
SZEMLE 

Rózsa György: Kulturális örökség és informá
ciós társadalom. Bp. 1995. Argumentum. 84 1. 

A 20. században az óriási technikai fejlődés 
kapcsán, az újabb és újabb technikai találmá
nyok megszületését, majd gyors térhódítását 
követően a kultúra, különösen a humán kul
túra művelői, ápolói és féltői egyre gyakrab
ban és következetesen emelték fel szavukat 
az egyoldalú technikai civilizáció veszélyei, a 
mechanikus gondolkodás és látásmód ellen, 
az emberi művelődés és kulturális magatartás 
múltbeli értékei, jelen állapota és jövőbeli fo
lyamatos fejlődése érdekében. Voltak, akiket 
annyira aggódóvá és pesszimistává tett egy-
egy fejlődési folyamat pillanatnyi tendenciája, 
egy-egy találmány térhódítása, s korábbi érté
keket létrehozó rendszerekre kiszorítólag ha
tó működése, hogy borúlátó válságelméleteket 
fogalmaztak meg, illetve: ha e modern talál
mányok, az új médiák hívei és eredményeik 
szószólói voltak, diadalmasan hirdették nagy
szerűségüket és jósolták meg a korábbi, ezek 
által felváltott hagyományos eljárások bukását. 

Talán legismertebb közülük — különösen 
az írásmesterségek művelői, a könyvek és in
formációk gondozói körében — McLuhan 
kanadai szociológus teóriája, amelyet a tele
vízió gyors amerikai térhódítása kapcsán A 
Gutenberg-galaxis (The Gutenberg Galaxy, 
1962.) című művében fejtett ki. E szerint a te
levízió a maga nagyobb lehetőségeivel, a néző 
figyelmét és erőfeszítéseit kevésbé igénybe vé
ve, mint teszi azt az írásos-nyomtatásos kom
munikáció, kiszorítja, illetve erősen visszave
ti az írásbeli kultúrát. Kétséges tehát, hogy 
van-e még jövője a nyomtatott betűnek, az 
írásbeli közlésmódnak. Az elektronikus közlé
si ipar, a tömegkommunikációs eszközök tö
mege szembefordul-e a humán műveltséggel, 

visszaszorítja-e azt? Lehetséges, hogy vége 
van a Gutenberg-galaxisnak, a gutenbergi kor
szaknak, a könyvnyomtatás kozmikus idősza
kának. 

Azóta bizonyossá vált, hogy az egymást kö
vető és felváltó közlésmódok és közlési esz
közök nem szorítják ki, nem szüntetik meg 
az előzőket, hanem megtalálják és elfoglalják 
a maguk helyét és betöltik a maguk szerepét 
köztük, s ezzel a társadalmi kommunikáció
nak, a tömegközlésnek új rendszere alakul ki, 
amelyben az egyes tényezők kiegészítik egy
mást, felerősítik egymás kommunikációs hatá
sát. Ez történt az írásos-nyomtatásos közlés
mód és elektronikus kommunikáció különbö
ző válfajai, köztük a televízió esetében is. 

Azóta a kommunikációnak új forradalma 
következett be, az elektronikus információfel
dolgozás, a számítógép forradalma. A számí
tógép az élet minden területén, a társadalom 
minden szektorában, munkahelyen és a csa
ládban, a közösségek és az egyének életében 
egyaránt helyet kért és kapott; lehetővé vált 
az érintkezés és a kapcsolatteremtés egyének
kel, kisebb és nagyobb közösséggel, a közellel 
és a távollal, a világ legtávolabbi részeivel, lét
rejött az információs társadalom, megszületett 
az információs szuper-autosztráda. Az ember 
forgalmazhat az egész világon, eljuthat min
denhová, bárhonnan megszerezhet minden in
formációt, de csak információs hálózatokon, 
rendszereken, tulajdonképpen a számítógépen 
keresztül. Közvetlen személyi érintkezésfor
mái nincsenek, társas-társadalmi életet nem 
él, csupán közvetett kapcsolatai vannak egy 
technikai eszközön, berendezésen keresztül. 
Kétségtelenül új, személytelen kapcsolat ez, 
új „minőség" a kommunikáció történetében 
— ember és ember párbeszéde helyett ember 
és gép dialógusa. 



