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tanult, de inkább a könyvkötészetben jeleskedő Kner Erzsébet megállapítását: „Már nem sok van hátra 
évszázadunkból, és ezért megkockáztathatom azt az állítást (vagy jóslást), hogy a Monumenta Litera-
rum az évszázad legszebb könyvsorozatai közé tartozik. . . " 

A következő írás szerzője Nagy Péter irodalomtörténész, aki a budapesti Belvárosi kávéházbeli 
asztaltársaságban megismert — ha Kazinczy egy évszázaddal később él, bizonyára ő is odajárt volna — 
Kner Imrét hozza közelünkbe. Az egy generációval idősebb tipográfusra így emlékezik vissza: „Furcsa 
tőkés volt: ha kalkulált is, mert kalkulálnia kellett, sosem a hasznot nézte, hanem a feladatot; és ha azt 
magához és akkor már legendásan neves cégéhez méltónak ítélte, nem sajnált sem költséget, sem 
fáradságot, sem törődést, sem miatta elszalasztott jobb üzleti lehetőséget.. ." Ilyen irányú vállalkozása
iban sokat segítette a méltatlanul elfeledett Király György irodalomtörténész, valamint a fametsző 
Buday György. 

Rényi Péter a reformer Kner Imrét veszi górcső alá, azt is mondhatnánk, hogy a szociológus vagy a 
közgazdász szemszögéből. Méghozzá főleg arra a levelezésre támaszkodva, amelyet Kner azzal a filozó
fus, művészettörténész és református lelkész Fülep Lajossal folytatott, aki oly sok magyar tehetséget 
állított megfelelő pályára. A könyvművésznek oly oldalát láthatjuk, amelyből akár közgazdászra is 
gondolhatnánk, vagy a magyar sorson Széphalom és Sátoraljaújhely között töprengő új Kazinczyra. 
Csak egyetlen kiragadott fél mondat, amelyben előnytelen külkereskedelmünket fájlalja: „a nyugati 
árucsere során 8-10 vagy még több magyar agrárnapszámot cserélünk egy-egy nyugati napszámra." 
Mennyi ilyen új Kazinczy elkelt volna az utóbbi néhány évtized magyar gazdasági életében! És egy 
másik, ugyancsak Kazinczyra emlékeztető mondat: „Én abban, hogy a magyarságra itt szükség van, és 
hogy nem pusztulhat el soha, változatlanul hiszek, legfeljebb a magam és családom közelebbi sorsa az, 
ami bizonytalan." 

Megkülönböztetett figyelmet érdemel a Kner-család könyvművész tagjának, egyben a kötet szerkesz
tőjének, Haiman Györgynek ,,A nevelő és tanító" című esszéje. Mint írja, érettségi után került nyomdász
inasként Gyomára, ahol Kner Imre mindenkit szívesen tanított. És taníttatott, mert gyermekeit is mind 
különböző városokba küldte, hogy elvégezzék a gimnáziumot. És küldözte utánuk leveleit, amelyek — 
így Haiman — nagybecsű darabjai lesznek a magyar neveléstörténetnek, de akár a szülői helytállásnak, 
ha egyszer nyilvánosságra kerülnek. Sok mindent idézhetnénk e tanulmányból, de talán Kner Imre 
egyetlen mondatát írjuk ide az első világháború utáni nehéz időkből: „Egyetlen életlehetőségünk, élethez 
való jogcímünk az lehet a kelet-európai versenyben, ha komoly kvalitásokkal vehetjük fel a versenyt, 
ha nemesebb, jobb, művészibb terméket tudunk szállítani, amelyekért szívesen fizet bárki magasabb 
árat, mint a tömegcikkekért." 

E recenzió keretei között — háládatlanul — már csak röviden említhetjük Kner Zsuzsa „Édesapám
ról" szóló előadását, amely akkor hangzott el, amikor a békéscsabai gimnázium felvette atyja nevét, 
továbbá Erdész Ádám főlevéltárosnak a Kner-levelekről írt, a kor lelkét, pontosabban lelketlenségét 
tükröző beszámolóját, végül Hudák Julianna muzeológus tájékoztatóját hazánk egyetlen nyomdaipari 
múzeumáról. Van-e a recenzens a mulasztásaira mentség? E szónál említsük meg, hogy a Kner-nyomda 
egyik legsikeresebb alkotása Tótfalusi Kis Miklós 1698-ból származó „Mentség" című művének 1940-ben 
történt újra megjelentetése. 

