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BERLÁSZ JENŐ 

Dernschwam János könyvtára 
A hazai humanizmus tör ténetéhez 

(Első közlemény) 
I. 

DERNSCHWAM János nevét történetírásunk egyes szakterületein hosszabb 
idő óta ismerik. Legrégebben és leginkább gazdaságtörténészeink tartják szá
mon — a hazai bányászatnak a XV—XVI. század fordulóján történt kapitali-
zálódásával kapcsolatban.1 DERNSCHWAM volt ti. az emlékezetes THURZÓ-
FuGGER-féle besztercebányai rézbányászati és rézkereskedelmi vállalkozásban 
a FuGGEReknek évtizedeken át (1525—1548) magyarországi megbízottja. 
Működésének emlékét e téren elsősorban saját memoárja tartotta fenn az 
utókor számára, egy 1563-ban készült, kortörténeti szempontból sem érdek
telen emlékirat. Az ebben foglalt tények — bár a kéziratot már a XVIII. század
ban megtalálta, sőt közzé is tette ENGEL János Keresztély2 — csak századunk 
elején váltak közismertekké a besztercebányai erdő- és bányabirtok történeté
nek ZlVXJSKA Jenő által publikált okmánytára révén.3 

Nem sokkal később, századunk második évtizedében más tudománysza
kok, az etnológia és az írástörténet is felfigyeltek DERNSCHWAM nevére. A magyar 
rovásírás kutatóinak egy másik DERNSCHWAM-kézirat került a kezükbe: egy 
1553—1555-ben tett konstantinápolyi és kisázsiai utazásról készült útinapló, 
benne török földön gyűjtött számos feliratmásolattal. E jobbára antik inscriptio-
szövegek között előbukkant egy 1515. évi konstantinápolyi rovásírásos felirat 
mása is, s ez egy időre nemzetközi érdeklődés tárgya lett: Franz BABINGER 
marburgi kutatón,4 a másolat felfedezőjén kívül SEBESTYÉN Gyula magyar 

1 Neve és működése a XIX. századi történetirodalomban először W E N Z E L Gusztáv tanul
mányában: A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Bp. 1882. (Értekezések a történelmi 
tudományok köréből. 10. k. IV. sz.) fordul elő (27. 1.), továbbá egy másik WENZEL-közleményben: 
Okmánytár a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez, a függelék
ben, Történelmi Tár. 1883. 489. 1. 

2 ENGEL, Johann Christian von: Geschichte des Ungarischen Reichs. I. Theil. Halle, 1797. 
(Allgemeine Welthistorie 49. Theil.) Az emlékirat Extract aus der Beschreibung des Mitternhauss, in 
Neusohl gelegen, durch Hansen Turnschwamb, der Herrn Fugger gewesen Factorem daselbst, samt 
anderm, was sich in der Krön Hungern zugetragen, geschrieben im Ein Thaussend Fünfhundert 
drey und sechzigste}} Jahr címmel a 190—209. l.-on található. — Egy XVIII. századi kéziratos 
másolata megvan az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában Quart. Germ. 273. jelzet alatt . 

3 A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság régi okiratainak tartalomjegyzéke. Összeállította 
és bevezetéssel ellátta ZIVTJSKA Jenő. Besztercebánya, 1906. ZIVTJSKA DERNSCHWAM memoárját 
magyarra fordította (7—30. 1.), s hozzá történetírói megjegyzéseket fűzött, nemegyszer tévesen. 

4 BABINGER, Franz: Hans Dernschwam's Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und 
Kleinasien (1553/55). München—Leipzig, 1923. (Studien zur Fugger-Geschichte. Hrsg. von 

1 Magyar Könyvszemle 
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etnológus5 és Wilhelm THOMSEN világhírű dán nyelvész is behatóan foglalkoz
tak vele a szakirodalomban.6 Magáról az útinaplóról egyébként a német tudo
mányos élet — H. KIEPERT és H. ZIMMERER recenziója révén — már 1887, illetve 
1899 óta tudott.7 Ismerte a külföld DERNSCHWAM tudományos tevékenysé
gét a klasszika epigráfia területén is; Theodor MOMMSEN és munkatársai korsza
kos jelentőségű nagy feliratkiadványukban, a Corpus inscriptionum Latinarum-
ban ismételten közöltek olyan anyagot, amely DERNSCHWAMnak egy harmadik 
kéziratából, a bécsi udvari könyvtár őrizetében fennmaradt, 1520—1530. évi 
magyarországi és erdélyi feliratgyűjteményéből került elő.8 

Mindezek a tények a kutatás figyelmét fokozott mértékben irányítot
ták DERNSCHWAM Jánosra. Szükségessé vált annak tisztázása, ki is volt tulaj
donképpen ez a tudománytörténeti szempontból oly érdekes ember, s milyen 
események kísérték életét. Emellett hátrahagyott iratainak közzétételére is 
sort kellett keríteni. A feladatra elsősorban ismét német történészek vállalkoz
tak. Alapvető volt a már említett Franz BABiNGERnek 1923-ban megjelent 
munkája: a FuGGERek augsburgi levéltárában őrzött eredetiből sajtó alá rende
zett keleti útinapló és ennek bevezetőjében DERNSCHWAMnak mintegy másfél 
nyomtatott ívre terjedő életrajza. Tanulmányában BABINGER saját kutatásai 
mellett számba vett mindent, ami a szóban forgó időig a német és magyar szak
irodalomban idevágólag napvilágot látott.9 Egy évtizeddel később magyar 
folyóirat-kiadvány, az Ungarische Jahrbücher közölt a FuGGER-levéltárból egy 
negyedik DERNSCHWAM-kéziratot az erdélyi sóbányászat 1528-i állapotáról — JL 
STRIEDER müncheni gazdaságtörténész közreadásában és kísérő tanulmányá
val.10 Ez a memoár DERNSCHWAMnak ismét a hazai bányászattörténetben 
játszott szerepét világította meg új oldalról. Ugyanezt a vonatkozást tárta fel 
részletekbe menően egy erdélyi szász kutató, G. GÜNDISCH 1941-ben, Lupa» 
emlékkömjvheM tanulmányában.11 Végül a közelmúltban, 1958-ban G. von 
PÖLNiTZnek hatalmas FiTGGER-monográfiája, a kitűnő Anton FuGGER-életrajz 
számos új adalékkal bővült DERNSCHWAM-képünket szerves összefüggéseibe 
illesztette be.12 

Jacob STRIEDER. 7. Heft.) — Erről az útról, a BUSBEEK-VERANCSICS—ZAY—féle követségjárásról 
ld. a magyar történetirodalomban THALLÓCZI Lajos: Csömöri Zay Ferenc. 1505—1570. Bp. 1885. 
71—106. 1. THALLÓCZI DERNSCHWAMról, aki csak magánemberként csatlakozott a követséghez, 
semmiféle említést nem tesz. Forrásai között sem szerepel DERNSCHWAM útinaplója. 

5 SEBESTYÉN Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei. Bp. 1915. A DERNSCHWAM-féle 
ún. konstantinápolyi felirattal a munka IV. fejezete foglalkozik (69—81. 1.). 

" Uo. 70. 1. 
7 K I E P E R T , Heinrich: Hans Dernschwam^ orientalische Reise 1553—1555. aus Handschrif

ten im Auszuge mitgetheilt. Globus. LH. (1887) 186., 202., 214., 230. ZIMMERER, Heinrich: 
Eine Reise nach Amasia im Jahre 1555. Programm des K. Gymnasiums Ludwigshaven am Rhein. 
1899. Ezek BABINGER adatai: I. m. XIX. , XXXII . 1. 

8 Inscriptiones Romanae e lapidibus in territorio Hungáriáé et Transylvaniae annis 1520— 
1530. collectas. Nö. Tabulae codicum manuscriptorum. VII. Bd. Wien, 1875. S. 269. Nr. 13821. 
(Supplementum 1601. d. XIX, 20, 8°.) Szintén BABINGER adatai: / . m. XVIII. 1. 

9 BABINGER: / . m. XIV—XXXVI. 1.: Hans Dernschwam's Leben und Wirken (1494— 
1568). A FuGGER-levéltárra nézve ld. DEININGER, Heinz Friedrich: A herceg és gróf Fugger-féle 
augsburgi családi és alapítványi levéltár története. Levéltári Közi. IV (1926) 177—208. 1. 

10 STRIEDER, Jacob: Ein Bericht des Fuggerschen Factors Hans Dernschwam über den 
Siebenbürgener Salzbergbau um 1528. Ung. Jahrb. XIII (1933) 260—290. 1. 

