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MONOK ISTVÁN 

A magánkönyvtárak és az olvasás a korai újkorban 

Vázlat az elmúlt ötven év európai kutatástörténetéről
1
 

Annak ellenére, hogy az elmúlt ötven évben is számos helyen folyt komoly tu- 
dományos eszmecsere arról, hogy mi is tulajdonképpen a könyvtörténet,

2
 valójá- 

ban senki sem állapìtotta meg, hogy nem létezik. Legalábbis olyan könyvtörténet 
nem, amely egykori valóságában, az erre a valóságra vonatkozó forrásaiban, a for- 
rásfeltárás módszereiben, illetve a feltárt forrásanyag interpretációs módjaiban 
egyetlen, egységes európai könyvtörténet lenne. Könyvtörténetek persze léteznek, 
és ezek hasonlóságai, vagy különbözőségeinek vizsgálata egyszer talán lehetővé 
teszi egy európai könyvtörténet megìrását. Persze, attól függően, hogy kik, milyen 
eruditióval, melyik ország irányìtásával vállalják ezt a feladatot, eltérő lesz az ered- 
mény. A Hendrik D. L. Vervliet szerkesztette monumentális könyv az 5000 éves 
könyvtörténetről például elfeledkezett a szláv ìrásbeliség és könyvkultúra létezé- 
séről.

3
 Ahogy a sok tekintetben modern, és fontos eredményeket hozó gráci vállal- 

 

1 Magától értetődően a jegyzetekben csak az irányadó, összefoglaló jellegű tanulmányokra hi-

vatkozok. 
2 Beiträge zur Geschichte des Buches und seiner Funktion in der Gesellschaft. Festschrift für Hans 

Widmann zum 65. Geburstag am 28. März 1973. Hrsg. von Alfred SWIERK. Stuttgart, 1974.; RAABE, 

Paul: Was ist Geschichte des Buchwesens? Überlegungen zu einem Forschungsbereich und einer 

Bildungsaufgabe. = Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Nr. 38. 1976: 

Buchhandlungsgeschichte. Eine Beilage der Historischen Kommission der Börsenvereins. 319–330.; 

Bibliotheksgeschichte als wissenschaftliche Disziplin. Beiträge zu Theorie und Praxis. Hrsg. von 

Peter VODOSEK. Hamburg, 1980. /Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens. Bd. 

7./; HUMPHREYS, K. W.: The Book and the library in society. = Library History (7.) 1986. 105–118.; 

JÄGER, Georg: Historische Lese(r)forschung. In: Die Erforschung der Buch- und Bibliotheksge- 

schichte in Deutschland. Hrsg. von Werner ARNOLD, Wolfgang DITTRICH, Bernhard ZELLER. 

Wiesbaden, 1987. 485–507.; MARTIN, Henri-Jean: Pour une histoire de la lecture. In: UŐ.: Le livre 

françaises sous l’Ancien Régime. Paris, 1987. 227–260.; RAABE, Paul: Bibliotheksgeschichte und 

historische Leserforschung. Anmerkungen zu einem Forschungsthema. = Wolfenbütteler Notizen 

zur Buchgeschichte (7.) 1982. 433–441. 
3 Liber librorum, 5000 ans d’art du livre. Présenté par Hendrik D. L. VERVLIET. Bruxelles, 

1973. Arcade. 
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kozás mellé is rengeteg kérdőjel tehető.
4
 Az egyes nemzeti nagy összefoglalások 

persze sokkal homogénebb – és egyben hitelesebb – képet mutatnak.
5
 

A húsz évvel ezelőtti európai politikai rendszerváltás után egyre több jel mutat 
arra, hogy a nyugat-európai könyvtörténeti műhelyek legalább benyomást sze- 
retnének szerezni a Közép-Európában történetekről, ha nagykorosìtása ennek 
a területnek még várat is magára. Pedig számos szempontból különösen érdekes 
forrásanyaggal rendelkeznek e terület könyvtárai, levéltárai és múzeumai. Csak 
példaként emlìtem az oralitás és ìrásbeliség egymás mellett élését, a kéziratos könyv 
20. századig való fennmaradását és szerepvállalását a nyomtatott médiumok mel- 
lett a hagyományok rögzìtésében és átadásában.

6
 De emlìthetném a hallatlanul 

érdekesen összetett vallási viszonyok megjelenését a könyvtörténetben (nyugati-, 
és keleti kereszténység, katolikus és protestáns világ, szélsőséges teológiai irá- 
nyok intézményesülése, iszlám és kereszténység együttélése, zsidó, és judaizáló, 
továbbá örmény csoportok folyamatos jelenléte stb). A magánkönyvtárak kuta- 
tása minden emlìtett szempontból eredményekkel kecsegtet. 

A könyv-, könyvtár- és olvasástörténet szempontjából – még ha nagyon leegy- 
szerűsìtő is a megközelìtés – határozottan kell látni, hogy egy kulturális és tudo- 
mányos értelemben kisugárzó, vagy alapvetően befogadó területről, országról, 
népről van-e szó. Ha ezt látjuk, azt is megértjük, hogy esetenként másként kell 
a témát (könyvtörténet) kutatni: mások a forrásai, más a források összeségének 
áttekinthetősége. Csak három példát emlìtek: amìg Magyarországon, az egykori 
Kárpát-medencében a 16. században nem egészen 900 könyv jelent meg (ennyi 
cìmről van szó), addig Itáliában közel 200.000, a német nyelvterületen 150.000, 
és hasonló a franciaországi könyvtermés mennyiségi mutatója is. Ennek megfe- 
lelően a magyar retrospektìv nemzeti bibliográfia megteheti, hogy minden cìm, 
minden kiadásának megìrja a történetét, vagyis maga a bibliográfia egy multi- 
diszciplináris megközelìtéssel megìrt kézikönyv. Az itáliai kollégák pedig a Bib- 
liát kihagyva, megfeneklenek a Cicero-, vagy éppen a Corpus Juris-kiadások 
cìmeinek a számbavételénél, és ekkor még csak az ábécé elején tartanak. A né- 
 

 
4 Geschichte der Buchkultur. Bde 1–9. Hrsg. von Otto MAZAL. Graz, 1999– , Akademische Druck- 

und Verlaganstalt. 
5 Csak három eltérő módszertani alapokon megìrt összefoglalást emlìtek: BUZAS, Ladislaus: 

Deutsche Bibliotheksgeschichte. Bde. 1–3. Wiesbaden, 1975–1978. Ludwig Reichert. /Elemente 

des Buch-und Bibliothekswesens, Bde 1–3./; Histoire des bibliothèques françaises. Vol. I–IV. 