Szemle 555 

Hogy viszonylik mindez kulturális öröksé
günkhöz, mi a szerepük, mi legyen a funk
ciójuk kulturális hagyományainknak és mai 
kultúránknak az információs társadalomban, 
ezt vizsgálja Rózsa György — bocsássuk előre 
— igen fontos és elgondolkoztató és gondo
latébresztő írásában. Nagy szükség van ilyen 
könyvre Magyarországon is, ahol a számító
gépet az informatika elvakult hívei, köztük 
számos könyvtáros is célnak tekinti, s nem 
olyan hasznos eszköznek, amilyen eddig nem 
állt még a könyvtárosok, a bibliográfusok, az 
adatgyűjtők és adatközlők, az információfel
dolgozók és közvetítők rendelkezésére. Ezzel 
a fontos eszközzel azonban a kulturális hagyo
mányok és jelen kultúránk eredményeit tud
juk tárolni és feldolgozni, s ehhez ezeket meg 
kell ismernünk. Ismernünk kell ugyanakkor 
az ember—gép egyoldalú kapcsolatból adódó 
elszemélytelenedés és elmagányosodás veszé
lyeit, s az ennek a kiküszöbölésére irányuló 
teendőinket is. Tulajdonképpen minderre fel
hívja a fiygelmet és sok tekintetben megoldá
sokat is javasol, útmutatást ad Rózsa György 
könyve. 

A szerző a kultúrát nagyon széleskörűen, 
átfogón, komplex módon értelmezi. Nemcsak 
a műveltséget, a tudást sorolja e fogalomkör
be, hanem a hagyományok és szokások, a vi
selkedési formák, a moralitás, a nemzeti és 
nemzetközi identitások gazdag halmazának is 
tekinti, amely egyben közgazdasági kategória, 
a társadalmi-gazdasági fejlődés mozgatója és 
ösztönzője, hajtóereje. Tehát — szó szerint 
idézve Rózsa Györgyöt — „a kultúra az embe
ri tevékenység legáltalánosabb, legmagasabb 
szintű megnyilvánulása". 

Ugyanakkor a kultúrát nem kezelik sehol a 
világon valóságos értéke szerint, a politikai és 
gazdasági kérdések mellett mindenütt háttér
be szorul, különösen a gazdasági nehézségek
kel küzdő országokban, amilyenek a közép
európai régió államai is. De az információs 
társadalom egészében a történelemben még 
eddig nem tapasztalt piaci megfontolások be
folyásolják a kultúra megítélését és megbecsü
lését (illetve meg-nem-becsülését). 

Az egyének személyi kapcsolata a kultúrá
hoz, a művelődéshez, de általában a hagyo
mányos társadalmi-társas élethez ugyancsak 

nem-kívánatos módon alakul. Az egyén el
fordul a társas élettől, embertársaitól, nem 
folytat velük közvetlen párbeszédet, kulturális 
életet nem a színházban, a könyvtárban él, ta
nulmányait nem iskolában végzi, hanem mind
ezt otthonában a számítógép felhasználásával 
teszi, elszigetelődik, elmagányosodik, szemé
lyisége elszegényedik. Beszédstílusa romlik, 
kifejezőkészsége csökken, s mindez érződik 
írása stílusán és fogalmazási képességén is; az 
írásos közlésmód színvonala erősen hanyatlik 
az információs szupersztrádán. 

Rózsa György tulajdonképpen fokozatosan 
az egész emberiséget, az emberi kultúrát, kö
zelebbről a szóbeli kommunikációt és az „írás
mesterségeket" fenyegető nagy veszély bekö
vetkezésének a lehetőségére hívja fel a figyel
met. Ugyanakkor ennek elhárítását az infor
mációs társadalom kétségtelen eredményei
nek az emberiséget szolgáló továbbfejleszté
sében és a kulturális örökség, a hagyományok 
megbecsülésében és felhasználásában, illetve e 
kettő szintézisében, egy az informatika vívmá
nyaival áthatott humanista társadalom megte
remtésében látja. 

A kötetet Fejtő Ferenc elismerő, a szerző 
érdemeit méltató előszóval ajánlja az olvasók 
figyelmébe. 

FÜLÖP GÉZA 

Mészáros István: A magyar nevelés- és is
kolatörténet kronológiája 996-1996. Bp. 1996. 
Nemzeti Tankönyvkiadó. 313 1. 