11 GÜNDISCH, Gustav: Die siebenbürgische Unternehmung der Fugger 1528—1531. Bucu-
resti, 1941. (Sonderabdruck aus der Festschrift „Omagiu profesorului Ioan Lupas".) 

12 PÖLNITZ, Götz Freiherr von: Anton Fugger. Bd. I. 1453—1535. Tübingen 1958. Különö
sen a 72., 135—151., 182—189., 193—225., 234—236., 298. 1. 



Dernschwam János könyvtára 303 

Az ismertetett irodalomból mint kétségtelen tény szűrődik le a csehországi 
német származású DERNSCHWAM Jánosnak kiváltképpen magyar történeti 
jelentősége. DERNSCHWAMnak tulajdonképpen Magyarország volt a hazája: 
20 éves korában (1514-ben) szakadt hozzánk, s alkalmi utazásait leszámítva, 
74 éves korában történt haláláig (1568) Magyarországon élt, Magyarországon 
dolgozott. Itt rendezte be otthonát, itt házasodott meg, magyarokból került ki 
baráti körének zöme, s — habár a FuGGER-érdekeket szolgálta — hivatalos 
tevékenységével és humanista tudományos passzióival teljesen a magyar gazda
sági és kulturális életbe ágyazódott be, a magyar társadalomnak a tagja lett. 

Ebből a körülményből a magyar történettudomány számára szükségképpen 
adódik a DERNSCHWAM-kutatás feladata. Historiográfiánknak vállalkoznia kell 
DERNSCHWAM életének és életművének további feltárására, magától értetődően 
együttműködve a szintén érdekelt szomszédos népek, németek és szlovákok 
történészeivel. 

Rész jut e feladatból a magyar könyvtártörténelemnek is. Útmutatást 
a BABiNGER-féle életrajz ad. Ebből ti. kiderül, hogy DERNSCHWAM hosszú élete 
folyamán besztercebányai otthonában nagyszerű nyomtatvány-könyvtárt gyűj
tött , amely halála után, 1570-ben az örökösöktől adásvétel útján a bécsi udvari 
könyvtárba került.13 Közlésének hitelességét kétségbevonhatatlanul igazolja az 
osztrák könyvtártörténeti irodalom. Az udvari könyvtár múltját feltáró első 
monográfia írója, Ignaz Fr. MOSEL már 1835-ben megemlékezett a DERNSCHWAM-
hagyatékról, mint a Bibliotheca Palatina Yindobonensis egyik alapvető gyűj
teményéről.14 Azóta e tény átment a német tudományos köztudatba,15 s száza
dunk elején újabb megerősítést nyert Rudolf BEER által, aki a császári kézirat
gyűjteményről értekezve, beszámolt a DERNSCHWAM-könyvtár egykorú eredeti 
inventáriumának a Hofbibliothekban történt megtalálásáról.16 

Ettől fogva a DERNSCHWAM-könyvtárral kapcsolatos feladat világosan 
ki volt tűzve a magyar könyvtártörténeti kutatás számára, sőt a feladat meg
oldásához szükséges alapvető forrás is rendelkezésre állt. Annak idején azonban 
könyvtártudósaink úgy látszik nem figyeltek fel erre a BEER-féle cikkre, s így 
a hazai szaktudomány a legújabb időkig nem szerezhetett tudomást a DERN-
SCHWAM-gyűjteményről:17 SAMBUCUS könyvtára mellett az egyedüli magyar
országi humanista bibliotékáról, amely nem szóródott szét a világban, nem 
semmisült meg; amelynek nyomtatott könyvanyaga nemcsak fennmaradt, 
hanem úgy látszik együtt is maradt mindmáig. 

13 BABINGER: I. m. XX., XXL, XXVIII—XXX. 1. 
14 MOSEL, Ig.Fr. von: Geschichte der Kaiserl. Königl. Hof bibliothek zu Wien. Wien, 1835. 26.1. 
10 BOGENG, G. A. E. : Die grossen Bibliophilen. Geschichte der Büchersammler und ihre 

Sammlungen. Leipzig, 1932. I. k. 239.1. Különös, hogy a Lexikon des gesamten Buchwesens (Hrsg. 
von Karl LÖFFLER und Joachim KIRCHNER unter Mitwirkung von Wilhelm OLBRICH. I—III. k. 
Leipzig, 1935—1937) nem szentelt figyelmet DERNSCHWAMnak. (Bövidítése a következőkben 
LGB.) 

16 B E E R , Rudolf: Zur Geschichte der kaiserlichen Handschriftensammlung. Wien, 1912. 
(Sonderabdruck aus der Weinachtsbeilage der Wiener „Montags-Revue".) )5—7. 1. 

17 Sem IVÁNYI Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 1331—1600 
(Bp. 1937), sem GULYÁS Pál : A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől napjainkig (Magy. 
Könyvszle. Új folyam X X X (1923) 27—94, 176—199. 1. és X X X I (1924) 13—71. 1. és Uő.: 
Bibliotheca Joannis Sambuci. Sámboky János könyvtára (Bp. 1941) nem tud a DERNSCHWAM -
könyvtárról. GULYÁS mint bibliográfus utóbb (Magyar írók élete és munkái. Új sorozat, 5. kat . 
Bp. 1943. 638. h.) felfigyelt ugyan ÜERNSCHWAMra, de könyvgyűjteményéről még ekkor sem szer
zett értesülést. Egyáltalán nincs nyoma DERNSCHWAM nevének és könyvtárának a Magyar 
Könyvszemlében sem: A Magyar Könyvszemle írói és írásai 1876—1945. Összeállította GALAMBOS 
Ferenc. 1954. Kézirat az Országos Széchényi Könyvtárban. 

1* 
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A DERNSCHWAM-könyvtár jegyzékének a magyar tudományhoz való 
eljuttatása csak napjainkban történt meg. Az eljuttatás érdeme GYULAY Zoltán 
műegyetemi tanáré, aki bányászattörténeti kutatásai közben bukkant rá erre 
a rendkívül becses emlékre. Neki köszönhető, hogy a jegyzék teljes egészében 
lefényképezve a kezünkbe került, s tanulmányozása alapján a DERNSCHWAM-
könyvtár megismertetése e helyen lehetővé vált.18 

II. 

A DERNSCHWAM-gyűjtemény inventáriumát az Osterreichische National
bibliothek ma is ugyanazon jelzet, Cod. 12652 szám alatt őrzi, mint félszázaddal 
ezelőtt, amikor R. BEER hírt adott róla. Részletes leírására akkoriban nem 
került sor: a cikk csak egy-két adattal jellemezte a kódexet. Ezek közül nekünk, 
akik az eredetit nem láthattuk, csak egyet kell figyelembe vennünk, azt, amely 
szerint az inventárium kis-ívrét nagyságú bőrkötéses könyv.19 Erősen kicsinyí
tett fényképmásolatunkból ugyanis ez nem tűnhet ki. 

A GYULAY-féle felvétel alapján az inventáriumról a következő leírást 
adhatjuk. 

Fotókópiánk 163 darab 21X15 cm nagyságú levélben tárja fel a kódexet. 
Függelékként elöl még 4 levélnyi felvétel csatlakozik hozzá; e levelek közül 
azonban csak egy tekinthető a kódex szerves részének, a többi egy kései, való
színűleg a múlt század végén íródott DERNSCHWAM-vonatkozású nyomtatott 
cikk mása. Meg kell jegyezni, hogy a felvételek nem egyenkint ábrázolják a 
kódex lapjait, hanem kettesével, vagyis a szétnyitott könyvnek mindig teljes 
tükrét mutatják: valamely fólió verzóját és a következő fólió rektóját egyszerre. 

Az első felvétel kódexünk kötéstábláját szemlélteti. Tipikus XVI. századi 
vaknyomású bőrkötés-ornamentika áll előttünk. A felső és az alsó táblát ugyanaz 
a jellegzetes reneszánsz-keret övezi: fel nem ismerhető személyek portréiból és 
stilizált növényi díszekből szerkesztett, görgőkkel nyomott minta, jobb- és bal
oldalon álló, fenn és lenn fekvő helyzetben. E szegélyen belül elhelyezkedő mezőt 
függőleges, vízszintes és haránt irányú vonalak, vonalsorok osztják kisebb-
nagyobb részekre. A felső tábla közepén egy átlós rombusz uralkodik, — az 
alsó tábla hat, egymás mellé helyezett átlós téglalapjával rácsos ablakhoz 
hasonlít. Felírást csak a felső táblán látunk, a legfelső mezőben. Ez a capitalisok
ból összeállított háromsornyi könyvkötői címirat betűhíven a következő: 

INVENTARIVM LIBRORVM 
IOAN. DERSCHWAM 

MDLII 

Valószínűleg a kötéstábla belső oldalán szerepel egy másik, közel egykorú 
kéziratos cím is. Ez a részben rajzolt capitalisokból álló, részben humanista 
kurzív írással rögzített feljegyzés már a császári könyvtár registruma: CATA-
LOGVS LIBRORVM IOANNIS DERNSCHWAMMII, ita ut mense Julio 1575. 
a Mag. CO D. Helfrico Gutt et Hugone Blotio recensione facta, fuit inventus. 