Paris, 1989–1992. Promodis, Éditions du Cercle de la Librairie; The Cambridge History of the Book 

in Britain. Vol. I–VII. Cambridge, 1997–2005. Cambridge University Press – ez utóbbi ugyan 

„könyvtörténet” cìmen, de a könyvgyűjtés és a könyvhasználat története is egyben. 
6 A Robert Chartier és Alfred Messerli szervezte nagyszerű bázeli konferenciák anyaga jól pél- 

dázza a módszer kiválóságát, és egyben a szűkebb területi szemlélet – a látókör lezárul Bécsnél – 

hiányosságait: Lesen und schreiben in Europa. Hrsg. von Alfred MESSERLI, Roger CHARTIER. Basel, 

2000. Schwabe Verlag; Scripta volant, verba manent, Schriftkulturen in Europa zwischen 1500 und 

1900. Hrsg. von Alfred MESSERLI, Roger CHARTIER. Basel, 2007. Schwabe Verlag. 
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met kutatás persze rendezettebb és kitartóbb, de sokkal könnyebb dolguk nekik 
sincsen. Vagy álljon itt egy másik példa: 30 év alatt a Kárpát-medencében fenn- 
maradt, vélhetően összes ingóságösszeìrást kézbe tudtuk venni tervezhető módon, 
egy 30 éve folyó alapkutatás keretében. Közel 2000 könyvjegyzék került ìgy 
elő az 1530–1750 közötti időszakból. Ha azonban azt nézzük, hogy (mondjuk) 
csak Simancasban, a spanyol állami levéltárban, egy 16. századi év levéltári anya- 
gainak mutatója olyan terjedelmű, mint egy magyarországi megye levéltárának 
teljes 16. századi anyaga, akkor oktalanság elvárni a spanyol könyvtörténet ku- 
tatóitól, hogy nézzék már át végre az összes spanyol területen két évszázadból 
fennmaradt összeìrást. A harmadik példaként megemlìtem, hogy a közép-európai 
régió könyvtáraiban fennmaradt régi könyvanyag lényegesen több tulajdonosi 
bejegyzést őriz, mint a nagy nyugat-európai központokban. A könyvhiányt ez 
a jelenség is jelzi, vagyis a nyomtatott könyvek kézìrásos bejegyzéseinek kuta- 
tása jelentőségében nagyobb ezen a területen. Nem mellékesen: ezzel megnő 
a könyvhasználati szokások kutatási lehetősége. 

Összegezve az eddigieket: más a könyvtermés, más a fennmaradt forrásanyag 
(nyilván más volt az egykori könyvkultúra gazdagsága is), ìgy más lehetőségek 
adódnak az interpretációra: a szegénység ìgy előny is lehet. Lehetővé válik teljes 
területek, társadalmi rétegek, szakmai- és vallási csoportok magánkönyvtárainak, 
olvasmányainak, olvasási szokásainak a vizsgálata. – De kezdjük az elején az 
ötven év magánkönyvtárakkal foglalkozó kutatásainak történetét. 

A hagyatéki összeírások kutatása könyvtörténeti szempontból 

Lucien Febvre másfél évtizeddel a L’Apparition du livre megjelenése (1958) 
előtt az Annales hasábjain kiadott egy alapvető tanulmányt: „Ce qu’on peut trouver 
dans une série d’inventaires mobiliers”.

7
 Természetesen tudom, hogy a két háború 

között az Annales iskola már számos alapvető monográfiát közült a „Mindennapok 
története (Histoire de la vie quotidienne)” körében, de a hagyatéki összeìrás, mint 
forrás szisztematikus kutatását, a különféle javak (ékszerek, ruhák, edények, búto- 
rok, képek, és persze könyvek) együttes értékelését Febvre e tanulmányában java- 
solta. A könyvtörténeti vonatkozások kutatásában is voltak előzmények, hiszen 
sok országból tudunk példákat emlìteni, a magyarországi városoktól

8
 Frankfur- 

 
7 FEBVRE, Lucien: Ce qu’on peut trouver dans une série d’inventaires mobiliers. = Annales 

d’histoire sociale 1941. 41–54. 
8 IVÁNYI Béla az 1929–34-es években közölte a felvidéki és erdélyi városok némelyikének hagya- 

téki összeìrás anyagában talált 16. századi könyvjegyzékeket: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák 

Magyarországon (1600-ig). = Magyar Könyvszemle (36.) 1929. 33–48, 193–208.; (37.) 1930., 

113–128, 296–302., (38.) 1931., 60–63.; (39.) 1932/34., 13–88.; új kiadásban, a kéziratban maradt 

17. századi résszel együtt: A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. 

