeti öntudat emelése terén végzett munkájukat.1 

Az ott említett könyvtárak nagyszerű szervezetébe és kul
turális munkájába méltó módon kapcsolódik a birodalom déli 
részén, az egykori Ausztria fővárosában lévő két nagy könyvtár 
is. Az említett ismertetés ezekre már nem terjeszkedett ki, éppen 
ezért — úgy véljük — nem lesz szükségtelen, ha ezeket, a Német
birodalom délkeleti peremén új feladatokhoz jutott könyvtárakat 
is részletesebben megismerjük. 

A) A bécsi Nemzeti Könyvtár. 

Az az idegen, kit útja elsőnek a régi császárváros közepébe, 
a Várba visz, bizonyára csalódott érzelmekkel szemléli a nagy, 
de hírnevéhez — úgy érzi — nem egészen méltó várbeli épülete
ket. Inkább a falakat körülölelő történelmi levegő az, amely el-

1 HARSÁNYI ANDRÁS: Német könyvtárak. (MKSzle, 1942. évf. 27—33.. 
Í6Z—66., 237—ji. 1.) 
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tölti lelkét. És ha megáll a József-tér nemesen egyszerű falai 
között, a római tógába öltözött I I . József szobrával szemben, 
korántsem gondolja, hogy a nem sokat mondó, szürke ablaksorok 
mögött húzódik meg az egykori nagyhatalmú monarchia gazdag 
udvari bibliotékája, ma is Délkelet-Európának a legnagyobb és 
leggazdagabb könyvtára. Kétségtelen, a külső nem hivalkodó és 
a nemesen egyszerű, színtelen falak alig sejtetik a mögöttük őrzött 
gazdag kincseket. 

A könyvtár egészen a Monarchia és véle az uralkodóház 
hatalmának a fennállásáig mint udvari könyvtár, Hofbibliothek 
élt. Alakulása és feladata, mint a magánkönyvtáraknak álta
lában, melyekben könyv könyv mellé kerül, voltaképen alig volt. 
Történetének kutatói szerint a XIV. századba nyúlik vissza az 
első könyvek számontartása.2 Mint általában a könyvgyűjtés 
lehetőségének, úgy az udvari könyvtár fejlődésének is a könyv
nyomtatás feltalálása adott erőteljes lendületet. I I I . FRIGYES 

osztrák herceg, német-római császár idejében. Az ő udvarában 
élt a tudós és történetíró AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, aki a csá
szár udvari költője, majd titkára volt. Híre-neve, diplomáciai 
ügyessége azonban tovább emelte és a trieszti, sienai püspökségen, 
majd a bíborosi méltóságon át a XV. század derekán mint II . PIUS 

pápa az egyház feje lett. Az ilyen és más hasonló nagyművelt
ségű, tudós férfiak révén, akik későbben is az uralkodói környe
zetben éltek, az alig másfélszáz évvel korábban kezdett könyv
gyűjtés immár tervszerű, szép könyvtárrá épülhetett ki. Ehhez a 
nagyvagyonú uralkodói ház minden lehetőséget megadott. És való
ban századokon át olyan pompás udvari könyvtár gyűlt egybe, 
amely méltóképen viselte az egykori tekintélyes monarchia leg
első könyvtárának díszes rangját. Csak a páratlan pompájú könyv
kötések révén is, mint amilyen a könyvtár nagy dísztermében 
külön gyűjteményként elhelyezett SAVOYAI JENŐ herceg egykori 
könyvtára, szinte felbecsülhetetlen értéket jelent. 

A múlt világháború vége, mely ledöntötte a monarchia hatal
mas épületét, az egykori udvari könyvtár életében ís gyökeres 
változást hozott. Az addig féltve őrzött termeket megnyitották az 

2 Történetét több mint száz évvel ezelőtt MOSEL IGNÁC, a könyvtárnak 
egykoron tisztviselője írta meg. Geschichte der kaiserl. königl. Hofbibliothek 
zu Wien, 1835. A későbbi összeállítások is MOSEL kutatásán alapszanak. 
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olvasók előtt, hogy gazdag anyagával mindenki számára hozzá
férhetővé legyen. Magyar vonatkozásban is több tekintetben alig 
nélkülözhető a kutatóknak. Nemcsak, ha a régi muzeális anya
gára, kézirataira és sok egyéb ritkaságaira gondolunk, hanem az 
ujabbkori irodalomra is. Mert míg Bécs a monarchia központja 
volt, oda gyűjtötték az egész birodalomból, így Magyarországról 
is az értékeket. Nemcsak udvari múzeumába, hanem könyvtárába 
is. Azután az udvari környezetben élt magyar tudósok hagyatéka 
is odamaradt. így, hogy csak egyet említsünk, a híres ZSÁMBOKI-

féle gyűjtemény. Az ujabbkori irodalomban pedig azért jelent 
számunkra nehezen nélkülözhető gazdag lelőhelyet, mert mind
azok a munkák, melyek az egykori társországokban Magyar
országról napvilágot láttak, ha a magyar könyvtárakba nem is, 
de Bécsbe biztosan eljutottak. A magyar politikai életnek a múlt 
század derekán erőteljessé váló üteme élénk figyelmet keltett az 
egész birodalom minden tartományában. Czernowitzban, Lem-
bergben stb. a magyar politikai életet tárgyaló könyvek jelentek 
meg. És egészen sajátságos, de való, hogy ezek a munkák mily 
elvétve jutottak el a magyar könyvtárakba. Még a sorozatos, 
időnkint folytatólagosan újra megjelenő kiadványok is. GRAS-

SAUER3 alapvető összeállítását lapozgatva egészen meglepett ben
nünket, hogy pl. a czernowitzi egyetemi könyvtárban milyen sok 
magyar tárgyú időszaki kiadványt tartanak nyilván és amelyek 
minden magyar vonatkozásuk ellenére is Bécsbe eljutottak ugyan, 
de a magyar könyvtárakban nincsen nyomuk. 

Ami mármost a Nationalbibliothek könyvállományát illeti, 
lássunk mindjárt néhány számot. A német könyvtárak évenkinti 
ismertetője szerint az anyag ekként oszlik meg: 1,366.000 kötet 
könyv, 25.000 drb röpirat, 34.000 drb ex libris, 29.680 drb nyu
gati, 4660 drb keleti (görög, szláv) kézirat, 79.000 drb eredeti 
kézirat (Autograph), 7560 drb ősnyomtatvány. A Zenei gyűjte
ményben: 31.615 kötet kézirat, 48.260 kötet nyomtatvány, 16.369 
kötet zeneirodalmi mű, 44.032 drb fénykép. A Térképgyűjte
ményben: 115.000 drb térkép. Papyrus-gyüjteményében: a) görög 
rész: 43.000 drb görög és latin, 371 drb cserép (Ostrake), 66 

3 GRASSAUER FERDINAND: Generalkatalog der laufenden periodischen 
Druckschriften... Wien, 1898. A monarchia időszaki kiadványait tartja 
számon. Hiányosságai ellenére is alapvető tájékoztató mű. 
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múmiatáblácska (Mumientäfeichen); b) keleti rész: 65.000 drb 
papyrus, pergamen, 1123 drb cserép, 56 múmiakötések (Mumien
binden), 32 fácska (Hölzer) és 3 múmiakép. Arcképgyüjteményé
ben: 320.000 drb arckép. Színházgyüjteményében: 2185 drb szín
lap, 122.724 drb színműkönyv, 49.908 drb eredeti kézirat, 110.706 
drb kép, 650 drb színpadi modell, 35.700 drb fénykép, 70 drb 
filmtekercs. Képgyűjteményében: 100.000 drb negatív kép.4 

Ez a felsorolás így magában véve legfeljebb nagy számaival 
tűnik fel. Hogy valamelyest megfoghatóbb képet kapjunk, állít
suk melléje a német könyvtárak legnagyobbikát, a Porosz Állami 
Könyvtárat. 2,451.000 kötet könyv, 70.900 kötet kézirat, 6372 
drb ősnyomtatvány. Kézirattárában 14.700 drb kézirat, 430.000 
eredeti kézirat. Arcképgyüjteményében 123.000 arckép. Keleti 
gyűjteményében: 19.300 drb kézirat. Keletázsiai gyűjteményében: 
77.000 kötet könyv, 2325 drb kézirat. Zenei gyűjteményében. 
389.000 kötet könyv, 34.600 drb kézirat, 47.000 drb eredeti kéz
irat, 5700 drb arckép, 6400 drb hanglemez. Térképgyűjteményé
ben: 294.000 drb térkép, 20.400 drb rajz, 1819 kötet rajzolt lát
kép, 14.800 drb táj- és városkép, 37.043 drb postai tájképlap, 
6774 drb egyleveles nyomtatvány, 50.000 drb háborús kép, 4263 
drb ex libris és 4300 kötet kézikönyv.5 

Nagy lehetőségekkel bíró hatalmas államszervezetnek, terv
szerű gyűjtésnek az eredménye ez a roppant könyvtári kincs. 
Akár a Porosz Állami Könyvtárat, akár pedig a bécsi National-
bibliothek-ot nézzük. Az utóbbi helyen egy nagyhatalmú monar
chia anyagi ereje adta mindehhez a lehetőséget. A könyvtár értéke, 
ha csak az egykorú díszes bőrkötéseket nézzük is — amint ezt 
a könyvtár értékeit mutatgatva büszke öntudattal állapította meg 
a könyvtár főigazgatója — pénzben szinte kifejezhetetlen. 

A könyvtár azonban csak úgy könyvtár, ha nemcsak gyűjti 
a könyveket, hanem közvetíti is az olvasókhoz. Mint már 
említettük, az udvari könyvtár a múlt háború végével nyilvános 
könyvtárrá lett. Tágas olvasótermet rendeztek be és megnyitották 
a kölcsönzést is. Mindkettő egész éven át megszakítás nélkül az 
olvasók rendelkezésére áll. A háborús korlátozások csak annyi-

4 V. ö. Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. Hg. von Verein Deutscher 
Bibliothekare. Jhrg. 31. Leipzig, 1940. 91—92. 1. 

9 U. o. 7—8. 1. 
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ban érezhetők, hogy a nyitvatartás ideje napi nyolc órára 
(9—3-ig), illetve szombatonkint 9-től fél 2-ig terjedő időre kor
látozódott. A helyben való használat beiratkozás alapján törté
nik. A látogatójegyek naptári évre szólnak és évenkinti megújí
tásuk egyszerűen az új évre érvényes könyvtári bélyegnek a fel
ragasztásával történik. Mindezt a munkát a mi altisztjeinknek 
megfelelő könyvtári alkalmazottak — ú. n. Magazindienst-ek — 
végzik. Az olvasó kikérendő könyvét csak másnapra kaphatja 
kézhez. Ennek a lassúságnak és nehézkességnek a könyvtár szer
vezetében rejlik az oka. Ezt kiküszöbölni szinte lehetetlen. 
A könyvtár ugyanis — mint erre még később is kitérünk —*• hatal
mas anyagát csaknem a legújabb évekig a már századokkal ezelőtt 
megindított katalógusrendszerrel vitte tovább. Közel kétszáz
esztendős — immár magában is külön érdekessége a könyvtár
nak — nagy, bőrszegélyes faládikákból álló általános betűrendes 
katalógusa. Ez az egyetlen irányadó a könyvtár roppant útvesztő
jében. Érthető tehát, ha féltett kincs, melyhez felelőtlennek 
nyúlnia nem szabad. így ugyan a könyvtár nagy többletmunkát 
kénytelen magára vállalni, mert az olvasók minden támpont nél
kül felírt könyveinek a tisztviselők keresgélhetik ki a raktári jel
zetét. Ugyanez történik a kölcsönzésre kért könyvekkel is. Egyik 
nap a katalógusban keresgélnek a könyvek után és csak másnap 
jut arra idő, hogy a raktárból is kihozhassák őket. A kölcsönzés 
egészen általános, díjtalan és még beiratkozáshoz sincs kötve. 
Egyetlen megszorítás csupán annyi, hogy magános személynek 
csak úgy adnak kölcsön, ha valamilyen intézet vállalja a felelős
séget a kölcsönvevő helyett. 

Az olvasótermi szolgálat egyébként a következő. Mindama 
teendőket, melyek az olvasók kiszolgálásával kapcsolatosak, a 
már említett Magazindienst-ek végeznek el. Az oda beosztott tiszt
viselő csupán felügyel, az első alkalommal beiratkozok adatait 
írja be és könyvtári kérdésekben a hozzáfordulóknak útbaigazí
tást ad. Arra a könyvtár gondosan ügyel, hogy az olvasótermi 
szolgálat e tekintetben is lehetőleg tökéletes legyen. Ezért régi és 
következetes szokás, hogy az olvasótermi szolgálatra a könyvtár 
legrégibb és legtapasztaltabb tudományos tisztviselőit osztják be. 

A könyvtári munka ilyetén értelmezésével természetesen egé
szen sajátságos lesz a tisztviselők képzettségbeli megoszlása is. 
A német állam nemcsak a könyvtári apparátus fenntartásával és 
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igazán bőkezű támogatásával, hanem a hozzákapcsolódó tiszt
viselők képzettségbeli és anyagi ellátottságával is mindenképen 
biztosítani kívánja azt a nagyvonalú kultúrmunkát, melyet a 
könyvtárak elé tűz és melynek a megvalósítását szem előtt tartja, 
íme egy-két példa. A Nationalbibliotbek tisztviselőkara ekként 
oszlik meg: 1 főigazgató, 1 aligazgató, 34 tudományos és 32 ad
minisztrációs (középfokú és irodai) tisztviselő, 1 technikai és 34 
raktári alkalmazott. A tudományos tisztviselői helyek száma tehát 
több, mint a másik két státus együttesen.0 

Kétségtelen a Nationalbibliothek-nak ez a kedvező helyzete 
a könyvtár régies szervezetét és segédeszközeit tekintve sokban 
indokolttá lesz. Említettük már, mily sok munkaerőt köt le az 
olvasók által használható nagy, betűrendes katalógus hiánya. De 
nemcsak ilyen vonatkozásban, hanem a könyvtári munka minden 
teendőjében minduntalan érezhető hátrány egy jó szakkatalógus 
hiánya. Ilyen csak az 1930. évtől kezdődő új gyarapodásra van. 
Még az egyetlen korábbi szakkatalÓgus-féle, a földrajzi betűrendes 
is pontatlan és nagy hiányokkal teli. Aki tehát az olvasók közül 
szakok szerint kíván tájékozódni, csakis a megfelelő szaktisztviselő 
útbaigazításai alapján dolgozhatik. így történik a könyvtár 
gyarapítása is. A tisztviselők egy-egy szakra specializálódnak. 
Szakkörükben állandóan nyomon követik az irodalmat és elő
terjesztéseik alapján rendeli meg a könyveket a rendelőosztály. 
Ezzel kapcsolatban itt talán még annyit, hogy magyar vonat
kozásokban főként a nemzetiségi kérdés az, amelynek az irodal
mát gondosan gyűjtik. Az évi beszerzésekre fordítható összeg a 
legújabb kimutatás szerint 240.466 márkát tett ki. 

Befejezésül talán még az épületről, valamint a háború utánra 
tartogatott nagy tervekről. Az udvari könyvtár is, mint annyi 
más sorstársa, abban a kevésbbé szerencsés helyzetben van, hogy 
sajátságosan könyvtári célra készült épülettel nem rendelkezik. 
És amint a könyvtár fokozatosan növekedik, ennek ezernyi hát
ránya mindinkább kiütközik. Ma már az egykori csak a barokk 
díszteremből — ú. n. Prunksaal-ból — álló könyvtár szerteszét 
nyúlik a hatalmas várépületben, egészen távol a jéghideg már-
ványú legújabb szárnyakig. Központi nagy raktárával pedig, mert 

8 A Nationalbibliothek adatai a német könyvtárak idézett évkönyvéből 
(91—92. L). 
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ezzel más irányba nem terjeszkedhetett, lement a mélybe. Külö
nös érdekessége a könyvtárnak az 5—6 emeletnyi mélységben a 
föld alá vitt nagy raktárhelyisége, melyet a nedvesség miatt köz
ponti fűtéssel kell állandóan szárazon tartani. 

Mindez egyre inkább elkerülhetetlenné teszi, hogy részlet
megoldások helyett hosszabb időre szóló megoldást teremtse
nek. Ezt csakis egy új, a könyvtári kívánalmakat mindenben szem 
előtt tartó új épülettel teremthetik meg. A tervek már készen van
nak, megvalósításukkal azonban a kedvezőbb jövőre kell várni. 

B) Az egyetemi könyvtár. 

A Nationalbibliothek-ot illető tervek között az is felmerült 
— legalább is hangok hallatszottak róla —, hogy az egyetemi 
könyvtárral vonják egybe; megteremtve ezáltal a birodalom déli 
részén a második legnagyobb német könyvtárat. Bécs új helyzetét 
tekintve, ez némileg érthető is. Bécsben ugyanis két ilyen nagy 
könyvtárnak külön-külön való fenntartása ma kevésbbé látszik 
indokoltnak, mint a korábbi időkben volt. H a a jövő nem is a 
nagy könyvtáraknak látszik kedvezni, mindamellett kétségtelen, 
ez a terv, ha megvalósulna, a birodalom délkeleti peremén olyan 
hatalmas kulturális centrum létesülne, mely egész Délkelet-Európa 
tudományos életére kihatna. 

Ezzel a megoldással azonban két nagymultú, sokévszázados 
hagyományokkal rendelkező intézmény gyökereit vágnák le kö
nyörtelenül. Mert a Nationalbibliothek mellett az egyetemi könyv
tár is immár hatévszázados múltra tekinthet vissza. Az egyetem 
alapítása (1365) ugyanis egyúttal a könyvtár alapítása is. Ez a 
nagy múlt éppúgy, mint a Nationalbibliothek-on, mindenben meg 
is érezhető rajta. Hatalmas anyaga, ha muzeális értékekben nem 
is olyan változatos, mint az egykori udvari könyvtáré, kötetszám 
dolgában alig marad el tőle. Külsejében azonban sokkal szeré
nyebb. Csak hatalmas, karok szerint tagozódó nagy olvasóterme 
és vasrácsokkal nyolc emelet mélységre tagolt nagy raktárhelyi
sége, az ú. n. Turm — mint valami óriási redakciós üzem bel
seje — felemelő benne. Egyébként minden részében a régiségnek, 
az ódonságnak a hangulatát kelti. Betűrendes nagy katalógusa, 
ha nem is régibb, de mindenesetre régiesebb rendszerű, mint a 
Nationalbibliothek említett rendszere. A terem asztalain kitárt 
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nagy fóliáns kötetek fogadják a kutatót. Ezekbe vannak betű
rendben bevezetve a könyvek, A legősibb katalógusok formája, 
melyekbe különös ügyességgel vezették be csaknem a legújabb 
évekig a fokozatos gyarapodást, mindenkor a meglevő betűrendbe 
pontosan közbeiktatva. A legújabb anyagról itt is, 1930-ban új, 
fiókos rendszerű katalógust kezdtek. Amily kincs és gazdag örök
ség egy könyvtár életében a nagy múlt, munkavitelében éppúgy 
súlyos, nehezen megoldható teher is. A régi rendszerrel ugyanis 
a könyvtári anyagot tovább vinni hovatovább lehetetlen, az újí
tások pedig legtöbbször félmegoldásokká válnak. Mert minél 
nagyobb a könyvtár, annál kevésbbé vállalkozhat arra, hogy az 
újításokat a meglevő egész anyagára kiterjessze. Ez történt az 
egyetemi könyvtárban is. Ósdi katalógus könyvei örök emlékül 
megmaradnak a használatban. Szakkatalógusa pedig, ha egy fok
kal tökéletesebb megoldás is, mint a Nationalbibliothek említett 
földrajzi nyilvántartója, még elérhetetlen messzeségben áll a mo
dern könyvtárak tizedesrendszerű, gyors áttekintést nyújtó szak
regisztereitől. Nem is szabad ehhez ilyen igényekkel nyúlnunk. 
Tulajdonképen betűrendes szakmutató ez, „Schlagwortkatalógus", 
melyben egy-egy szak, pl. gazdaságtörténet, vagy egyháztörténet 
után kutatgatva, ugyancsak rengeteg címszó alatt keresgélhetünk, 
mindenkor kitéve magunkat annak, hogy korántsem végzünk tel
jes munkát. 

Mindamellett mind a két könyvtárban magyarvonatkozású 
szakmunkák után keresgélve, kétségkívül meggyőződtünk arról, 
hogy a könyvtárak alakulásának a körülményei mily eltörölhetetlen 
nyomot hagynak a könyvtár életében. Az egykori udvari könyv
tár reprezentatív értékeket gyűjtő múltja mellett az egyetemi 
könyvtár lépten-nyomon azt juttatta eszünkbe, hogy egy nagy-
multú egyetemi oktatás mindenkori segédeszköze. Itt kevesebb a 
ritkaság, több a komoly, hivatott szakkönyv. Közöttük nem egy 
messze idegenbe szakadt magyar tudós, vagy gazda, kiknek itthon 
még nevét sem ismerjük, távol idegenben idegen nyelven megjelent 
könyve. Ugyanezt a gondos gyűjtést mutatják a csaknem hiány
talanul sorakozó nagymultú folyóirat-évfolyamok, időszaki ki
adványok, minden könyvtárnak többé-kevésbbé hiányos részei. 

A könyvtár számadatai egyébként ezek: 1,268.411 kötet 
könyv, 665 drb ősnyomtatvány, 1079 drb kézirat. Az évi beszer
zésekre fordítható átalánya 138.861 birodalmi márka. Tisztviselői 
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kara: i igazgató, 21 tudományos, 16 adminisztrációs tisztviselő 
és 28 raktári alkalmazott.7 

Befejezésül talán még valamit a könyvtári közösségi szellem 
ápolásáról. A munka eredményessége szempontjából sem közöm
bös, hogy azoknak, akiket a sors közös munkaterületre rendelt, 
az együvétartozását milyen érzelmek hatják át. Megfigyeléseink 
e tekintetben inkább a nagyobb közösségre, a Nationalbibliothek-ra 
vonatkoznak. Az első, ami az idegennek megüti a fülét a Herr, 
vagy a Frau, Fräulein megszólítás, mely egyformán kijár a könyv
tár minden rendű és rangú alkalmazottjának, a főigazgatótól 
kezdve az egyszerű fűtőig. Érdekes az a kettősség, melyet az ide
gen megfigyelhet. Egyrészről az egymásközti minden különbség
nek a legkisebbre való csökkentése — ezt szolgálja az előbb emlí
tett mindenkinek kijáró megszólítás is —, másrészről pedig az a 
sajátságos nagy tekintély, mely az egyetemet végzett, doktortiszt
viselőket illeti meg. Általában a doktori végzettség nagy tekin
télyt jelent. Az ilyen tisztviselők anyagi ellátottsága és előmene
tele is minden tekintetben sokkal kedvezőbb. De az együvétarto-
zandóságnak a leghatékonyabb eszközei azok a társas összejöve
telek, melyeket a könyvtár időnkint rendez. Ezeken a könyvtár 
minden rendű és rangú alkalmazottja számára csaknem kötelező 
a részvétel. Télen valamely vendéglő különhelyiségében, nyáron 
kinn a szabadban is rendezhetik. Szokásos, hogy ilyenkor a hiva
tal pénzéből kiki egyenlően bizonyos összeget — pár márkát — 
kap a vendéglői fogyasztásokra. Hogy pedig a különbségek tel
jesen leomoljanak, az asztalkörüli elhelyezkedést a véletlenre, 
sorshúzásra bízzák. Végül még azt lehetne megemlíteni, hogy a 
Nationalbibliothek-ban időközönkint kőnyomatos értesítőt adnak 
ki, melyben a könyvtár eseményeiről, családias híreiről a tiszt
viselők és alkalmazottak részére adnak számot. 