18 Hálás köszönetet kell mondanom GYULAY Zoltán professzornak, nemcsak az inventá-
riumnak tudományos feldolgozásra való átengedéséért és az általa gyűjtött idevágó irodalmi 
anyagnak rendelkezésemre bocsátásáért, hanem sokoldalú támogatásáért is. 

1 9 B E E R : I. m. 5. 1. 
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Ami a kódex bensőjét (terjedelmét és beosztását, írását és bibliográfiai 
szerkezetét) illeti, arról a következőket állapíthatjuk meg. Kötetünk eredeti
leg — az egykorú lapszámozás tanúsága szerint — összesen 346 paginára ter
jedt. Benne a szorosan vett lajstrom — néhány üresen maradt lapot is beleszá
mítva — az első 273 paginât töltötte ki, a 282—346. paginákra pedig a lajstrom 
segédletét alkotó index került. (Az indexet követő 2. paginán eredeti, de az 
inventáriumhoz nem tartozó feljegyzés található, egy 1437—1532-ig terjedő, 
Közép-Európa történetére vonatkozó kronológiai táblázat.) Kódexünk azonban 
sajnos ma már nem teljes. Az eleje az idők során megcsonkult: az első két fólió 
kiszakadt és elveszett. Fényképünkön az inventárium az 5. paginával kezdődik. 
A kötet belsejében és végén azonban csonkulásnak nincs nyoma. 

Az inventárium és indexe elejétől végéig, csaknem teljes egészében egyazon 
kéz írása. Más kezek nyomát csak szórványosan, rövid margináliákban s más 
apró-cseprő részletekben ismerhetjük fel. A főkcz írása — jellegét tekintve, fél-
kurzív humanista könyvírás bastard vonásokkal — tisztán kiírt, biztosan 
olvasható, nagy írásgyakorlottságot, magas kultúrát eláruló manuscriptum. 
A scriptor műveltsége két tényben fejeződik ki: egyfelől az írás kifinomultságá
ban, másfelől az alapos nyelvi tudásban, a latin, német, olasz idiomával való 
biztos bánásban. 

Bibliográfiai tekintetben a kódex különösen érdekes tanulmányt nyújt. 
A mintegy harmadfélszáz lapra terjedő jegyzék gondos áttekintése nyomán 
legelsősorban a szerkezetben érvényesülő józan egyszerűségre, feltűnő mester-
kéletlenségre kell rámutatnunk. Különösen meglepő az ekkoriban már általában 
dívó szakcsoportosítás teljes mellőzése. A szisztémát egyedül a forma szerinti 
elrendezés képviseli minden egyéb tagolás nélkül. A könyvek négy osztályban 
sorakoznak: in folio, in quarto, in octavo és in sedecimo. Az egyes kategóriákon 
belül nincsen sem szerzői betűrend, sem tárgyi címszavak szerinti alfabetum, 
sem kronológiai egymásután, hanem csupán egyszerű, minden külső és belső 
szemponttól független folyószámozás. Némi komplikációt legfeljebb abban lát
hatunk, hogy a numerus currens rend kettős: az egyes formacsoportokon belül 
1-gyel kezdődő sorszámokat — ezektől törtvonallal elválasztva — négyjegyű, 
de szintén folyamatosan növekvő számozás kíséri. Pl. 1/7108, 2/7109 stb. Hogy 
azonban ez sem valami oktalan bonyolultság, az a későbbiek során majd kiderül. 

Hasonlóképpen világos és messzemenően következetes a címleírás módja. 
E tekintetben is teljesen logikus, a modern címleírás elveivel összhangban 
álló szerkezetiséget figyelhetünk meg. Az alapstruktúra a következő: 

Szerző — cím — impresszum — forma 
vagy: Cím — szerző — impresszum — forma. 

Pl. Alexandri ab Alexandro Iurisperiti Neapolitani Genialium 
dierum Libri sex, Varia ac recondita eruditione referti. 
Impress. Colonie Anno 1539. in folio. 

Polyanthea, Opus suauissimis floribus exortum. Autbore 
Dominico Nano Mirabellio auctius factum. 
Impress. Salingiaci Anno 1539. in folio. 

A szerző tehát olykor nemcsak puszta névvel van megjelölve, hanem 
egyéb adatokkal (foglalkozásával, lakóhelyével) is; persze nyilván csak olyankor, 
ha ez a címlapról megállapítható volt.20 

20 Az említett két példát ld. Inventárium. Fol. 43/a, 43/b. 
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Ha valamely művet magyarázatok, kommentárok kísérnek, vagy ha a mű 
fordítás, akkor a kommentátor, illetőleg a fordító neve is bekerül a leírásba a 
cím után. Ugyancsak helyet kapnak a címfelvételben más fontos körülmények 
is, mint amilyen a műnek indexszel való felszereltsége vagy illusztrált kivitele. 

Pl. Apuleius de Asino Aureo cum Commentarijs Philippi Beroaldi, 
et cum figuris. 
Impress. Venetijs Anno 1516. in folio. 
Vitruuij de Architectura Libri X per Gualterum Ruum 
in germanicum translati. Impressum N[o]r[im]b[er]ge Anno 1548. 
Joannis Bocatij de Montium, Sylvarum, Fontium, Lacuum, 
Fluuiorum, Stagnorum et Marium nominibus Liber I. Index 
fabularum copiosissimus. 
Irnpress. Basilee Anno 1532. in folio per Heruagium. 

Látjuk: itt az impresszumban a nyomdász is meg van nevezve. így tör
tént ez az esetek többségében, mindannyiszor amikor a címlapról a tipográfus 
leolvasható volt.21 

Több kötetes művek, ha egyszerre jelentek meg, inventáriumunkban közös 
cím alatt szerepelnek; ha részcímesek, helyet kapnak a leírásban a részcímek is. 

Pl. Eusebii Pamphili Cesariensis Opera omnia, que bactenus inue-
niri potuerunt. Quorum Catalogus sequitur. 

Tomus primus 
De Euangelij preparatione Georgio Trapezuntio interprète 
Libri XIIII — 

Tomus Seeundus 
De Euangelij demonstratione, quas Donatus Veronensis trans-
tulit Libri X. etc. 
Impss. Basilee per Henricum Petri Anno 1542. in folio.22 

Ha azonban valamely több kötetes mű folytatólagosan, különböző években 
került ki a sajtó alól, akkor köteteit külön-külön mint önálló műveket tekinti 
a katalógus. 

Pl. Commentariorum lingue latine Tomus Primus Stephano 
Doleto Gallo Aurelio autore. 
Impress. Lugduni Anno 1536. in folio per Griphium. 
Commentariorum lingue latine Tomus Seeundus Stephano 
Doleto Gallo Aurelio autore. 
Impress. Lugduni Anno 1538. in folio per Seb. Griphium.23 

Részletező címleírást kapunk gyakran a több ,,könyv"-ből álló nagyobb 
művekről, s még inkább a különböző szerzők kisebb munkáit egyesítő gyűjtemé
nyes kiadásokról. 

Pl. C. Plinij Secundi NaturaUs Historie Libri XXVII. 
Elenchos librorum omnium 
Primo Prefatio Operis ad Titum Vespasianum Imp. 
Secundo De Mundo, Elementis et Syderibus. 
Tertio Primus et Seeundus Europe sinus. 
Quarto Tertius Europe si"'"!. 
Quinto des eribit ur Afric; 
Sexto Asie descriptio contmetur. 

etc. 
21 Példák: Inventarium. Fol. 57, 152, 95/b. 
22 Példa: Inventarium. Fol. 116. 
23 Példák: Inventarium. Fol. 39, 40. 
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Annotationes Sigismimdi Gelenij in Plinium. 
Indices Duo copiosissimi, prinrus Materias, Secundus 
Geographica continentes. 
Impress. Basilee Anno 1535. in folio Regal, per Heruagium.24 

Teljes címleírást ad az inventárium a kolligátumoknak egyes darabjairól is. 

Pl. Epitome compendiosaque introductio in Libros Artihmeticos 
Boetij per Jacobum Fabrum Stapulensem. Cum Commentario 
Judoci Clichtouei Neoportuensis. Impss. Parisijs Anno 1503. 