Sajtó alá rend. és a függeléket összeáll.: HERNER János, MONOK István. Szeged, 1983. JATE. /Adattár 

XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11./ 
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tig.
9
 De ezek a kutatások esetlegesek voltak. Az ötvenes évek közepén megjelent 

Hildegard Neumann monográfiája a tübingeni polgárság olvasmányairól (18– 
19. század),

10
 majd a 16. századi párizsi szakértelmiségiek (orvosok, jogászok stb.) 

hagyatéki összeìrásainak könyves anyagának elemzése Roger Doucet-től.
11

 Na- 
gyon fontosnak látom megemlìteni, hogy az erdélyi magyar történeti kutatás nagy 
öregje, Jakó Zsigmond, 1957-ben nagyon modern szemlélettel reagált az Annales 
módszereire,

12
 minden bizonnyal annak köszönhetően, hogy a romániai tudomá- 

nyosságban a francia történetìrás nagyobb echóra lelt (sok monográfiát románra 
is lefordìtottak, ìgy ő is találkozhatott ezekkel), mint Magyarországon, ahol ez 
a fajta kutatási program szervezetten csak az 1980-as években indult el. 

Henri-Jean Martin előbb – a Febvre-el közös monográfia megjelenése után – 
elemezte, és kiegészìtette Doucet anyagát,

13
 és felkészült a tìz év múlva, 1969-ben 

megjelent nagy összefoglalásának megìrására, a könyv párizsi, 17. századi társa- 
dalomtörténetére.

14
 A 60-as, 70-es évek divatja a társadalomtörténet volt a törté- 

neti elemzésekben, ìgy a hagyatéki összeìrás slágerforrássá lépett elő. Sorra jelen- 
tek meg az egyes városok (Lyon,

15
 Amiens,

16
 területek (Bretagne,

17
 Savoie

18
), 

illetve társadalmi rétegek anyagi (és egyben könyv-) kultúráját elemző könyvek, 
tanulmányok, és néhány elméleti ìrás után,

19
 a hetvenes évek végén két nagyobb 

 

09 WITTMANN, Walter: Beruf und Buch im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Erfassung und Glie- 

derung der Leserschaft im 18. Jahrhundert, insbesondere unter Berücksichtigung des Einflusses auf 

die Buchproduktion unter Zugrundelegung der Nachlassinventare des Frankfurter Stadtarchivs für 

die Jahre 1695–1705 und 1796–1805. Frankfurt am Main, 1934. 
10 NEUMANN, Hildegard: Der Bücherbesitz der Tübinger Bürger von 1750–1850. Ein Beitrag 

zur Bildungsgeschichte des Kleinbürgertums. Tübingen, 1955. 
11 DOUCET, Roger: Les bibliothèques Parisiennes au XVIe siècle. Paris, 1956. 
12 JAKÓ Zsigmond: Az otthon és művészete a XVI–XVII. századi Kolozsváron. In: Kelemen Lajos 

Emlékkönyv. Bukarest–Kolozsvár, 1957. /A Bolyai Tudományegyetem Kiadványai I. Tanulmá- 

nyok/ 361–393. 
13 MARTIN, Henri-Jean: Ce qu’on lisait à Paris au XVIe siècle. = Bibliothèque d’Humanisme et 

Renaissance (21.)1959. 222–230. 
14 MARTIN, Henri-Jean: Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle. Vol. I–II. Genève, 

1969. Droz. /Histoire et civilisation du livre/ 
15 GARDEN, M.: Les inventaires après décès: sources global de l’histoire sociale lyonnaise au 

juxtaposition de monographies familiales. = Cahiers d’Histoire (12.) 1967. 153–173. 
16 LABARRE, Albert: Le livre dans la vie amiénoise de seizième siècle. L’enseignement des inven- 

taires après décès. Paris–Louvain, 1971. 
17 MEYER, Jean: La noblesse bretone au XVIIIe siècle. Vol. I–II. Paris, 1966. 
18 NICOLAS, Jean: La Savoie au 18e siècle. Noblesse et bourgeoisie. Vol. I–II. Paris, 1978. 
19 POISSON, Jean-Paul: De quelques nouvelles utilisations des sources notariales en histoire 

économique (XVIe–XIXe siècles). = Revue Historique (249.) 1973. 5–22.; WEYRAUCH, Erdmann: 

Datenverarbeitung als Quellenkritik? Untersuchungen zur Notwendigkeit und Methode der Analyse 

prozessproduzierten historischer Daten am Beispiel der Stichprobenziehung aus fiskalischen Re- 

gistern frühneuzeitlicher Städte. In: Die Analyse prozess-produzierter Daten. Hrsg. von Paul J. MÜL- 

LER. Stuttgart, 1977. /Historisch- Sozialwissenschaftliche Forschungen 2./ 141–178.; BAULANT, 
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nemzetközi konferencián
20

 összegezték a forrástìpus jellemzőit. A nyolcvanas 
években folytatódott a hagyatéki összeìrások szisztematikus kutatása, és látványos 
eredményeket hozott, főleg a polgárság, illetve a kis-, és középnemesség magán- 
gyűjteményeinek megismerésében. Módszertanilag kiérlelt monográfiák (mint 
a német kisváros Kitzingen,

21
 Lipcse,

22
 Strasbourg,

23
 Piacenza,

24
 Firenze,

25
 Nápoly,

26
 

vagy Barcelona
27

 bemutatása, Normandia,
28

 Bordeaux környéke,
29

 vagy Romagna 
nemesi kultúrájának leìrása

30
), és emellett a francia és német példa alapján Ang- 

liában,
31

 a skandináv országokban,
32

 Csehszlovákiában,
33

 illetve Magyarorszá- 

                                                                                                                                  
Micheline: Die Kodierung von Nachlassinventaren. In: Quantitative Methoden in der Wirtschafts 

und Sozialgeschichte der Vorneuzeit. Hrsg. von Franz IRSIGLER. Stuttgart, 1978. /Historisch- Sozial- 

wissenschaftliche Forschungen. 4./ 101–126. 
20 Les actes notariés. Source de l’histoire sociale XVIe–XIXe siècles. Publ. par Bernard VOGLER. 