A lexikonok, bibliográfiák szükségességé
nek felismerése után viszonylag hosszú idő
nek kellett eltelnie ahhoz, hogy nálunk is ké
szüljenek kronológiák azon tudományágak
ban, amelyeknél évszámokkal is megjelölhető 
az időrendi fejlődés. így látott elsőként napvi
lágot — mindnyájunk örömére és hasznára — 
a Benda Kálmán szerkesztette magyar törté
neti kronológia, amelyet a világirodalom, illet
ve a világtörténet feldolgozása követett „év
számokban" Vajda György Mihály és Pál Jó
zsef, illetve Engel Pál összeállításában. Ha
sonlóan nagy és fontos vállalkozás Mészáros 
Istváné, aki jelen kötetével a magyar nevelés 
és a hazai iskolák történetét követte nyomon 
— évszámokban. 
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A kötetre nagy szüksége volt a neveléssel, 
a neveléstörténettel foglalkozóknak éppúgy, 
mint az oktatás- és iskolaügy sorsát szívén vi
selő közigazgatásbeli hivatalnokoknak, de az 
oktatásügy dolgaihoz hozzászólóknak is. A 
kötet aktualitását két körülmény adja: az első 
magyarországi iskola, a bencések Szent Már
ton hegyén épült iskolájának ezeréves évfor
dulója, amelynek létezését Mór pécsi püspök
nek „puer scholasticus"-ként való említése hi
telesíti, valamint az a bizonytalanság, amely 
napjainkban az iskolaügy átszervezése körül 
tapasztalható. 

A nevelés- és iskolatörténeti kronológia el
ső adata a Géza fejedelem alapította bencés 
kolostor iskolájának megindulása — 996, az 
utolsó pedig 1996. március 2-a, amikor hiva
talosan elkezdődtek az ezeresztendős magyar 
iskola jubileumi rendezvényei. A „millecen-
tennaris" iskolatörténetnek legfontosabb té
nyeire vonatkozó alapvető kronológiai adato
kat kapjuk e munkában. A szerző is kiemelte 
a „legfontosabb", illetve az „alapvető" szava
kat, kifejezve ezzel szándékát, illetve már ele
ve elhatárolta magát azoktól az igényektől, 
jámbor óhajoktól, amelyek egy részletesebb 
kronológiát vártak volna. Bizonyos — miként 
azt a szerző is tudja — , hogy számos, rendel
kezésére álló anyagot dolgozhatott volna be 
kötetének első, pl. az 1700— 1800-as évek for
dulójával foglalkozó részébe (itt pl. a magyar 
művelődésben akkor igen nagy szerepet játszó 
protestáns kollégiumokra gondolok), amellyel 
nemcsak teljesebbé tehette volna történetü
ket, hanem a kötet aránytalanságát is meg
szüntethette volna. Mészáros István tudato
san vállalta ezt az aránytalanságot: mert amíg 
a korábbi évekkel kapcsolatban számos rész
tanulmánnyal, sőt monográfiákkal is rendelke
zünk, addig a nevelés- és iskolatörténetben a 
„fordulat évének" tekinthető 1949 után bekö
vetkezett változásoknak ilyen átfogó, ugyan
akkor a fontos részletekre is kiterjedő bemu
tatásával sehol nem találkozunk. Ez a tény 
indokolja azt, hogy amíg 950 év tárgyalása 111 
lapon történik, addig az elmúlt majd ötven év 
feldolgozása 250 oldalt kap. 

A kötet nagy érdeme — a teljességen, a té
nyekre támaszkodó, minden minősítéstől tar
tózkodó adatok és megállapítások megbízha

tóságán túl, amely Mészáros István minden 
művének sajátsága — , hogy egy-egy adat mö
gött ott rejlik a történelem. Változásai azután 
végighullámzanak az egész magyar művelődé
sen. Egy példa erre: 1787. február 20-án kelt 
rendeletével II. József megkövetelte, hogy a 
közép- és felsőszintű iskolákban német legyen 
a tanítás nyelve, majd három évvel később II. 
Lipót minden addigi rendeletet visszaállított. 
Ugyanekkor szüntették meg a tanügyi ellenő
rök működését, valamint a protestáns tanárok 
alkalmazását is, amelynek következményeként 
Kazinczy Ferenc, illetve Szenjóbi Szabó László 
elvesztette kenyerét, sodródva azután a hazai 
jakobinusok mozgalma felé. így jelennek meg 
emberi sorsok a kötet száraz tényei mögött. 