Arithmetica Speculatiua Casparis Lax Arragonensis de Sarinyena 
Duodecim Libris demonstrata. Impss. Parisijs 1515. 

Eiusdem proportiones. Impress. Parisijs Anno 1515. in folio. 

Nicolai Copernici Torinensis De Reuolutionibus orbium Celestium 
Libri Sex. Impressum N[o]r[im]b[er]ge Anno 1543. in folio.25 

Ezt a feltűnően akribiás leíró lajstromot az anyagnak szerzők szerint való 
indikálása követi. Nélkülözhetetlen kiegészítő része ez az index az inventárium-
nak, mivel csakis általa volt pótolható a jegyzékbe foglaláskor mellőzött szoro
sabb elrendezés. Ezzel kapta meg az érdeklődő az eligazodáshoz szükséges tám
pontokat. Mintegy 60 sűrűn teleírt lapon, két hasábban, a latin ábécé 20 betűjé
nek rendjében, gondos besorolásban követik egymást a lajstromozott művek 
szerzői s egyéb szellemi kimunkálói: sajtó alá rendezői, magyarázói, fordítói, — 
vagy szerző nélküli művek esetében a lényeget kifejező tárgyi címszavak (Biblia, 
Formularium, Dictionarium stb.). A szerző nevét minden esetben rövidített 
könyvcím is kíséri, hogy azonnal tudni lehessen, a szerzőnek melyik művéről 
van szó. Az utalás három adattal történik: lapszám (charta), sorszám (liber) 
és alak (forma) megjelölésével. A formátumot az index azért közli, mert — mint 
tudjuk — a könyvek sorszámozása az inventáriumban a négy formacsoporton 
belül újra kezdődik. Azt is említettük, hogy az inventáriumban kétszeres a sor
számozás: az 1-gyel kezdődő folyószámokat törtvonallal elválasztott négyjegyű 
(6000—7000-es) folyószámok kísérik. Megmutatkozik ez a kettősség az indexben 
is; az inventárium folvószámai közül a törtvonal feletti kisebb számot az indikált 
szerzőnév után a liber feliratú rovatban kapjuk, a törtvonal alatti négyjegyű 
számot pedig az indikált szerzőnév előtt. Az index szerkezete tehát így alakul: 

Charta Liber Forma 

6837. 

7135. 

Alexandri Corthesij de Regis Mathie Laudibus 
bellicis 

Alexandri Hugen formulare in Germanica 
lingua 

35 

74 

96 

177 

Q 

F 

Meg kell még jegyezni, hogy az index nemcsak szerkezetében gondos, 
hanem utalásaiban is. Sokszoros próbatételekkel arról győződtünk meg, hogy a 
hibás eligazítás benne a legnagyobb ritkaság. 

* 

24 Példa: Inventárium. Fol. 73, 74. 
25 Példa: Inventárium. Fol. 153. 
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A DEKNSCHWAM-inventárium formai ismertetése nem lenne teljes, ha a 
fenti leíráson túl kísérletet nem tennénk annak a jelentős kérdésnek megvizs
gálására, kik voltak ennek a kitűnő gonddal készült lajstromnak és indexének 
összeállítói. 

Szó volt már arról, hogy az inventárium s a hozzá csatlakozó index túl
nyomórészt egyazon kéz írása, de szerepelnek benne két további kéztől szár
mazó részletek is. Ha ez utóbbi részleteket közelebbről megfigyeljük, kitűnik, 
hogy ezek mind kiegészítő jellegűek, a lajstromhoz és mutatójához utólagosan 
hozzáírt pótlások. Közéjük tartoznak az ismételten emlegetett négyjegyű 
homályos értelmű sorszámok is. A három írás jellege közötti különbséget gyakor
lott szem biztosan felismeri: az első kéz, mint fentebb mondottuk, bastard voná
sokat is mutató félkurzív humanista belüket vetett papírra, a második és har
madik kéz inkább humanista kurzívát írt. Kérdés: kit kereshetünk a főírás, s 
kiket a másik két kézírás mögött? Szerencsés véletlen folytán a kérdésre arány
lag könnyen meg tudunk felelni: maga az inventárium adja kezünkbe a kulcsot 
mindhárom scriptor meghatározásához. 

Formai leírásunk kezdetén bemutattuk az inventárium elején olvasható 
két címiratot. Ezek közül a másodikról, a kötéstáblán belül szereplőről meg
említettük, hogy részben ez is humanista kurzívával íródott. Közelebbi szemre
vétel nyomán kiderül, hogy a cím ugyanattól a kéztől származik, amely az inven-
táriumban az utólagosan bejegyzett margináliák egy részét — leginkább a hiá
nyokat jelző ,,Deest" megjegyzéseket — is írta. De — láttuk — ennél többet is 
elárul a címirat: név szerint megjelöli azokat a személyeket, akik 1575 júliusában 
császári megbízásból az udvari könyvtárba bekebelezett DERNSCHWAM-gyűjte-
ményt átvették. Nyilvánvaló tehát, hogy az inventárium utólagos bejegyzőit 
ezekben a császári megbízottakban: Helfreich GTTTT udvari tanácsosban és Hugo 
BLOTiusban, a Hofbibliothek ekkortájt kinevezett könyvtárosában, a híres 
humanista tudósban kell keresnünk.26 Ők hasonlították össze a Bécsbe került 
DERNSCHWAM-bibliotéka állományát a hozzátartozó s valószínűleg vele együtt 
átvett inventáriummal; ők pótolták a lajstromban nem szereplő, de a gyűjte
ményben meglevő könyvek címeit; ők kísérték a revíziót különböző széljegyzetek
kel. Most már megvilágosodik az is, hogy az inventárium kettős sorszámozása is 
az ő munkájukból származik: ők voltak azok, akik az eredeti folyószámokat 
ama bizonyos négyjegyű (6000—7000-es) számokkal kombinálták azzal a célzat
tal, hogy a császári könyvtár állományához csatolt DERNSCHWAM-gyűjtemény 
darabjai ezentúl a császári bibliotéka raktári numerus currens rendjében is meg
találhatók legyenek. Az új számozás azt mutatta, hogy a DERNSCHWAM-könyv-
tár 1575 nyarán az akkor már 6741 könyvtári egységből álló császári könyvállo
mányhoz csatlakozott, és a 6742—7739-ig terjedő számsort foglalta el. A további 
írásösszehasonlítás során az is kiderül, hogy ezek az inventáriumbeli és indexbeli 
kisegítő sorszámok s velük együtt a címanyag-pótlások nem a belső címirat és 
a Deest-jegyzetek írójától, vagyis nem a második kéztől erednek, hanem a har
madiktól. De éppen ez a harmadik írás az, amelynek scriptora szinte önmagától 
megmutatkozik, s így egyszerűen tisztázódik: melyik írás melyik császári revi
zortól származik. Az inventárium 263. pagináján a sedecim formacsoport végén 
ugyanis ugyanezzel az írással egy kétsoros vizsgálati záradékot (recognitiot) 
találunk, alatta H. GUTT aláírásával. A harmadik kéz írása tehát vitathatatlanul 

H. GUTTI-ÓI MOSEL: /. m. 34—35. 1.: BLOTIUSI-ÓI UO. 33—38. I. 
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Helfreich GuTTé; a másodiknak így minden valószínűség szerint Hugo BLOTiusé-
nak kell lennie. 

Hátra volna még az elsó', a főírás scriptorának megállapítása. Viszonylag 
ez is könnyen és biztosan végbemehet. Nyomravezetőnk az a köztörténeti 
kronológiai táblázat, amely — mint a formai leírásunk kezdetén említettük — 
a lajstromkönyvben, túl az indexen, az utolsó lapok egyikén foglal helyet, és-
1437-től kezdve 1532-ig bezárólag a közép-európai országok életének némely 
kiemelkedő eseményeit rögzíti, különös tekintettel a magyar—török küzdelmekre. 
Ennek a táblázatnak utolsó sora így szól: ,,An[n]o 1494. Die 23. Marti] natus 
ego Jo : Dernschwam in Brux." Minthogy pedig ezt a sort ugyanaz a kéz vetette 
papírra, amely az inventáriumot és indexét is zömében írta, vagyis az első 
kéz, — kimondhatjuk, hogy a mintaszerű könyvjegyzék a könyvtár tulajdonosá
nak és gyűjtőjének, magának DERNSCHWAM Jánosnak műve és írása, minden 
valószínűség szerint a kötésen szereplő 1552 körüli évekből. 

III. 