Strasbourg, 1979.; Probate inventories. A new source for the historical study of wealth, material 

culture and agricultural development. Papers presented at the Leeuwenborch Conference (Wagenin- 

gen, 5–7. May 1980). Ed by Ad van der WOUDE, Anton SCHURMAN. Wageningen, 1980. 
21 BÁTORI, Ingrid–WEYRAUCH, Erdmann: Die bürgerliche Elit der Stadt Kitzingen. Studien 

zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte einer landesherrliche Stadt im 16. Jahrhundert. Tübingen, 

1982. 
22 HEIMBÜRGE, Günter: Literaturvermittlung in Leipzig in der Zeit von 1650 bis 1700. Diss. A. 

Potsdam, 1982. MSS, HAB BB 27 4182 
23 CHRISMAN, Miriam Usher: Lay Culture, Learned Culture. Books and Social Change in Stras- 

bourg, 1480–1599. New Haven, London, 1982. Yale University Press. 
24 ANELLI, Vittorio–MAFFINI, Luigi–VIGLIO, Patrizia: Leggere in provinzia. Un censimento delle 

biblioteche private a Piacenza nel Settecento. Bologna, 1986. Il Mulino. /Cultura e vita civile nel 

Settecento/ 
25 BEC, Christian: Les livres Florentins, 1413–1608. Firenze, 1984. Olschki. /Biblioteca di „Let- 

tere Italiane” Studi e testi, XXIX./ 
26 TROMBETTA, Vincenzo: Storia e cultura delle biblioteche Napoletane. Librerie private, istitu- 

zioni francesi e borboniche, strutture postunitarie. Napoli, 2002. Vivarium. /Crisopoli. Collana 

di bibliografia e storia delle biblioteche 2./ 11–192. 
27 PEÑA, Manuel: Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas (Barcelona, 1473–1600). Lleida, 

1996. Milenio, 155–193. 
28 VARRY, Dominique: Recherche sur le livre en Normandie: Les bibliothèques de l’eure à la 

fin du XVIIIème siècle, d’aprés les saisies revolutionnaires. Tom. 1–2. Thèse de 3e cycle. Uni- 

versité de Paris I. Panthéon-Sorbonne. 1985. Manuscript, ENSSIB, Lyon, Documentation de re- 

cherche. 
29 FIGEAC, Michel: La culture nobiliaire au travers des bibliothèques: l’exemple bordelais à la 

fin du XVIIIe siècle. = Revue Francaise d’Histoire du Livre 1986. 389–413. 
30 Biblioteche nobiliari e circolazione del libro tra Settecento e Ottocento. Atti del Convegno 

nazionale di studio, Perugia, 29–30 giugno 2001, a cura di Gianfranco TORTORELLI. Bologna, 

2002, Pendragos. 
31 Private Libraries in Renaissance England. A Collection and Catalogue of Tudor and Early 

Stuart Book-list. Volume(s) I–V. General ed. Robert J. FEHRENBACH. Ed. in the UK: Elisabeth 

S. Leedham-Green. New York–Marlborough, 1992–1998. 
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gon
34

 is beindult a források közlése, és elemzése. Magyarországon is megszülettek 
az első, egy-egy város kora újkori olvasmányműveltségét bemutató kismonográ- 
fiák,

35
 illetve a hozzájuk kötődő elméleti irodalom.

36
 Külön tanulságokkal szolgál 

egy-egy társadalmi csoport, mint például a Valladolid környéki nők, olvasmányai- 
nak elemzése (természetesen a forrásbázist jelentősen kibővìtve).

37
 

Más források, elsődlegesen a tulajdonosi bejegyzések kutatása 

Kétségtelen, hogy a hagyatéki összeìrások, az árvasági ügyek peres iratai, illetve 
általában a hagyatékozással kapcsolatos iratok bizonyultak a magánkönyvtárak 
történeti feltárásában a leggazdagabb forrásanyagnak, azonban nem kell elfeled- 
kezni a többi forrástìpusról sem,

38
 amelyek kutatásában az elmúlt 50 év minden 

országban eredményeket hozott. Ráadásul minden forrástìpus az elemzés más-más 
multidiszciplináris lehetőségét adta. E tanulmány keretében nem lehet valamennyi 
forrást külön bemutatni, de mindenképpen utalnom kell a canonica visitatio jegy- 
zőkönyveiben fennmaradt magánkönyvtár-összeìrásokra (a pap könyvtára), amely, 

                                                                                                                                  
32 JARRICK, Arne: Borgare, smafolk och böcker i 1700-talets Stockholm. = Historisk tidskrift 

1990. 191–228.; GRÖNROOS, Henrik–NYMAN, Ann-Charlotte: Boken i Finland, Bokbeständet hos 

borgerskap, hantverkare och lägre sociala grupper i Finlands städer enligt städernas bouppteck- 

ningar 1656–1809. Helsingfors, 1996. 
33 CICAJ, Viliam: K niektorym otázkam vyskumu súkromnych kniznic obivatel’ov nasich miest 

v období neskorého feudalismu. (Városaink lakossága magánkönyvtárai kutatásának egyes kérdé- 

seihez a kései feudalizmus korában.) Kniha, 1981. 28–38.; POKORNY, Jiri: Die Lektüre von Prager 

Bürgern im 18. Jahrhundert (1700–1789). In: Bürgertum in der Habsburger Monarchie. Hrsg. von 

Ernst BRUCKMÜLLER et alii. Wien–Köln, 1990. 149–161. 
34 KEVEHÁZI, Katalin: Aufarbeitung und Publikation von ungarischen Bücherverzeichnissen aus 

der Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert. = Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 1985. 68–77.; 

a kutatás eredményeinek összefoglalása: MONOK, István: Vingt ans de recherche sur la culture du 

livre dans le Bassin des Carpates. = Revue Française d’Histoire du Livre, Genève, 2001, Droz, 

199–222.; UŐ.: Die Buch- und Lesekultur in Ungarn der frühen Neuzeit. Teilbilanz der Ergebnisse 

einer langen Grundlagenforschung (1980–2007). = Mitteilungen der Gesellschaft für Buchfor- 

schung in Österreich. 2008/1. 7–31. 
35 Lásd az „Olvasmánytörténeti dolgozatok” sorozat egyes darabjait. Felsorolásuk: MONOK, 

István: Vingt ans de recherche … i. h. (34. jegyzet) függelékében. 
36 FARKAS Gábor: A 16–17. századi polgári könyvtárak típusai. = Magyar Könyvszemle 1992. 