A jól sikerült képekből álló gazdag anyagot pontos időrendi tábla zárja. Minden bibliofilnek érdemes 
nemcsak kézbe vennie, de dédelgetnie is ezt a könyvet, és elgondolkodnia Kner Imre 1919-ben papírra 
vetett panaszkodásán: „Itt elveszett értékeket kell újra pótolni. Elveszett a régi műhelyek műhelykultú
rája, s ez azt jelenti, hogy elveszett az a sok könyvből meg nem szerezhető apró fogás, amely végeredmé
nyében minden szakma, minden mesterség legértékesebb kincsét képezi." 

KELECSÉNYI ÁKOS 

Adalékok az RMNy I. kötetéhez. A Bibliotheca Dissidentium cínű sorozat terveiben szerepel egy Enyedi 
György munkásságát feldolgozó kötet is. Az unitárius püspök tevékenységére irányuló kutatások közben 
néhány olyan adatra is akadtam, amelyek érintik az RMNy első kötetét. 

RMNy 720. Az RMNy 720 (Enyedi, Georgius: Responsio ad Michaelis Cserényi de Balázsfalva assertio-
nes scholasticas de sanctissima et individua Trinitate. Claudiopolo, 1593, typ. Heltai.) alatt számon tartott 
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munkáról ezt olvashatjuk a kutatási eredmények összefoglalásában: „A mai ismeretek birtokában ennek 
a hitvitázó iratnak nyomtatott volta egyértelműen nem dönthető el." Sajnos az RMNy ismertetésébe 
több kisebb pontatlanság is került, amelyek még rejtélyesebbé tették a művet. Pontatlan Szinnyei József 
munkájára való hivatkozás, mivel nem különbözteti meg Enyedi nyomtatott és kéziratos műveit, hanem 
csak az unitárius superintendens művei között említi az Unitárius Egyháztörténeti Kéziratra hivatkoz
va. További pontatlanság az is, hogy Jakab Elek nem említi a Responsiót Enyediről szóló tanulmányá
ban. De említi, hatodik műként sorolja föl a Keresztény Magvető RMNy által idézett évfolyamának 236. 
oldalán. A vitairatnak megvan azonban az eredeti kézirata, amelyet sem Jakab Elek, sem az RMNy írói 
nem vizsgáltak. A kötetet Enyedi-kódex néven tartja számon a szakirodalom, és Kolozsvárott a volt 
unitárius kollégium könyvtárában található (Ms. 474). A kódex 253—313. f-ján található Enyedi 
Responsiója. A mű végéhez Enyedi a következő zárómegjegyzést fűzte: ,,Cum haec iam ahsoluissem, et 
alijs quoque describendfa] tradidissem, significatum mihi est, istas Assertiones a Christiano quoque Franken 
esse confutatum." 

A továbbiakban arról ír, hogy Francken feleleteit — már amelyiket megtalálta — összegyűjtötte és 
leírta saját feleletei után. Egyébként Franckennek erről a művéről tudott a szakirodalom egy Francken 
által Gerendi Jánoshoz írt leveléből (1584. XII. 29.), de elveszettként kezelte. Francken kis művének 
részletei tehát megtalálhatók az Enyedi-kódexben. Enyedinek az a megjegyzése, hogy műve befejezése 
után azt másoknak odaadta, valószínűtlenné teszi, hogy a munka 1593-ban Kolozsvárott megjelent 
volna. (A kézirat befejezésének dátuma 1593. XII . 24.) Más forrásból pedig valószínűnek látszik, hogy 
később sem jelent meg nyomtatásban. A kolozsvári unitárius kollégiumnak egy másik kódexe (Ms. 1959) 
is tartalmazza a vitairat pontos másolatát 1597-es datálással, benne a fent idézett Enyedi megjegyzéssel 
és Francken tételeivel. Az, hogy 1597-ben még másolták ezt a művet, mégpedig Francken tételeivel 
együtt szinte teljesen biztossá teszi, hogy nem jelent meg 1597-ig nyomtatásban. Enyedi halála után 
(1597. XI: 24.) pedig fő müvének megjelentetését szorgalmazták az unitáriusok, amely meg is jelent 1598 
legvégén vagy 1599 legelején (RMNy 836). Ezek alapján tehát törölnünk kell a 720-as tételt. RMNy 720 
Vacat! 