Az inventárium szerkezetének, bibliográfiai rendszerének, összeállítójának 
és kiegészítőinek megismerése — úgy véljük — még nem nyújt elegendő alapot 
a benne foglalt könyvanyag vizsgálatához. Ki kell szélesíteni ezt DERNSCHWAM 
János életének, életkörülményeinek némely, tárgyunk szempontjából kiváltkép
pen fontos mozzanatával. Rá kell mutatnunk a kutatás által már feltárt olyan 
adatokra, amelyek a DEKNSCHWAM-könyvtár keletkezésének társadalmi hátterét 
világítják meg. 

Mint elhatározóan fontos tényre legelőbb DERNSCHWAM János származására 
kell utalnunk. A fent elmondottakból már tudjuk, hogy DERNSCHWAM egy Cseh-
Erchegységbeli német városban, Brüxben született 1494-ben.27 De alapvetően 
fontos tudni azt is, hogy szülei minden bizonnyal módos polgárok voltak, 
hiszen családjának egyik tagját mint szenátort emlegetik a város annalesei.28 

Ez a társadalmi helyzet — csehországi német polgári környezet — a XV—XVI. 
század fordulóján általában kitűnő lehetőségeket nyitott az iskolázásra, a művelt
ségszerzésre. Ismeretes, hogy az egész szláv-német kultúrkörben Csehország 
volt az a terület, amelyen először alakult meg az írásbeliség és az írásos kultúra 
széles körű kibontakoztatására hivatott intézmény, az egyetem. 1348 óta Prágá
ban, a német-római császári székhelyen működött Közép-Európa első univerzi
tása, s működésének nyomán kezdett megvilágosodni a társadalom tudatában 
ezen a tájon az írásba foglalt tudás (scientia, doctrina) értéke és jelentősége.29 

2 7 BABINGER: / . m. XIV. 1. ZIVTTSKA Jenőnek azt az állítását (i. m. 2. 1.), hogy D E R N 
SCHWAM a Szepességben született, feltétlenül tévesnek kell nyilvánítanunk. Az idevágó idézett 
forráshelyek is tévesek. A „Wagner, Carolus: Analecta Scepusii IV. 1. (a)" utalás nem létező 
irodalmi hely; az Analecta Scepusii sacrae et profaninak csak I—II. kötete jelent meg (I. köt.. 
H. n. 1776, II. köt. Viennae, 1774.); a Supplementumokból is csakl—III . pars: 1802-ben BÁRDOSY 
János, 1889-ben SCHMATJK Mihály és 1908-ban W E B E R Samu gondozásában. De DERNSCHWAMra 
vonatkozó okmány ezek egyikében sem fordul elő. Téves a PRAY György-féle Epistolae procerum 
regni Hungáriáé Pars I. Posonii, 1806. 356. l.-ra való utalás is; i t t szerepel ugyan egy D E R N -
scHWAMOt felemlítő irat, de ebben születéshelyéről nem esik szó. Különben is perdöntő magá
nak DERNSCHWAMiiak saját kezű bejegyzése az inventárium végső lapján. 

2 8 BABINGER: I. m. XV. I. 
29 PAULSEN, Friedrich: Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und, 

Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart. 2. Aufl. 1. Bd. 26., 129—130. 1. 
A hazai marxista irodalomban újabb alapos tájékoztatást kapunk idevágólag KARDOS Tibor: 
A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. c. munkájából (39—43. 1.). 
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A prágai kezdeményezés adott ösztönzést nem sokkal utóbb a lengyel és az 
osztrák államhatalomnak a másik két közép-európai főiskola, a krakkói (1364) 
•és a bécsi (1365) egyetem életrehívására.30 Nyilván eló'ljárt Csehország Európa 
közepén a tudomány elvilágiasodásának nagy jelentőségű társadalmi folyamatá
ban is: az ars clericalis-nak, vagyis az írás-olvasásnak s vele a könyvkultúrának 
a világi társadalom részéről történt elsajátításában. DERNSCHWAM születésének 
idejében a vezető laikus társadalmi osztályok körében már minden közép
európai országban alapvető szükséglet volt a magasabb műveltség megszerzése, 
mégpedig az ekkortájt kibontakozó, új, humanista világnézet és műveltség
eszmény felfogása szerint. A tudomány — a vallás és a jog mellett — a kultúrá
nak önálló, a társadalomtól is elismert ágává emelkedett.31 A XV—XVI. század 
fordulóján — az egyetemi anyakönyvek tanúsága szerint — Magyarországról is 
tömegesen jártak Bécsbe és Krakkóba tanulni az országkormányzatra hivatott 
főúri sarjak és a városok vezetését intéző nagypolgári családok fiai.32 DERNSCHWAM 
János mint Csehország szülötte s mint német patrícius-ifjú számára feltétlenül 
kötelező volt a tanulás egészen az egyetemi fokig. Eletirata valóban beszámol 
felsőbb tanulmányairól: két német egyetemnek, a bécsinek és a lipcseinek 
látogatásáról.33 Prága főiskoláján nyilván azért nem tanult, mert a huszita 
mozgalmak óta köztudomásúlag itt németellenes éllel, cseh nemzeti szellem
ben tanítottak.34 DERNSCHWAM műveltségének jellegére, szellemi igényeinek 
szintjére a bécsi és lipcsei tanulás nyilván elhatározó jelentőségű volt. A 
bécsi egyetem éppen ekkoriban, 1490 óta élte egyik virágkorát: ekkortájt 
vetette le magáról a túlhaladottá vált, kiürült, szillogizáló skolasztikus raci
onalizmus nyűgét, és falai között I. MIKSA császár (1459—1519) védelme alatt 
Johannes ClTSPiNiANUS (1473—1529), Conrad CELTIS (1459—1508) és Joachimus 
VADIANUS (1484—1551) ekkoriban hirdette meg az Itáliából kisugárzó új mű
veltség formai és tartalmi eredményeit; a klasszikus latin-görög poézis és elo-
kvencia művészetét. Ezenfelül ugyanekkor (1501) nyílt meg a bécsi egyetem 
mellett a híres Collegium poetarum, az új kultúra terjesztésére alakult független 
intézmény.35 Nem kevésbé fontos szerepet játszott a XVI. század elején Lipcse 
egyeteme. Ide is ebben az időben tört be a humanista műveltség árama. Szá
mos, Olaszországban tanult vándorpoéta (Hermannus BUSCHIUS, Johannes RHA-
GIUS Aesticampianus és ennek tanítványa, Ulrich von HÜTTEN) került kated
rára és követelte az arisztotelészi textusok barbár fordításainak és a skolasz
tikus kommentátoroknak félretételét, illetőleg az olasz-görög humanisták for
dításainak tanítását. Az egyetem éveken át színtere volt a humanista poéták 
és a szofistáknak gúnyolt skolasztikusok ádáz szellemi küzdelmének.36 DERN-

3 5 PAULSEN: I. m. I. köt. 26., 129—130. 1. 
3 1 Uo. I. k. 49. 1. KARDOS; / . m. uo. 
32 SCHRATTE Károly: A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. Bp. 

1902. (Magyarországi tanulók külföldön 4.) SCHRAUF Károly: Regestrum bursae Hungarorum 
•Cracoviensis. A krakói magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke (1493—1558.). Az eredeti kézirat
ból közli és magyarázza —. Bp. 1893. (Magyarországi tanulók külföldön 3.) A krakkói egyetemről 
a XVI. század elején ld. még: BALÁZS János : Sylvester János és kora. Bp. 1958. 21—49.1. A fó'úri 
családok művelődési igényeiről igen jellemző egykorú megnyilatkozást közöl ECKHARDT Sándor: 
Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943. 46—47. 1. Ld. még: FRANKL Vilmos: A hazai és külföldi 
iskolázás a XVI. században. Bp. 1873. 