100–121. 
37 CÁTEDRA, Pedro M.– ROJO, Anastasio: Bibliotecas y lecturas de mujeres, siglo XVI. Madrid, 

2004. Instituto de Historia del Libro y de la Lectura. 
38 Az olvasmánytörténeti forrásfeltárás első szakasza után megpróbáltam egy forrástipológiá- 

ban összegezni az összegyűlt ismereteket: MONOK István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek 

Magyarországon, 1526–1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Szeged, 1993. Scriptum. 

/Olvasmánytörténeti Dolgozatok V./ 
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együttesen a plébániai könyvtárral a középkortól kezdődően
39

 jól mutatja, milyen 
jelentős szerepe volt a kisebb közösségek számára történő hagyomány-, és isme- 
retátadásban a lelki vezetőnek.

40
 Hallatlanul nagy szakirodalma van a könyvjegy- 

zékek elméleti értékelésének,
41

 és nem véletlenül holland, angol és német szerzők 
hangsúlyozták leginkább a kereskedelmi,

42
 és az aukciókatalógusok

43
 könyvtár- 

történeti fontosságát. 
Mindenképpen szeretnék azonban kitérni arra, a bevezetőben már emlìtett je- 

lenségre, hogy a közép-európai régióba került, és máig fennmaradt könyvek sok- 
kal inkább összefirkáltak, mint Európa nyugatibb részein. Jó példa erre az erdélyi 
régi könyvtári anyag szervezett kutatása, amely már a 60-as években elkezdődött 
egyrészt Jakó Zsigmond útmutatásai alapján a magyar intézményi könyvtárak- 
ban (ennek egyik szép emléke a fiatalon elhunyt Dankanits Ádám könyve),

44
 más- 

 
39 Vö.: COULET, Noël: Les visites pastorales. Turnhout, 1977. Brepols. /Typologie des sources 

du Moyen Age occidental. Fasc. 23./ 
40 Legutóbb 2007-ben rendeztek erről nemzetközi konferenciát Wolfenbüttelben (anyaga még 

nem jelent meg): „Identitätsbildung und Kulturtransfer im europäischen Niederkirchenwesen der 

Vormoderne”; a közép-európai helyzetről ezzel kapcsolatosan: HOLL, Béla: Lo sviluppo del pensiero 

teologico alla luce del patrimonio librario del clero cattolico ungherese del primo periodo dell’Illu- 

minismo. In: Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo. Rapporti Italo–Ungheresi dalla 

presa di Buda alla Rivoluzione Francese, a cura di Béla KÖPECZI e Péter SÁRKÖZY. Bp. 1982. 

211–224.; Lesestoffe und kulturelles niveau des niederen Klerus. – Jesuiten und die nationalen 

Kulturverhältnisse Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. 

Hrsg. von István MONOK, Péter ÖTVÖS. Vorwort von Frédéric BARBIER. Szeged, 2001. Scriptum. /Ol- 

vasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám III./ 
41 RAABE, Paul: Bibliothekskataloge als buchgeschichtliche Quellen. Bemerkungen über gedruckte 

Kataloge öffentlicher Bibliotheken in der frühen Neuzeit. In: Bücherkataloge als buchgeschichtliche 

Quellen in der frühen Neuzeit. Hrsg. von Reinhard WITTMANN. Wiesbaden, 1984. /Wolfenbütteler 

Schriften zur Geschichte des Buchwesens. Bd. 10./ 275–297.; BÜREN, Veronika Gerz von–NEB- 

BIAI, Donatella: Les catalogues de bibliothèque comme source pour l’histoire intellectuelle: le cas 

de trois bibliothèques monastiques française à la fin du XVe siècle. In: La France de la fin du 

XVe siècle. – Renouveau et apogée. Actes du Colloque Internationale du CNRS. Publ. sous la direc- 

tion de Bernard CHEVALIER, Philippe CONTAMINE. Paris, 1985. 283–299. 
42 RICHTER, Günter: Die Sammlung von Drucker-, Verleger- und Buchführerkatalogen in den 

Akten der kaiserlichen Bücherkommission. In: Festschrift für Jozef Benzing zum 60. Geburstag. 