Ugyanígy tükrözik az 195 l-es évektől nap
jainkig játszódó tanügyi történések a történe
lem változásait, a hazai élet zajlásait a „Mi
énk az iskola" mozgalomtól kezdve a sok vitát 
kavart NAT-on át a felsőoktatási intézmények 
számának növekedéséig. Az utóbbi években 
mutatkozó különbség, amint azt a kötet adatai 
mutatják, hogy megszínesedett a tanügyi világ: 
számos külföldi delegáció és kongresszus ha
zai munkájáról olvashatunk, de arról is, hogy 
a pedagógusok tiltakozó tömeggyűléseket tar
tottak, sőt kivonultak az utcára követeléseik 
érvényesítésére. 

A terjedelmi aránytalansággal — mint arra 
utaltunk — kényszerűségből ugyan, de meg
békél a régebbi korok iránt érdeklődő, meg
értve a szerző szempontjait. Kevésbé tudunk 
azonban egyetérteni azzal, amire Mészáros 
István is utal az előszóban, hogy „terjedelmi 
korlátok miatt" nem kerülhettek be kötetébe 
a határainkon túl, a Kárpát-medencében, illet
ve a nyugati országokban létrehozott, illetve 
máig működő magyar iskolák adatai, amelyek 
pedig szintén a magyar iskolatörténet szerves 
részét képezik. Fájlaljuk ezt a hiányt, mert 
amíg a hazai változásokat — igaz, fáradságos 
munkával, de a korabeli sajtó tanulmányozá
sával — végigkövethetjük, a szomszédaink
ban élő magyar nemzetiségek iskolarendsze
rének áttekintésére azonban semmilyen mó
don nem nyílik lehetőség. Egy másik példa: 
sokszor hallottunk a Burg Kastl-i, az egykori 
Nyugat-Németországban működő gimnázium
ról, de semmit nem tudunk róla. Sokak óhaja 
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volna tehát, hogy a kiváló szerző egy külön 
kötetet szentelve ennek a kérdéskörnek, ter
jessze ki feldolgozói munkáját a határon túlra 
is, amelynek önálló kötetben való megjelené
sére, ha másként nem, akkor alapítványi segít
séggel, bizonyos hogy talál kiadót. 

Mészáros István kötete — hasonlóan ed
digi tevékenysége kiváló eredményeihez — 
nagymértékben gazdagította a hazai művelő
déstörténeti ismereteket: levéltári és könyvtári 
kutatásaival, valamint a korábbi kötetek hasz
nosításával alapvető munkával gyarapította a 
nevelés- és iskolatörténetet, amelynek csak 
látszólag száraz adatai, rövid tényszerű közle
ményei mögött drámaian rajzolódik ki a hazai 
iskolaügy története. Különös erővel mutatko
zik meg az a nagy változás, amelyik a „fordulat 
éve" után, majd a közelmúlt néhány eszten
deje alatt iskoláinkban, művelődésünkben és 
társadalmunkban végbement. Minősítésüket 
majd az utókor iskola történészei, társadalom
tudósai végzik el. 

T. ERDÉLYI ILONA 

Meschendörfer, Hans: Siebenbürgen auf 
alten Karten. Gundelsheim, 1996. Arbeits
kreis für Siebenbürgische Landeskunde. Vu, 
149 1. és 5 tábla. (Historisch-Landeskundli
cher Atlas von Siebenbürgen, Beiheft.) 

Az erdélyi szászság Magyarország keretein 
belül több mint hét évszázadon át élt együtt 
szomszédaival. Az 1918. évet követően ennek 
az időnek egy tizede, tehát mindössze hét év
tized alatt azután — azt csaknem teljesen egé
szében elhagyva — zömmel áttelepült Német
országba. Ezzel gyakorlatilag feladta válasz
tott hazáját a Kárpát-medencében, de még
sem feledve azt. 