3 3 BABINGER: / . m. XVI. 1. 
3 4 P A U L S E N : / . m. 129. 1. K A R D O S : / . m. 41. 1. 
35 PAULSEN: / . m. 126—129. 1. A bécsi egyetem XVI. század eleji viszonyairól és a bécsi 

humanizmus jellegéről ld. még BALÁZS János: / . m. 322—328. 1. 
3 6 P A U L S E N : / . m. 92— J07. 1. 
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SCHWAM tehát mindkét helyen az egyetemi forradalom légkörében, erősen 
humanizálódó környezetben ismerkedett meg a tudomány világával, de még a 
peripatetikus tanrendszer túlsúlya idején, 1507 és 1510 között. A skola konzer
váló, spekulatív tudományossága és a klasszikus irodalomnak és tudomány
nak teremtő újjáélésére törekvő, egyszersmind a természeti valóság tapasz
talására irányuló új kultúra egymás mellett élt és egyszerre hatott. A tanul
mányok tengelyében még változatlanul a Septem artes liberales állt a maga 
hagyományos tárgyaival, de éppen ez a tananyag volt az, amelybe legkönnyebben 
tudott behatolni a görög-római világnézetet propagáló „nuova seientia". DERN-
SCHWAM tanulása is az artes területére esett, amely az írásfogalmazástól a 
bölcseletig és a természettudományokig minden közkeletű ismeretanyagot fel
ölelt, s tulajdonképpen az általános intellektuális meggyúrás célját szolgálta.37 

O is, mint a legtöbb ifjú, egyetemi tanulásának célját ennek az általános mű
veltségnek megszerzésében látta; különleges életpályákra képesítő szaktudomá
nyok (jog, orvostan, teológia) megtanulására nem törekedett, bizonyos azon
ban, hogy — a kor szokása szerint — alapvető tájékozódást az egyetemi kul
túrának ezeken a területein is szerzett. Három évi főiskolai tanulás után DERN
SCHWAM is baccalaureusi fokozattal s nyilván jeles enciklopédikus készült
séggel, a tudománynak minden ága iránti tisztelettel és érdeklődéssel, s ezen
felül alapos filológiai felszereltséggel lépett ki az életbe.38 

Mint a mesterlegények felszabadulásuk után, úgy indultak el a diákok is 
az egyetemi évek múltán világot látni, látókört tágítani, tapasztalatokat szerezni, 
az iskolás ismereteket az élet gyakorlatával gyarapítani. Az Alpokon inneni orszá
gokból a litterátus elemek szinte kivétel nélkül Itáliába iparkodtak, a humanista 
gondolkodásirány és gondolkodásmód szülőhazájába, a klasszikus világ kőbe-
faragott és tollal rögzített nagyszerű emlékeinek földjére.39 1510—1512 között 
DERNSCHWAM is megfordult olasz földön, időzött Rómában40 s bizonyosan más 
olasz városokban is, a polgári életmegújulás fészkeiben. Eletének e szakaszát 
közelebbről nem ismerjük, de alig lehet kétségünk az iránt, hogy német földön 
szerzett „sapiens et eloquens pietas:,-a itt jelentékenyen elmélyült, kiteljesedett. 
Nyilván itt tárult fel előtte a maga csodás gazdagságában a humanista művelt
ség birodalma annak társadalmi alapjaival együtt: a studia humana és a studia 
divina differenciálódása, az új világi ideológiának elsődlegesen reneszánsz városi
polgári jellege, az antik irodalom és művészet tartalmi és formai jelentősége, 
a múlttal való kapcsolat szerepe a jelen megismerésében, a természetismeretre is 
kiterjedő szekularizált műveltség roppant gazdagsága (a humanista polihisz-
toria), a kozmopolita mozgalomból kibontakozó olasz nemzeti érzés és nemzeti 
nyelv kultusza, végül mindennek ragyogó, konkrét megjelenése az olasz patrícius
fejedelmi udvari kultúrában. Nem kétséges, hogy Itáliában ismerte meg és sajá
tította el DERNSCHWAM az epigrafika tudományát, azt a készséget, amellyel 
későbbi élete folyamán idegen országokban oly értékes, máig is méltányolt gyűj
tőtevékenységet folytathatott. De — ami szempontunkból még nagyobb jelen
tőségű — most találkozott az itáliai könyvnyomtató művészettel, és ennek tár-

37 HAJNAL István: Kézművesség, írásbeliség és európai fejlődés. (Kéziratban.) PATTLSEN: 
/ . m. 29—30. 1. 

3 8 B A B I N G E R : / . m. XVII. 1. 
39 A magyar ifjak itáliai továbbtanulására ld. VERES Endre: Olasz egyetemeken járt magyar

országi tanulók anyakönyve és iratai (1221—1864). Kiadja —. Bp. 1941. (Olaszországi magyar 
emlékek 3.) 
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sadalmi és szellemi hatásaival. Nagyszerű bőségben láthatta, forgathatta, tanul
mányozhatta Velence, Firenze, Róma, Bologna, Nápoly és Milánó officináinak 
tudós akribiával és kiváló műgonddal készült, s mégis széles körben, könnyed 
formában publikált remekeit, az új könyveket; tapasztalhatta a nyomtató 
műhelyeknek szinte az egyetemekével vetekedő szerepét a humanizmus kibon
takozásában; megismerkedhetett az új kor új műveltségeszményével, a könyv
kultúrával és új embertípusával, a könyvemberrel; megfigyelhette a humanista 
társadalmi rétegek könyvkultúrájának, a bibliofiliának kialakulását és meg
csodálhatta annak gyakorlati eredményeit, a nagyszerű magánkönyvtárak 
(kiváltképp a firenzei Laurenziana, a velencei Marciana, a vatikáni könyvtár) 
létrejövetelét.41 Nemigen férhet kétség hozzá, hogy a DERNSCHWAM-könyvtár 
keletkezésének gyökereit ezekben a benyomásokban kell keresni. A könyvked
velés és a könyvgyűjtés szenvedélye nyilván ebben az időszakban keríthette 
hatalmába a brüxi polgárfiút, sőt feltehetőleg a könyvtár megalapozása — első 
darabjainak vásárlása — is megkezdődött már az itáliai vándorlás során. 

DERNSCHWAM életútjának következő állomása már Magyarország volt. 
Nem lehet tudni mi hozta őt hazánkba éppen 1514-ben, a DózSA-féle nagy 
parasztfelkelés évében.42 Olaszország ragyogó humanista világából a múzsát-
lan hírben álló magyar földre jönni bizony nagy elhatározás kellett. Közép
európai viszonylatban azonban Magyarország korántsem volt már ekkor any-
nyira kultúrátlan tájék, mint fél évszázaddal korábban. A XV. század közepén 
különben Itáliához képest nemcsak Magyarország, hanem Ausztria is barbár 
országnak számított; így találta ezt a nagy AENEAS SYLVIUS, Közép-Európa 
első humanista tanítómestere.43 Azóta azonban nagyot fordult a világ. 
DERNSCHWAM már bécsi egyetemi tanuló korában sokat hallhatott Magyaror
szágról az ott tanuló magyar diákoktól, hiszen ő maga is, mint a „natioHungarica'" 
egyetemi corporatiojának tagja végezte tanulmányait.44 Hallhatott MÁTYÁS 
király egykori híres humanista társaságáról, a nagy magyar humanista püspö
kökről, VITÉZ Jánosról és JANÜS PANNONiusról, s tudomása lehetett a JAGELLÓk 
kisebbszerű, de ugyancsak rotorokat és poétákat vendégül látó és humanista 
kancelláriával dolgozó budai udvaráról. Tapasztalhatta, hogy a magyar egye
temisták körében sok a polgárfiú, s ebből a magyar városok humanista művelt
ségi igényeire is következtethetett. Mindezen felül tanulmányaiból azt is tud
hatta, hogy Magyarország — mint Pannónia és Dacia — hajdan integráns része 
volt a római birodalomnak. Emberi kíváncsiság, tudományos érdeklődés, huma
nista kalandvágy együtthatása vezethette DERNSCHWAMot Budára, II. ULÁSZLÓ 
udvarába. Szerencséjét itt a király olasz bizalmasa, a velencei származású 
Hieronymus BALBI (fl530) mellett kereste és találta meg.45 BALBI 1501 óta 
élt Magyarországon, de a Sodalitas Danubiana révén már a kilencvenes évek óta 
szoros kapcsolatban állt a magyar humanistákkal, köztük főleg az ifjabb ViTÉZ 

41 Minderről általában BURCKHARDT, Jacob: Die Kultur der Renaissance in Italien. 2. Aufl. 
Wien, é.n. Phaidon. 107—109. 1. KARDOS: / . m. 16—29. 1. A könyvkultúráról BOGENG: / . m. 
221—233. 1. 

42 BABINGER: / . m. XVII. 1. 
43 HuszTi József: Aeneas Sylvius humanista törekvései Ifi. Frigyes udvarában. Egy. 

Philol. Közi. 43 (1919) 96—107., 220—238. 1. BURCKHARDT: / . ni. 100. 1. 
44 BABINGER: / . m. XVI. 1. Megjegyzem: SCHRAUF: A bécsi egyetem magyar nemzetének 

anyakönyve c. id. munkájában (XXXVJÍ. 1.) DERNSCHWAM neve nem fordul elő; nincsen nyoma 
a névmutatóban sem. Magyarország humanista felfedezéséről érdekes képet nyújt TURÓCZI-
TROSTLER József: /1 magyar nyelv felfedezése. Bp. 1933. c. tanulmánykötetében (55—64. 1.). 