GERENDÁS ERNŐ. 

7 L. a német könyvtárak említett évkönyvében, 93. 1. 



KATONAI HÍRLAPOK AZ 1914—18. ÉVI 
VILÁGHÁBORÚBAN. 

Amikor a világháború 1914-ben kitört, mindössze kilenc 
katonai lap élt.1 Ezek közül is egyik a honvédség, másik a csendőr
ség „Rendeleti Közlönye" volt. Komoly, rendszeres katonairo
dalmi életet pedig legfeljebb csak három-négy lapban lehetett 
találni. 

Az első világháborús, nyomtatott, magyarnyelvű tábori újság 
— eddigi ismereteink szerint — a lengyelgalíciai Przemyslben 
indult, 1914. október 4-én,2 „Tábori Újság" címmel. Ez eléggé 
ismeretes is. Közismertségének azonban korántsem az a magyará
zata, hogy tudatosan és tudományosan törődtek a katonai sajtó
val. A lap nevezetessége és későbbi híre három okra vezethető 
vissza: a) a szerkesztő személyére, b) Przemysl különleges harc
helyzetére és c) GYÓNI GÉzÁnak a lapban megjelent verseire. Ezek 
a jelenségek mind a hadtörténelemben, mind az irodalomban hal
hatatlanná tették a szerény tábori újságot. 

A szerkesztő személye ez esetben azért nevezetes, mert ő volt 
az egyetlen, aki a világháború után nyomtatásban is megörökí
tette a przemysli Tábori Újság történetét.3 Przemysl szerepe csak 
akkor vált igazán döntő különlegességuvé, amikor a várbelieket 
kiéheztették s a vár — elesett. GYÓNI GÉZA pedig a háború egyet
len költője volt, akinek versei irodalomtörténetileg is elérték a 
„document humain" színvonalát. 

A lap a 23. honvédgyaloghadosztály tábori újságja volt. 1914. 
október 4-én indult dr. MOLNÁR KÁLMÁN t. főhadnagy szerkesz-

1 LUKÁCS JÓZSEF: Katonai hírlapok a magyar honvédség megalakítá
sától a világháború kitöréséig. MKSzle, 1942. III. f. 

2 MOLNÁR KÁLMÁN DR.: Magyar élet és irodalom Przemyslben 1914/1$-
ben (a Tábori Újság). Eger, 1924. — NYÁRY LÁSZLÓ: A világháború hadi 
folyóiratai és újságai. Magyar Katonai Szemle. 1934. 4. f. 203—218. 1. — 
BENKÓCZY EMIL: A przemysli Tábori Újság. Magyar Katonai Szemle. 1934. 
7. f. 69. 1. 

3 I. m. 
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tésében s a cs. és kir. várparancsnokság jóváhagyásával hűségesen 
megjelent, „lehetőleg" mindennap, egészen a vár elestéig, 1915. 
március 22-ig. Cenzora: dr. GEÖCZE BERTALAN főhadnagy volt. 
A negyedrétalakú, két nyomtatott lap terjedelmű újságot 10 fillé
rért árusították a várbelieknek s miután az első 2—3 nap rádió-
grammjai után irodalom is jelentkezett a hivatalos tudósítások 
mellett, az érdekes közlemények nemcsak a magyaroknak szolgál
tak „lelki prófunt" gyanánt, hanem az összes ottlévő nemzetisé
geknek is. Mint az egykorú visszaemlékezésekből kitűnik, a lap 
megjelenése után alig pár percre már csoportok alakultak rutén, 
cseh, tót, német, oláh nemzetiségekből, akik figyelemmel hallgat
ták egy-egy öreg népfelkelő rögtönzött fordításait. Ez a magya
rázata annak, hogy a „Tábori Újság" miatt a cs. és kir. vár
parancsnokság megszüntette az előzőleg kiadott hivatalos, német
nyelvű „Kriegsnachrichten" című lapot. 

E hely nem alkalmas arra, hogy a világháború majdnem 
100 tábori újságját részletesen tárgyaljuk s ezért igyekszünk azo
kat inkább általános könyvészeti és sajtótudományi szempontból 
ismertetni. 

A przemysli „Tábori Újság" nagy próbatétele volt a tábori 
újságszerkesztésnek. A Przemyslben volt KNOLLER és fia nyom
dában ugyanis — ahol a lapot előállították — csak lengyel betű
készlet volt. Abból kellett az élelmes szerkesztőnek elővarázsolnia 
a szükséges mennyiségű magyar ábc-t. A lap első számain ez meg 
is látszik, mert sok a szövegben az idegen ékezet. Később úgy 
segítettek a bajon, hogy nagy fáradsággal „összefűrészeltek" annyi 
magyar ábc-t, amennyiből a megfelelő mennyiségű példányszámot 
kinyomhatták. Jellemző a „Tábori Ujság"-ra., hogy első száma 
1000, századik száma 4500, utolsó (141.) száma pedig 5560 pél
dányban jelent meg. 

Az előállítás kezdetén nyomdászhiány is volt. Ezt úgy igye
keztek kiküszöbölni, hogy már az első „Szerkesztői üzenetek"-
ben elröppentették a kérelmet: „Egy magyar nyomdászra szük
ségünk volna." Ez az akadály több lövészárokújságnál felmerült 
még a későbbi időben is. így „A 16-os honvéd" című lapnál is, 
melynek 1918. május i-i számában ezt olvashatjuk: „Pór E r n ő . . . 
a kettő nyomdászról ne feledkezzék meg, mert mi nem tudunk 
szedni s mi lesz a lappal?" 
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A przemysli „Tábori Ujság"-nak volt két száma, amit a cen
zúra nem engedett forgalomba hozni (a 24. és 35. szám). Ez a 
két szám is hazakerült azonban a szerkesztő jóvoltából s megtalál
ható a Nemzeti Múzeumban, a Hadilevéltárban s még három 
helyen. Ez már csak azért is említésreméltó, mert a vár feladása 
alkalmával az összes hivatalos Íratok veszendőbe mentek s így a 
„Tábori Újság" példányai egyes eseményekre és személyi dolgokra 
vonatkozólag bizonyító erejűvé váltak. 

A przemysli „Tábori Újság" megindulása után, mintegy 
varázsütésre, az egész arcvonalon, sőt különleges célok szolgálatá
ban a hadtápterületen és a fogolytáborokban is egymásután szü
lettek a magyar tábori újságok. 

Az első évben csak öt tábori újság indult, de minél beljebb 
kerültünk a háborúba, a hazulról elszakadt lélek annál jobban 
vágyakozott szellemi táplálék után s így a tábori újságok száma 
évről-évre gyarapodott. 1915-ben tíz új tábori újságot indítottak. 
1916-ban ez a szám ugrásszerűen huszonötre emelkedett. 1917-ben 
még huszonhárom új lap született, sőt a háború utolsó esztende
jében, 1918-ban is indult négy lap. Ezek a számok nem véglege
sek. Csak az eddigi kutatások összefoglalásai. Még sokkal többel 
kell számolnunk. A végső számot csak akkor tudjuk megállapítani, 
ha a magyar katonai hírlapirodalom történetét teljes részletes
séggel feldolgozzuk. 

A világháború tábori újságait legszemléltetőbben a katonai 
harcegységek megjelölésével tudjuk bemutatni. A legnagyobb egy
ségtől, a hadseregtől, majdnem a legkisebbig, a századig, minden 
fajta alakulatnak volt tábori újsága. Nyelvi megoszlás szerint a 
hadseregek és hadosztályok tábori újsága leginkább német-magyar
nyelvű volt, de volt olyan lap is (a Bécsben nyomott Streffleur 
Katonai Lapja), amit nyolc nyelven nyomtak: magyar, német, 
cseh, román, rutén, lengyel, horvát és szerb nyelven. 

Az ezredeken belül már legnagyobb része magyarnyelvű volt. 
Kivételt csak ott találunk, ahol az ezredek legénységét nemzeti
ségi területről is sorozták. Ilyen volt többek között a máramarosi 
85-ösök lapja, a „Manilowa". Ezt a lapot magyar, német s néha 
szláv nyelven is nyomták. 

Eddigi kutatásaink alapján a világháború négy esztendeje 
alatt több mint 80 tábori újság látott napvilágot. Tekintettel a 
megszabott terjedelemre, e helyen csak azokkal a kiemelkedőbb 
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lapokkal foglalkozunk, melyek katonai vagy szerkesztési szem
pontból figyelemreméltó eredményeket értek el s ezzel hozzájárul
tak a magyar műveltség háborús teljesítményéhez. 

A hadseregek közül az első háromnak indult tábori újsága 
1914-ben. „A cs. és kir. 1. hadsereg katonalapja" lehetőleg heten
ként kétszer jelent meg, négy nyomtatott lapon, díjmentesen, 
magyar, német, cseh és lengyel nyelven. Jobbára hivatalos közlé
sekre szorítkozott. „A cs. és kir. 2. hadsereg katonalapja" géppel 
sokszorosítottan magyar, német, cseh, lengyel, román, tót és hor
vát nyelven jelent meg határozatlan időközökben. Szintén csak 
hivatalos közleményeket tartalmazott. „A cs. és kir. 3. hadsereg 
katonai lapja" kassai nyomdában készült s átlag háromnaponként 
németül s magyarul jelent meg. 

„A cs. és kir. 4. hadsereg Tábori Újságja" jóval később, 1916 
májusában indult, HARBAUER KÁROLY százados szerkesztésében. 
Napilap volt, fele magyar, fele német szöveggel s a hivatalos köz
leményeken kívül „színest" is adott. Ezért katonáknak 6, polgá
riaknak 10 fillér volt az ára. Tábori nyomdában készült. 

Külön szép, tartalmas, képes tábori hetilapja volt JÓZSEF fő
herceg vezérezredes arcvonalparancsnokságának, „Front" címmel. 
Bár a lap csak egy évig élt (1917. júl.—1918. júl.-aug.), mégis 
kiemelkedő teljesítménnyel szolgálta a hadvezetés különleges szel
lemi feladatait. Eleinte Budapesten a Stephaneum-nyomdában, 
később a 6. hadsereg nyomdájában nyomták. A II. évfolyam 
28. számáig fele német, fele magyar nyelven, azután külön német 
s külön magyar számot adtak ki. Közleményeire annyira kényes 
volt, hogy az utánnyomást megtiltotta még a többi tábori újság
nak is. A „30-asok" című lap ezt méltatlannak tartotta (1917-
július 15.) s később, amikor a „30-asok"-bó\ „Dicső Lapok" lett, 
az 1918. június 15-i számban némi elégtétellel állapítja meg, hogy 
a „Front" éppen tőlük vett át több közleményt. Az utánnyomást 
egyébként több tábori újság is tiltotta. így a „Népfelkelő" és a 
„Vilmos Bakák Lapja" is. 

A honvédgyaloghadosztályok közül legnevezetesebb volt a 
Przemyslben harcolt 23. honvédgyaloghadosztály „Tábori Új
ság"-^ amit már előzőleg részleteztünk. Volt ugyan az 51. hon
védgyaloghadosztálynak is egy „Hadiujság"-*, HALPORN hadnagy 
szerkesztésében, de ennek csak első száma ismeretes s az is mind
össze egy gépelt oldal. Igen szép lapja volt a cs. és kir. 32. gyalog-
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hadosztálynak „Képes Hadiujság" címmel. 1916. december 24-én 
díszes karácsonyi számmal indult s 1917. július 30-ig élt. KUN 
JÓZSEF JENŐ szerkesztésében jelent meg minden hónap 10., 20. 
és 30-án, fele magyarul, fele németül. NYÁRY LÁSZLÓ4 szerint csak 
címében volt kétnyelvű. A meglévő példányok azonban szöveg
ben is kétnyelvűek. Pesten, a Franklin-Társulat nyomdájában 
nyomták, a háborús viszonyokhoz mérten igen szépen. Változatos, 
ügyesen szerkesztett lap volt, mely széles körökben feltűnést kel
tett. Megrendelte a hadseregfőparancsnokság sajtóhadiszállása, a 
honvédelmi minisztérium sajtóosztálya, a cs. és kir. Hadilevéltár 
osztályfőnöke, VELTZÉ ALAJOS ezredes, a neves hadtörténelemíró. 
Sőt híre még Stuttgartba is eljutott, a württembergi kir. udvari 
könyvtárba. STOCKMAYER tanár, a könyvtár akkori főnöke, 1917. 
január 12-én kelt levelében6 megrendelte a lapot az udvari könyv
tár részére. Levelében megemlíti, hogy a könyvtár gyűjteményé
ben majdnem hiánytalanul megvan minden német tábori újság, 
ezért szeretné, ha a „Képes Hadiujság" is birtokukban lenne. 

A világháború tábori újságai közül egyébként több váltott 
ki külföldi érdeklődést. A 85-ösök „Manilowa" című lapját pél
dául több német tudományos intézet, sőt magánember is megren
delte.6 így a berlini Weltkriegsbücherei, a lissaposeni Hadilevél
tár, a magdeburgi Városi Könyvtár stb. A magyar katonai sajtó 
teljessége érdekében — ha az idő alkalmas lesz ilyenre — nem 
ártana e helyeken behatóbb kutatásokat végezni. 

Hogy egy jól szerkesztett tábori újság mit nyújthat olvasói
nak, arra legélénkebben a „Képes Hadiujság" világít rá egyik 
cikkében.7 

„A Képes Hadiujságban közlésre tekintetbe jöhetnek: 1. Mind
azok fényképei: a) akik Lipót-renddel, Vaskorona-renddel, arany 
vitézségi éremmel vagy legalább három háborús kitüntetéssel bír
nak, b) akik már két évnél hosszabb ideje vannak a fronton, c) a 
hadifogságból megszökött hadosztálybeliek. 2. Továbbá front
felvételek, csoportképek a menetalakulatokról, vagy egyes oszta
gokról. 3. Aktuális rajzok, festmények, karikatúrák. 4. Harci 

* I. cikk. 
5 Másolatát 1. a Képes Hadiujság 1917. jan. 20-i sz.-ban. 
8 Manilowa, 1917. nov. 25-én kelt. 11. sz. í j . 1. . 
7 1917. márc. 20-i sz. 

Magyar Könyvszemle 1943, I. füzet, 4 
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epizódok, leírások, költemények, katonadalok. 5. Vidám élmé
nyek leírása, a bakahumor termékei. 6. ötletek a Képes Hadi-
ujság fejlesztéséhez. 7. Rejtvények." 

Minden tábori újság többé-kevésbbé ezeket a feladatokat 
oldotta meg, ami ismét a mellett bizonyít, hogy a tábori újságok
ban rendkívül sok, eddig eléggé elhanyagolt érték hever, amit a 
had- és irodalomtörténetírás a nemzeti műveltség javára még 
okvetlenül felhasználhat. 

A gyalogezredek tábori újságainál széles tere nyílt az ötle
tességnek és az egyéni és magyar faji megnyilatkozásnak. Éltek 
is ezzel a harcosok s olyan pompás, tetszetős, jó tartalmú lapokat 
szerkesztettek, hogy még ma is élvezettel vehetjük kezünkbe bár
melyiket. 

Jellegzetes tábori újságok voltak: a kassai 9. honvédgyalog
ezrednél a „Kilences Honvéd"; a miskolci 10-eseknél a „10-es 
Honvéd"; a szatmári 12. honvédgyalogezrednél a „Szatmári Hon
véd"; a besztercebányai 16-osoknál „A 16-os Honvéd"; a pécsi 
19-eseknél a „Fokos"; a pesti 29-eseknél a „Cibo"; a pesti 30-asok-
nál a „30-asok", később „Dicső Lapok"; a debreceni 3. honvéd 
népfelkelőknél a „Stochodi Oroszlán"; a 4. honvéd népfelkelők
nél, az V. zászlóalj „Isonzómenti Tárogató"-ja; a székesfehérvári 
17-es népfelkelő gyalogezrednél a „Népfelkelő"; a kassai 34-es 
közös gyalogezrednél a „Vilmos Bakák Lapja"; a munkácsi 65. 
közös gyalogezrednél a „Ludwig Baka"; az ungvári 66-osoknál 
a „66-os Tábori Újság"; a máramarosi 8 5-ősöknél a „Manilowa" 
és a „Gázmacska", a szabadkai 86-os közösöknél a „Tarnopol 
felé" és így tovább még 40—50 érdekesnél érdekesebb tábori újság. 

A felsoroltak — kevés kivétellel — azonos kivitelűek és tar
talmúak voltak. Jórésze negyedrétalakú s terjedelmük 8—24 lap 
között ingadozott. Ám mindegyik mást és mást nyújtott az olva
sónak és más és más körülmények között látott napvilágot. 
A nyomasztó papírhiány minduntalan felütötte a fejét.8 A példá
nyok ritkán érték el e tanulmány előző részében közölt 5000-es 
számot. Sőt legtöbbje alig haladta meg az 1000—1200-at.9 Mégis 
nagyon sok könnyet letöröltek s nagyon sok embernek nyújtottak 
vigaszt és lelkierőt. A világháborús tábori újságoknak ugyanis van 

8 Szatmári Honvédek 1918. febr. 12. sz. „Szerkesztői üzenetek." 
9 Népfelkelő 1918. aug. 15-i sz. 
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egy közös, jellemző vonásuk: a tiszta jövedelem nagyobbrészét 
a harctéren elesett honvédek özvegyeinek és árváinak felsegélye
zésére fordították. Az egyes tábori újságokban elszórtan, igen sok 
statisztikai adat szól bizonyító erővel e nagy áldozat mellett. 
A világháború tábori újságaiban megjelent cikkek, tárcák, versek 
irodalmi értéke vitatható, de az az erkölcsi erő, amit egyik-másik 
lap a lövészárok népének és az itthonmaradottaknak nyújtott, az 
örökké a magyar történet büszkesége lesz. 

A világháború tábori újságait általában háromféleképen állí
tották elő: a) a. harctéren szerkesztették és egy hadtápterületi 
város nyomdájában nyomták; b) a harctéren szerkesztették és 
nyomták; c) a harctéren kézzel és géppel írták és kősajtón vagy 
egyéb eszközzel sokszorosították. Sokszorosítás szempontjából 
szintén három figyelemreméltó szempont szerint oszlanak meg a 
harctér lapjai: a) hadtápterületi nyomdában nyomott, b) tábori 
nyomdában nyomott és c) kősajtón vagy egyéb eszközzel sok
szorosított tábori újságokra. A következőkben igyekszünk egy 
olyan összeállítást adni, melyből szemléltetően meg lehet állapí
tani a világháború tábori újságainak előállítási módját: 

aj-hoz: Hadtápterületi nyomdában nyomott tábori újságok: 
A cs. és kir. 3. hadsereg katonai lapja. Kassa. Vitéz A. utóda nyomda. 
A Világháború Hetipostája. Pécs. (?) 
Streffleur Katonai Lapja. Bécs. Cs. és kir. udvari állami nyomda. 
A Hadseregszállító. Budapest. Glóbus-nyomda. 
Rokkantak Lapja. Rákosliget. Baross-nyomda. 
Katona-nyomozó jegyzék. Budapest. Wodianer F. és fiai-nyomda. 
Tiroli Katonaújság. Budapest. Pallas-nyomda. 
Tábori Újság. Przemysl. Knoller és fia-nyomda. 
Manilowa. Lemberg. Prasa-nyomda, később Kübler S.-nyomda, 
Ludwig Baka. Lemberg. Jaeger-nyomda, később saját tábori nyomda. 
Vilmos Bakák Lapja. Kassa, Szt. Erzsébet-nyomda. 
Képes Hadiujság. Budapest. Franklin-Társulat nyomdája. 
Harminchetes Újság. Eleinte litografáltán, később Dél-Tirol egyik ellen

séges tűz alatt álló városának nyomdájában. 
Osztrák-Magyar Hadiértesítő. Bécs. Cs. és kir. udvari állami nyomda. 
66-os Tábori Újság. Ungvár. Földes Gyula-nyomda, később „Unio"-

nyomda. 
Front. Budapest. Stephaneum-nyomda. Később a 6. hadsereg tábori 

nyomdájában. 
10-es Honvéd. Miskolc. Klein és Ludwig-nyomda. Műmellékletét : Buda

pest, Athenaeum. 

4* 

w 
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Kilences Honvédek. Igló. Szepesi Lapok nyomdája, később Pécs, Dunán
túl-nyomda. 

Népfelkelő. Gyergyószentmiklós. Kossuth-nyomda, Budapest, Lloyd-
nyomda, Marosvásárhely, Benkő-kollégium nyomdája. 

Fokos. Budapest. Heller K. és Társa-nyomda, később Pécs, Engel L-
nyomda. 

Szatmári Honvédek. Eger. Egri Lapkiadó-nyomda. 
Dicső Lapok. Budapest. Löbl D. és fia könyvnyomda. 
Kartács. Lúgos. Auspitz Adolf-nyomda. 

b)-hez: Tábori nyomdában nyomott tábori újságok: 
A cs. és kir. i. hadsereg katonalapja. Valószínűleg saját tábori nyom

dában. 
A cs. és kir. 4. hadsereg Tábori Újságja. Saját tábori nyomdában. 
Manilowa utolsó száma. 11. hadsereg tábori nyomdájában. 
Ludwig Baka. Egyrészét saját tábori nyomdában. 
A i6-os Honvéd. Saját tábori nyomdában. 
Front. Először városi nyomdában, később a cs. és kir. 6. hadsereg tábori 

nyomdájában. 

cj-hez: Kosajtón vagy egyéb eszközzel sokszorosított tábori új
ságok: 

Fogolyság és vidéke. Kézzel írott, 1 példányban készült. 
Hadifogoly. Kézzel írott, 1 példányban készült. 
Wlaiko és Vidéke. írógéppel készített. 
Bedrotsfalvi Újság. Kézzel írott, litografált lap. 
Szibéria. Kézzel írott, litografált lap. 
Lapfordítások. Kézzel írott sokszorosítás. 
Jégcsap. Kézzel írott sokszorosítás. 
Leölkes Vármegye Háborús Lapja. Kézzel írott sokszorítás. 
Hadi Cubus. Kézzel írott sokszorosítás. 
Tarnopol felé. Kézzel írott sokszorosítás. 
Magyar Sziget. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Isonzómenti Tárogató. Kézzel írott kőnyomatos lap. 
Stochodi Oroszláh. Kézzel írott, hektográfon készült lap. 
Hadiujság. írógépen sokszorosított lap. 
Vadászkürt. Kézzel írott, kőnyomatos. 
Szibériai Az Est. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Szibériai Színházi Élet. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Hadúr. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
A Lövészárokból. Kézzel írott, litografált lap. 
Hörcsög. Kézzel írott, litografált lap. 
Cibo. Kézzel írott, kőnyomatos lap. 
Gázmacska. Kézzel írott, kőnyomatos lap. 
Extra Hungáriám. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Honvágy. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
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Túrán. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Prhovói fütyülő. Írógépen sokszorosított lap. 
A Sabáci Hősök Hivatalos Lapja. írógépen sokszorosított lap. 
Negyvennégyesek Farsangi Trombitája. írógépen sokszorosított lap. 

Legnehezebb dolguk volt azoknak a magyar hadifoglyoknak, 
akik a hadifogolytáborok keserű életében sem akartak lemondani 
a magyar szellem megtartó erejéről s fogolyújságot szerkesztettek. 
A százakra menő külföldi fogolytáborokban — hol nyiltan, hol 
titokban — számos helyen készült magyar fogolyújság. Hogy 
néha milyen erőfeszítéssel, azt könnyen elképzelhetjük az egyik 
még élő fogolyújság-szerkesztő elbeszéléséből, aki Magyarország
tól kb. 10.000 kilométernyire, valahol Kelet-Szibériában szerkesz
tett magyar fogolyújságot, „Magyar Sziget" címmel. A papírt és 
tust Kínából csempészték s olyan lapot csináltak kézzel, egyetlen 
példányban, hogy az odalátogató nemzetközi Vöröskereszt-meg
bízottak, mint különleges ritkaságért, nagy összegeket ígértek, 
írtak a magyarok tábori újságot még Közép-Ázsiában, Taskent
ben is. 