Az etnikailag immár szinte megszűntnek 
minősülő népcsoport Németországban élő tag
jai ugyanis élénk kapcsolatot tartanak fenn 
egykori szülőföldjükkel. Az általuk egykor ott 
teremtett kultúra emlékeinek fennmaradásá
ért rendkívül sokat tesznek, amihez megfelelő 
lehetőséget nyújt az immár egységes Német
ország gazdasági ereje. Különösen jól érzékel
hető ez egykori erdélyi településeik jelentős 
épületeinek rendbetételében. Ezeket ugyanis 

az elmúlt évtizedek meglehetősen megvisel
ték, ráadásul a földrengések is sok kárt okoz
tak bennük. Most a német állam és külön
böző alapítványok látványos módon hozzák 
sorra rendbe az egykor túlnyomó részben szá
szok által lakott városok fontosabb építmé
nyeit: templomokat, iskolákat stb. 

De a múlt emlékeinek ez az ápolása a kul
túra számos további területén is tapasztalha
tó. Leszűkítve ennek vizsgálatát immár a Ma
gyar Könyvszemle által képviselt könyvtörté
netre, e téren is jelentős tevékenységet fejt ki 
a Heidelberg közelében fekvő Gundelsheim-
ben székelő „Arbeitskreis für Siebenbürgische 
Landeskunde" (Erdélyi Honismereti Munka
közösség). A magát a korábban Erdélyben 
megjelent helytörténeti periodikumaik folyta
tásának tekintő folyóiratuk {Zeitschrift für Sie
benbürgische Landeskunde) mellett rendsze
resen jelentetnek meg önálló kiadványokat, 
ugyanebben a témakörben, amelyek egy része 
a Magyar Könyvszemle olvasóinak érdeklődé
sére is igényt tarthat. 

Ennek kapcsán megemlíthető, hogy legu
tóbb lefordították németre a retrospektív ma
gyar nemzeti bibliográfia legrégebbi korsza
kát alkotó Régi Magyarországi Nyomtatványok 
elnevezésű kiadvány (RMNy) első kötetéből 
(1471 — 1600) valamennyi erdélyi kiadvány tel
jes ismertetését. Ez önálló kötetben látott 
napvilágot (Alte Siebenbürgische Drucke). Saj
nos a határidők és pénzügyi lehetőségek nem 
adtak módot arra, hogy az 1973-ban napvi
lágot látott magyar kiadványhoz időközben 
megjelent kiegészítések, igazítások és pótlá
sok abba bedolgozásra kerüljenek. így is fon
tos lépés volt ez abban az irányban, hogy ez 
a hazai kiadvány, amelyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia megjelenését követően nívó
díjjal jutalmazott, anyanyelvünk sajnálatos el
szigeteltségét áttörve az eddiginél jóval széle
sebb körben váljék hozzáférhetővé. 

Az egykori erdélyi szászok már említett né
metországi kiadványai közül az alábbiakban 
egy másik, ugyancsak legutóbb napvilágot lá
tott kötet kerül ismertetésre. Ez a München
ben élő, brassói származású Hans Meschen
dörfer munkája az Erdélyt ábrázoló három 
legrégibb térképről: „Lazarus/Tannstetter 1528 
— Johannes Honterus 1532 — Wolfgang Lázi-
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us 1552/56". Az igényes küllemben előállított 
kiadvány szöveges része mellett megtalálható 
ezeknek a térképeknek hasonmása is. Érde
mes itt megjegyezni, hogy mindhárom ma csu
pán egyetlen példányban ismeretes. Közülük 
az első kettőt az Országos Széchényi Könyv
tár őrzi. 

A legkorábbi, egész Magyarországot áb
rázoló térképet 1528-ban nyomtatták Ingol-
stadtban. Meschendörfer ennek Erdélyt ábrá
zoló részét reprodukálta, de az egészet szem
ügyre vette. Foglalkozik a szerzőség megle
hetősen bonyolult kérdésével, ahol is figyel
mét elkerülték Plihál Katalin ezzel kapcsola
tos újabb keletű írásai. (Feltehetően ebben 
— legalábbis részben — a magyar nyelv má
sok számára annyira elszigetelt volta lehet a 
„ludas".) 

Meschendörfer munkája többségében Hon-
terus 1532. évi, Bázelben készített és kizá
rólag Erdélyt, sőt ezen belül is elsősorban a 
szászok lakta vidékeket ábrázoló Chorogra-
phia Transylvaniaeval foglalkozik. A szerző
nek a legapróbb részletekbe hatoló vizsgáló
dása valóban minden igényt kielégít. Az azo
nos méretű hasonmáson kívül kisebbített for
mátumban is közreadott változatban színek
kel emelte ki a szászok által lakott terüle
teket. Ezen felül ennek a térképnek 1546— 
1548 táján Brassóban készült második kiadá
sát, amely csak töredékesen maradt fenn, a 
Honterus által végzett változtatások optikailag 
jól érzékelhető kiemelésével rekonstruálta. 