45 BABINGER: / . m. XVII. 1. 
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Jánossal. Most ULÁSZLÓ király bőkezűségéből gazdag egyházi javadalmakat 
élvezett, s ezeknek fejében kényes diplomáciai feladatokkal szolgálta urát.46 

Mellette tehát igen jó iskolája lehetett egy becsvágyó fiatal humanistának. 
DERNSCHWAM három éven át (1514—1517) állt BALBI szolgálatában, s ez alatt 
az idő alatt nyilván elsajátította az udvari embernek nemcsak az életformáját, 
hanem funkcióit is. Minden valószínűség szerint részt vett BALBI 1515. évi 
innsbrucki követségjárásában I. MlKSA császárnál, s jelen volt az ugyanez évben 
lezajlott pozsonyi lengyel-magyar királytalálkozón is.47 A cortesiano készségeinek 
megszerzésével DERNSCHWAMnak lehetősége nyílt az egyszerű polgári életkere
teken való felülemelkedésre, illetőleg olyan életfeladat vállalására, aminőre az 
ő társadalmi osztályához tartozóknak Magyarországon nem igen nyílott 
alkalmuk. 

Néhány ismeretlen évre terjedő intermezzo után 1525-ben DERNSCHWAM 
mint a világhírű augsburgi FuGGER kereskedő- és bankház magyarországi meg
bízottja (előbb mint sindicus, utóbb mint factor) kezdett szerepelni.48 Kitűnő 
tehetsége és sokoldalú felkészültsége ebben a felelősségteljes állásban nyert elis
merést. A bankház ekkori zseniális vezetői, Jakob FUGGER der Reiche (1459— 
1525),49 illetőleg Anton FTJGGER (1493—1560)50 nyilván csak a legjobb garanciák 
mellett alkalmaztak valakit olyan fontos üzletágban, mint amilyen a magyar
országi réziparvállalat volt. S DERNSCHWAM méltónak bizonyult erre a biza
lomra. A mohácsi vész körüli válságos években s a későbbi anarchisztikus viszo
nyok között is derekasan helytállt a vállalat szolgálatában. Működését 1525 
nyarán a legsúlyosabb körülmények között kezdte, abban a tumultusban, amely 
a ZÁPOLYAi-párt politikai agitációja nyomán a FuGGERek budai ügynökségének, 
raktárainak feldúlását, a besztercebányai tárnáknak és műhelyeknek lefoglalását 
és rézbányászati jogosítványuk megszüntetését eredményezte.51 Jeles diplomáciai 
képességeit, bányászati és üzleti szakértelmét DERNSCHWAM éppen e nehéz 
helyzetből kivezető út megtalálásában mutatta meg. Az ő közreműködésével 
jött létre II. LAJOS király és a FuGGERek között 1526 tavaszán az a haszonbérleti 
szerződés, amely 15 évre ismét a FuGGERek kezébe adta a besztercebányai válla
latot; majd 1528 elején I. FERDINÁND dal az a jóvátételi megállapodás, amely 
a két évvel korábban elszenvedett budai károk fejében az erdélyi sókamarák 
jövedelmének lekötésével kárpótolta a FüGGEReket;52 végül az 1541. évi pót
szerződés, amely a besztercebányai haszonbérletet további 5 évi időtartamra 
meghosszabbította.53 Ezen túl más kényes missziókat is teljesített DERNSCHWAM, 
különösen 1530/31-ben JÁNOS királynál, hogy vele is elismertesse a FuGGEReknek 
FERDINÁND által biztosított jogait.54 Természetesen nem kevésbé volt jelentékeny 
az a gyakorlati siker sem, amelyet a besztercebányai bánya-, kohó- és hámor-

46 HORVÁTH János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Bp. 1935. 232. 1. 
4 7 BABINGER: / . m. XVII. 1. 
48 Uo. XVIII. 1. 
49 Életrajzát legújabban ugyancsak Götz Freiherr von PÖLNITZ írta meg: Jacob Fugger. 

I—II. Bd. Tübingen, 1949—1951. 
50 PÖLNITZ: Anton Fugger. I. Bd. 
51 Ezekről az eseményekről maga DERNSCHWAM is szól a 2. jegyzetben említett emlék

iratában: E N G E L : I.m. 199—207.1.; továbbá ZIVUSKA: I.m. 20—25. 1. Elbeszéli a történteket 
W E N Z E L : A Fuggerek jelentősége. 27—29. 1. 
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5 3 W E N Z E L : / . h. 45. 1. 
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üzemnek 1548/49-ig tartó műszaki és üzleti vezetésével, s közben 1528—1531-ig 
az erdélyi (tordai) sóbányák üzemszervezésével elért.55 

A FuGGERék szolgálatában eltöltött csaknem negyedszázados gyakorlati 
gazdasági tevékenység nem térítette el DERNSCHWAMot a humanista tudomány-
kedvelés és gyűjtés útjától, ellenkezőleg jelentős segítséget nyújtott neki abban, 
hogy szellemi passzióinak a kispolgári kereteken messze túlmenően élhessen. 
Ha a városi jegyző szerény sorsát kellett volna vállalnia valahol, valószínűleg* 
sohasem lett volna lehetősége gyönyörű könyvtárának összegyűjtésére és balkáni-
kisázsiai tanulmányút jának megtételére. Nem tudjuk, hogy FuGGERék milyen 
mértékben honorálták DERNSCHWAMnak kiválóan értékes, komoly hasznot hajló 
szolgálatait, feltehető azonban, hogy nem voltak szűkmarkúak vele szemben. 
Erre vall, hogy DERNSCHWAM Nagyszombat mellett birtokot, talán szőlőt 
szerzett.56 De nemcsak az anyagiakon múlott DERNSCHWAM színvonalas, huma
nista életformájának kialakulása. A FuGGER-szolgálatból adódó egyéb alkalmak 
is hatékonyan hozzájárultak kulturális vágyainak, bibliofil hajlamainak kibonta
kozásához. Ilyennek kell tekintenünk mindenekelőtt a FuGGEREkkel való sze
mélyes érintkezés tényét. Augsburg, a FTJGGER-ház székhelye ebben az időben 
Németországnak egyik legnagyobb, legragyogóbb városa volt. Mint a Velence, 
illetőleg Antwerpen és Lisszabon felé irányuló kontinentális kereskedelem egyik 
főállomása óriási forgalmával, 18 000 főt számláló, nagyrészt vagyonos lakossá
gával, korszakunkban a reneszánsz művészetnek és a humanista tudományosság
nak egyik fő helyévé nőtt. Itt működött a klasszika-archeológus Conrad PEUTINGER 
(1465—1547) tudós társasága, tárt kapuval a tudomány minden rendű művelője 
számára;57 s a FuGGER-palotában — amely Németországban a MEDiCl-udvar 
szerepét játszotta — éppen ebben az időben, az 1520-as években kezdte meg a 
gazdagnak nevezett FUGGER Jakab két unokaöccse, Raymund és Antal nagy
szerű könyvgyűjtői és mecénási tevékenységét.58 Nem kétséges, hogy ez a kör
nyezet, amelyben DERNSCHWAMnak olyan gyakran volt alkalma megfordulni, 
a legerősebb ösztönzést gyakorolhatta rá; minden bizonnyal itt lehet gyanítani 
már csaknem a fényűzés határait súroló könyvszeretetének okát.59 De még ez 
sem volt minden! Feladatainak ellátása Augsburgon túl is kitekintést nyújtott 
DERNSCHWAM számára a virágjába szökkenő északi humanizmus központjainak 
és képviselőinek megismerésére. A besztercebányai réz- és ezüstszállítás ügyeiben 
bizonyára nem egyszer meg kellett fordulnia a Danzig, Antwerpen, Velence és 
Nürnberg felé irányuló főútvonalak közelebbi állomásain, s ilyenkor szinte 
magától kínálkozott számára a lehetőség olyan kiválóságokkal való megismer
kedésre, mint Sebastian MÜNSTER, az id. Joachim CAMERARIUS, Joannes Cus-
PINIANTJS, Caspar BRUSCHIUS, Hieronymus WOLF 6 0 vagy Ogier Ghislen van 
BUSBEEK, DERNSCHWAM kisázsiai útitársa, az ancyrai felirat felfedezője volt.61 

Mindezeknek a személyes hatása — feltárandó levelezésükből — egyszer majd 

5 5 STRIEDER: / . h. GÜNDISCH: / . m. BASINGER: / . m. XIX. 1. 
5 6 B A B I N G E R : / . m. XX—XXI . I. 
5 7 BOGENG: / . m. 233., 235. 1. Továbbá BOGENG, G. A. E.: Geschichte der Buchdruckerkunst 

II. Bd. von Hermann BARGE. Berlin, 1941. 10., 39. 1. Ebben a korszakban a 10 000 lakoson 
felüli városok jelentették az igazi nagyvárosokat; ilyen mindössze 10—12 volt Németországban. 
Id. BECHTEL, Heinrich: Wirtschaftsstil des Spätmittelalters. Breslau, 1930. 35—36. 1. 