A fogolyújságokat legnagyobbrészt egy példányban, kéz
zel írták és sokszor igen értékes rajzokkal díszítették. Az egy-egy 
példányban készült lapok természetesen könnyen elkallódtak s 
adataikat igen nehéz összegyűjteni és ellenőrizni. Furcsa és külön
leges helyen maradtak fenn, például a krasznojarszki fogolytábor
ban készült „Lapfordítások" című fogolyújság adatai. 

A tragikus sorsú GYÓNI GÉZA még életben volt, amikor egyik 
fogolytársa, aki ott „Lapfordítások" címmel lapot szerkesztett, 
felkérte őt, hogy az éppen elkövetkezett március 15-re sajátkezű-
leg írja le egyik versét, több példányban s ezt adják ünnepi meg
emlékezésül a fogolytársaknak. GYÓNI örömmel egyezett bele a 
szép gondolatba s így születtek meg a híres „Gyóni-emléklapok", 
amiket négy festőművész bajtárs illusztrált igen művészien. Egy 
ilyen emléklap a magyar Hadilevéltár birtokában is megmaradt 
s annak hátlapján vannak a „Lapfordítások" adatai. 

A fogolyújságokból az oroszok sokat elkoboztak. Könnyen 
Tiegtörténhetik, hogy a mostani háborúk befejeződése után vala
melyik épségben maradt orosz levéltárból előkerül egy-egy 
eddig ismeretlen magyar fogolyújság. 

Az 1914—18. évi világháború tábori újságaiból még a világ
háború idején „Frontujságok albuma" címmel gyűjteményt akar-
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tak kiadni. A VASKA GÉZA szerkesztette „Harminchetes Újság" 
II . évfolyam 17—18. számában vetődött fel először e gondolat. 
Ezt a többi ezredek is nagy örömmel fogadták, így elsők között 
a „66-os Tábori Újság" és a „Kilences Honvédek". Sajnos, azon
ban a gondolatot lassan követte a tett s így az albumból nem lett 
semmi. Az egyes ezredek gyűjtötte anyag az összeomláskor veszen
dőbe ment. A „66-os Tábori Újság" gyűjteménye — mint azt 
FELKAI FERENC, a lap egykori szerkesztője e sorok írójának el
mondotta — az egyik felvidéki városka laktanyájában maradt, 
ahol azután a csehek megsemmisítettek. 

Ez az összegyűjtési nehézség is mentségükre szolgálhat azok
nak, akik a régen megérett problémát: a magyar tábori újságiro
dalom történelmének feldolgozását tervbe vették. Most már azon
ban nem késlekedhetünk. 

A magyar katonai sajtónak 238 esztendős gazdag múltjára 
tekinthetünk vissza, a külföldtől mégis megint hosszú esztendők 
választanak el. A németek pl. olyan szorgalmasak voltak, hogy 
a világháború német tábori újságairól két könyvet is írtak.10 Sőt 
akadt egy lelkes német sajtótudós, aki még a francia tábori újsá
gokat is feldolgozta.11 

LUKÁCS JÓZSEF. 

10 DR. FRED B. HARDT: Die deutschen Schützengraben- und Soldaten-
Leitungen München, 1917. és K. KURTH: Die deutschen Feld- und Schützen
graben-Zeitungen im Weltkrieg. Leipzig, 1937. 

11 "WERNER ENTZ: Die französischen Feld- und Schützengraben Zeitun
gen während des Weltkrieges. Frankfurt am Main, 1937. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Szerkesztő» közönség és postai kézbesítés a XVIII. században. 

A XVIII . századbeli magyar újságok Pozsonyban, Révkomárom
ban és Bécsben jelentek meg, nyugati magyar városokban, vagy még 
nyugatabbra, Ausztriában, távol az előfizetők, az olvasóközönség túl
nyomó többségétől. Az ország keleti szélei többnapi postaút távolságra 
voltak a hírlap megjelenésének helyétől s az újságok több helyen csak 
egy héttel megjelenésük után érkeztek meg az erre lakó előfizetőkhöz. 
A levelezés nem volt olyan egyszerű, mint ma, a levél feladásától a kéz
besítésig szintén napok teltek el. Drága is volt. Ezért a szerkesztő nem 
nagyon erőltette meg magát magánlevelek írásával, hanem sommásan, 
az újságban intézte el az előfizetőkkel, olvasókkal felmerülő ügyes
bajos dolgait. 

Az újságot ebben az időben még nem szállították házhoz. Bécsből, 
Pozsonyból vagy Pestről kurír, lovaslegény, vagy a postakocsi vitte 
el az új számokat s letette a nagyobb városokban a postahivatalnál, 
vagy azoknál a papoknál, tanároknál, kereskedőknél, könyvkötőknél, 
esetleg egyéb iparüzőknél, akik könyvek, újságok megrendelését és kéz
besítését vállalták. Innen küldöncök, vagy a városban járó szekere
sek továbbították a falukba, tanyákra a legfrissebb híreket tartalmazó 
újságot az előfizetőknek. Az expedícióval, előfizetéssel és a lapterje
delemmel kapcsolatban gyakoriak a szerkesztői üzenetek, legtöbbször 
kedélyes, tréfás megfogalmazásban, sőt olykor versben is. A Magyar 
Kurir szerkesztője, ESZTELNEKI SZACSVAY SÁNDOR 1791-ben a követ
kező rigmusban emlékezteti kötelezettségükre előfizetőit: 

Kedves Deres, jó Paripám még ma végy hátodra! 
Már Pénteken ujj Patkókat veretek lábodra! 

'S tsak azokhoz viszel kurírt Kik ujjra fizettek, 
'S hat hónapi hirt hordozó szolgálatba vettek. 

(M. Kurir 1791. jo. sz. 771. 1.) 

A következő év végén ekként sürgeti meg, alázatosan és tapinta
tosan a hátralékos előfizetési díjakat: 

„(N. B.) A' Deres a' maga hátra maradott abrakjáért instálja a' maga 
1792-dikben volt Urait, kiket hanem [!] elég hiven szolgálhatott, engedelmet 
kér." (U. o. 1792. dec. 28. 1642. 1.) (£/. o. 1791. jo. sz. 771. 1.) 
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Június és december végén rendszerint van az utolsó számokban 
figyelmeztetés az előfizetési díjak beküldésére: 

„A' Merkurius' nagy érdemű Olvasói ne felejtkezzenek-el a' jövő ujj 
esztendőre is az iránta való rendelést a' már mászszor meg-magyarázott mó
dok szerént jó idejénn meg-tenni, hogy ő is annál jobb móddal hozzá készül
hessen kötelességének folytatásához. . . . P. D." (B. M. Merkurius 1796. 
dec. 6. 1480 1.) 

„Jelentés. A' kik sem $ forintal, sem leg alább egy pár sor jelentéssel, 
a' Merkúrt magoknak még a' jövő fél esztendőre ki nem párantsolták: ő 
azokhoz nem fog már többször bé-köszönteni bátorkodni. Pántzél Dániel." 
(U. o. 1796. dec. 30. 1568 1.) 

„Mint-hogy ezenn fél esztendő, a' tegnap bé-állott Június utolsó nap
jával bé-végződik: a* Merkur a' jövő fél esztendőre is ajánlja mindeneknek 
a' maga hiy szolgálattyát. A' bére a' Merkúrnak, és fél esztendei bére' fel
küldésinek módjai, most is azok, a'mellyek eddig voltak. P. D." (U. o. 1797-
június 2. sz. 666 1.) 

„Azok, a' kik a' már egyesitett Magyar Kurir és Merkurius Erd. Olva
sói közzbl, azoknak fél esztendei taksáját még akkoráig is ki nem fizették, 
bizodalmasan kérettetnek általunk, hogy azt minél előbb küldjék fel az ide 
való Tsászári leg főbb Posta Hivatalhoz, jól meg-fontolván, hogy azoknak 
nyomtattása és postán való küldöztetése, nékünk magunknak is nagy költ
ségünkbe kerül." (U. o. 1798. június 29. Nío 51. 792 1.) 

PÁNCZÉL DÁNIEL 1797-ben azzal fenyegeti meg előfizetőit, hogy 
,,a' Merkur azoktól, a' kik a folyó fél esztendei bért még néki meg 
nem fizették, maga személlyesen szándékozik kinél-kinél fel-szedni. 
P. D . " (U. o. 1797. ápr. 7. 428. 1.) 

Az előfizetési díjak beküldése s a szerkesztőséggel való levelezés 
módjára a következőképen oktatja ki előfizetőit: 

A' Merkur — az Olvasóihoz. 
„Utolszor repítvén ma a' Merkur a' múlt fél esztendei adressek alatt 

a* maga Ujjságát, leg értelmesebbenn akarta még egyszer azt meg-jegyeztetni 
mindenekkel, hogy a* kik hozzá irni méltóztatnak, a' következendő két mó
dokat meg-tartani ne terheltessenek." 

„iször. A' kik fél esztendőnként szoktak j forintokat a' Bétsi fo Posta
hivatalhoz a' Merkuriusért fél-küldeni, azokat tsak ez alatt az adress alatt 
küldhetik: 

An 
die K. k. Oberst-Hof-Postamts-Zeitungs-Expedition pro 

Magyar Merkur 
beschwert mit j fi. a Wien. 

mert külömbenn, sem a' Bétsi fő Postahivatal, sem a' Merkur nem tehet 
rolla, ha el-vész a' pénz. Hlyen módonn nem is kell egy versben 5 Forintok
nál többet fel-küldeni. 
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2szor. A' kik vagy magános dologbann vagy correspondentziaképpen, 
vagy akar mi egyéb végre tudositást tesznek hozzám, illyen adrest írjanak 
a' levélre: 

Pántzél Dánielnek, a M. Merkur írójának 
a Wien. 

A' kik az Ujjság' ki-parantsolása' dolgábann egyéb rendet tartanak: 
azokról most nem szükség emlékeznem, (a B. Magyar Merkurius 1796. július 
j- i számában a 772, 773 lapok közé kötött, csak az egyik oldalán nyomta
tott, egy leveles nyomtatvány.) 

A tévesen, vagy hibás címzéssel küldött lapszámok ügyét a követ
kező kedélyes üzenetben intézi el a szerkesztő: 

„N. B. — Meg-eshetik, hogy az én Merkuriusom történetből olyan Urak 
és Aszszonyságokhoz is megyén, a' kiknek ő nem kell, másokhoz pedig, a' kik 
talám jobb szívvel el fogadnák, az ő titulussaiknak nállam nem léte miatt, 
el nem mehet. Ezen hiba ellen már most Juliusig nem lehet egyéb orvosság, 
hanem hogy az elsőbbek igazitsák-el ajtójok előli, had induljon házról házra, 
mint a' falu-botja; a' második rend-beliek pedig küldjék kezemhez titulus-
saikat." (Bétsi Magyar Merkurius 1793. máj. 7. 64. 1. a lapszámozás el van 
tévesztve s helytelenül 94-nek van szedve!) 

Megtörtént, hogy a szerkesztők különféle akadályok: hírhiány, 
ünnep miatt nem tudták megtölteni az újságot s ezért a szokásos ter
jedelem, általában nyolc (kis nyolcadrét) oldal helyett hat, vagy négy 
oldalt adtak. Ilyenkor a szám végén néhány sorban magyarázatát adják 
a csökkent terjedelemnek: 

„NB. — Hogy most tsak 6 levél ujjságot viszen a* Merkurius, legfőbb 
oka az, mivel ennyire, minden betsületesebbke hirei le-tértcnck." (B. Magyar 
Merkurius 1794. LXXII. sz. szept. 9. 1118. 1.) 

„NB. — A' múlt Posta naptól fogva ollyan kevés ujjságaink érkezté
nek, hogy az az Ujjság-iró lehetne az Olvasóknak leg nagyobb alkalmatlan
ságára, a' mellyik ezeket ma egy egész Árkusnak el-olvasásával terhelné." 
(U. o. 1794. LXXXI. sz. okt. 10. i2jo 1.) [E szám terjedelme 4 levél.] 

A' mostani Lengyel hir-adások tsak szó-szaporitások — a* Német országi 
Posta is még ma el nem érkezett — szót szaporítani pedig, tsak azért, hogy 
az Árkus teljék, nem akarunk — ez az oka, hogy ma ilyen kevés ujjsággal 
szóigálhatunk. P. D. (U. 0. 1794. XCI. sz. nov. 11. 1374 1,) [E szám ter
jedelme 4 levél.] 

„Ma, tegnap, és tegnap-előtt, a' Fárságnak 3 utolsó napjai lévén, a' 
Merkur1 betü-szedői protestáltak, hogy a' bé vett jó szokást nekiek is meg 
kell tartani — mellyre nézve dispensálták most magokat az Árkus felétől — 
azt mondván, hogy éhez még elég idő leszsz: de Hushagyó-ked, nem leszsz 
több az idénn. Pántzél Dániel." 
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Az 1787. június 2-án megjelent Magyar Kurírban ESZTELNEKI 
SZACSVAY SÁNDOR felhívással fordul közönségéhez. Felhívásának a 
címe: Mit akarok mondani? Ebben elmondja, hogy drága abrakkal él 
Bécsben a Kurir vas-derese, ,,'s hát még maga mit fog falatozni, ha' 
szemit előre ki nem nyitja? Már a' Bétsi Kurir első esztendeje felének 
éppen farka felé járván, meg-engedik, azt itélem, a' Kurir Érd. Olvasó 
Urai 's Asszonyai, hogy én is ama hires Római Fiskális Prókátorral 
Ciceróval edgy két szóval a' magam házáról oráljak, és hogy a' fél
lábra sántitó Deresnek a' Magyar haza' utjain el-romlott patkói meg-
ujjitassanak, nyersen ki-mondjam, a' mit akarok". S elpanaszolja, hogy 
újságjaink még eddig mind nyomtatásukat, mind „kedvetlen" írásukat 
tekintve, oly gyengék voltak, hogy ő sokszor a szobából is szegyeit ki
lépni, azt képzelvén, hogy olvasói kinevetik. A címzések, ,,a' Posta 
grátziájából" oly hibáson nyomattak, hogy a sok baj miatt ,,a' termé
szet maga, ideje előtt, b é . . . hajporozza" fejét"; de minden dolog idő
vel érik meg. S hogy bécsi szokás szerint ő is csak író, újságíró legyen, 
a kiadói teendőket elhárítja magáról s ezentúl valamint a német újsá
goknak, úgy a Kurírnak az expedícióját is a bécsi főposta fogja intézni. 
Felkéri tehát a nemes magyar publikumot, hogy minden zavar elkerü
lése céljából mindenki vagy deák, vagy német nyelven a bécsi posta
hivatallal levelezzen és titulusát, az újságért járandó pénzzel együtt, 
jóidején adja a postamester urak kezébe, rekomendálva („posta szó"). 
Mert noha a postahivatalokban feladott pénzért nem áll is jót az aera-
rium, a sajátjáért mindenkor jót áll: már pedig az újságért küldendő 
pénzből minden öt forintból kettő az aerariumé lévén, az el nem vesz
het. A Bétsi M. Kurir megindultakor az előfizetők „mingyárt olly feles 
számmal valának, hogy az erre tett költséget jóval meg-haladták 
volna", de — százegynehány levelek ára még mindig nem folyt be s a 
félesztendő végén ezekért SzATSVAYnak le kell tennie a 2 forintokat 
s ha a hátralékosok addig nem fizetnek, ő nemcsak a sajátját vesztené 
el, hanem rá is fizetne. Ennek ugyan jó részt a Pozsonyban az előző év
ben hirdetett, de meg nem indulhatott Kurir az oka, mert a publikum 
a pénzt Pozsonyba felküldvén, részben a postának, részben TÁLLYAI 
DÁNIEL kezéhez, e pénzért újságot követelnek. Pedig a pénz némely 
erdélyi postahivataloknál még mindig ott hever. Felkéri tehát az 
erdélyi olvasókat és az erdélyi postamestereket, hogy „az efféléknek 
el-hárittásokkal könnyebbítsék a' szegény Kurírnak nyergét, hogy le
hessen a' Nemes Magyar Publikumnak holtig hiv szolgája Esztelneki 
Szatsvay Sándor". 

1793-ban PÁNTZÉL DÁNIEL intéz hosszú „Hir-adás"-t ,,A' Magyar 
Merkurius nagy érdemű Olvasóihoz". 
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„Siető lépésekkel közeledik, érd. Olvasóim! a* maga végéhez, 
ezenn maga nemébenn egyetlen-egy ezer hét száz kilentzven harmadik 
esztendo-is: a* mellyrol a' történt dolgoknak irói még valaha reszkető 
pennákkal fognak jegyzéseket tenni", — írja PÁNTZÉL DÁNIEL a B, Ma
gyar Merkurius 1793. nov. 15-i számában. „'S Há t az én Merkuriusom 
el-felejtkeznék e' a' maga kötelességéről? Éppen nem!" — folytatja az 
újévi foglalatosságokról szóló elmélkedések után. „ Mihellyest ezen 
seprején levő esztendo-beli pállyáját ki-repülte, azonnal ujj erővel, 
ujj készséggel, és szorgalmatossággal fogja, a' maga ujjság irói, fo Posta
mesteri, fo Postilioni, 's ki tudná elo számlálni, még mi-nému hivatal-
jait, folytatni." 

A továbbiakban elmondja PÁNTZÉL hogy a „Merkurius szárnyainn" 
két darab toldalékot is küldött az előfizetőknek, „egy Múzsát" és „egy 
Bibliotékát" és az a szándéka, hogy az esztendő hátralevő részében még 
küld „vagy két darabot" belőlük. Hosszasan mentegetődzik, hogy eze
ket a mellékleteket, vagy amint ő nevezi, toldalékokat miért nem küldte 
rendesen ebben az 1793-i esztendőben: . . . „ h á r o m hónapokig tartott 
terhes betegségem"... ,,a' Bibliotékának folytatásához sok privát 
levelezések kivántatnak" — s megelégedett azzal, hogy az újságot, 
t. i. a Merkuriust megírhatta. A másik ok volt a könyvnyomtató mű
hely alkalmatlan állapota. A „régi magyar könyvnyomtató" műhely
ben nyomatta újságját s mindenki láthatja, „melly majd olvashatatlan 
betűkkel legyenek némellykor nyomtattatva. E' miatt azt a' két darab 
mustrául előre ki-botsátott Toldalékot is, idegen könyv-nyomtató ház-
bann kéntelenittettem nyomtattatni. A' mellyet igy sokáig (két felé fut
kosni kivált beteg embernek lehetetlen lévén) nem folytathattam: el
hagyni pedig azt a' hellyet, a'hol ujjságaimat [a B. M. Merkuriust] 
előbb nyomtattatni kezdettem, ilyen hirtelen tsak Contractusunk sem 
engedte volna." 

Megtudjuk aztán, hogy a nyomdásszal új „kötésre" lépett és új
évtől kezdve már nemcsak a toldalékokat, azaz a Múzsát meg a 
Bibliotékát, hanem a B. Magyar Merkuriust is „ujj és szép betűkkel" 
fogja nyomtatni. De persze nem tud adni minden újságszámhoz tolda
lékot, csak azt ígérheti előre, hogy ezentúl gyakran fog Múzsát és 
Bibliotékát küldeni. 

A „Hiradás"-nak nevezett cikk voltaképen előfizetési felhívás. 
Meg is mondja, hogy „ezen tudósításomat azért botsátottam illyen 
rdejénn széllyel, hogy érd. Olvasóimat, a' kik az én szóigálatommal 
meg-elégedvén, ezzel tovább is élni kivannak, arra vehessem, hogy az 
én ujjságaim iránt, a' mennyiben lehet, idején méltóztassanak rende
lést tenni." 
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Az újság expediálásával és kézbesítési körülményeivel sem a kö
zönség, sem a szerkesztő-kiadó nem volt megelégedve s ezért most 
PÁNTZÉL DÁNIEL „az ujjságok roszsz és rendetlen járásának jobb 
rendbe való szedhetésére" különféle tanácsokat ad az érdemes olvasók
nak: pontos titulusaikat, azaz címeiket küldjék föl a bécsi főposta-
hivatalhoz, azok, akik egy félévnél hosszabb időre szándékoznak elő
fizetni, értesítsék őt előre, hogy ő is nem fél, hanem egész esztendőre 
nyomassa ki a titulusokat, kópertákat; azokban a helységekben, „hol 
vagy a' Posta Státiótól való távol létei, vagy pedig némelly Postames
ter Uraknak hidegségek miatt, az ujjság iránt való rendelésnek meg
tétele a' közönséges mód szerént meg nem eshetik: én ezen akadálynak 
el-háritására egyéb módot nem iáthatok annál, hogy érd. Olvasóim az 
ilyen hellyekrol is, egyenesenn engemet magamat tudósit tsanak.. . és 
én ezeknek számokra is egészsz esztendőre való titulusokat nyom
tattatván, érettek a' Bétsi fo Posta hivatalnak a' 4 forint posta-pénzt 
egészsz esztendőre bé-fizetem, azzal a' jóreménységgel, hogy ezek az 
esztendőre kívántató 10 forintoknak hozzám való fel küldésére egy 
egészsz esztendő alatt valami módot tsak tanálhatnak, vagy pedig az 
Örszágbann, oda, a* hová énkivánni fogom, le-tehetik". Tehát nem baj, 
ha nem küldik be előre a pénzt. Elegendő a tudósítás, a megrendelés. 
A pénzt beküldheti a megrendelő akkor, amikor ismerőse utazik föl 
Bécsbe. Az évi 4 forint postaköltséget a szerkesztő előlegezi. Megígéri 
PÁNTZÉL DÁNIEL azt is, hogy többé nem lehet panasz az újságoknak 
mocskosan érkezése miatt, aminek az volt az oka, hogy ezek az újsá
gok addig „már néhány kezeken meg-fordultak". „Hogy ennek ele
jét vehessük, erre egyéb eszközt nem látok, hanem, hogy az ilyenek az 
egészsz esztendőre, 10 forint hellyett fizessenek 11-et, és ekkor a' ma
gok ujjságaikat a' Bétsi Ts. K. fo Posta hivatalnak petsétje alatt fog
ják venni, a' melly petsétenn ezen betűk W. O. H. P. A. Z. E. olvas
tatnak, mellyek ezt teszik: > Wienner-Ober- Hof -Post- Amts-Zeitungs-
Expedition." 

A továbbiakban a hiányzó számok reklamálására biztatja előfize
tőit és figyelmeztei őket, hogy a Múzsát és a Bibliotékát tegyék el és 
az ezután megjelenendőkkel együtt köttessék be. 

Végül a hátralékos előfizetési díjakról szólván, azt írja, „hogy én 
ugyan nem igen emlékezem, hogy nékem . . . valaki valami fizetéssel 
tartoznék", mégis akadhatnak ilyenek. Ezeket felkéri, hogy a pénzt 
most ne a postahivatalhoz, hanem egyenesen hozzá irányítsák, mert 
& már elszámolt a postahivatallal, ,,a' Posta bért minden kopertákért 
lé-fizette". A régi Magyar Kurir követeléséből eddig hozzá, mint a 
B. Magyar Merkurius szerkesztőjéhez „senki még eddig egy krajezárt 
&em küldött", tehát rajta ne keressenek semmit. 
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Az utolsó kikezdésekből nyilvánvaló, hogy könyvelésük a lapok
nak ebben az időben nem volt, — vagy ha volt, nem volt pontos. 
A kassza a mellény zsebben volt: ide folyt be minden bevétel, innen 
történt minden kifizetés. Ezért a lappéldányszámokról e korból fönn
maradt adatokat nem szabad pontosaknak tekintenünk. Az ekkori 
példányszám-adatok valószínűtlenségére egyébként már rámutattam. 
(Vö. M KSzle 1941. I. 35. 1.) 