Itt kell megemlíteni, hogy a Bázelben met
szett térkép egyetlen ma ismert példányát az 
eredeti dúcokról 1539 tájt már Brassóba ha
zaköltözve vonta le feltehetően maga a szer
ző az ott újonnan alapított nyomdájában. A 
második, javított változata is ugyanott készült 
1546—1548 tájt immár brassói papírra. Tehát 
mindkét térkép hazai kiadvány, mégsem ke
rült, illetve nem is fog bele kerülni a RMNy 
elnevezésű bibliográfiába, mert annak egyik 
gyűjtőköri feltétele: „legalább egy sornyi sze
dett szöveg". A Chorographia Transilvaniae 
ezzel szemben — beleértve a feliratokat és 
szöveges részeket is — kizárólag fametszet 
felhasználásával készült. 

Honterus térképe valóban kimagasló je
lentőségű Erdély kartográfiája történetében, 

akárcsak az ő személye a maga korában ha
zánkban. Alig akad hozzá hasonlóan sokol
dalú humanista, aki a latinban és görögben 
való rendkívüli jártassága mellett önálló ki
adványok megírásával érdemben foglalkozott 
joggal és teológiával, földrajzzal és zenével. 
Ráadásul a művészetben sem volt járatlan, hi
szen könyvei igen színvonalas díszítéséhez és 
illusztrálásához a fametszeteket maga véste. 
De a napi élet gyakorlatától sem állott tá
vol, hiszen munkái megjelentetésére nyomdát, 
majd ennek ellátására papírmalmot szervezett 
szülővárosában. Végül, de nem utoljára me
derbe terelte kora nem ritkán túlfűtött vallási 
vitáját, és viszonylag zökkenőmentesen vezet
te át szinte teljes egészükben az erdélyi szá
szokat a lutheri reformációhoz. E nagyformá
tumú személyiségnek egyik „műhelyforgácsa" 
volt a maga nemében szinte egyedülálló Cho
rographia Transilvaniae. 

Meschendörfer leírása a harmadik, Lazius-
féle és Magyarország egészét ábrázoló térkép
ről minden tekintetben hiteles és kellő tájé
koztatást nyújt. A szerző vizsgálódását nyilván 
nem korlátozta a mostani könyvében tárgyalt 
három térképre, hiszen kötetében (144. lap) 
kitűnő, családfa módjára készített összeállítás 
található a 16. században Magyarországról, il
letve Erdélyről készült több mint félszáz kü
lönböző térkép kartográfiai összefüggéseiről. 

BORSA GEDEON 

1000 Jahre Buchmalerei in Göttweig. Son
derausstellung der Bibliothek des Stiftes Gött-
weig/Niederösterreich anläßlich des Milleni-
umsjahres 1996. 27. April bis 31. Oktober 
1996. Text und Gestaltung: P. Dr. Gregor M. 
LECHNER OSB. Bad Vöslau, 1996. Druckhaus 
Grasl. 1761. 

A magyarok előtt már több mint egy év
század óta ismert a göttweigi bencés apátság 
Hungaricumokat őrző könyvtára. A fáradha
tatlan munkabírású P. Gregor Lechner OSB, 
a göttweigi Kunstsammlungen őre, művészet
történész, most a könyvfestészet emlékeiből 
adott közre egy válogatást, amelyben a hang
súly a középkoron van, bár a barokk után, 
még századunk első éveiből is akadt kiállíta-
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nivaló. Az osztrák Stiftek színvonalas kiállítá
si katalógusaiban lévő kódexleírások elsősor
ban művészettörténészeknek szólnak, ez alól 
Lechner könyve sem kivétel. Göttweig sze
rencsés helyzetének köszönhető, hogy a be
mutatott anyag sok fontos darabja vagy hely
ben készült (pl. több mint tíz kézirat a 12. 
századból), vagy valamivel — ám nem évszá
zadokkal — később került a bencések könyv
tárába, néhány pedig a levéltárba. Feltűnhet a 
könyv címében említett „1000 Jahre Buchma
lerei" annak ismeretében, hogy a Stift 1983-
ban ünnepelte fennállásának 900. évforduló
ját: ennek magyarázata, hogy a schwarzwaldi 
St. Blasien bencései, amikor 1094-ben átvet
ték az ágostonos kanonokoktól az 1083-ban 
Altmann, passaui püspök által a Wachau kele
ti bejáratánál kies helyen alapított monostort, 
magukkal hozták könyveiket is. 