58 LEHMANN, Paul: Eine Geschichte der alten Fuggerbibliotheken. I—II. Bd. Tübingen, 
1956—1960. 10—40. 1. 

59 Uo. 
6 0 BABINGER: / . m. XXVII. 1. 
61 Uo. XIV. 1. THALLÓCZI: 1. m. 75—76-, 93—94. I. 
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nyilván lemérhető lesz DERNSCHWAM tudós törekvésein, kiváltképpen könyv
gyűjtő tevékenységén. Ma még csak Sebastian MüNSTERnek egyik műve elé 
írt nagyszerű dedikációja sejtet valamit abból a szoros kapcsolatból, amelyben 
a besztercebányai humanista ezekkel a szellemi előkelőségekkel állt.62 

Magának a DERNSCHWAM-könyvtárnak kialakulásába az életrajz gyér ada
tai sajnos nem igen engednek bepillantást. A kezünkben levő inventárium kötésén 
feltüntetett évszám arról tanúskodik, hogy a kitűnő bibliotéka zöme 1552-ben 
már együtt volt. Ekkorig nyilván annyira felgyülemlett a könyvanyag, hogy 
ÜERNSCHWAM — az aktív szolgálatból visszavonulva — elérkezettnek látta az 
időt a gyűjtemény lajtsromozásához. A gyűjtés persze tovább folyt még vagy 
egy éviizedig. 1562-ben az újonnan megjelent kiadványok még kimutathatók 
a könyvtár állományában. Különösen jelentősek voltak DERNSCHWAMnak 
1553—1555. évi törökországi útján végzett vásárlásai; ennek keretében szerzett 
kódexei azonban, köztük Joannes ZoNARAS híres kódexe, valószínűleg még a 
vásárló éleiében átkerültek az augsburgi FuGGER-könyvtárba.63 1562 után meg
jelent nyomtatványok után azonban már hiába kutatunk a jegyzékben. Eletének 
utolsó szakaszában, 70. és 75. életéve között DERNSCHWAM új kiadványokkal 
többé nem frissítette gyűjteményét. Valószínűnek tartható, hogy a könyvtár 
nagyjából ÜERNSCHWAM faktori szolgálatának idején alakult ki, s a beszterce
bányai ódon piactéren levő lakásában, a ma is álló THURZÓ-FUGGER-házban volt 
felállítva egészen a tulajdonosnak 1567/68 fordulóján bekövetkezett haláláig. 
Ezután a város nem sokáig büszkélkedhetett a bibliotékával; az örökösr 
DERNSCHWAM Márk ugyanis már 1568-ban, de legkésőbb 1569-ben eladta a gyűj
teményt a bécsi udvarnak.64 A császári könyvtár részéről történt hivatalos
számbavétel — mint tudjuk — 1575 nyarán történt meg. 

Hirtelen úgy látszik tehát, mintha a DERNSCHWAM-könyvtár csak múló 
epizód lett volna Besztercebánya és a hazai polgári humanizmus történetében. 
Ha azonban fontolóra vesszük a tényeket, be kell látnunk, hogy ez korántsem 
így van. Nem felejthetjük el, hogy az a negyvenegynéhány év, amely alatt a 
város a könyvtárt magába zárta, sorsdöntőén fontos korszak volt. Ezekben az, 
években Európában, Magyarországon is világot mozgató társadalmi-kulturális 
folyamatok zajlottak le. A népek előtt nagyszerű új távlatok nyíltak, mintha 
csak kárpótlást akartak volna nyújtani az ugyanakkor végbement feudális tob
zódások és nemzetközi háborúk megpróbáltatásaiért, a magyarságnak kivált
képpen a török előnyomulás okozta mérhetetlen ember- és értékveszteségéért. 
A kultúra demokratizálódására gondolunk, amely hazánkban a reformáció nyo
mán mind a német lakosságú városokban, mind a magyar mezővárosi paraszt
polgárság körében hatalmas előhaladást tett; az új embert formáló új módsze
rekre: a társadalmi szükségletből kinőtt új világi iskolákra, nemkülönben a 
könyvnyomtatásra, a technika nagy reneszánsz kori vívmányára, amelyek 
együttesen egy-két generáció élete során szinte a semmiből jelentékeny írni-
olvasni tudó réteget teremtettek.65 hihetetlenül kiszélesítették az élet írásossá-

62 MÜNSTER, Sebasliamis: Rudimenta mathematica. Basel, 155:1. Az ajánlás szövegét közli 
BABINGER: / . m. XXVIH. I. Rotterdami EBASMtxs-nak P. S. ALLEN által kiadott gazdag levelezé
sét (Opvs epistolarvin Des. ERASMI Rolterodami. Denuo recognitvm et avctvm per P . S. A L L E N . 
Tom. I —XI. Oxonii, Í906—1947) áttekintettem e szempontból, de eredménytelenül. 

6 3 BABINGER: / . ni. XIX. 1. LEHMANN: / . m. 35—40. 1. 
64 DERNSCHWAM Márk könyvtáreladásáról BABINGER: / . in. X X I X — X X X . 1. 
65 A magyar irodalom története 1849-ig. Szerk. BÓKA László, PÁNDI Pál. Bp. 1957. 54. 1. 

A régebbi irodalomban: FRANKL: / . m. 5—9, 195—196. 1. TAKÁTS Sándor: Rajzok a török világból. 
I. köt. Bp. 1915. 2—42. 1. 
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gát, kibontakoztatták az írásgondolkodást, a közvetlen szokásoktól szabályozott 
életviszonyokat mindinkább a betű és a szám uralma alá vetették, s közkeletűvé 
tették a nyomtatott könyv használatát.66 Ebben a lenyűgözően nagyszerű, 
valósággal a török ágyúk árnyékában végbemenő folyamatban szükségképpen 
valamelyes szerepet kellett betöltenie a DERNSCHWAM-könyvtárnak is. Beszterce
bánya azok közé a felvidéki városok közé tartozott, amelyek legkorábban intel
lektualizálódtak. A reformáció és humanizmus szellemében működő, ekkortájt 
alakult gimnáziuma már az 1530—40-es években messze földön híres volt;67 

falai között olyan előkelő főúri gyermekek is tanultak, mint a RÉVAY-fiúk és 
— úgy lehet — BALASSI Bálint.68 De a városi polgárfiúk ezzel nem is érték be; 
az ő számukra szinte kötelező volt a külföldi protestáns egyetemek látogatása. 
A Wittembergből s egyebünnen hazatérők itthon magas műveltség birtokában 
folytatták polgári foglalkozásukat s intézték a közügyeket. Ilyen szakszerúsödő 
miliőben egy előkelő városi magánkönyvtár a XVI. század közepén semmi esetre 
sem térhetett ki bizonyos közfunkciók teljesítése elől. DERNSCHWAM János aligha 
zárkózott el a könyvkölcsönzésért hozzáforduló besztercebányai művelt polgárok 
vagy a vele kapcsolatban álló főpapok és főurak — pl. keleti útitársai: YERAN-
CSICS Antal vagy ZAY Ferenc — kérése elől. Ezt annál kevésbé tehette, mert 
Olaszországban is, Németországban is híres humanisták példája arról győzhette 
meg, hogy az igazi könyvgyűjtő számára öröm és büszkeség a kölcsönzés. A huma
nista bibliofilek szigorúan tartották magukat AENEAS SYLVIUS tanításához, 
amely kötelezően írta elő a könyvek minden úton-módon, kölcsönzés által való 
terjesztését is.69 így jártak el ez időben a többi magyarországi könyvgyűjtők 
is.70 Megfigyelhető, hogy minden magánkönyvtár a maga környezetében köz
vetítője volt a tudás, az ismeretek felgyülemlett kincseinek. A DERNSCHWAM-
könyvtár elveszett darabjai (42 mű) bizonyos fokig e gyakorlat mellett lát
szanak tanúskodni. Mindenesetre egyszer, majd ha DERNSCHWAM belföldi 
humanista kapcsolatait is feltárja a hazai és a szlovák történettudomány össze
hangolt levéltári kutatása, konkrét kézzelfoghatósággal is meg fog bizonyosodni 
a besztercebányai könyvtár társadalomformáló funkciója: ki fog derülni, mely 
körökben váltak általa az új kultúrjavak közkinccsé: a társadalmi fejlődést 
.segítő, emelő, irányító eszközökké. 

(Folytatása következik) 
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