Wiesbaden, 1964. 317–372.; Verlegerplakate des XVI. und XVII. Jahrhunderts bis zum Beginn 

des Dreissigjähriges Krieges. Hrsg. von Günter RICHTER. Wiesbaden, 1965; Die Messkataloge des 

sechzehnten Jahrhunderts. Faks. Ausgabe, Hrsg. von Bernhard FABIAN. Bd. 1–4. New York–Hil- 

desheim, 1972–1974. 
43 WENDT, Bernhard: Antiquariatskataloge als bibliographische Hilfsmittel für Reformations- 

drucke. In: Festschrift für Jozef Benzing zum 60. Geburstag. Wiesbaden, 1964. 476–491; GEBAUER, 

Hans Dieter: Bücherauktionen in Deutschen im 17. Jahrhundert. Bonn, 1981. /Bonner Beiträge 

zur Bibliotheks- und Bücherkunde. Bd. 28./; SELM, Bert van: A list of Dutch book auction sale 

catalogues printed before 1611. = Quaerendo (12.) 1982. 95–129. 
44 DANKANITS Ádám: XVI. századi olvasmányok. Bukarest, 1974. Kriterion. (németül: Bearb. 

von Gustav GÜNDISCH. Bukarest, 1982: /Lesestoffe des 16. Jahrhunderts in Siebenbürgen./) 
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részt Gustav Gündisch vezetésével a szász gyűjteményekben.
45

 Nem jelenti ez azt, 
hogy ne találnánk bármely országban kiváló forrásanyagot a bejegyzések külön- 
féle tìpusainak vizsgálatához, illetve, hogy ne lenne a kérdésnek kiterjedt irodal- 
ma.

46
 Az olvasási szokások vizsgálata is jelentős részben ezeken a jegyzeteken 

alapul. A magánkönyvtárak kialakulása szempontjából azonban a könyvben sze- 
gényebb, a könyvkereskedelmet tekintve szervezetlenebb területeken egy köny- 
vet sok generáció használt. És ennek nyoma is van a fennmaradt példányokon. 
Egy-egy családban nem biztos, hogy az olvasni tudás értékként öröklődött, az 
özvegy, illetve az örökös gyermekek gyakran eladták az elhunyt könyveit (vagy 
mert nem érdekelte őket, vagy mert anyagilag rászorultak az értük kapott ösz- 
szegre). Így különösen nagy jelentősége van a régi könyvállományok közös kata- 
lógusának (persze, ha a leìrások tartalmazzák a proveniencia-adatokat, és minden 
kézìrásos bejegyzést is), elsődlegesen a világméretben gondolkodó Consortium 
of European Research Libraries adatbázisának (Eureka).

47
 Az ilyen adatbázisok 

segìtségével rekonstruálni lehet teljesen szétszóródott könyvtárakat is. Példaként 
itt csak két magyarországi humanista esetét emlìtem. Az egyik Oláh Miklós,

48
 aki- 

nek könyvei ma négy országból ismertek, vagy Dudith András, akinek könyvei 
egy ponton a svéd történelemmel is összekötődtek, Itáliából, Horvátországon és 
Magyarországon át Sziléziába vándoroltak, majd Morvaorszából kerültek Uppsa- 
lába, ahonnan egyes darabok Hollandiába, vagy Rómába is eljutottak.

49
 

Sok tekintetben külön fejezetet képez a nyomtatott ex librisek kutatása, hiszen 
a művészettörténeti vonatkozásai jelentősek, de mindenképpen összekapcsolódik 
a kézìrásos bejegyzések kutatásával.

50
 Nem nagyon gyakori – főként főúri kör- 

nyezetben, vagy bibliofil gyűjtő esetében –, ha olyan forrásegyüttessel rendelke- 
zünk, ahol a korból ismerjük egy tulajdonos könyveinek összeìrását, esetlegesen 
könyvszámlákat, levelezést a könyvtár gyarapìtásáról, és magukat a könyveket 
is. Igazából ìgy lenne figyelemmel követhető a gyűjtés folyamata, a könyvtár rend- 
jének kialakìtása, illetve a tulajdonos olvasási szokásairól is képet alkothatunk. 
  

 
45 GÜNDISCH, Gustav: Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen. Ausgewählte Auf- 

sätze und Berichte. Köln–Wien, 1987. Böhlau. /Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. 14./ 
46 Az egyik legjelentősebb monográfia: PEARSON, David: Provenance research in book history: 

a handbook. London, 1994. 
47 Vö: Books and their owners: Provenace information and the European cultural heritage. 

Papers presented on 12 November 2004 at the CERL conference hosted by the National Library 

of Scotland, Edinburgh. Ed. by David J. SHAW. London, 2005. CERL. 
48 SZELESTEI NAGY László: Oláh Miklós könyvtáráról. In: Program és mítosz között. 500 éve 

született Oláh Miklós. Szerk.: MÓZES Huba. Bp. 1994. Szent István Társulat, 51–69. 
49 András Dudith’s Library. A partial reconstruction. Compiled and with an introduction by 

József JANKOVICS, István MONOK. Szeged, 1993. Scriptum. 
50 Itt csak két romániai példát emlìtek, mint összefoglaló kutatási eredményt: STAMATOPOL, 

Rodica: Ex libris in colectiile Bibliotecii Nationale a Romaniei. Catalog. Vol. 1–2. Bucuresti, 2001– 

2002.; DEÉ NAGY Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár ex librisei. Bp.–Kolozsvár, 

2001. Balassi, Polis. 
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A könyv mint a gyűjtés tárgya: arisztokrata és tudós könyvtárak 

Ez az a területe a könyv-, és könyvtártörténeti kutatásoknak, amely leginkább 
feldolgozott a 19–20. század folyamán. Az elmúlt ötven évben az arisztokrata 
gyűjtemények összefoglaló bemutatása az egyes országok könyvtártörténeti monog- 
ráfiáiban történt meg, illetve számos tanulmány született, amely a gyűjtés össze- 
tett jellegét elemezte,

51
 és azt a folyamatot, ahogy – párhuzamosan a művészeti-, 

a zenei-, a szìnházi élettel – a könyvtáron keresztül egy-egy bibliofil kulturális 
ìzlése jellemezhető.