A nagyhírű unitárius püspök egy másik vitairatában viszont utal egy eddig ismeretlen nyomtatvány
ra. Enyedi hosszas vitába keveredett egykori tanítványával, az unitáriusból reformátussá, majd katoli
kussá lett Szivási Jánossal. Vitájuk első szakasza valamikor 1593 őszén kezdődött és 1594 kora tavaszán 
ért véget. Enyedi egy beszéddel válaszolt Szilvási egyik unitáriusokat támadó prédikációjára. Ezt 
lefordította latinra, majd egy levél kíséretében elküldte Szilvásinak. Szilvási erre egy Apológiával 
válaszolt, amely nyomtatásban is megjelent, amint ez kitűnik Enyedi feleletének címéből. 

„Defensio concionis Georgij [Eniedini] adver sus Apologiafm] [Johannis Szilvasii] eam editafvit?]" A 
Defensio elején Enyedi arról ír, hogy gondolkozott, hogy írjon-e választ az Apológiára,,,. . . sed quia iam 
publicata et multis est lecta . . . " válaszolt rá. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy Szilvási Apológiája 
megjelent nyomtatásban. 

RMNy 746A <Szilvási János: Apológia. In Transsylvania, 1594 sine typ.) 
Református vitairat. — A vitairat részletei megtalálhatók az Enyedi-kódexben. 

RMNy 694 Az RMNy 694 tételszám alatt Gismunda és Gisquardus históriájának Manlius-féle 
monyorókereki kiadása található. Az RMNy valószínűsíti, hogy ez a kiadás a széphistória ún. „hosz-
szabb" változatához tartozott. A széphistória variánsainak vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, hogy 
az ún. Széli Farkas-kódex (Stoll 63.) másolója előtt ez a monyorókereki kiadás feküdt, mivel a kódexben 
található magyar cím és az RMNy-ben feltüntetett hitelesnek látszó cím megegyezik és különböznek az 
összes többi variáns címétől. Ezek alapján bizonyos, hogy a Manlius-féle Gismunda kiadás a széphistória 
„hosszabb" változatához tartozott és tartalmazta a kolozsvári kiadásban (RMNy 514) is megtalálható 
prózai magyarázatot is. Textológiai érvekkel — amelyektől itt eltekinthetünk — valószínűsíthető, hogy 
a monyorókereki kiadás nem közvetlenül az 1582-es kolozsvári kiadásról készült, hanem valamelyik azt 
megelőző variánsról. 

RMNy 586A. Lukács László már közölte azt a levelet, amelyben a jezsuita M. Milanesi beszámolt egy 
nyomtatott unitárius katekizmusról. (Monumenta antiquae Hungáriáé. II. (1580—1586). Romae, 1976. 
901—907. p.) A levelet 1586. április 29-én akarta elküldeni Vilnában tartózkodó rendtársához, Adam 
Brockhoz. A városban dühöngő pestis miatt azonban valószínűleg csak május vége felé tudta útjára 
indítani. A levél utóiratában beszámolt a május 18-án vasárnap történt eseményekről, amikor egy villám 
belecsapott a kolozsvári unitárius templom tornyába. A nyomtatványra vonatkozó rész a következő: 
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„La donienica de 18 di maggio un Demetrio (Hunyadi Demeter) arriano essecrabile, usurpatore del nome 
episcopale, haveva fatta quella mattina una scelerata predica contro la divinità di Christo, il papa e suoi 
papisti. Et mentre al mezzogiorno un suo vicario esponeva al popolo alcun passo d'un suo diabolico 
Katechismo, stampato di pochi giorni addietro, in riferire che la SS. Trinitá era un insogno, una bagatella, 
una inventione papistica . . . " (906. p.) 

Lukács a következő jegyzetet fűzi hozzá: „Catechismus Demetrii Hunyadi apud Szabó Károly, Régi 
Magyar Könyvtár non recensetur." (uo.) 