A bevezető dolgozat sok egykorú szerző
től vett idézet felhasználásával árnyalt képet 
ad a középkori kódexek világáról. A cassiodo-
rusi „luxus pro Deo" felfogás értelmében ké
szült liturgikus díszkéziratok sokszor e nemes 
szándék ellenére adható, vehető, pontosabban 
elvehető értéktárgyként viselkedtek. A szá
mos középkori példát mellőzve elég legyen az 
1925 — 1938 közötti időszakra utalni, amikor 
a nehéz gazdasági helyzet következtében az 
apátság több ciméliáját volt kénytelen pénz
zé tenni: többek között így került 1935-ben 
az Országos Széchényi Könyvtárba hat Corvi
na. Az irodalomjegyzékben örömmel fedeztük 
fel Hajdú Helga 193 l-es füzetét (Lesen und 
Schreiben im Spätmittelalter, Fünfkirchen 1931). 
A kiállított könyvek jegyzékét a katalógus leí
rásai követik, kiegészülve a kiállításnak helyet 
adó és tapétáikról zöld, kék és sárga szobák
nak nevezett Fürstenzimmer elsősorban ba
rokk festményeinek ismertetésével (ennek a 
résznek egyébként külön bibliográfiája van). 

Hét csoportba osztja Lechner az anyagot: 
A — Biblica, B — Väterliteratur, Exegese, 
C — Liturgica, D — Gebetbücher, Stunden
bücher, E — Profana, F — Scientia, G — 
História. Ezt egyszerűbben lett volna célsze

rű beosztani: a C és a D csoport egybevoná-
sa révén a helyére kerülhetne a D2-vel jelzett 
ferences breviárium, a Stundenbücher pedig 
nem mások, mint egyéni használatra szánt li
turgikus könyvek. A História csoportban leírt 
Bessel-Missale (G10), bár tényleg fontos emlé
ke a nagy apát, Gottfried Bessel (1714-1749) 
tevékenységének és a Stift történetének, azért 
mégiscsak a liturgikus emlékek közé tartozik. 
Hasonlóképpen az E és az F csoport is ter
mészetszerűleg egy egységet képezne: Aratos 
„profán" Phainomenaja (El) korának „tudo
mánya" volt, ugyanúgy mint a Scientia közé 
sorolt, asztronómiai és aritmetikai traktátuso-
kat tartalmazó 15. századi miscellanea kézirat 
(F3), mint ahogy „tudomány" volt (és ma is 
az) a „profán" Priscianus grammatikája (E2). 
Egyébként a leírások minősége kárpótolja az 
olvasót a munka hevében nem egészen át
gondolt csoportosítási következetlenségekért. 
Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a három 
kéziratot, amelyek eredetileg a közelben fekvő 
Ranna pálos monostorában voltak, és csak a 
Pálos rend feloszlatása után kerültek jelenlegi 
őrzési helyükre: rannai pálos eredetű a kata
lógusban B17-es számú Cod. lat. 223. (Spé
culum humanae salvationis), ami a C7 pálos 
misekönyvvel együtt megfordult Rómer Flóris 
kezében még 1881-ben (Könyvtári búvárlataim 
Altenburgban és Göttweigban. = MKsz 1881.), 
és a Cl l-es pálos misekönyv. 

Az egyes leírások az illető exponatum tar
talmi ismertetésével kezdődnek, a díszítések 
(iniciálék) művészettörténeti értékelésével és 
az ebből fakadó, sokszor más emlékekkel va
ló összehasonlításból adódó datálással és lo
kalizálással folytatódnak, majd egy rövidített 
kodikológiai leírás után a vonatkozó szaki
rodalommal végződnek. Minden egyes tételt 
egészoldalas, jó minőségű színes kép illuszt
rál, bár eredeti nagyságukat csak a Schrift-
spiegel/Schriftblock mérete alapján lehet el
képzelni. 
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