52
 Ez is egy olyan terület, amely Európa keleti, és a nyugati 

területein különbözőképpen elemezhető, hiszen az arisztokrata udvarok anyagi 
lehetőségei jelentősen eltértek egymástól, arról nem is beszélve, hogy a keleti te- 
rületek főúri családjai egyszer jelentős számban protestánsok lettek, majd reka- 
tolizáltak. A birtokaikon lévő, javarészt általuk teremtett kulturális intézményi 
rendszer (egyház, iskola, könyvtár, nyomda), a patrónus család confessio-váltá- 
sával együtt alakult át. Vagyis ezek a családok, a saját kulturális ìzlésükkel való 
törődés helyett, kénytelenek voltak a környezetük ellátásával, ìgy könyvtári ellá- 
tásával is törődni.

53
 

Hasonlóan lényeges különbözőségek mutatkoznak a tudós könyvtárak össze- 
hasonlìtásakor. Ne feledjük el, hogy a közép-európai tudós szinte kizárólag kül- 
földi tartózkodása alatt tudta könyvgyűjteményét maga összeállìtani, hiszen a saját 
hazájában nem voltak könyvesboltok, illetve szervezett könyvkereskedelem. Ezért 

 
51 Coleccionismo y bibliotecas (siglos XV–XVIII). Dir. por Marìa Luisa LÓPEZ-VIDRIERO, Pedro 

M. CÁTEDRA. Salamanca, 1998. Universidad de Salamanca.; DE BENEDICTIS, Cristina: Per la storia 

del collezionismo italiano: fonti e documenti. Firenze, 1998. Ponte alle Grazie. 
52 Kiváló összefoglalást adott erről a jelenségről RAINES, Dorit „La biblioteca del collezionista – 

una palestra del ’gusto’ artistico?” cìmű előadásában Velencében a „Venezia, mercato delle arti” 

konferencián (2008); a konferencia anyaga kiadásra vár.; vö. Biblioteche nobiliari e circolazione 

del libro tra Settecento e Ottocento. Atti del Convegno nazionale di studio, Perugia, 29–30 giugno 

2001, a cura di Gianfranco TORTORELLI. Bologna, 2002. Pendragos. 
53 Lásd a Dél Csehországi egyetem (Česke Budejovice) „Acta Meridionala” sorozatának udvari 

kultúrát bemutató köteteit, különösen K vyzkumu zámeckych mešťánskych a cirkevnich knihoven 

– Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. Ed. Jitka RA- 

DIMSKÁ. Opera romanica. Vol. 1. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. České Budejovice, 

2000, továbbá: CZALINSKI, Wladyslaw–DŁUGOSZ, Józef: Zycie codzienne magnaterii polskiej w 

XVII. wieku. Warszawa, 1976. /Magnat a ksiązka/ 151–163.; KOSMANOVA, Bogumila: Ksiązka 

i jej czytelnicy w dawewnej Polsce. Warszawa, 1981. /Dzieje ksiegozbiorn magnackiego/ 227–255.; 

MONOK, István: Les bibliothèques aristocratiques en Hongrie au XVIIIe siècle et la fondation de 

la Bibliothèque Nationale. In: Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et 

conventuelles: Le lecteur et sa bibliothèque. Ed. par Jitka RADIMSKÁ Opera romanica. Vol. 4. 

České Budějovice, 2003. Editio Universitatis Bohemiae meridionalis. 377–392; a kérdéskör teljes 

közép-európai bemutatásának bibliográfiája: Kulturelle Zentren der Habsburgermonarchie in der 

Frühen Neuzeit. Vergleichende Studien zur herrscherlichen, adligen und geistlichen Kultur in Böh- 

men, Mähren, Ungarn und den Erbländern. Bibliographie. Vorgelegt von Karl VOCELKA, Thomas 

WINKELBAUER. Bde I–II. Wien, 1996. Universität Wien. 
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is, ha sorra vesszük azokat a tudós személyiségeket, akik akár lengyel, akár ma- 
gyarországi területen úgynevezett „tudós könyvtárat” (Gelehrtenbibliothek) tud- 
tak kialakìtani, akkor látjuk, hogy életük jelentős részét külföldi utazással, vagy 
valamelyik európai egyetemi központban töltötték. A tudós könyvtárakat minden 
országban külön-külön monográfiák mutatják be, de nem hiányoztak az össze- 
hasonlìtásra alkalmat adó konferenciák sem.

54
 

Magánkönyvtárak vonatkozásában ezek azok a gyűjtemények, amelyek rend- 
jének elemzése már eredményeket hozott egy-egy korszak mentalitástörténeti 
képének gazdagìtásában.

55
 Ugyanìgy az adott korban a tudományok rendszerével 

kapcsolatos filozófiai elképzelésekkel való összevetés (ordo scientiarum – ordo 
librorum) érvényes mondandóval gazdagìtotta ismereteinket.

56
 

Magánkönyvtár, és közös könyvhasználat 

A tudós könyvtárak vizsgálata elvezet a közös használatú magánkönyvtárak 
kérdéséhez. Ez a korai humanizmussal együtt kialakuló gyakorlat – a kéziratok 
közös tanulmányozása, közös filológiai munka, illetve az antik „amititia”-foga- 
lom, és -jelenség újraélesztése – Európa egész területén azt eredményezte, hogy 
egyes tudósok felajánlották gyűjteményüket az őket körülvevő közösség szabad 
használatára (Beatus Rhenanus: Schlettstadt/Sélestat; Joachimus Vadianus: Sankt 
Gallen; Cosimo Medici: Firenze stb).

57
 Ugyanìgy számos – főként közép-európai – 

főúri udvari könyvtár létezett közösségi használatúként, néhol egészen a 18. szá- 
zadig. 

 
54 Gelehrte Bücher vom Humanismus bis zur Gegenwart. Hrsg. von Bernhard FABIAN, Paul RAABE. 

Wiesbaden, 1983. Harrassowitz. /Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens 9./; 

Bibliothecae selectae da Cusano a Leopardi, a cura di Eugenio CANONE. Firenze, 1993. Olschki. 