Véleményem szerint nem dönthető el ilyen egyértelműen, hogy Hunyadi Demeter írta volna a 
katekizmust. A második unitárius superintendens művei között nem tart számon semmilyen hasonló 
jellegű írást az unitárius egyháztörténeti szakirodalom. Bizonyos azonban, hogy az erdélyi unitáriusok
nak szükségük volt katekizmusra, de nem tudjuk biztosan, hogy miképpen oldották meg a hiány 
pótlását. Elképzelhető, hogy önálló művet írtak, de elképzelhető az is, hogy lengyel hittestvéreiktől 
vették át. Mivel a szerző nem állapítható meg egyértelműen, javaslom, hogy így kerüljön az RMNy-ba: 
RM Ny 5HßA <Catechismus. Claudiopoli, 1586 typ. Heltai.) XVI. századi adat alapján feltételezhető. 
— Unitárius katekizmus. 

KÁLDOS JÁNOS 

Ars Hungarica. 1989. 1. szám. 1973 óta jelenik meg az Ars Hungarica, az Akadémia Művészettörténeti 
Kutató Csoportjának a közlönye. Eddig nem közölt könyvtárügyi írásokat, most viszont az 1989. évi 
első számát teljes egészében az 1987 novemberében a kódexek feltárásával, megóvásával foglalkozó 
tanácskozásnak szentelte és az elhangzott előadásokat 21 cikkben ismerteti. 

Csapodi Csaba feleségével együtt összegyűjtötte az 1526 előtt Magyarországon olvasott irodalomra 
vonatkozó adatokat. Munkájuk első része — 1823 korunkra maradt mű számbavétele — már megjelent. 
Felsorol minden olyan hazai és külföldi könyvtárban őrzött kódexet és könyvet, amelyről megállapítha
tó, hogy egykor hazánkban használták. 

Az egyházi gyűjteményeinkben ma is őrzött kódexekről — Szelestei N. László beszámolója szerint 
— olyan katalógus készül, amelyik részletesen leírja minden, kötésre, vízjelre, írásra, provenienciára stb. 
vonatkozó jellegezetességüket. 

Körmendy Kinga az esztergomi könyvgyűjtemények jelenlegi állományát a 16. századival hasonlítja 
össze. Ezzel adatszerűen is érzékelteti azt az amúgy is tudott tényt, hogy a török fennhatóság milyen 
magas színvonalú gazdasági és szellemi kultúrát semmisített meg. 

A kódexek tartalmával három tanulmány foglalkozik. Török József a mise-orátiók összehasonlítása 
révén határozza meg, hogy középkori egyházaink milyen kapcsolatban álltak egymással és a nyugati 
egyházakkal. Veszprémy László Árpád-kori liturgius könyveink kalendáriumaiban a helyi szentek 
tiszteletét vizsgálja. Ennek révén jut fontos adatokhoz a kódexek eredetére és szövegük származási 
helyére vonatkozólag. Holl Béla két 14. században írt domonkos missálé eredetére, keletkezési helyére 
keres választ. Négy sequentia magyarországi eredetű, s ebből három 1300 táján keletkezett. 

A művészet- és műveléstörténet kutatóit a kódikológia megállapításai közül leginkább a kéziratok 
keletkezési és őrzési helye érdekli. Ezért fontos a proveniencia és a possessor fogalmának pontos 
meghatározása. A feltett körkérdésre — ki mit ért ezen — kilenc kutató adott választ és bizony a 
válaszok nem teljesen azonosak. 

Sarbak Gábor az eredet meghatározáshoz a paleográfiát hívja segítségül és azt latolgatja, hogy a 
nemzetközi paleográfiai tapasztalatokból mit tudunk hasznosítani. Egyben rámutat a magyar paleográ
fiai irodalom hiányosságaira. Szendrei Janka ebben a kérdésben a hangjegyírás szerepére utal, Dobszay 
László pedig a középkori liturgikus kódexek keletkezési helyének meghatározásánál a liturgiának ad 
elsőbbséget. 

Madas Edit a Pozsonyból a Központi Szemináriumba került kódextöredék-csoport vizsgálja, és az 
ezzel kapcsolatos kérdéseket próbálja tisztázni. J. Fodor Adrienne az Egyetemi Könyvtárban a nagy
szombati rendházból származó kódextöredékek eredetét kutatja és valószínűvé teszi, hogy a jezsuiták 
a 17. század első felében Nagyszombatban külön könyvkötő műhelyt rendeztek be. Wehli Tünde számos, 
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