Ilyen és ezekhez hasonló, hosszabb-rövidebb szerkesztői üzenetek, 
amelyek a lapterjesztéssel, előfizetéssel, postai expedicíóval és kézbesí
téssel, reklamációval és a szerkesztőségi adminisztrációval kapcsolato
sak, úgyszólván minden félév végén megjelentek XVII I . századi hír
lapjainkban. Szapóríthatnók számukat, de azt hiszem, a fennebb kö
zölt adatok elegendő tájékoztatást nyújtanak a XVIII. századbeli lap
terjesztésről, a szerkesztő, posta és közönség viszonyáról. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Vidéki könyvtáraink középkori kódexei. Kutató utazásaim 
során1 56 könyvtárt látogattam eddig meg. Bár elsősorban liturgikus 
kézirataink katalogizálásával foglalkozom, mellékesen a Codices Hun-
garici részére nyelvemlékeket is keresek, a római Commissio omnibus 
operibus J. Duns Scoti ad fidem codd. edendis számára pedig a jeles 
filozófus műveit is, meg liturgikus nyomtatványaink lelőhelyeit is 
újabb példányok megtalálásával gyarapítóm. így elég széles a vizs
gálódás területe. Talán nem lesz érdektelen egy-két szóval tapaszta
lataimról beszámolni. 

A legelső, ami feltűnik, minden, legeslegtöbb esetben tapasztalt 
előzékenység mellett, a vidéki nem nyilvános jellegű könyvtárak 
szörnyű rendezetlensége. Jobb vissza nem emlékezni ezekre a látvá
nyokra, mikor ócska pléhmosdótálak, elaggott Biedermeier-garnitúrák 
roncsai között kell a könyvekhez való előnyomulást megkísérelni. 
Azután a hozzánemértés, amit minden buzgalom mellett tapasztal az 
ember! Hány helyen kap az ember ilyen válaszokat: „A könyvtár 
épen rendezés alatt áll!" — „A könyvtárt rendezni kellene!" — 
„Ezt a könyvtárt saját szisztémám szerint rendeztem!" Hányszor 
hallja az ember, ha valamilyen kézirat vagy értékes régi nyomtatvány 
után érdeklődik s annak bibliografiailag is nyilvántartott számát 
mondja: „Kérem, az a szám már nem érvényes!" Persze, mondani sem 
kell, hogy az „érvénytelen" jelzetet jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
tüntették el, tudok rá példát — horribile dictu —, még a régi kataló-

1 L. erre nézve: Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai, Pannon
halmi Főiskola Évkönyve 1941, 86. 1. 
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gust is megsemmisítették. Tessék ilyen körülmények között 20—30 ezer 
kötetes „rendezés alatt álló" könyvtárban esetleg néhánylevele*, 
könyvecskét megtalálni és identifikálni. Pedig kisebb könyvtárnál 
semmi értelme, hogy modernebb (pl. folyószámos) jelzetre térjenek át; 
e helyett inkább szakkatalógusok készítését lesnék el Budapesten, ahová 
nagyon sokan járnak közülük. Kívánatos volna, ha fővárosi és vidéki 
mintaszerű nagy könyvtáraink (pl. az egyetemi könyvtárak, a szegedi 
Somogyi Könyvtár) készséggel állanának rendelkezésre, hogy ilyen 
irányú szaktanácsokat adjanak. 

Mert hihetetlen értékek lappanganak még éppen nehezen hozzá
férhető, kisebb, nem nyilvános jellegű könyvtárainkban. Rendszeres 
szakkatalógusok, repertóriumok készítése, ezek közzétevése, meggyő
ződésem szerint, sok meglepetést okozhatna. így csak tapogatózás, 
amit végez az ember. Kalocsán pl. a Főszékesegyházi Könyvtár birto
kában 50-nél több középkori kézirat van (kódex), emlékezetem sze
rint több orvosi kézirat van közöttük, mint a Széchényi Könyvtárban 
található. A későbbi kéziratok közül is történeti szempontból érdekes, 
fontos dolgok volnának találhatók; emlékezem pl. egy győri polgár 
naplójára, melyet Győrnek 1594-i török ostroma alatt írt.2 Szegeden 
(Alsóváros, Ferencesek Könyvtára) egy kódexet tartottak nyilván:3 

JENÉI PÁL breviáriumát (helyesebben Iectionarium chori 1454-ből), 
valójában hat kódex található. A gyöngyösi ferences könyvtár érté
két mindenki ismeri, elég a Gyöngyösi Kódexre, a Gyöngyösi glosz-
szákra (MELICH JÁNOS), a Gyöngyösi Toldalékra (ALSZEGHY ZSOLT) 
hivatkoznom. De mit tárhatna még föl a rendszeres kutatás, azt 
senki sem sejtheti, öt kódex, 298 ősnyomtatvány, többszáz XVI. sz.-i 
könyv vizsgálatában. 1462-es Biblia-incunabulumukért 300.000 pengős 
ajánlatot kaptak; természetesen semmit sem adnak el. Marosvásár
helyen a református kollégium — mintaszerűen vezetett — könyvtá
rában egy kolligátum van; ebben egy XV. századi csillagászati kódex 
és két ősnyomtatvány társaságában egy XVI. századi zenei kompozíció 
19 levele húzódik meg. Tekintve, hogy a könyvet 1573-ban Maros
vásárhelyen kötötték, a négyszólamú kompozíciókat (Salve Regina, 
Magnificat, ünnepi motetták) a XVI. század első felében Erdélyben 
írták le. Zenetörténészeink bizonyára érdeklődhetnek a lelet után. 
Nagyon kívánatos volna, ha a Széchényi Könyvtár az ilyen értékes 
emlékeket fényképmásolatban őrizné, hogy esetleges pusztulása eseté-

2 Nr. 25287 kolligátum 4. része: „Memorial Verzeichnus dissen Anfang 
in u. nachher die ganze Zeit über der Belegerung Raab." (MICHAEL LEO 
IJ94-) 

3 [KAIZER NÁNDOR] Index librorum s. XV. et XVI. Bibl. P. P. Fran-
ciscanorum Szegedini, Bpest, 1930, p. 3. 
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í>en is megmaradjon. Ugyanígy fel kellene mikrofilmre venni az összes 
kéziratokat, melyek a zseniális BOLYAI FARKAStól maradtak reánk 
s ugyanabban a kollégiumban találhatók. A Teleki-thékában APÁCAI 
CSERE JÁNOS Enciklopédiájának — tudomásom szerint — egyetlen 
példányát őrzik; ezt is meg kellene fotókópiában rögzíteni. — A sop
roni Városi Levéltár mintegy 243 középkori kódex töredékét őrzi. 
HÁZI JENŐ ezeket mind kikutatta az óriási, példásan vezetett levél
tárban; én meghatároztam őket és jegyzéket készítettem róluk; a vá
ros vezetősége pedig igazán méltánylandó áldozatkészséggel a több 
mint 400 folióból álló gyűjteményt restauráltatja az Orsz. Széchényi 
Könyvtárban. Sopron középkori könyvtára így eléggé teljesen ismerhető 
majd meg. Egyes értékesebb foliók fényképmásolatban az Orsz. Széchényi 
Könyvtárban is megmaradnak; ideális az volna, hogy e magyar város 
könyvtárának összes maradványait meg lehetne ekként ismerni az em
lített könyvtárban. 

Erre annál inkább is szükség volna, mert sajnos, sok értékünk el
pusztul, eltűnik. BALLAGI ALADÁR pl. Csíksomlyón még 1879-ben 
10—15 középkori kódexet látott;4 én 1942. júliusában már csak össze
sen hármat találtam. Mindhárom székelyföldön készült: HUNYADI 
KELEMEN Nocturnáléja. 1522-ből, (ezt említi BALLAGI egyedül, de téve
sen 1422-nek olvasta a kolofon évszámát). A másik szintén HUNYADI 
KELEMEN alkotása: egy graduale 1524-ből — ezt eddig nem ismerték; 
éppen úgy, mint az anonym, gyönyörűen illuminait Psalteriumot sem. 
Elveszett a többivel együtt az 1882-ben még kiállított5 óriási, kézírá
sos, papírra írott Graduale is; ebben nagyon sok magyar bejegyzést ol
vasott CSONTOSI JÁNOS. — Másik tragikus esetet Egerben állapíthatunk 
meg (Főegyházmegyei Könyvtár). MICHÀLEK MANÓ szorgalmas, nagy 
pontossággal összeállított katalógusa8 akkora sorozat magyar Missalé-t 
sorol föl, amilyenhez fogható csak a Széchényi Könyvtárban talál
ható. Sajnos, egy sikkasztó könyvtáros kezén egy 1484-i Missale Stri-
goniense kivételével, valamennyi eltűnt. Pedig két olyan kiadás volt 
közöttük, melyről eddig nem is tudtunk.7 Missale Zagrabiense, Ve
lence, 1500 (két példányban is megvolt a katalógus szerint) és Missale 

* MKSzle 1879. 
5 Könyvkiállítási Emlék, Budapest, 1882. nr. 60. CSONTOSI JÁNOS 

annyira részletesen leírja, hogy eltűnése — sajnos — egészen kétségtelen. 
A világháború román betörése alatt a kolostor hónapokig a derék szerzetesek 
nélkül maradt. 

8 Catalogus omnium Incunabulorum et Manuscriptorum Bibliothecae 
Dioecesanae Agriensis (kézírásos). 

7 Sem WBALE BOHATTA, Catalogus Missalium ritus latini, London, 1928, 
sem HUBAY ILONA, Missalia Hungarica, Budapest, 1938, nem említi. 
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Zagrabiense 1515. A szombathelyi Herzán-köny\tit Öt kódexének8 

eltűnését 18 év múlva állapították meg; egyik egy XIV. századi cseh 
nyelvemlék, négy pedig liturgikus kódex volt. RADÓ POLIKÁRP. 

Egy vidéki közkönyvtár statisztikai rendszere. Amikor Sop
ron sz. kir. város közkönyvtárának statisztikai rendszerét ismertetem, 
azzal a célzattal teszem, hogy ezzel az utat egyengessem az összes 
vidéki közkönyvtárak statisztikai rendszerének egységesítéséhez. Ma 
minden könyvtár a maga — a helyi körülményekhez képest — jól be
vált rendszerét használja; hogy azonban a vidéki közkönyvtárak 
működéséről teljesen tiszta képet nyerhessünk, ehhez szükséges volna 
a statisztikai rendszerek generális egységesítése. Ha tehát ismertetésem
nek megvolna az az eredménye, hogy más könyvtárak is ismertetnék 
statisztikai rendszerüket, ezzel megtettük volna az első lépést az 
egységesítés felé. 

Hogy a közkönyvtárak működési statisztikája mennyire fontos, 
azt nem is kell külön hangsúlyozni. A könyvtár munkájáról tiszta, 
áttekinthető képet csak a statisztikai kimutatások adhatnak. Ezek el
készítéséhez az első lépés az adatgyűjtés. A soproni városi közkönyv
tárnál a statisztikai adatgyűjtés alapjául az olvasók nevével és számá
val ellátott tasakokban naponként összegyűjtött indikátorcédulák szol
gálnak. Ezek alapján készül el a napi statisztikai kimutatás: 

olvasó 
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Az első sor első rovatába kerül a napi dátum; második rovatába 
az olvasók (könyvcserék) száma. (Itt meg kell jegyeznem, hogy az 
olvasók (könyvcserék) száma feltüntetésénél máris eltérések mutatkoz
nak az egyes könyvtárak között; olyan is akad, aki így számolja az 
olvasókat: bejött a könyvtárba 1 olvasó, kilépett a könyvtárból 
1 olvasó, az összesen 2 olvasó. Vagy máskép: beadta könyveit 1 olvasó, 

8 L. PÁLINKÁS GÉZA, A szombathelyi püsp. könyvtár kéziratainak, ős
nyomtatványainak jegyzéke, 1893, 10—11 (kézírásos). 
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könyveket kivitt 1 olvasó, összesen 2 olvasó. Vagyis minden egyes 
olvasót (könyvcserét) kétszeresen számítanak, ami természetesen nem 
helyénvaló). A harmadik, negyedik és ötödik rovatban az alább követ
kező rovatokban egyenkint és műfajonkint feljegyzett, elvitt kötetek 
összesítése talál helyet, mégpedig: magyarnyelvű kötet, német- és egyéb 
nyelvű kötet, összesen. A következő, keskenyebb rovatokban adódik 
össze a 2. sz. rovat olvasószáma, kisebb-nagyobb tételekben, amint az 
olvasótasakok begyűlnek. Az utolsó rovatban az olvasóterem látogatott
ságát tartjuk nyilván. 

A második sorban az elvitt köteteket műfajuk szerint rendszerez
zük: 1. tudományos és ismeretterjesztő munkák, 2. versek, 3. remekírók 
munkái, 4. modern és könnyű regények, 5. detektív- és kalandos regé
nyek, 6. folyóiratok, 7. ifjúsági munkák, 8. különféle. Külön gyűjtjük 
a német- és egyéb nyelvű köteteket (melyekből az „egyéb nyelvűek" 
— angol, francia, olasz — még külön rovatot kapnak). 

A napi statisztikai kimutatás adatait bevezetjük a havi statisztikai 
összesítésbe. Ennek már több rovata van: 1. nap (melyek összege ki
adja a hó végén a könyvtári napok számát), 2. olvasók (könyvcse
rék) száma, 3. magyarnyelvű kötet-%, 4. német- és egyéb nyelvű 
kötet-%, 5. összes kötetszám, 6. az olvasók (könyvcserék) napi 
átlaga, 7. a kötetek napi átlaga, 8. a kereskedelmi könyvtár olvasói és 
elvitt kötetei (a közkönyvtár egyik letété), 9. az olvasóterem látoga
tottsága, 10., 11., 12. angol-, francia-, olasznyelvű kötetek. A követ
kező rovatok azonosak a napi összesítésnek azon rovataival, amelyek
ben a köteteket műfajonkint csoportosítjuk, azzal a különbséggel, 
hogy minden csoport mellett rovata van a százaléknak is. A havi 
összesítésben a százalékokat, valamint az olvasók (könyvcserék) és 
kötetek napi átlagát csak a hóvégi összesítés alkalmával számítjuk ki, 
írjuk be. A napi átlag kiszámítása úgy történik, hogy a második, 
illetve 4—5. csoport végösszegét a könyvtári napok számával eloszt
juk. Ez a napi átlag a könyvtár forgalmának leghívebb és legérzéke
nyebb fokmérője. 

A statisztikai szolgálat következő lépése a havijelentés, melynek 
adatai a statisztikai havi összesítés végösszegei a kiszámított százalé
kokkal; ezenkívül: az olvasódíjakból befolyt Összeg, a beiratkozott 
olvasók száma és megoszlásuk foglalkozásuk szerint, végül a könyv
anyag gyarapodása mű és kötetszám feltüntetésével. 

Az olvasók foglalkozási statisztikájának rovatai a következők: 
1. köztisztviselő, 2. magántisztviselő, 3. iparos, kereskedő, 4. altiszt, 
szolga, munkás, 5. ipari és kereskedelmi alkalmazott, 6. egyetemi hall
gató, 7. középiskolai tanuló, 8. szabad pályán működő, 9. pap, katona-

Magyar Könyvszemle 1943. I. füzet. 
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tiszt, io. háztartásbeli nő, magánzó, n . gazdapolgár, 12. összesen. 
A hóvégi összegezésnél a százalék is kiszámítandó. 

Félévkor — június végével — és év végén a havi kimutatások 
összegezését végezzük el. Példaképen szolgáljon a soproni városi köz
könyvtár 1942. évi jelentése: 

Fél- és kötetforgalom: 
A közkönyvtár olvasói az elmúlt 1942. évben 293 könyvtári napon 

40.652 esetben 111.203 kötet könyvet vettek ki; 1941-ben 35.136 esetben 
90.804 kötetet. Az emelkedés olvasókban (könyvcserékben) 15*69%, kötetek
ben 22-46%. Az 1942-ben kivett 111.203 kötetből 82.483 kötet (74.17%) 
magyar, 28.720 kötet (25-83%) német és egyéb nyelvű volt. (28.608 kötet 
német, 63 kötet angol, 49 kötet francia.) 

A napi átlag az év folyamán 138 olvasó (könyvcsere), 379 kötet. 
Az olvasótermet 177 olvasó látogatta. 
A kivett 111.203 kötet minémúsége szerint következőképen oszlik meg: 

tudományos és ismeretterjesztő művek . . . . 4-937 kötet, 4-44% 
versek ' 405 „ 0*36% 
remekírók munkái 5.286 „ 4*76% 
könnyű és modern regények 67.280 „ 60-50% 
detektív- és kalandos regények 24.205 „ 

2177% 
folyóiratok 1.690 „ 1-52% 
ifjúsági munkák 4-47Î » 4*02% 
különféle 2-925 « 2 ' ^3% 

Olvasódíjakból 5.980-82 P folyt be. 

Az év folyamán 1683 olvasó iratkozott be; foglalkozásuk szerint: 

köztisztviselő 253 15-03% 
magántisztviselő 98 5*82% 
iparos, kereskedő 126 7-48% 
altiszt, szolga, munkás 117 6*95% 
ipari és kereskedelmi alkalmazott 115 6*89% 
egyetemi hallgató 67 3-98 % 
középiskolai tanuló 319 18*94% 
szabad pályán működő 51 3*03 % 
pap, katonatiszt 40 *'37% 
háztartásbeli nő, magánzó 488 28-98% 
gazdapolgár 9 0-5 3 % 
A könyvtár állománya az év folyamán 960 művel gyarapodott, 1048' 

kötetben. 
A fenti adatok alapján nagyon szemléltető grafikonokat is lehet 

készíteni. RADÓ ISTVÁN. 
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Magyar vonatkozású XIV, századi kézíratok a bécsi Nem
zeti Könyvtárban. A következőkben három olyan magyar vonatko
zású XIV. századi kódexre hívjuk fel a figyelmet, amelyek irodalmunk
ban mindezideig ismeretlenek. Mind a három kézirat régebben Magyar
országon volt. 

A bécsi Nemzeti Könyvtár Cod. 15.019 (Suppl. 2438) jelzetű, 
ALDOBRANDINUS DE TUSCANELLA Tractatus super duodecim arúculos 
fidei és Tractatus super decem precepta legis munkáit tartalmazó 
kódexe1 1492-ben Pécsett MARTINUS DE HUNGÁRIA ágostonrendi szer
zetes birtokában volt. A két egyszerűbb iniciáléval díszített, 76 levél
ből álló quart-alakú kódexet Felső-Olaszországban 1319-ben készítette 
FRANCISCHINUS DE MONTESCILICE ágostonrendi szerzetes. A kódexet 
MARTINUS DE HUNGÁRIA saját költségén beköttette, az egykori magyar 
kötés azonban megsemmisült. A kódex jelenlegi kötése a XVIII . szá
zadból való. A kézirat 76b lapján „Finitus est iste liber per fratrem 
Francischinum de Montescilice fratrum heremitarum ordinis sancti 
Augustini. MCCCXVIIII . die Mercurii quinto intrante septembri hóra 
tercia per omnia benedictus deus" olvasható. Ez alatt találjuk a későbbi 
magyar tulajdonosra vonatkozó bejegyzést: „Iste liber est religatus 
inpensis fratris Martini de Hungária civitate Quinqueecclesiarum lecto-
ris ordinis fratrum heremitarum divi Augustini licet inmeritum (?) 
Anno nostre salutis 1492". MARTINUS DE HUNGÁRIA e könyve 1866-ban 
vétel útján jutott a bécsi könyvtárba. 

Pécsről került nyilvánvalóan Bécsbe a Nemzeti Könyvtár Cod. 
790. [Rec. 3034] jelzetű kódexe2 is. Ez egy gazdagon díszített, I I I+132 
levélből álló quart-alakú, XIV. századi bolognai kézirat: S. AURELIUS 
AUGUSTINUS Flores super eius libros, collecti a Francisco Mayronio, 
S. AURELIUS AUGUSTINUS Liber de heresibus, és DIONYSIUS AREOPAGITA, 
Libellus de mystica tbeologia, accedit prológus Ioannis Saraceni ad Odo-
nem, S. Dionysii abbatem munkákat tartalmazza. A kódexet 1447-ben 
O T T Ó pécsi kanonok ajándékozta a bécsi Szent Dorottya ágostonrendi 
kolostornak, amint ezt az első lap bejegyzése tanúsítja: „Hunc librum 
flores beati Augustini continentem donavit dominus Otto canonicus 
Quinqueecclesiensis monasterio Sancte Dorothée Wienne Anno domini 
MCCCCXLVII." 

1 HERMANN, JULIUS HERMANN: Die italienischen Handschriften des 
Dugento und Trecento 1. Bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts. 33—34 1. 
No. 29. (Beschr. Verz. der illum. Handschr. in österr. Neue Folge V/i.) 

2 HERMANN J. H.: Die italienischen Handschriften des Dugento und 
Trecento 2. Oberitalienische Handschriften der zweiten Hälfte des XIV. 
Jahrhunderts. 114—115. 1. No. 73. (Beschr. Verz. der illum. Handschr. in 
österr. Neue Folge V/2.) 
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Végül ugyancsak magyar tulajdonban volt a bécsi Nemzeti Könyv
tár Cod. 12.989 [Suppl. 13] jelzetű S. THOMAS AQUINAS Secundo, 
secundae müvét magábanfoglaló kódexe.3 Ez a 280 levélből álló s egy 
festett iniciálét tartalmazó kézirat HERMANN nézete szerint XIV. szá
zadi párizsi munka. A kódex a XVII . században à brünni karthauzi 
kolostor birtokában volt, az első lap egy bejegyzése szerint. A lap alsó 
szélén ,,Cart[usiae] Brunfensis]" olvasható, míg a lap felső szélén XV. 
századi írással „Ad leweld pertinet". Ez utóbbi bejegyzés magyar 
vonatkozása a kitűnő HERMANN figyelmét elkerülte. Nyilvánvaló, hogy 
a kódex a NAGY LAJOS által alapított lövöldi karthauzi kolostoré volt. 
A kódex díszítését nem ismerjük. Nem lehetetlen, hogy egy franciás 
szellemben készült XIV. századi magyar munka ez. E kérdés még tisz
tázásra szorul. BERKOVITS ILONA. 

Decsy Sámuel újságnaptára. Az Országos Széchényi Könyvtár 
Hírlaptárában 1294. sz. alatt különféle hírlapmellékleteket tartalmazó 
kolligátum-kötet található. A kötet egyik darabja négy oldalból áll és 
a „Tudósítás" címet viseli; az utolsó oldal írójának nevét is elárulja: 
„írtam Bétsben, Pünköst havának 20. napján 1793. esztendőben. Doct. 
Decsy Sámuel". A Pannóniai Féniksz" szerzője, mint ismeretes, ennek 
az évnek elején vette át a Magyar Kurir szerkesztését, miután az be
tiltás miatt néhány hétig szünetelt; az előző szerkesztő, a kitűnő tollú 
SZACSVAY SÁNDOR helyébe békésebb természetű, kevésbbé szókimondó 
embert kívánt a kormány. A Tudósítás első részében a szerkesztővál
tozás okozta zavarok megszüntetéséhez kéri olvasói segítségét DECSY, 
ígéri, hogy a lap szétküldése gondosan fog megtörténni. Érdekesebb a kis 
nyomtatvány másik része, amelyben merész, új tervről ad számot az 
újdonsült szerkesztő. Bejelenti, hogy a következő, 1794. évtől kezdve 
évkönyvet szándékozik kiadni, ez a „Magyar Almának" címet fogja 
viselni, „amelly annyit teszen, mint Kalendárium, az is lészen annak 
eleje; de azután más hasznosabb dolgok is fognak abban elő fordulni". 

