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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. 