Ezek a „más hasznosabb dolgok" azok, amelyek a legfeljebb kor
történeti szempontból érdekes naptárt különösen becsessé teszik. Mert 
DECSY elgondolása szerint a kalendáriumon kívül statisztikai és föld
rajzi tudnivalókat, uralkodók, miniszterek, követek, továbbá a hazai 
egyházi és polgári tisztviselők címtárát tartalmazó Almának az „újsá
goknak haszonnal való olvasására is szükséges". „Most már — így 

3 HERMANN, J. H.: Die Westeuropäischen Handschriften und Inku
nabeln der Gotik und der Renaissance (mit Ausnahme der Niederländischen 
Handschriften) 2. Englische und französische Handschriften des XIV. Jahr
hunderts. 74—75. 1. No. 22. (Beschr. Verz. der illum. Handschr. in 
österr. VII/2.) 
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folytatja a Tudósítás — a' midőn magam is újság íróvá lettem, azt 
óhajtom, hogy mind másoknak újság levelei, mind az enyimek ha
szonnal olvastassanak." 

A Magyar Almának tehát nem közönséges naptár, hanem az 
újságolvasók számára készülő évkönyv, a mai újságnaptárak első 
hazai őse. Az újsággal való szoros összefüggésre utal az a tény is, hogy 
a Magyar Almanakot ingyen ígéri DECSY a Magyar Kurír előfizetői
nek. Igaz, hogy a kötetek „bolti ára" sem magas: 30 krajcárt kért érte 
a szerkesztő azoktól, akik nem előfizetők, akkor is, ha a könyv „húsz 
árkusra megyén". 

Az Országos Széchényi Könyvtárban a Magyar Almanakmk. 
három évfolyama található; könyvészeti forrásaink is ennyit ismernek, 
valószínű tehát, hogy több nem jelent meg. Már az első — 1794- évi — 
kötet 486 oldalra, tehát a tervezett 20 árkusnak többszörösére terjed. 
Elöljáró beszédében ismét az újságolvasók érdekeit hangoztatja: „Mi
helyt a két Magyar Haza prédikátorává tétettem, mingyárt azon kez
dettem gondolkodni, miként kellene, 's lehetne az újságok olvasásában 
gyönyörködő Publicumnak ezen nemes foglalatosságát foganatosabbá 
tenni, 's eggy rövid utat készíteni Európa jelenvaló állapottyának es-
méretére, melly nélkül lehetetlen annak történeteit, és változásait 
illendőképen érteni. Hogy legalkalmatosabb eszközök légyenek ezen 
feltételnek el érésére a' Geográfia, História és Politica, senki kétségbe 
nem hozhattya; de mivel sokaknak sem idejek, sem hivatállyok, sem 
világi szorgalmatosságok, sem egyéb környülállásaik nem engedik ezen 
hasznos és szükséges tudományoknak gyakorlását: summásan kelletik 
nékiek azokat a' dolgokat szemeik eleibe terjeszteni, a' mellyeket mások 
sok munkával, és költséggel szoktak magoknak meg szerezni." „Tá
lam egyetlen eggy nemzet sints Európában, a' melly illyetén foglalatú 
könyvetskét ne készíttetett volna magának; hát mi nemes indulatú és 
gondolkozású Magyarok alábbvalók akarnánk e' más pallérozott nem
zeteknél lenni?" 

DECSY bizonyára a „pallérozott" nemzeteknél, de különösen a néme
teknél elterjedt újságlexikonok példáját is szeme előtt tartja. Ő a tudós 
újságírók közé tartozik, az újságírás az ő számára a történelemnek 
napról-napra egy-egy leckét adó tanítómestere; Almanakjíban az ese
mények változatos irányai szerint szertefolyó leckéket akarja össze
foglalni. Elődje ebben a magyar újságírás első úttörője, BÉL MÁTYÁS, 
aki latin újságjához hónapról-hónapra az eseményeket egységesen át
tekintő „Syllabus rerum memorabilíum" című mellékletet csatolt. Az 
újságok tudományos jelentőségének hite elevenen él DECSYben; Alma-
nakjinak egy másik helyén (67. 1.) ezt írja: „A közönséges újságoknál 
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nintsen egy alkalmatosabb eszköz, mind a' világi történeteknek ismere
tére való jutásra, mind a tudományoknak terjesztésére nézve." 

A „Magyar Almának" első kötete tartalmának legjelentősebb része 
különben — a kalendáriumon és az Európáról adott általános „statisz
tikai" — valójában, mai szólással élve, földrajzi, történeti, szociográ
fiai — áttekintésen kívül a fentiekben már vázolt tartalmú címtár. 
A címtár pontossága érdekében felszólítja az érdekelteket, hogy a be
állott változásokat legkésőbb „Kis Asszony holnapjának végéig" jelent
sék. A következő 1795. évi kötetben megrója a szabad királyi váro
sokat, mert nem szolgáltatták be valamennyien a kért adatokat. Ez az 
1795. évi kötet egyébként váratlanul egy „O-Polynesiának históriája" 
című résszel bővül és ezzel mind a megelőző, mind a következő — és 
utolsó — 1796. évi kötetnél testesebb. 

Pedig egyik kötet sem vékony; az eredetileg tervezett terjedelmet 
mind jóval túlhaladja. így azután az „Almának" ára — noha az ere
detileg 30 kr.-ban volt megszabva, de később 40 kr.-ra emelkedett — 
igazán szerény. Vájjon az előfizetők, illetve a vásárlók nagy számára 
alapította-e vállalatát DECSY, vagy arra, hogy az állandó rovatok elő
állítása kevés költséget fog okozni s esetleg azonos szedésről nyomha
tók az egymás után következő évfolyamok? Ez utóbbi feltevést való
színűtlenné teszi, hogy mind a három megjelent kötetet más-más bécsi 
nyomda készítette. Az utolsó kötetet pedig éppenséggel nagyobb, ol
vashatóbb betűkkel nyomtatta, hogy az olvasók szemét ne fárassza. 
Kétségtelen, hogy DECSY sem a munkával, sem a költséggel nem fukar
kodott. Miért szűnt meg mégis három év múltán a Magyar Almának? — 
ez a kérdés egyelőre eldöntetlen marad. DEZSÉNYI BÉLA. 

Változat és nem második kiadás. A MKSzle 1942. III . füze
tében DEZSÉNYI BÉLA gondosan hozzászólt „Kossuth Pesti Hírlapjának 
változatai" című cikkemhez (u. o. II . füzet). A hírlaptörténettudomány-
nyal rendszeresen és kiváló eredményekkel foglalkozó tudós fogal
mat akart tisztázni, ezúttal azonban — könnyen és gyakran megesik — 
belezavarodott. 

Említett cikkemben megindokoltam, hogy KOSSUTH Pesti Hírlap
jának első számai: a Télhó 2. 1841. 1. sz. variánsok — bár a példá
nyok lapfeje, a háromhasábos beosztás és a nyolcoldalas lapterjedelem 
megegyeznek — mert 

1. a később nyomott „második kiadás" az elsővel szemben a 
„Journalistica" című cikket, a cikk tartalmának a meggondolásával, az 
első oldalra helyezi és tárcaszerűen közli. A tartalmi fontosság meg
ítéléséből származott áthelyezés a cikkek helyének, tehát a lapnak belső 
formai megváltozását eredményezte. 
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2. Tartalmi eltérést a vizsgált számok hirdetési rovatai tüntetnek 
fel: sok hivatalos és magánhirdetés nincsen meg a második, illetőleg 
az első kiadásban és megfordítva (bővebb indokolásukat v. ö. az ere
deti cikkben. (MKSzle, 1942. II.) 

A két, egy idővel keltezett Pesti Hírlap-szim tehát formai és tar
talmi különbségekben „variál" egymással. E változások tárgyalása 
közben — természetesen — nem hagytam figyelmen kívül KOSSUTH 
Pesti Hírlapja, második kiadásának történetét s azt hiszem, ez tévesz
tette meg DEZSÉNYK. 

Mit is nevezünk variánsnak? 
KARL LÖFFLER két címszó alatt magyarázza a fogalmat (Lexikon 

des Gesamten Buchwesens, III .) : Variant és Varietät. 
A „Variant" = bizonyos irodalmi termékek és megfelelő többes 

példányaik egy és ugyanazon szöveghelyeinek eltérésével, melyet a 
másolók, az előállítók, vagy egyéb körülmények hoztak létre. Az így 
keletkezett variánsok megmagyarázása a kritikai kiadásokat sajtó alá 
rendezőknek a feladata; ők mutatnak rá az eredeti és az utána készült 
szövegek eltéréseire. 

A „Varietät" = a nyomdatermékeknek és többes példányaiknak 
a szedéstechnikában, nyomástípusban mutatkozó eltéréseivel. Ilyen eset
tel állunk szemben még akkor is, ha a nyomda a leggondosabban igye
kezett az első, az eredeti példányt utánozni s mégis más sortávolságok, 
sor- és betűközök stb. mutatkoznak a „második kiadásban". 

Látjuk, LÖFFLER hasonló ismertetőjegyeket — az eredetitől tarta
lomban és formában eltérő megjelenési mód — használ a változat meg
határozására. A mi változatunk sem egyéb, mint az eredetinek attól 
különböző és más körülmények között, okok miatt létrejött válfaja. 

DEZSÉNYI szeme előtt az önálló munkák, könyvek — ellentétben 
a periodikus nyomdatermékekkel — I., I I . stb. kiadásai lebeghettek, 
melyeknél a szövegben semmi, a címlapon legfeljebb a kiadás száma 
jelenti az eltérést (szerintünk ez is csak változat, vagy legalább annak 
tágabb értelemben vett faja). 

A hírlap- és folyóiratoknál nem ritka az után-, vagy újranyomás, 
réimpression. Ilyen pl. a Réimpression de l'Ancien Moniteur, a francia 
forradalom újságának, a Gazette Nationale ou le Moniteur Universel-
nek újranyomása, mely jóval kisebb formájával is eltér az eredetitői 
s szedéstükre stb. miatt is változata annak. Tehát a tipográfiai eltérést 
feltüntető újabb kiadások változatok még akkor is, ha szÖveghüek 
(nem tartalmaznak sem többet, sem kevesebbet), ha az elfogyott iro
dalmi terméknek csupán pótlására készültek. A mi esetünk tehát, mely 
a hirdetéseket felfrissítve, a lapot aktualizálni, a cikkek felcserélésével 
azt érdekesebbé tenni óhajtotta, változat a legjavából. 
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DEZSÉNYI cikkét még egy pontjában kell vitatnunk. „Szerzőnk 
azonban túlszerény volt, mikor azt állította, hogy az első magyar 
hírlapváltozatot fedezte fel" — írja. Itt úgy látszik emlékezőtehetsége 
hagyhatta cserben, mert az én cikkem abból indult ki, hogy az általa 
felfedezett 1848-as hírlapváltozattal szemben a Pesti Hírlapnak 1841-es 
változatáról nem meri állítani legrégibb voltát, mert éppen az ő esete 
int óvatosságra. SZEMZŐ PIROSKA. 

Tanári könyvtárak« Teljes könyvtár nincs ugyan a világon, nem 
is lehet, de köztudomás szerint vannak olyan könyvtárak, amelyek egy-
egy meghatározott területen a viszonylagos teljesség elérésére töreksze
nek, hogy lehetővé tegyék a tudományos kutatómunka végzését. Az is
kolák tanári könyvtárai nem ebbe a csoportba tartoznak, mert jóval 
szerényebb a céljuk: a tanároknak szaktárgyaikban való képzettségét 
igyekeznek színvonalon tartani s egyúttal az iskolában folyó nevelő
tanító munka tökéletesítéséhez akarnak hozzájárulni. Ebből a célból 
nyilván következik, hogy a tanári könyvtárak alapanyagának össze
állításában és évről-évre való fejlesztésében nem lehet helye az ötlet
szerű eljárásnak, hanem jól átgondolt tervet kell követni a beszerzendő 
könyvek összeválogatásában. A legfelsőbb tanügyi hatóság nagyon böl
csen gondoskodik is róla, hogy ez a nélkülözhetetlen tervszerűség meg
valósítható legyen. A vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
az Országos Közoktatási Tanács legutóbb 1929-ben szerkesztett egy 
ilyen című munkát: Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak 
számára. E könyvjegyzék kiadásának eszméje a budapesti középiskolai 
tanárképzőintézet elnökségétől származik, de a kiadványnak előzményei 
is vannak: már 1895-ben, sőt még régebben, 1886-ban is megjelent ilyen 
tájékoztató és irányító könyvjegyzék. 

Ezek a kiváló szakemberek közreműködésével készült művek csak
ugyan alkalmasak is lettek volna arra, hogy biztosítsák a tanári könyv
tárak állományának első összeállításában és későbbi fokozatos fejlesz
tésében az annyira kívánatos tervszerűséget. De minthogy végered
ményben minden dolog személyi tényezőkön fordul meg, a különféle 
tanári egyéniségekben rejlő személyi mozzanatok bizony igen sokszor 
eltolódásokat okoztak és okoznak a tárgyi szempontok érvényesülésé
ben. A könyvtár fejlesztésére fordítható összeg rendszerint nem olyan 
nagy, hogy mindegyik tárgy könyvanyagát arányosan lehetne belőle 
gyarapítani. Mivel pedig egy-egy iskolának különféle szakos tanárai 
rendesen nem egyforma hévvel sürgetik a maguk szakjába vágó újabb 
meg újabb könyvek beszerzését, természetes, hogy az egyik tárgy iro
dalma gazdagabb lesz a könyvtárban, mint a másiké. Ha például a ter
mészetrajz tanárai nem állnak elő kívánságokkal, akkor a tanári könyv-
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tár nem vásárol természetrajzi könyveket. Ha véletlenül egy jeles szó
táríró akad a tanári karban, akkor az ő szükségleteinek kielégítésére 
talán a szokottnál gazdagabban felszerelik a tanári könyvtárt a szótár
irodalomnak legkülönfélébb alkotásaival. Ha a testületnek valamely 
érdemes és becsvágyó tagja — mondjuk — élő idegen nyelvi tanköny
veket szerkeszt, azt rendszerint a tanári könyvtáron is észre lehet 
venni, mert esetleg garmadával találjuk benne a külföldi tankönyv
irodalomnak mintául vett hasonló termékeit. így tükröződik gyakran 
egy-egy tanár egyénisége a tanári könyvtár beszerzési leltárában. 

Ilyen személyi természetű mozzanatokon kívül azonban még más 
okok is közrehatnak abban, hogy a tanári könyvtárak állománya nem 
úgy bővül, mint a hivatalos könyvjegyzék összeállítói eltervezték. Nem 
a mostani állapotokról beszélek, mert azokat nem ismerem, de egy idő
ben elég gyakori volt az az eset, hogy a minisztérium a szerző vagy 
a kiadó kérésére megvette a könyvnek egy csomó példányát, azután 
szétosztotta a különféle iskolák tanári könyvtárai között. Ily alkalom
mal nem egyszer előfordult, hogy az iskola mindjárt megjelenésekor 
megvásárolt valamely új magyar könyvet, s egy év elteltével ugyanazt 
a könyvet mégegyszer megkapta a felsőbb hatóságtól ajándékba. Az 
ilyen tervszerűtlen könyvtárfejlesztésnek pedig az lett a sajnálatos 
következménye, hogy némelyik könyv két példányban is megvolt a 
tanári könyvtárban, a másik pedig nem volt meg egy példányban sem. 
Megtörtént persze az is, hogy a tanári könyvtár így ajándékozás által 
olyan művel gyarapodott, amelyre az iskolának nem volt éppen túlságos 
nagy szüksége, ellenben például egy kiváló didaktikai mű áldozatra
kész kiadója nem tudta elérni, hogy a felsőbb hatóság legalább néhány 
példányt vegyen a műből a középiskolai tanári könyvtárak számára, 
pedig a magyar oktatástani irodalomnak ez a klasszikus alkotása éppen 
középiskolai tanároknak van szánva. 

Mindazáltal, ha a tervszerűség ilyesféle okok miatt nem nyilvánul
hatott is meg mindig a könyvállomány gyarapításában, a tanári könyv
tárak, kivált a gazdagabbak, egészben véve jól betöltötték rendelteté
süket: nemcsak a tanárok tudományos továbbképzését szolgálták kielé
gítő módon, nemcsak a nevelői és tanítói rátermettségnek voltak segít
ségére a gyakorlati pedagógiai és didaktikai-módszertani irodalom ter
mékeivel, hanem akárhányszor még tudományos irodalmi munkásság 
végzésére is alkalmat adtak. 

Ezen a kérdésen elmélkedve fájó szívvel gondolunk azokra az el
csatolt területen maradt tanári könyvtárakra, amelyeknek gondozásá
ban egykor fiatalos lelkesedéssel magunk is résztvettünk. Vájjon mi lett 
a sorsuk azoknak a magyar könyveknek, amelyeket annakidején annyi 
szeretettel forgattunk? Vájjon áldozatul estek-e az idők változásának, 
s ha talán az enyészettől megkímélve egyelőre még csak a használat-
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lanság pora lepi be őket, nem lehetne-e kiemelni őket a sutbavetettség 
homályából, hogy teljesíthessék-e minden könyvnek szép hivatását: ter
jeszthessék a műveltséget, a világosságot azok körében, akik értik azt 
a nyelvet, amelyen írva vannak? NAGY J. BÉLA. 

Színházi lapok az Országos Széchényi Könyvtárban. Mikor 
1790. október 25-én nagy nehézségeket leküzdve, számtalan akadályt 
elhárítva KELEMEN LÁSZLÓ elindította Thália szekerét a rögös magyar 
úton, talán még a legvérmesebb derülátók sem merték elhinni, hogy 
a magyar színművészet rövid 150 év alatt el fog jutni a színjátszó 
művészet legmagasabb csúcsáig, oda, hová a nyugati kultúrnépek szín
játszó művészete több mint 300 év alatt ért fel. 

A magyar színjátszás elindulásakor annak minden előfeltétele 
hiányzott, ami azt kellőkép támogathatta volna. Nem voltak tanult 
színészei. RÉDEY TIVADAR a „Nemzeti Színház történeté"-ben helyesen 
jegyzi meg, hogy a színészek szövetkezése dilettánsság volt és nem valódi 
művészi hivatás betöltése. Nem volt a társulatnak rendezője és nem 
voltak oly hírlapok, folyóiratok, melyek a nyilvánosságot kellőkép 
tájékoztatták volna a színházi eseményekről és ébren tarthatták volna 
a közönség figyelmét a színházi dolgok iránt. 

És mindezeknek a hiányosságoknak dacára a színjátszás magyar 
földbe kapaszkodó gyökere mégis csak kihajtott. 

Ha KELEMENnek nem is sikerült a gyönge hajtásból erős törzset 
nevelni, sikerült az az erdélyi színjátszó társaságnak, melynek lelkes 
vezetői eltelve az anyaország iránti szeretettel, arra törekedtek, hogy 
az erdélyi társulat színjátszó művészetét Magyarországba is átplántál
ják. Így jutott aztán színművészethez előbb Debrecen, majd Szeged és 
Budapest. 

A színjátszás eme vándor korszakában, a kezdet első négy évtize
dében Magyarországon mindössze két újság jelent meg, a Magyar Hír
mondó (I.) és a „Mindenes Gyűjtemény", Pozsonyban és Rév-Komá
romban. A többi újságok: a „Hadi és más nevezetes Történetek", a 
„Magyar Kurir", a „Magyar Hírmondó" (II.) és a „Bétsi magyar kurír" 
mind Bécsben jelentek meg és így nem is tarthattak fenn szorosabb kap
csolatot a magyar színjátszással. Elvétve megjelent ezekben egy-egy 
színházi hír, de ez csak felemlítése volt az előadott darabnak és bő fel
sorolása a megjelent előkelő személyiségeknek. 

A színjátszás első négy évtizedéből csak két színházi újságot isme
rünk. Mind a kettő németnyelvű volt és a magyar színjátszással nem 
foglalkozott. Ezek az újságok: a Nagyszebenben 1778. április 20-án ki
adott „Theatralisches Wochenblatt" és az 1799-ben Pozsonyban kiadott 
„Allgemeine Theater Zeitung". A Széchényi Könyvtárban csak ez utóbbi 
van meg. 
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Az 1800—1833. évek közti színészet a magyar színháztörténelem 
legsivárabb korszaka. Egyedül a kassai társulat, melyben előbb BERZE-
VICZY, majd gróf CSÁKY vezetése alatt az akkori idők legjobb színészei 
tömörültek össze, volt Thália igaz temploma. Ezek közül a színészek 
közül sokan az 1837-ben megnyíló Nemzeti Színház első gárdájában 
fényes nevet biztosítanak maguknak. De nevezetes ez a kassai színészet 
még arról is, hogy 1830-ban gróf CSÁKY TIVADAR szerkesztésében meg
jelent az első magyar színházi lap „Nemzeti Játékszínt Tudósítás" cím 
alatt. Sajnos, ez a lap csak egy évig élt. Az Orsz. Széchényi Könyv
tárban nincs példány belőle. 

A pesti és a budai közönség ebben az időszakban csak a vidéki, 
különösen a székesfehérvári társulat vendégszerepléseinek köszönhette, 
hogy néha magyar előadást is láthatott. 

Amikor a Kassáról 1833-ban eltávozó színészek egy része a Vár
színházba bevonult, akkor indult a magyar színházi sajtó is virágzás
nak. Ebben az időben jelent meg a „Regélő" és a „Honművész". 
Mindkét lap bőven foglalkozott színházi eseményekkel. 

A Nemzeti Színház megnyílta évében, 1837-ben jelent meg első
ízben az „Athenaeum" című lap is. Ez a lap különösen sokat foglal
kozott színházi eseményekkel és a kritikáit nem kisebb nagyságok írták, 
mint VÖRÖSMARTY MIHÁLY és SCHEDEL (TOLDY) FERENC. 

Az ezt követő időben megjelenő napi és időszaki lapok mind 
nagyobb és nagyobb teret nyitnak a színházi események számára. 

A Nemzeti Színház megnyílta utáni időben az első újság, mely 
színházi szaklapnak indult a tolnai gróf FESTETICS LEÓ szerkesztésében 
és kiadásában 1853-ban megjelent „Délibáb" című lap. A lap alcíme: 
„Nemzeti Színházi Lap", mely alcím azt dokumentálja, hogy e lap külö
nösen a Nemzeti Színház társulatának színjátszásával kíván foglalkozni. 
A lap azonban nem volt tisztán színházi lap. A színházi rovatokon 
felül még következő rovatokat tartalmazta: beszélyek, életképek, tör
ténet- és korrajzok, utazási napló és levelek, tarkaképek, budapesti 
hírek stb. A lap csak rövid életű volt, 1853. januártól 1854. február 
19-ig élt. 

Azután megint hosszú szünet következik, míg végre 1859-ben 
Kolozsvárott a „Kolozsvári Színházi Közlöny" és 1860-ban Pesten 
EGRESSY GÁBOR szerkesztésében a „Magyar Színházi Lap" jelenik meg. 
A kolozsvári színházi lap mindössze két évig, EGRESSY lapja pedig csak 
egy évig élt. 

Budapesten ezután már mind gyakrabban jelennek meg színházi 
szaklapok. így 1863-ban a „Színházi Látcső" és a „Zwischenakt", 
1864-ben a „Látcső" és 1869-ben a „Színházi Lapok". Ezek mind rövid-
életűek voltak. Az első hosszabb életű, azaz már öt évig élő színházi 
szaklap az 1870-ben megjelenő „A színpad" volt. Ettől az 
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időtől kezdve már nincs év színházi szaklap nélkül, sőt a legtöbb év
ben több szaklap is megjelent. Legtöbbje csak rövid életű volt, alig egy
két évet élt. Hosszabb életű a „Színészek Lapja", mely 56 évig, a „Szi-
nészeti Közlöny", mely 28 évig, a „Szöveges és Képes Magyar Színpad", 
mely 18 évig> a „Színházi Élet", mely 33 évig élt. Budapesten 1853-tól 
1942. év végéig 124 színházi szaklap jelent meg. 

A vidéki városokban megjelent színházi lapok közül természetesen 
nagyobb jelentőségűek az állandó színházzal bíró nagyobb városokban 
megjelent lapok. 

Azt már említettem, hogy Kassán 1830-ban és Kolozsváron, — 
melynek a vidéki városok között a legrégibb színházi kultúrája volt — 
1859-ben jelent meg az első színházi újság. Hogy a többi, állandó szín
házzal bíró városokban mely években jelentek meg az első színházi 
lapok, az Orsz. Széchényi Könyvtárban meglévő színházi lapok alapján 
a következőket állapítottuk meg: 

Aradon 1878-ban, Debrecenben 1896-ban, Győrben 1899-ben, 
Kassán 1879-ben, Miskolcon 1901-ben, Nagyváradon 1886-ban, Po
zsonyban 1885-ben, Szegeden 1897-ben, Temesvárt 1885-ben. 

Ezenkívül még az ország kisebb városaiban is jelentek meg színházi 
szaklapok. De ezek egyikének se volt hosszabb élete, a legtöbbje egy 
évet se élt. Az Orsz. Széchényi Könyvtárban 54 kisebb városnak a szín
házi lapjai találhatók meg. 

Külföldön megjelent magyarnyelvű színházi lap is található az 
Orsz. Széchényi Könyvtárban. Mindkettő Chicagóban jelent meg. Ezek 
az 1930-ban megjelent „Színházi Üjság" és az 1938-ban megjelent 
„Magyar Élet". 

A színészet történetkutatóinak gyakran nagy hasznára lehetnek 
úgy Budapesten, mint a vidéki városokban megjelent színházi lapok. 

Annak, hogy a kutató kellőképen használhassa ezeket a lapokát, 
előfeltétele az, hogy tudja, mely városokban és mely években megjelent 
szaklapok állanak rendelkezésére. 

A kutatók ezirányú munkáját megkönnyítendő, az Orsz. Széchényi 
Könyvtárban található színházi lapokról szakkatalógust állítottam 
össze, mely most már a kutatók rendelkezésére áll, az Orsz. Széchényi 
Könyvtár hírlaptárában. JÓNÁS ALFRÉD. 

Valóban nincsen egykorú adatunk"régi magyar misekönyvek 
á rá ró l ? KELÉNYI B. O T T Ó „Bakócz Tamás és egy budai polgár mise
könyvüzletének bonyodalmai" című érdekes cikkében,1 Budán, 1491. 
január 3-án kelt oklevelet ismertet. A XV. századbeli magyar könyv
kereskedelem szempontjából is figyelemreméltó oklevél arról értesít, 

1 MKSzle 1942. évf. IV. füzetében. 
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hogy VoGELBAiDER LÉNÁRD budai polgár, a városháza közelében fekvő 
házát „reverendissimo domino Thome de Erdewd episcopo Jauriensi 
pro mille florenis auri, quibus eidem domino episcopo pro libris mis-
salium obiigatus extitisset, pignoris titulo obligasset".2 Halála után 
— hagyatékában pénz nem lévén — végrendeletének végrehajtója 
kénytelen volt a házat zálogba adni, végül eladni, mert TAMÁS püspök 
pörrel szorította az 1000 aranyforint kifizetésére. 

BAKÓCZ a misekönyveket nyilván eladás céljából, bizományba 
adta át a könyvárusnak és felmerül a kérdés, hogy VOGELBAIDER az 
1000 aranyforinttal körülbelül hány darab misekönyvért tartozott? 
KELÉNYI „az esztergomi misekönyvek árára közvetlen adataink hiá
nyában", egy „Missale Wratislaviense"-re hivatkozik, amely 1497-ben 
3^—4 frt-ba került (a kötött példány félforinttal drágább) és ebből 
arra következtet, hogy a könyvárus körülbelül 250 drb misekönyv 
eladására kaphatott megbízást. 

Bár a XV. századi európai könyvpiac árait a könyvek művészi 
kivitele, kötése, nehézkes szállítása, valamint a kereslet törvényei való
színűleg mindenütt hasonlóan befolyásolták, a hazai könyvkereske
delem története szempontjából mégsem felesleges, ha régi magyar 
misekönyvek áráról néhány egykorú följegyzést összefoglalunk: 

A könyvárus „pro libris missalium" tartozott, de az oklevélből 
nem derül ki, hogy kéziratos vagy nyomtatott misekönyveket kapott-e 
bizományba. Nyilván mind a kétfélét, mert hiszen 1490-ben az esz
tergomi misekönyv még csak harmadízben hagyta el a sajtót és nyom
tatott kiadásai mellett — különösen főpapok és előkelő könyvbarátok 
körében — a miniatúrákkal díszített kéziratok keresettebbek voltak. 
Mit fizettek kéziratos misekönyvekért? Az Országos Széchényi Könyv
tár egyik pozsonyi misekönyvébe pl. 1473-ban bejegyezték, hogy 
20 évvel ezelőtt 2 florenusért vásárolták.3 IVÁNYI BÉLA már idézett és a 
magyarországi könyvkultúra kutatói számára nélkülözhetetlen adat
tárában viszont azt olvassuk, hogy „1450. május 18-án JÁNOS kolozs
vári dominikánusperjel... két missalét és egy graduálét 24 arany
forintért elad HEREPEI MÁRK erdélyi alvajdának".4 Ez a feltűnő érték
különbség valószínűleg a könyvek művészi kivitelében rejlik. A po-

2 Az esztergomi főkáptalan orsz. levéltárában őrzött oklevél eredeti 
szövegét kivonatosan közli IVÁNYI BÉLA: Könyvek, könyvtárak, könyvnyom
dák Magyarországon. 1331—1600. Bp., 1937. 16. 1. 27. sz. a. 

3 „Anno Domini (14/73.0 in die purificacionis Marie Iste liber est 
redemptus a quodam bono viro, qui istum librum comparavit pro 2bus flo
renis ante XX. annos.. ." Közli BARTONIEK EMMA: Codices Latini Medii 
Aevi. (Bp., 1940.) 220. sz. a. 

4 ld. 11. 1. 13. sz. a. 
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zsonyi misekönyv egyszerű kézirat, a két kolozsvári misekönyvet és 
graduálét nyilván szép miniatúrák díszítették, vagy rézveretes, finom 
bőrkötésük is volt. 

Vannak értesüléseink nyomtatott misekönyvek áráról is. így az 
Országos Széchényi Könyvtár 1495. évi esztergomi missaléjának egy
korú kötéstáblájában érdekes bejegyzést találunk. Tulajdonosa beírta, 
hogy a könyvet 1497-ben Buda várában vásárolta 3 florenusért.5 Ez 
az esztergomi misekönyvnek egyik legszebb kiadása, művészi fametszet
díszével, szép betűtípusával JOANNES EMERICUS velencei officiná
jában készült. Ugyancsak velencei nyomtatvány az esztergomi missale 
1518. évi kiadása6 is, melynek a Szeged-Alsóvárosi Ferencesek könyv
tárában levő példányába egykorú kéz ezt írja: „florenis 2 et D 20".7 

A miniátor és a könyvkötő munkájáról is hallunk hírt. A győri 
Szent Demeter-oltár javainak a XVI. század elejéről való leltárában 
olvassuk: „Item idem altare habet unum librum missalis de pargameno, 
que ego feci illuminare fi. IX et ligare fi. 1 % . . ."8 Mivel a XV. szá
zadbeli nyomtatványok, főleg egyházi szerkönyvek hártyapéldányait 
— a kéziratok mintájára — sokszor festett iniciálékkal, lapszéldísszel 
díszítették, fametszeteiket kiszínezték,9 a győri pergamen-misekönyv 
miniatorának munkadíjáról szóló feljegyzés nemcsak a kéziratos, ha
nem a nyomtatott magyarországi misekönyvek árára is fényt vet. 

HUBAY ILONA. 

Használtak-e a kaszinók a könyv- és hírlapkiadásnak?című cik
kében a múlt számunk Kisebb közlemények rovatában foglalkozik 
DEZSÉNYI BÉLA a „Hasznos Mulatságok" 1840. augusztus 15-i szá
mában M— I—. jelzéssel (feltételezhetően MÁJER ISTVÁN tollából) 
„Casinóink* hatása nemzeti fejlődésünkre 's művelődésünkre" címen 
megjelent közleménnyel. A közlemény szerint a casinói egyesüle
tek könyvrendeléseivel és előfizetéseivel a sajtó „nemcsak nem 

5 „Ego Matheus Rosarius canonicus Ecclesie Posoniensis emi hunc lib
rum florenis III. In castro Budensi auxilio egregii Johannis Erdély vice 
Thezaurarii Regiae Maiestatis ut memóriám sui habeam circa (diem) Eliza
beth vidue Anno domini millesimo Quadrigentesimo Nonagesimo septimo." 
Közlöm „Missalia Hungarica" c. bibliográfiám 7. sz. a. (Bp., 1938.) 

* v. ö. Missalia Hungarica 22. sz. 
7 Ezt, a bejegyzést RADÓ POLIKÁRP dr. találta legújabban. A könyv 

könyvtári jelzete: 211/962. 
8 Iványi id. m. 17. 1. 32. sz. 
9 ld. az esztergomi misekönyv 1498. évi velencei kiadásának VÁRADI 

PÉTER kalocsai érsek és PERÉNYI PÉTER váradi püspök tulajdonából való 
gazdagon illuminait hártyapéldányait. (Missalia Hungarica 8. sz.) 

é 
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nyert, hanem vesztett", mert azzal, hogy e casinók könyvet vesznek 
s lapokat járatnak, a magán könyvvásárlók és lapelőfizetők száma 
csökkent, amely állítással szemben DEZSÉNYI BÉLA cikkének végén azt 
a megállapítást teszi, hogy „a kaszinók s a kávéházak szerepe az újság 
és a könyv életében nem elhanyagolható tényező". 

M— I—. általánosságban tartott megállapításával szemben talán 
nem érdektelen DEZSÉNYI megállapításának konkrét igazolására a 
Nagykőrösi Kaszinó fennállásának százéves jubileuma alkalmával 
1939-ben kiadott s a Kaszinó történelmét tárgyaló munka némely adata 
s ezek közül legfőkép azon adat, mely határozottan ellene szól M— I— 
közleménye azon állításának, hogy a tagoknak csak helyben, a kaszi
nók helyiségeiben szabad olvasniok. A Nagykőrösi Kaszinó első alaku
lásában mint „Olvasó Társaság" kezdi meg 1838-ban működését s ala
kulása az akkori szokás szerint mint részvényes társaságé, csak rövid 
időre, évről-évre, legfeljebb pár évre történvén, 1842-ben újból meg
alakul, illetve „áll össze" egy évre s az akkor elfogadott alapszabályok 
(aláírók kötelezvénye) mai napig fennmaradván, annak utolsó pontja 
tartalmazza mint az alapítók közötti megállapodást a következő szem
pontunkból érdekes adatot: „Hírlapokat megérkeztök után 3 nap múlva 
lehet kivinni részvényeseknek, oly móddal, hogy a' kiviendő hírlap 
félévi díjját leteszi, vagy ennek erejéig kötelezvényt ad az arra ügyelő 
kezelőnek', s a' kivitt hírlap számát, nevét 's kivitele idejét az erre 
rendelendő jegyzőkönyvbe be jegyzi; 's az illy módon kivitt hírlapot 
3 napig fizetés nélkül magánál kiki megtarthatja, azontúl pedig 3 váltó 
kr. díjj mellett." 

A Társaság, mely első alakulásakor (négyen vettek részt az alapí
tásban, közöttük TANÁRKY GEDEON a későbbi kultuszállamtitkár) a 
„Jelenkor"-ta. és a „Hazai Tudósítás"-ra. fizet elő, második alakulása
kor, 1842-ben, mikor az alapítók száma már 11-re növekszik s TANÁRKY 
neve mellett NYÁRY PÁLét is ott találjuk, a már hivatkozott alap
szabályok első pontjában foglalt megállapodásban intézkedik a jára
tandó lapokat illetőleg, mégpedig a következőkép: ha húsz részvényes 
lenne, előfizet az „Allgemeine Zeitung", „Pesti Hírlap", „Világ" és 
„Atbenaeum"-ra, ha a részvényesek száma harmincra szaporodik, meg
rendeli az „Erdélyi Híradó"-t és „Magyar Gazda"-X. s ha végre negy
ven a részvényes, a lapokat a „Jelenkor", „Hírnök" és „Beszélytárs"-
sal „szaporítja". Tehát a negyedik évben az első két lap helyett már 
kilencre fizetnek elő, illetve szándékoznak előfizetni. Ez az adat is 
M— I—. állításával szemben azt látszik mutatni, hogy vannak szem
pontok, melyek szerint a sajtó nyert a kaszinókkal. De közvetve a 
továbbiakban is van nyeresége, mert az „Olvasó Társaság" példát 
mutat s az Olvasó Társaságot, mely a tekintélyes birtokos nemesség 
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s a közbirtokosság társadalmi szervezkedése hamarosan már 1843-ban 
követi a „szabad" város polgári társadalmának szervezkedése, a „Kö
zönséges Olvasó Társaság" vagy mindjárt az első alapszabályban más
kép a „Polgári Casinoi Társaság"-nak is nevezve. Az első ülésén (1843. 
augusztus 20) tizenhármán vannak jelen s ezek között is hét, mint a 
neve előtt jelzi, „nemes". Ők már hat évre szervezkednek, ami az ön
bizalom erős jele s tagjainak száma is tekintélyes, hamarosan 117. 

Az alakuláskor két lapra fizet elő, a „Pesti Hírlap"-ra és a „Hon
derű"-re, majd 1845 és 46-ban a „Pesti Hírlap"-ot, a „Budapesti Hir-
adó"-t, a „Jelenkor"-t és „Társalkodó"-t} a „Magyar Gazdá"-t, az 
„Életképek"-et és a „Pesti Divatlap"-ot járatja. 

Az olvasók táborának ilyen társulati (kaszinói) megszervezésével 
kétségtelenül nyernek a hírlapok és mindenesetre a cél, a sajtó útján a 
közművelődés emelése, hiszen a „Közönséges Olvasó Társaság"-nak 
(közönséges alatt általános értendő) első alapszabályainak első pontja 
szerint kimondottan is „célja: a csinosb társalgás, a véleményben és 
helyzetben különbözők közeledése, a közértelmiség előmozdítása..." 

Mindkét társaság alapszabályainak van még egy-egy másik érde
kes pontja, mely ellene látszik szólni M— I—. azon állításának, hogy 
a kaszinókban „pipafüstös lárma" zavarja az olvasókat. Az „Olvasó 
Társaság" alapszabályának első pontja, mely az előfizetendő lapokat 
jelöli ki, egyben úgy rendelkezik, hogy két szobájából „az egyikben 
dohányozni nem lehet", a „Közönséges Olvasó Társaság" pedig alap
szabályainak 16. pontjában mondja ki, hogy: „Az olvasó-teremben a 
dohányzás s a hangos beszéd, mint cél ellenesek, tilalmaztatnak" és 
sok időnek kellett elmúlnia, mikor a két Társaság 1848 márciusában 
kétségtelenül a forradalmi egyenlőségi mozgalom hatása alatt először, 
majd az idők folyamán ismételten megkísérelt egyesülése végre a jelen 
század elején a „Nagykőrösi Kaszinó" elnevezéssel megtörténik s egy 
régi kúriában szép és tágas helyisége van, hogy az 1905. évi közgyűlés 
a kaszinó „otthonosabbá tételével" í,az olvasószobában a dohányzási 
tilalmat" hatálytalanítja. 

De nézzük most a Nagykőrösi Kaszinó történetének adataiból 
mit találunk a könyvekre vonatkozóan. M— I—. közleményében azt 
állítja, hogy „hol előbb 20 vagy 30 példány vétetek meg valamely 
magyar könyvből, most alig kel 2 vagy 3 cl, mert a kik előbb olvas
mányokat vettek 's könyvtáracskákat gyűjtögettek, most tagjai a hely
beli casinónak, hol majd minden magyar könyv és folyóirat meg
szereztetik és olvastatik . . . " Az Olvasó Társaság már hivatkozott első 
(1842. évi) alapszabályaiban nem intézkedik könyvekről vagy azok 
beszerzésének szándékáról s míg a járatott lapok száma az idő halad
tával emelkedett, könyvállománya 1863-ban csak 165 kötet, ami aján-
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dékozás és vétel útján jött össze az évek hosszú sora alatt. 1864-ben 
merült fel a Társaságban a könyvtár létesítésének „örömmel üdvözölt" 
gondolata s az „többek által felkaroltatván", hamarosan 250 drb, a 
tagok által ajándékozott könyvvel gyarapodik. A tagok buzgósága 
közadakozásból „a könyvek célszerű elhelyezése tekintetéből egy könyv
tartót" szerez és a Társaság választmánya „a könyvek csinos helyisége 
felállításáért a tisztelt adakozóknak köszönetet szavaz", a közgyűlés 
pedig a pénztári maradvány felét, 60 frt-ot a „csak gyenge csírájában 
levő társulati könyvtár ápolására" fordítani rendeli. A 60 frt-os hozzá
járulás a Társaság költségvetésében állandósult s ettől kezdve (a kaszi
nói jubileumi évig és a mai napig is) a könyvtár gyarapításáról költség
vetésileg állandóan gondoskodás történik. A „Közönséges Olvasó Társa
ság" a könyvek pártolásával más képet mutat. Már korán „büszkesége" a 
könyvtár, könyvállományának gyarapítására bálokat is rendez s egy fenn
maradt jegyzék szerint állománya 1859-ben 319 kötet 281 o. é. forint 
értékelésben. Az értékelést SZABÓ KÁROLY és SZILÁGYI SÁNDOR, akkori 
nagykőrösi gimnáziumi tanárok, a két ismert történetíró, a Tudomá
nyos Akadémia tagjai végezték (ARANY JÁNOS a másik Társaság tagja). 
Ekkor ennek a polgári Társaságnak háromszorannyi tagja van, mint a 
másik Olvasó Társaságnak, melynek tagjaiból kétharmad tagja a pol
gári Társaságnak is és mint továbbiakban egy, a helytartósághoz 
(1859-ben) intézett beadvány mondja, „a könyvtár okozhatta, hogy a 
másik egylet tagjai tagjai ezen polgári egyletnek is, így mind magok, 
mind családtagjaik élvezhetvén a könyvtár hasznát, nem lévén a másik 
egyletnek semmi könyvgyűjteménye." 

A másik egyletnek, az Olvasó Társaságnak talán ekkor még nem 
is kellett a könyvgyűjtemény, a kúriákon odahaza gyűlt a könyv, amit 
bizonyít az is, hogy alig pár évvel később, 1864-ben, mikor elhatározzák 
könyvtár létesítését, a tagok egyszeriben 250 kötetet kitevő adomány
nyal gyarapítják az akkor a Társaság tulajdonában számbavett i6f 
kötet könyvet. Hogy az Olvasó Társaság kezdetben könyvgyüjtésre 
nem is gondolt, annak oka azonkívül, hogy tagjainak anyagi erejüknél 
fogva módjában volt a könyveket maguknak is beszerezhetni, (többször 
ott találjuk nevüket az e korban megjelenő könyvek előfizetői név
sorában), még az is, hogy célkitűzése kifejezetten és kizárólag lapok 
járatása s az évről-évre később is mindig rövid pár évre történő foly
tonos újraalakulás nem is tette lehetővé könyvtár létesítését. Nagy
kőrösön még e század elején is több tekintélyes anyagú magánkönyvtár 
volt („könyvtáracskák" zsúfolt könyvszekrényekben), melyek a családok 
kihaltával vagy elköltözésével szűntek meg. Egy-egy kuriális háztartás 
feloszlatásakor többször — mint mondották — „kocsideréknyi" könyv 
került a református gimnázium könyvtárába, vagy szóródott szét, de 

Magyar Könyvszemle 1943. I. füzet. 6 
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maradt továbbra is jórészt ott Kőrösön más kezekben, ami a körösi 
népsűrűségéhez aránylag mindig nagyszámú honoratiorok nem szűnő 
érdeklődését mutatja a könyv iránt. 

Mérlegelve ezeket az adatokat M— I—. közleménye szempont
jából, megállapíthatjuk, hogy a „casino" az „Olvasó Társaság" eseté
ben s abban az időben, mikor M— I— cikkét írta (1840), nem vont 
el senkit a könyvásárlástól, a „Közönséges Olvasó Társaság" pedig 
főként olyan elemeket egyesített, akiknek az egyesülés adta meg a lehe
tőséget olvasmányaik bővítésére, s a könyveknek beszerzésére. Az ide-
vonatkozólag rendelkezésünkre álló adatok különben is a forradalom
hoz gyors ütemben közeledő, s a forradalmi és utána következő már 
megváltozott időkből valók. 

Kétségtelenül megállapíthatjuk azonban most egy évszázad táv
latából, hogy végső eredményben a kaszinók működése a könyv iránti 
érdeklődést, a könyv szeretetét és megbecsülését elősegítette, a magán 
„könyvtáracskák" mellett fejlődnek ki a kaszinói könyvtárak — mikor 
ennek ideje elérkezik. A nagykőrösi Olvasó Társaságok egyesülésekor (mi
kor az először alakult Társaság már Varsói Kaszinó elnevezéssel él) ennek 
könyvállománya 1199 mű 1723 kötetben, a Közönséges Olvasó Tár
saság (Polgári Körnek nevezve) pedig 123J müvet 1504 kötetben szám
lál. Az egyesült kaszinó (most már a jubileumot ünnepelt Nagykőrösi 
Kaszinó) állandóan gondot fordít a könyvtár fejlesztésére és forgalma 
is igen élénk. A könyvtár állománya hamarosan 4000 kötet, „immár 
jelentős gyűjtemény". A további években is gyarapítják, selejtezik, min
dig gonddal kezelik, a tagok „buzgalommal" használják, a forgalom 
zavartalan lebonyolítását a jubileumi évben már négy könyvtáros 
végzi s közülük az egyik, ide írjuk nevét: SÁRKÖZY ALBERT tanító 
páratlan buzgalom és áldozatos munkával több mint ezer kötet köny
vet kötött be igen ízlésesen és tartósan, amivel legalább is ezer pengő 
körüli megtakarítást juttatván a kaszinónak és a könyvtár állományát 
is növelte „értékes művek ajándékozásával". 

Ez is bizonyítja, hogy az „Olvasó Társaság", majd „Városi Ka
szinó" és „Közönséges Olvasó Társaság", máskép „Polgári Kör" nemes 
hagyományai tovább élnek, a tagok adományoznak könyveket, mint 
hajdan az „Olvasó Társaság" tagjai, áldozatokat hoznak érte, mint a 
„Közönséges Olvasó Társaság" tagjai. 

Ezzel zárhatjuk is észrevételeink sorát, melyeket az 1840-ben el
hangzott általános bíráló megjegyzésekkel kapcsolatosan a Nagykőrösi 
Kaszinó százéves történelméből merítve a közleménnyel kapcsolatosan 
concréten tehetünk. A Kaszinó történelme s egy évszázadot felölelően fo
lyamatosan feltárt adatok lehetővé teszik, hogy a mai napig keressük a 
fejlődés útját s reámutassunk egy akkor megindított mozgalom messze ki-
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ható eredményére is, mely mozgalomnak a kezdeti kortárs csak cél
kitűzésének látta és bírálta. Lehetővé tette észrevételeink megtételét az 
a gondos munka, mellyel HORVÁTH JÓZSEF* nagykőrösi gimnáziumi 
tanár a jubiláló kaszinó történetét megírta. HORVÁTH az anyag alapos 
felkutatásával, ismeretével és feltárásával, mindenkor figyelemmel az 
ország politikai helyzetére s a közviszonyokra, ahogy azok a kis, de 
nem jelentéktelen alföldi városra kihatottak, az országos és a helyi tör
ténések mérlegelésével írta meg munkáját és adott igen értékes képet 
Nagykőrös megyei város kulturális életéről a kaszinóval vonatkozásban. 

JALSOVICZKY KÁROLY. 

* „A Nagykőrösi Kaszinó Százéves Története", írta HORVÁTH JÓZSEF. 
Kiadó és tulajdonos: a Nagykőrösi Kaszinó. Nyomták DAJKA LAJOS könyv
nyomdájában, 1939. 

6* 
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Jókai-kódex. Budapest, 1942. A Királyi Magyar Pázmány Péter-
Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete és a Stockholmi Ma
gyar Intézet kiadása. XV (1) [helyesen: XI I I (1)] 1., 85 -f- 1 üres tábla. 
— 88. — Codices Hungarici I. 

A királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem Magyarság
tudományi Intézete igen szerencsés kezdeményezéseivel, ösztönzéseivel 
és ötleteivel már több ízben lepte meg a magyar tudományos világot és 
a nagyközönséget. XV—XVI. századi magyarnyelvű kódexeinknek 
hasonmáskiadása is egyik ilyen nagyjelentőségű kezdeményezése. 

A Magyar Tudós Társaság már megindulásakor felismerte annak 
fontosságát, hogy legrégibb kéziratos szövegemlékeinket a tudományos 
kutatás számára hozzáférhetővé kell tenni. így indította meg még az 
1830-as évek végén DÖBRENTEI GÁBOR gondozásában a Régi Magyar 
Nyelvemlékek című sorozatot. Ennek kitűnő filológiai érzékkel szer
kesztett öt kötete betűhíven közölte a kódexek szövegét. A vállalkozás 
azonban DÖBRENTEI halála s az 1848-as idők, majd az azt követő el
nyomatás következtében elakadt. 1874-ben a Magyar Tudományos Aka
démia újra felelevenítette a magyar kódex-kiadványok sorozatát 
„Nyelvemléktár" címen. 1908-ig XV kötetben részben újra kiadta, 
részben pedig folytatta a DÖBRENTEI által megkezdett vállalkozást. 
Sajnos, a Nyelvemléktár nem követte a Régi Magyar Nyelvemlékek 
betűhív szövegközlő módszerét, aminek hátrányai főként a nyelvészeti 
kutatás szempontjából hamarosan ki is tűntek. Ez a felismerés volt 
egyik oka annak, hogy az Akadémia elhatározta az amúgyis kifogyó-
ban lévő Nyelvemléktár újabb kiadását „Új Nyelvemléktár" címen. 
A minden tekintetben filológiai hűségre törekvő sorozatnak azonban 
csak egyetlen kötete (a Bécsi-kódex) jelent meg 1916-ban. A Magyar 
Tudományos Akadémia azóta érdemben nem foglalkozott a magyar
nyelvű kódexek minden tudományos igényt kielégítő újabb kiadásával. 
Remény sem volt tehát arra, hogy XV—XVI. századi irodalmunknak 
korunkig annyi nehéz századot átvészelt ötvenegynéhány magyar 
kódexe a közeljövőben akár betűhű kiadásban vagy éppen hasonmás
ban megjelenjék. 

Annál nagyobb örömmel kell üdvözölnünk, hogy most a Magyar
ságtudományi Intézet kódexeink hasonmás-kiadását elindította és előre-
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láthatólag folytatni is kívánja. A sorozat első köteteként a ránkmaradt 
legrégibb írott magyar könyvet, a Jókai-kódexet jelentette meg^ a Stock
holmi Magyar Intézet támogatásával. 

A kiadványhoz PAIS DEZSŐ írt előszót, amelynek néhány sorát 
— különösen azon tudományos intézeteink számára, melyeknek legfőbb 
kötelessége volna az efféle kiadványok közrebocsátása — megszívle
lendő figyelmeztetésül ideiktatjuk: „Hogy tudományos, főképen nyel
vészeti szempontból ilyen kiadásokra szükség van, az . . . nem kétséges. 
Meg vagyunk győződve arról is, hogy ezek a hasonmás-kiadások a 
maguk közvetlen formáinak a benyomásaival fokozzák majd az érdek
lődést régi szellemi életünk termékei iránt. Természetesen nem leg-
kevésbbé ösztönöz bennünket egy ilyen sorozat sürgős megindítására 
az, hogy minden veszedelem, ártalom ellenére biztosítsuk hiteles for
mában való megőrzését az annyi nehéz század viszontagságai után 
ránk jutott örökségnek. Éppen ezért kijelentjük, hogy kezdeményezé
sünket egyáltalában nem tekintjük a továbbfolytatásra való előjognak. 
Sőt mi örülnénk a legjobban, ha akár a velünk való együttműködésből 
eredőleg, akár tőlünk függetlenül, mihamarabb minél több kódexünk
nek hasonmása forogna közkézen a magyar tudomány és műveltség 
épülésére." Hisszük, hogy ez a kívánság nem marad puszta óhaj s a 
hír, hogy éppen a Magyarságtudományi Intézet vállalkozásától indít
tatva, az Erdélyi Tudományos Intézet az Apor-, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia pedig a Guary-kódex hasonmás-kiadását tervezi, hama
rosan valóságos alakot ölt. Bár más irodalmi forráskiadványok terén 
is kellő megértésre találnának PAIS DEZSŐ szavai! Főként XVI—XVIII . 
századi egyetlen nyomtatott példányban vagy kéziratban ránk jutott 
s eddig még kiadatlan irodalmi emlékeink kiadását kellene sürgősen 
folytatni a már meglévő, de évek, sőt évtizedek óta megrekedt forrás
kiadvány-sorozatok vagy új vállalkozások keretében. Jól tudjuk, hogy 
újabbkori íróink kritikai kiadására is nagy szükség volna. E vészterhes 
időkben mégis az előbbiek a fontosabbak, mert amazok pusztulásával 
régi magyar szellemi kincseinket örökre elveszítjük; míg XIX. századi 
íróink alkotásainak zömét az eddigi többé-kevésbbé elég jól használ
ható kiadások továbbra is megőrzik. 

A Jókai-kódex hasonmás-kiadásának technikai irányítását SZABÓ 
DÉNES végezte, s ugyanő írta a kiadványhoz a kéziratra vonatkozó 
tudnivalók tájékoztató összefoglalását, amelyben néhány érdekes ada
lékkal bővíti a kódexet illető ismereteinket. A kötet újabb tüzetes át
vizsgálásakor derül ki, hogy egykorú kötése Magyarországon készült, 
s a kézirat olasz eredetű papírjának vízjegye szerint (BRIQUET leg
régibb magyarországi előfordulását 1438-ból ismeri) a Szent Ferenc 
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legendáját tartalmazó kötetet valószínűleg az 1430-as évek végén vagy 
az 1440-es években másolták. 

A lelkiismeretes gonddal készített hasonmás, néhány kevésbbé sike
rült lap kivételével, világos, éles, igen jól olvasható, az eredeti nagy
ságában offsetnyomással készült, egyszínű autotíp másolat. Hogy nehe
zebben olvasható lapjai is akadnak, az nem a technikai eljárás hibájá
ból ered, hanem azzal magyarázható, hogy az eredeti néhány lapja 
elpiszkolódott, papírja sárgultabb, írása pedig erősebben fakult. Talán 
nem ártott volna a kötet végén jegyzetben felhívni a figyelmet a kódex
ben található egyes vakarásokra, törlésekre és javításokra, különösen, 
ha azok gyaníthatólag nem a kódex másolójától, hanem idegen, későbbi 
kéztől származnak, mert az egyszínű hasonmás levonatain az idegen 
kéz javításai (kivált az ékezetek) alig különböztethetők meg az eredeti 
kéz írásától és tintájától. A hasonmás-kiadásoknak ezen az úgyszólván 
egyetlen hátrányán a jövőben figyelmeztető jegyzetekkel, úgy hisszük, 
segíteni lehetne. VARJAS BÉLA. 

Deutscher Buchdruck im Jahrhundert Gutenbergs. Zur Fünf
hundert-Jahrfeier der Erfindung des Buchdrucks herausgegeben von der 
Preussischen Staatsbibliothek und von der Gesellschaft für Typenkunde 
des 15. Jahrhunderts. Leipzig, 1940. Otto Harrassowitz. Nagy-fólió. 
208 1. 

Oktató-szemléltető célzattal kiadott ünnepi képeskönyv. Száz táb
lán mutatja be a nyomdászat fejlődését a 42-soros GüTENBERG-bíbliától 
a XV. század végéig s minden táblához a nyomdászattörténeti kutatás 
mai álláspontjának megfelelő magyarázatot fűz. CARL WEHMER beveze
tésül világos történeti áttekintést írt a kötet elejére s ez után követ
keznek először a régi nyomdászatra vonatkozó forrásokat (a kölni 
krónikát és MATTHIAS Húsz haláltáncát) bemutató táblák, majd 
PROCTOR topográfiai-történeti rendszere szerint a legnevezetesebb 
nyomdák és nyomdászok legjellegzetesebb kiadványainak egy-egy 
hasonmása, végül pedig a XV. századi betűfajták, nyomdászjelvények 
és kolofonok próbái; Igen tanulságos. 

Magyarországot a brünni THURÓczy-krónika képviseli a kötetben. 
Szerkesztői elfogadták a magyar részről (Gutenberg Jahrb. 1937. 97— 
106. 1.) kifejtett álláspontot s a brünni nyomdát magyar alapítású s 
FiLiPECz JÁNOS magyar kancellár rendelkezése alatt álló műhelynek 
tekintik. Amit THURÓczyról és krónikája keletkezéséről mondanak, 
szintén helytálló. 

Német ünnepi kiadványtól nem vehetjük rossznéven, hogy mind 
a száz nyomdász, kitől hasonmáspéldákat látunk, kivétel nélkül német, 
pedig nemcsak németországi, hanem olasz, francia, spanyol, holland, 
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svéd és portugál városok nyomdáinak termékeiből is kapunk szemel
vényeket. Való, hogy németek terjesztették el a különféle országokban 
a nyomdászat ismeretét s ők rendezték ott be az első nyomdákat. Nem
zeti célzatában a könyv ilykép kiegészítő párja lett az ugyanilyen be
osztású és válogatású HoEPLi-féle kiadványnak (Editori e stampatori 
italiani del quattrocento, Milano, 1929), mely viszont csak olasz mes
terektől közöl ugyancsak pompásan sikerült hasonmásokat. —z. 

P. Szabó Elek dr. O. F. M.: A ferences skolasztika tanulmányi 
élete. Budapest, 1942. 196 1. 8-r. 

„A skolasztika történelmi kibontakozásában a kolduló rendek 
iskolatörténetének kétségtelenül iránytadó jelentősége van, egyrészt 
azért, mert belőlük kerültek ki az iskolafők, másrészt mivel a tudomá
nyos rendszerek még külső formájukat is ebből az iskolai életből köl
csönözték." Ennek a szellemnek kifejlődését ismerteti meg velünk 
c könyv szerzője előbb a diákéletben, majd a tanárképzés és a külön
böző iskolatípusok kialakulása és a középkori skolasztikának bölcseleti 
és teológiai irányainak vázolásával. 

E lap olvasóit közelebbről a könyv utolsó fejezete érdekelhetné, 
ahol a tanulmányok folytatásához szükséges könyvekről és könyv
tárakról olvashatunk. A Ferenc-rend kezdetén még nem lehettek könyv
tárak, mert a szegénység szelleméhez való ragaszkodás ezt lehetetlenné 
tette. De később, amikor a külső lelkipásztori és tudományos munkába 
is bekapcsolódott, a könyvek használata és könyvtárak létesítése nél
külözhetetlenné vált. Hamarosan találkozunk szorgalmas könyvgyüj-
tőkkel, mint ADAM DE MARISCO (f 1258), aki két püspöki könyvtárat 
örökölt. Másolás útján is gyarapította könyvtárát. A kölcsönadott 
könyveket szigorúan visszakövetelte és még utasításokat is adott a 
könyvek csomagolásának módjára. FRANCISCUS FABRIENSIS könyvtárá
nak nagyságáról hű képet ad a fabrianói kolostorban lévő jegyzék. 
ANJOU SZENT LAJOS ferences püspök is jeles könyvbarát volt. Csak 
néhány névleg említett könyvéről tudunk. 

Közös könyvtárak is hamarosan kialakultak és nagy hírnévre tet
tek szert. Fontosabb könyvtárak voltak Párizsban, Oxfordban, Todi-
ban, Monteprandoneban, később Cesenában és Regensburgban. A S. 
Francesco-könyvtár a XIV. században a sorbonnei és avignoni pápai 
könyvtár után a legnagyobb volt az egész világon. Egy 1381-ből szár
mazó katalógus 700 kódexet sorol fel. 

Volt rendtartományi, kerületi őrségi és egyes kolostornak könyv
tára. 

A könyvtárak gyarapodása csere és vétel útján is történt, de máso
lással is sok új könyvet szereztek. Egyes nagyobb kolostoroknak állán-
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dóan kellett másolót (scriptor) tartaniok. Ezek szállítottak a szegé
nyebb zárdáknak is könyveket. 

A könyvtárt armariumnak nevezték, később felcserélték a libreria 
szóval Olaszországban és a sekrestye könyvtárát nevezték armarium-
nak. Könyvtárcellában több könyvszekrényt állítottak egymás mellé. 

A könyvek külső kiállítása is összhangban állt a ferences szegény
séggel: egyszerű pergamenlappal borították. E mellett találkozunk 
művészi kivitelű könyvekkel is, díszes bőrkötésű, selyem és bársonnyal 
bevontakkal, fémveretekkel és művészi zárakkal. „A templomi köny
vek bekötéséhez gyakran liturgikus eszközöket ábrázoló faragott ele
fántcsontot használtak. Hozzájárult a művészi zománcképekkel, gyön
gyökkel és drágakövekkel ékesített, aranyozott és ezüstözött bekötési 
tábla, valamint a színekben gazdag, arannyal, pirossal és égszínkékkel 
festett kezdőbetűk pompája, ízléses díszek, szép írás." (179.) 

Kölcsönzés hosszabb vagy rövidebb időre terjedt. Ha „ad vitám" 
szólt, akkor évenkint legalább egyszer be kellett mutatni a könyvtáros
nak. Ezeket a könyveket utazások alkalmával is magukkal vihették. 

A XIII . és XIV. század ferencesei nagyra értékelték a kódexeket 
& ezért érthető volt, ha érzékeny büntetésnek számított a könyvek 
elkobzása vagy olvasásuktól való eltiltása. 

A könyvtárszoba falát faburkolattal látták el és így védték a 
könyveket a nedves falaktól, a könyvek pedig sajátos szignatúrákkal 
voltak ellátva. A rendes könyvtárhelyiségen kívül még sekrestyében is 
tartottak könyveket, főképen liturgikus tárgyúakat, de szótárak sem 
hiányoztak később. 

A könyvtárost armaturistának, de librerista és librariusnak is 
nevezték. Feladata a könyvjegyzék vezetése (registrum, inventarium). 
Egyes könyvtárak különböző katalogizálási rendszert követtek. A köl-
csönadás meg volt engedve, de a könyvtáros felügyelete mellett és leg
alább havonkint revíziót tartott a kiadott könyvekről. Szigorúan őr
ködtek az elzálogosítás és eladás ellen. A rendelkezéseket a ferences 
könyvtárak értékes állományának megőrzése érdekében hozták. 

A középkor ferences könyvtárairól szóló rövid ismertetésünk csak 
vázlatul szolgál. A könyvhöz mellékelt bőséges bibliográfia a tovább-
kutatáshoz tág teret nyújt. P. PFLEGER FARKAS O. F. M. 

A papiruszok világából. Fordította és magyarázta MORAVCSIK 
GYULA. K.: Parthenon. A Klasszikus Műveltség Barátainak Egyesülete. 
1942. A Parthenon kétnyelvű klasszikusai. Franklin-Társulat Magyar 
Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 1942. XXI [ I ] + 301 [1] 1. 4-r. 

A címlap nem jelzi, hogy a kétnyelvű szöveget, a görög eredetit 
és magyar fordítását bevezető tanulmány előzi meg, amely két íven 
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összefoglalja a papirusz anyagára, elkészítési módjára, lelőhelyeire, 
kutatására, számára s őrzési helyére vonatkozó tudományos kutatások 
eredményeit. E rövid áttekintés kitűnően tájékoztatja az olvasót min
den fontosabb adatról és feltevésről, amely a tudományos irodalomban 
a papirusszal kapcsolatban megállapíttatott vagy felmerült. E finom 
tollal megírt tanulmány nagy nyeresége a magyarnyelvű könyvtörténeti 
irodalomnak. 

A szemelvényesen, görög nyelven és magyar fordításban közölt, 
érdekesen összeválogatott szövegek a Kr. e. 311. és a Kr. u. 710. év 
közti időből valók. 

A könyv nyomása, kötése, borítéklapja nemes ízlésről tanúskodik. 
TR. Z. 

Az 1941. évi külpolitikai érdekű irodalom a M. kir. Kül
ügyminisztérium könyvtárában, összeállította: D R . SIKABONYI ANTAL. 
Budapest, 1942. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 8°. 23 (1) 1. (Külön
lenyomat a „Külügyi Évkönyv 1942" c. műből) és kőnyomatú Pót
lás. 7 1. 

A szakszerűen összeállított és fontos segédeszközként szolgáló 
füzet a világháború külpolitikai érdekű irodalmának második jegyzékét 
adja. Hogyha hiányos is a bibliográfia, amint azt összeállítója a be
vezetésben megjegyzi — s valóban a mai viszonyok között teljesség 
külpolitikai irányú könyvtár összeállításánál nem is lehetséges —, a 
jegyzék gazdag anyagából mégis megállapíthatjuk, hogy a gyűjtés 
Magyarország életére kiható minden fontosabb műre kiterjedt, ameny-
nyire csak lehetséges volt. 

Az összeállítás beosztása tudományos és a művek gondos csopor
tosításával a ma számunkra, mondhatnók, legfontosabb anyag kutatói
nak nagy segítségére van. Fő csoportjai: történelem (általános és álla
mok, világrészek szerinti); politika (általános rész), külpolitika; ma
gyar belpolitika; nemzetiségi kérdés; háború; jog; közgazdaság; élet
rajzok és a politika segédeszközei: a térképek. A csoportokon belül a 
szerzők, illetve ha azok nincsenek, címek szerint betűrendben követ
keznek a művek pontos könyvészeti adatai. Rendkívül érdekes, hogy 
a magyarországi történelmi csoportban milyen sok az erdélyi vonat
kozású könyv. 

Megkönnyíti a kutató munkáját az is, hogy az egyes címek után 
a m. kir. külügyminisztérium könyvtárának helyrajzi számait is meg
hálha t ja . A bibliográfia összeállításában PODHORSZKY SAROLTA könyv
tári tisztviselő segédkezett. 

A „Külügyi Évkönyv 1942" kinyomtatása óta beszerzett művek
ről kőnyomatú jegyzék szolgál pótlásul, a szerzők, illetve a művek 
betűrendjében s ugyanolyan gondos leírásban. SZEKERES MARGIT. 
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A Magyar Nemzeti Múzeum ügyvezető alelnöke, dr. HERCZOG JÓZSEF, 
az Orsz. Levéltár főigazgatója halála után, dr. PASTEINER IVÁN, a 
budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a közgyűjtemények orsz. 
felügyelője lett. 

Az Országos Széchényi Könyvtárnál dr. RÉDEY TIVADAR múzeumi 
igazgató címmel és jelleggel felruházott főkönyvtárnok múzeumi igaz
gatóvá, dr. BORZSÁK ISTVÁN főkönyvtárnoki címmel és jelleggel fel
ruházott könyvtárnok főkönyvtárnokká, dr. KOZOCSA SÁNDOR és 
dr. POSONYI ERZSÉBET könyvtárnoki címmel és jelleggel felruházott 
alkönyvtárnokok könyvtárnokokká, dr. HUBAY ILONA alkönyvtár-
noki címmel és jelleggel felruházott I. oszt. könyvtári segédőr alkönyv-
tárnokká, dr. CLÁUSER MIHÁLY, dr. DEZSÉNYI BÉLA és dr. GYÖRKÉ 

JÓZSEF segédőrök I. oszt. segédőrökké, dr. BERCZELI KÁROLY, 
dr. HARSÁNYI MARGIT és dr. NAGY JÚLIA könyvtári gyakornokok 

könyvtári segédőrökké, BERECZKY LAJOSNÉ dr. SZOLLÁS ELLA, 

dr. CSÁNKI MIKLÓS, DUBOIS SAROLTA, dr. DUKONY MÁRIA, dr. H A R 

SÁNYI ANDRÁS, dr. IVÁNYI DÓRA, KAMPIS JÁNOSNÉ dr. DEDINSZKY 

IZABELLA, dr. MEDREY ZOLTÁN, PÉCSI SEBESTYÉN, dr. SUPKA ERVIN, 

dr. SZEKERES MARGIT és dr. VARGA SÁNDOR FRIGYES főiskolai gya

kornokok könyvtári gyakornokokká, SASVÁRI DEZSŐ könyvtári segéd
tiszt I. oszt. könyvtári segédtisztté kineveztettek. 

Dr. FITZ JÓZSEF magyar nemzeti múzeumi főigazgatónak a 
IV. fizetési oszt. jellege, dr. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN főkönyvtárnoknak a 
könyvtárigazgatói cím és jelleg, dr. SIKABONYI ANTAL főkönyvtárnok
nak a könyvtárigazgatói cím, dr. K. KATONA LAJOSNÉ dr. PALLÓ MAR

GIT I. oszt. segédőrnek az alkönyvtárnoki cím és jelleg adományoz-
tatott. 

A Budapest i Egyetemi Könyvtárnál dr. DOMANOVSZKY ÁKOS egye
temi könyvtárigazgatói címmel felruházott könyvtárnokot főkönyvtár
nokká, dr. HARASZTHY GYULA és dr. SZANDTNER PÁL I. oszt. segédőrö
ket alkönyvtárnokokká, dr. HESZ KÁLMÁN és dr. VÉRTESY MIKLÓS áll. 

gimnáziumi helyettes tanárokat I. oszt. segédőrökké, RÁD ÁRPÁDNÉ 
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dr. SZABÓ IRÉN és KEREKES MÁRTA főiskolai képesítésű gyakornokokat 
könyvtári gyakornokokká nevezték ki. 

Dr. MIKLÓDY IMRÉNÉ dr. BUDAY JÚLIA könyvtárnoknak a fő

könyvtárnoki címet és jelleget, THIERINGNÉ TANGL ERIKA könyvtár
tisztnek a könyvtári főtiszti címet és jelleget adományozták. 

A Műegyetemi Könyvtárnál LADÁNYI ANTAL könyvtárnoki cím
mel és jelleggel felruházott alkönyvtárnokot könyvtárnokká, dr. HOFF
MANN BIANCA könyvtári segédőrt I. oszt. könyvtári segédőrré, dr. BÓKA 
LÁSZLÓ és SIKLÓSI JÓZSEF könyvtári gyakornokokat könyvtári segéd
őrökké nevezték ki. Dr. SzÁsz GYÖRGY könyvtárnok a főkönyvtárnoki 
címet és jelleget kapta (de sajnos, kinevezésének nem örvendhetett 
sokáig, mert váratlanul elhunyt). 

Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központnál 
dr. SZANDTNER PÁLNÉ dr. T Ó T H LAURA alkönyvtárnoki címmel és jel
leggel felruházott I. oszt. könyvtári segédőrt alkönyvtárnokká nevez
ték ki. 

A Debreceni Egyetemi Könyvtárnál SZELE GYÖRGY I. oszt. segédőr 
alkönyvtárnokká kineveztetett és dr. SZABÓ GYÖRGY könyvárnoknak 
a főkönyvtárnoki cím és jelleg adományoztatott. 

A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárnál VALENTINY ANTAL könyv
tárigazgató nyugdíjaztatásával utóda, dr. HEREPEY ÁRPÁD főkönyv
tárnok lett, dr. VÁczv KÁLMÁNNÉ dr. ZACHARIAS LENKE és JAKAB 
(BÖZÖDI) GYÖRGY főiskolai képesítésű gyakornokok könyvtári gyakor
nokok lettek. Dr. OROSZ GÁBOR I. oszt. könyvtári segédőrnek az al
könyvtárnoki címet és jelleget adományozták. 

A Pécsi Egyetemi Könyvtárnál dr. WINIS NÁNDOR és dr. WINIS 
NÁNDORNÉ VRANNAY ERZSÉRET alkönyvtárnokokat könyvtárnokokká, 
dr. HORVÁTH MARGIT I. oszt. segédőrt alkönyvtárnokká nevezték ki. 

A Szegedi Egyetemi Könyvtárnál dr. BOGNÁR DEZSŐ I. oszt. 
segédőrt alkönyvtárnokká, dr. VÁRADI IRÉN egyetemi irodatisztet 
I. oszt. könyvtári segédőrré, dr. JEZERNICZKY MARGIT, dr. MOLDOVÁNYI 

IMRE könyvtári gyakornokokat könyvtári segédőrökké nevezték ki. 

Az Országgyűlés Könyvtáránál LAKY MARGIT véglegesített könyv
tári főtisztnek, JAMNICZKY VALÉRIA könyvtártisztnek, dr. MIKÓ TIBORNÉ 
ideiglenes könyvtári segédtisztnek, dr. HARSÁNYI MÁRTA ideiglenes havi
díjasnak és KARAY MARIANNE kisegítő havidíjasnak neveztettek ki. 

A Magyar Királyi Központi Statisztikai1 Hivatal Könyvtáránál 
dr. GOMBÁS GÉZA miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott 
miniszteri segédtitkár miniszteri titkári és dr. SUPKA ERVIN miniszteri 
segédfogalmazó miniszteri fogalmazói kinevezést kaptak. 
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A Fővárosi Könyvtárnál dr. NAGY GYÖRGYNÉ dr. NAGY ILONA 
és SCHÖN LAJOSNÉ HORVÁTH KATALIN könyvtártisztek, ÁBRÁNYI BOL

DIZSÁR, GÉTAY JÓZSEF, SARLÓSRA VINCE, dr. SZÁSZ KÁROLYNÉ dr. GIL-
LEMONT KATALIN és VIRÁGH GÁBOR gyakornokok lettek. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtáránál dr. TÖRÖK PÁL 
könyvtárnok főkönyvtárnoki címet és jelleget kapott, dr. FLUDOROVITS 

JOLÁN, dr. ROZGONYI MARGIT könyvtári gyakornokok és dr. HUNYAOY 
JÓZSEF könyvtári segédtiszt könyvtári segédőrök lettek. 

A Zeneművészeti Főiskola Könyvtárénál dr. PRAHÁCS MARGIT 
alkönyvtárnoknak a könyvtárnoki címet és jelleget adományozták. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet Könyvtáránál ZNAKOVSZKY 
EMMA középiskolai tanár könyvtáros lett. 

Kassaváros könyvtárigazgatója, dr. PÉTERFY JÓZSEF, a nyár folya
mán váratlanul elhunyt, a halálával megüresedett állásra pályázatot 
írtak ki, de az eredményt még nem hozták nyilvánosságra. 

Az ösztöndíj tanácsnál dr. PÁRDÁNYI MIKLÓS alkönyvtárnok 
könyvtárnokká és dr. JUHÁSZ LAJOS könyvtári gyakornok könyvtári 
segédőrré neveztetett ki. 

Egyéb személyi hírek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN nem
zeti múzeumi könyvtárigazgatót a könyvtári szolgálata alól felmentette 
és a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán az 
orosz irodalom és nyelvészet előadásával bízta meg. (TRÓCSÁNYI ZOL
TÁN munkaköre felmentése tartamára egyedül a Magyar Könyvszemle 
szerkesztése.) 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. GYÖRKÉ JÓZSEF I. oszt. 
könyvtári segédőr egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyó
lag tudomásul vette és nevezettet ebben a minőségben megerősítette. 

Azokat a könyvtárakat, melyek személyi változásai a fenti kimu
tatásban nem szerepelnek, kérjük, szíveskedjenek a személyi változások 
adatait (kinevezés, előléptetés, áthelyezés, nyugdíjazás, halálozás) a 
Magyar Könyvszemle szerkesztőségével közölni. 



LEVÉLSZEKRÉNY. 
Ki látta a „Krampuszok" és a „Bús Vitéz Fekete Levese" című 

é l c l a p o k a t ? A magyar élclapok történetével foglalkozom, de munkámban 
ismételten megakadok, mert a bibliográfiákban felsorolt élclapok közül 
többet nem tudok megtalálni. KERESZTY könyve, amelyből kutatásaimban 
kiindultam, felsorolja a „Krampuszok" (1862) és a „Bús Vitéz Fekete Levese" 
(1867) című élclapokat is: a „Bús Vitéz Fekete Levesé"-t az említett könyv 
úgy „Az 1856—67. évek időszaki sajtójának betűrendes összefoglalása", mint 
„Az időszaki nyomtatványok kranológiája" című részében megemlíti, míg a 
„Krampuszok" csak az összefoglalásban szerepel. 

1. A „Krampuszok"-at, amelyről SZINNYEI és a „Magyar Irodalmi 
Lexikon" (szerk. dr. VÁLYI FERENC) is megemlékezik, sehol sem sikerült meg
találnom. 

2. A „Bús Vitéz Fekete Levese" a „Fekete Leves"-nek volt a folyta
tása; mind a kettőt MATKOVICH PÁL (írói nevén Bús Vitéz) szerkesztette. 
Az utóbb említett lapról SZINNYEI a „Vasárnapi Ujság"-ban (1862. 21. lap) 
ezeket írta: „Fekete Leves. Szerk. Bús Vitéz. Kiadó Poldini és Noséda", a 
„Bús Vitéz Fekete Levesé"-ről pedig ugyancsak a „Vasárnapi Ujság"-ban 
(1867. 182.) így emlékezett meg: „Bús Vitéz Fekete Levese." Szerkesztő és 
kiadó Bús vitéz. I. évf." De ír SZINNYEI „Bús Vitéz"-ről és a „Fekete Leves"-
ről, illetve „Bús Vitéz Fekete Levesé"-ről a „Magyar Irók"-ban is. Amint ott 
áll: „Bús Vitéz, családi néven MATKOVICH P Á L . . . Szerkesztette a Fekete 
Leves c. gunyoros élclapot 1861. ápr. 6-tól dec. 22-ig. Mivel a lapjában dec. 
10-én közölt cikkekért az akkori es. kir. katonai hatóság egy havi fogságra 
ítélte, a lap megszűnt; 1867. január 13-án újra megindult, de csak két száma 
jelent meg." 

A „Magyar Irodalmi Lexikon", amely a „Fekete Leves"-ről egyáltalán 
nem tesz említést, a „Bús Vitéz Fekete Levesé"-ről így ír: „Budapesten 1867. 
jan. 6—1867. végéig Bús Vitéz szerkesztésében középnagyságú félíven, 4-rét 
megjelent heti képes élclap." A lexikonnak az az adata, amely a „Bús Vitéz 
Fekete Levesé"-nek megindulását január 6-ára teszi, a már előadottak és az 
alább következők szerint is nyilvánvalóan téves. 

A „Fekete Leves" a Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárának hírlap
tárában 4195. sz. a. — az elkobzott 35-dik számú kivételével — hiánytalanul 
feltalálható, míg a „Bús Vitéz Fekete Levesé"-ből — hozzákötve a „Fekete 
Leves" 6241. sz. a. őrzött hiányos másodpéldányához — csak az 1867, január 
13-án megjelent, mutaványszámnak nevezett első száma van meg. 

Kérdés: melyik köz- vagy magánkönyvtárban lenne megtalálható: 
1. a „Krampuszok" (1862.) és: 
2. a „Bús Vitéz Fekete Levese" (1867. január.) MORLIN ADORJÁN. 
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„ M e g é g " a papiros, ha sokáig éri a napfény, a régi, rongy-papiros 
lassabban, a fa-papiros azonban annál gyorsabban. Fehér színe szalmasárgára 
változik, anyaga törékennyé lesz, elmorzsolódik, semmivé válik. Az asztalon 
hagyott papiros, ha napsütés éri, napok alatt „megég". — Ezért is kell a 
tárlókban kinyitva elhelyezett könyveket vastag posztótakarókkal védeni, 
nemcsak azért, mert a napfény az illusztrációk festékének színét kiszívja. 
S ezért is nem ajánlatos hosszabb időre kiállítása régi újságoknak, amelyek 
közül sok éppoly pótolhatatlan nemzeti kincs, mint a régi magyar uniku
mok vagy kéziratok. Amíg a könnyen porladó régi újságok mikrofilmezése 
nálunk is el nem kezdődik, mint Németországban, Angliában, Amerikában 
(L. MKSzle 1937. 92. 1., 1938. 346—347. 1., 1940. 32$—326. 1., 1942,103.1,) 
amire egyelőre semmi kilátás nincs, a régi újságokat csak a legmesszebb
menő óvatossággal ajánlatos kiállítani. — De nemcsak a napfény, — a víz 
is árt a papirosnak. A róngy-papír sokat kibír, egy-két megázás után eset
leg csak vízfoltokat kap, ami, ha a sárga szeplőkkel elcsúfítja is a könyvet, 
még nem jelenti a papiros szétmállását. A fapapiros azonban nemcsak víz
foltot kap, hanem meg is lazul, mállani kezd, a papiros-szú könnyen talál 
benne magának utat, keresztül-kasul rágja, amint azt az Országos Széchényi 
Könyvtár Magyar Polgár 1868. IL, 1869. III . és Magyar Sajtó 1862. I. című 
újságjainak kötetein látjuk, amelynek felső széle valamikor — padláson vagy 
pincében átnedvesedett s most apró papírtörmelékben pereg szét. T R . Z. 
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K a r l K n i e w a l d : Das Zagreber Missale des Dominik Kálmán
csehi. Früher hat man gemeint, es beständen 6 Codices, die ihren Ursprung 
Dominik Kalmancsehi verdanken. Dazu wird mit Recht das Missale und 
Breviárium in der Bibliothek des Fürsten Liechtenstein in Wien No. 10, dann 
das Breviárium, das sich noch unlängst in der Abtei Lambach in Oberöster
reich befand, sich jedoch heute im Besitz des Nemzeti Múzeum in Budapest 
befindet, weiter die Hören Unserer Lieben Frau, heute im Besitz Mr. 
Chester Beatty's in London. In Zagreb hat Dr. Florian Römer in der Dom
schatzkammer im Missale No. 3J5 als erster ein Missale des Dominik Kál
máncsehi erkannt. Da die Missalien MR 170 in der Zagreber Metropolitan-
bibliothek und No. 354 in der Domschatzkammer mit einem ähnlichen 
Wappen ausgezeichnet sind, war man lange Zeit der Meinung, dass auch 
diese Missalien ihren Ursprung der Munifizenz des Dominik Kálmáncsehi 
verdanken. Nun hat aber Dr. Edith Hoffmann festgestellt, dass die beiden 
Zagreber Missalien MR 170 und 354 nicht dem Dominik Kalmancsehi, son
dern dem Zagreber Domherrn Georgius de Topusko gehörten. In der Ab
handlung über das Missale No. 3 $4 aus der Zagreber Domschatzkammer, 
veröffentlicht vom Vf. im IV. Buch des Rad der künstlerischen Abteilung der 
kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Zagreb 1941, hat 
Vf. weitere Beweise dafür gebracht, dass diese beiden Codices tatsächlich dem 
Zagreber. Domherrn Georgius de Topusko, und nicht dem Dominik Kálmán
csehi angehörten. Demnach sind der Munifizenz des Dominik Kálmáncsehi 
nur noch 4 bekannte Codices zuzuschreiben, und zwar das Wiener Missale-
Breviarium, das Breviárium in Budapest (ehemals in Lambach), die Hören 
in London und das Missale No. 355 in Zagreb. — Nach der Beschreibung 
des Theodor Gottlieb zu urteilen, wird die Illuminierung des Londoner Livre 
d'Heures derselben Officine zuzuschreiben sein, in der auch die drei ande
ren Codices des Dominik Kálmáncsehi illuminiert und illustriert worden sind. 
— Das Breviárium von Budapest (ehemals in Lambach) hat Franciscus de 
Kastello Ithallico de Mediolano illustriert, wie dies der Künstler selbst auf
gezeichnet hat. Dr. Edith Hoffmann hat bewiesen, dass Franciscus d t 
Castello Ithallico de Mediolano in der Officine des Königs Matthias gearbei 
tet hat. — Das Wiener Missale-Breviarium ist im Jahre 1481 für Dominik 
Kálmáncsehi geschrieben worden, wie dies aus der Eintragung von erster 
Hánd zu ersehen ist. — Das Missale No. 355 im Zagreber Domschatz ist 
auf feinem weissen Pergament ursprünglich ebenfalls für Dominik Kálmáncsehi 
(1433—15°3-) geschrieben, wie dies aus Folien, geschmücht mit dem Kálmáncsehi-
Wappen, das wir aus anderen Kálmáncsehi-Codices mit Sicherheit kennen, 
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zu ersehen ist. Das Wappen besteht aus zwei Feldern. Das obere Feld 
hat goldenen Grund und darauf ist ein halber Löwe. Das untere Feld 
ist blau und darauf ist ein sechsfacher Stern, Dieses Wappen befindet sich 
im Zagreber Missale No. 355 Fol. 7., 16. und 112'. Dagegen sind Fol. 130., 134'., 
157'., 181'., 190'., 194'. und 206. mit dem Wappen des Zagreber Bischofs 
Oswald (1466—1499.) geschmückt. Das Wappen des Bischofs Oswald be
steht aus einem sechsfachen goldenen Stern auf blauem Grund. Über und 
unter dem Stern läuft je ein schräger schwarzer Streifen von rechts nach 
links. Mit diesem Wappen ist auch ein silberner Lavabo-Becher im Zag
reber Domschatz geschmückt. — Dieses Missale ist ein typisches Missale un
garischer Provenienz aus der zweiten Hälfte des I J . Jh., sonst aber ohne jed
wede lokale Charakteristik im liturgischen Sinne. Dieses Missale ist während 
der Regierung des Königs Matthias und des Pontifikates Sixtus' IV. geschrie
ben worden. Da nun Dominik Kálmáncsehi, den das Wappen auf Fol. 7., 16., 
112'. als ursprünglichen Besitzer dieses Missale offenbart, im Jahre 1474 Propst 
von Székesfehérvár wurde, ist dieses Missale wahrscheinlich nach 1474 und 
sicher vor 1484 geschrieben worden. Die Illumination und Illustration die
ses Missale hat dieselbe Offizine vollführt, in der das Wiener Breviarium-
Missale des Dominik Kálmáncsehi illuminiert und illustriert wurde. Das 
Wiener Breviarium-Missale ist 1481 geschrieben worden. Die Illumination 
und Illustration erfolgte 1481/2. Auch das Zagraber Missale ist um dieselbe Zeit 
und in derselben Officine, in welcher Franciscus de Castello Ithallico de 
Mediolano nicht viel früher das Budapester Breviárium des Dominik 
Kálmáncsehi illustriert hat, illuminiert und illustriert worden. Es war 
dies die Werkstatt am Hofe des Königs Matthias zu Buda. — Da in der 
zweiten Hälfte dieses Missale sehr oft das Wappen des Zagreber Bischofs 
Oswald (1466—1499.) vorkommt, und zwar von der ersten Hand gemalt, 
müssen wir daraus folgern, dass dieses Missale, das ursprünglich für Dominik 
Kálmáncsehi bestimmt war, auf irgend eine Art in den Besitz des Zagreber 
Bischofs Oswald kam. 

Wir gehen nicht fehl, wenn wir annehmen, dass Dominik Kálmán
csehi seinem Freunde dem Zagreber Bischof Oswald dieses schöne Reise
missale geschenkt hat, noch bevor es vollständig illuminiert und illustriert 
war. — Die Illumination und Illustration des Zagreber Missale steht unter 
dem Eindruck der Ausschmückung des Budapester Breviárium des Dominik 
Kálmáncsehi und entspricht der Ausschmückung des Wiener Breviarium-
Missale in der Bibliothek des Fürsten Liechtenstein. — Die Kálmáncsehi-
Codices gehören zu den schönsten in Ungarn geschmückten Codices und 
stehen, was den Reichtum des Buchschmuckes angeht, neben dem Zagreber 
Misoale des Georgius von Topusko No. 3jy im Zagreber Domschatz an erster 
Stelle. 

A l b e r t G á r d o n y i : Das innere Leben einer ungarischen Buch
druckerei im achtzehnten Jahrhundert. In der ersten Hälfte des achtzehn
ten Jahrhunderts wurde das Buchdruckereirecht von der Regierung aus politi
schen Rücksichten nur schwer verliehen, erst später bildete sich die Auf
fassung aus, dass durch die Vermehrung der Buchdruckereien die Verminde-
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Tung der Bücherpreise zu erwarten sei. Infolgedessen bestand bis 1770. in 
Pressburg, in der damaligen Hauptstadt Ungarns nur die Landerersche Buch
druckerei, welche sich auch mit dem Buchhandel beschäftigte. Als im Jahre 
1770. ein neuer Buchdrucker sich hier niederlassen wollte, bekämpfte Landerer 
das neue Unternehmen mit allen Mitteln und dabei kamen solche Tatsachen 
zum Vorscheine, woraus wir die Ausstattung und den Geschäftsgang der 
Landererschen Buchdruckerei vollständig erkennen. Im Jahre 1772. griffen 
die Pressburger Buchhändler auch das Buchhandlungsrecht Landerers an, 
wodurch er bewogen wurde sein Unternehmen nach Pest übersiedeln zu 
lassen, wo es sich weiter erwickelte und bald das Grösste derartiger Unter
nehmen des Landes wurde. 

József Lukács : Kriegszeitungen des Weltkrieges 1914—1918. Vf. 
gibt in seiner Arbeit eine gute Darstellung ungarischer und deutschsprachiger 
Kriegszeitungen des Weltkrieges 1914—1918. 

Die Heldenzeit des Weltkrieges schuf auch für die ungarische Kriegs
presse eine sonderbare und beispiellose Gelegenheit und Erlebnis des Kriegs-
berichterstattens an Ort und Stelle. Mehr als 80 Kriegszeitungen wurden in 
ungarischer Sprache redigiert, demzufolge hat Vf. auf eine allzusehr ins ein
zelne gehende Angabenauswertung im engen Rahmen dieser seiner Arbeit 
verzichten müssen. Nur von den grösseren Unternehmungen gewinnt der 
Leser ein vollständiges Bild, die Kleineren werden im allgemeinen besprochen. 

Und jetzt über den Aufbau und Gliederung seines Artikels. 
Die Kriegsaktionen von 1914—1918 kaum begonnen, tritt sobald die 

erste Kriegszeitung, „Tábori Újság" (Feldzeitung) ins Leben. Sie wurde den 
4-ten Oktober 1914 in Przemysl gedruckt, herausgegeben und brachte die 
erschütternden Gedichte des selbst im Auslande berühmten Soldatendichters 
Géza Gyóni. Dieser Zeitung folgten dann während der vier Sturmjahre in 
allen Ecken des Kriegsschauplatzes, selbst in der bittersten Gefangenschaft 
und Verbannung, die Neugründungen von Kriegszeitungen der verschiedenen 
Verbände. 

Grosse Verdienste haben sich die folgenden Feldzeitungen erworben: 
„Bedrossfalvi Újság" (Zeitung für Bedrossfalva), „Hadi Cubus" (Kriegs-
cubus), „Tarnopol felé" (Nach Tarnopol), „Magyar Sziget" (Ungarische 
Insel), „Isonzómenti Tárogató" (Feldtrompete am Isonzó), „Stochodi Orosz
lán" Der Löwe von Stochod), „Vilmos Bakák Lapja" (Zeitung der Wil
helm-Infanteristen), „Cibo", „Extra Hungáriám", „Fokos" (Der Streitham
mer), „Túrán", ,Szatmári Honvédek" (Szatmarcr Honvéds), „Dicső Lapok" 
(Glorreiche Blätter), etz. 

Nebst den obigerwähnten, in ungarischer Sprache verfassten Feldzeitun
gen sind die folgenden ungarisch-deutschen und verschiedenen fremdsprachi
gen nenneswert: „A Cs. es Kir. 1., 2. és 3. Hadsereg Katonalapjai" (Mili
tärzeitungen der Kaiser- und Königlichen 1., 2. und 3. Armee), „A Cs. es Kir. 
4. hadsereg Tábori Újságja" (Feldzeitung der Kaiser- und königlichen 4. 
Armee), „Tiroli Katonaújság" (Tiroler Soldatenzeitung), „Manilowa", „Képes 
Hadi Újság (Kriegsbilderzeitung), „Osztrák-Magyar Hadiértesítő" (Öster
reich-Ungarischer Kriegsanzeiger), „Front", etz. 

Magyar Könyvszemle 1943. I. füzet. 7 
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Während des Weltkrieges kamen öfters Bestellbriefe aus Deutschland 
an die Redaktionen der ungarischen Feldzeitungen, die um einzelne Exemplare 
baten, oder auf eine der Feldzeitungen, pränumerierten. So befanden sich unter 
den Bestellenden: Professor Stockmayer, damaliger Leiter der Stuttgarter Hof-
bibliothek, die Berliner Weltkriegsbücherei, die Magdeburger Städtische Bib
liothek, etz. Professor Stockmayer interresierte sich für die Zeitung der 32. 
Kaiser- und Königlichen Division, für die Kriegsbilderzeitung („Képes Hadi 
Újság"), die Berliner Weltbücherei für die Feldzeitung der 85-er Kaiser- und 
Königlichen Infanteristen, d. h. für das Manilowa u. s. w. 

Demzufolge ist es als gewiss anzunehmen, dass mehrere Exemplare 
ungarischer Feldzeitungen auch in Deutschland aufzufinden sind. Um die 
ungarischen Kriegszeitungssammlungen zu ergänzen, ratet Vf. einen Austausch 
der ungarischen und deutschen Kriegszeitungen. Weiter behauptet Vf., dass 
man sucht trotz der wirksamen Tätigkeit deutscher Zeitungswissenschaftlichen-
Instituten, der hervorragenden Auseinandersetzungen über die Weltkriegs
zeitungen von Dr. B. Hardt und von K. Kurth (selbst die wissenschaftliche 
Auswertung der französischen Feldzeitungen sind den Deutschen zu verdan
ken) vergebens ein grundlegendes Werk der deutschen Kriegspresse. Ihre Bear
beitung wäre demzufolge eine je eher und dringend verwirklichende Aufgabe. 
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