/Lessico Intellectuale Europeo, LXVIII./; Les humanistes et leur bibliothèques, – Humanists and 

their libraries. Actes du Colloque international, Bruxelles, 26–28 auôt 1999. Ed. par Rudolf DE 

SMET. Peeters–Leuven–Paris–Sterling (Virginia), 2002. /Travaux de lInstitut Interuniversitaire pour 

l’Étude de la Renaissance XIII./ 
55 Vö: MILDE, Wolfgang: Über Bücherverzeichnisse der Humanistenzeit. (Petrarcha, Tommasso 

Parentucelli, Hartmann Schedel.) In: Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen 

Neuzeit. Hrsg. von Reinhard WITTMANN. Wiesbaden, 1984. /Wolfenbütteler Schriften zur Ge- 

schichte des Buchwesens. Bd. 10./ 19–31. 
56 CHARTIER, Roger: L’ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe 

et XVIIIe siècle. Paris, 1992. Alinea. /Collection De la pensée/ 
57 ROTT, Jean: Sources et grandes lignes de l’histoire des bibliothèques publiques de Strasbourg 

détruites en 1870. = Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire (15.) 1971. 145–180.; 

DESGRAVES, Louis: Vers la bibliothèque publique. In: Histoire des bibliothèques françaices sous 

l’Ancien Régime. 1530–1789. Sous la dir. de Claude JOLLY. Paris, 1988. 391–395; Vorformen der 

Öffentlichen Bibliothek. Zusammengestellt und eingeleitet von Peter VODOSEK. Wiesbaden, 1978. 

/Beiträge zum Büchereiwesen. Reihe B. Quellen und Texte. Heft. 6./; TRANIELLO, Paolo: La biblio- 

teca pubblica. Storia di un istituto nell’Europa contemporanea. Bologna, 1997. 
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Emellett szinte minden értelmiségi rétegből tudunk példákat emlìteni baráti-, 
egyben olvasó körök létezésére, mielőtt kialakultak volna intézményként is a tudós 
társaságok. Ezt a közös könyvhasználati módot rögzìti az „et amicorum”, illetve 
az „et fratrum christianorum” tìpusú bejegyzés. E területen ismét komoly külön- 
bözőségek mutatkoznak Európa könyvekben gazdagabb, és szegényebb területei 
között. A bejegyzéstìpus elemzése az elmúlt tìz évben újból a nemzetközi szakiro- 
dalom témája lett, itáliai

58
 és franciaországi

59
 példák mellett összegző dolgozat 

született a közép-európai térségből is.
60

 
A legutóbbi időben pedig a magánkönyvtárakkal kapcsolatos elméleti megkö- 

zelìtések eljutottak addig a megfogalmazásig, hogy több szempontból – a könyvek 
hatása egy-egy tulajdonos gondolatvilágára, egy könyvtár hatása arra a mikrokör- 
nyezetre, amelyben létezett, könyvhasználat – a magánkönyvtár fogalma a tulaj- 
donlásra szűkült le.

61
 

Magánkönyvtár és olvasás 

A magánkönyvtár anyaga potenciális olvasmányanyag. Csaknem minden eddig 
hivatkozott tanulmány, monográfia kitér arra a kérdésre, hogy olvasta-e a tulaj- 
donos a könyveit,

62
 illetve arra, hogy miként lehet erről tudni. Általánosságban 

 

 
58 NUOVO, Angela: „Et amicorum”: Construzione e circolazione del sapere nelle biblioteche 

privata del cinquecento. In: Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell’Italia moderna 

attraverso la documentazione della Congregazione dell’Indice. Atti del Convegno Internazionale, 

Macerata, 30 maggio – 1 giugno 2006, a cura di Rosa Maria BORRACCINI, Roberto RUSCONI. Città 

del Vaticano, 2006. Bibliotheca Apostolica Vaticana. /Studi e testi 434./ 105–127. 
59 NEBBIAI DELLA GUARDA, Donatella: Letture e circoli eruditi tra quattro e cinquecento: a pro- 

posito dell’Ex libris „et amicorum” In: I luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca agli albori 

dell’età moderna. Atti del Convegno internazionale di studio dell’associazione italiana dei Paleografi 

e Diplomatisti, Arezzo, 8–11 ottobre 2003, a cura di Caterina TRISTANO, Marta CALLERI, Leonardo 

MAGNIONAMI. Spoleto, 2006. 375–395. 
60 MONOK István: „Ex libris Nicolai Bethlen et amicorum” Az „et amicorum” bejegyzésről és 

a közös könyvhasználatról. In: Emlékkönyv Jankovics József 60. születésnapjára. Szerk.: CSÁSZT- 

VAY Tünde, NYERGES Judit. Bp. 2009. Balassi, 266–276. 
61 NUOVO, Angela: Le biblioteche private (sec. XVI–XVII): storia et teoria. In: La storia delle 

biblioteche. Temi, esperienze di ricerca, problemi storiografici.  Convegno nazionale l’Aquila, 

16–17 settembre 2002, a cura di Alberto PETRUCCIANI, Paolo TRANIELLO, premessa di Walter CA- 

PEZZALI. Roma, 2003. Associazione italiana biblioteche, 27–46; COPPENS, Christian: Curiositas or 

Common Places: private libraries in the sexteenth century. In: Biblioteche private in età moderna 

e contemporanea. Atti del convegno internazionale, Udine, 18–20 ottobre 2004, a cura di Angela 

NUOVO. Milano, 2005. Bonnard, 33–42. 
62 LESCAZE, Bernard: Livres volés, livres lues à Genève au XVIe siècle. In: Cinq siècles d’impri- 

merie genevoise. Actes du Colloque international sur l’histoire de l’imprimerie et du livre à Genève. 

27–30 avril 1978. Publ. par Jean-Daniel CANDAUX, Bernard LESCAZE. Vol. I. Genève, 1980. 133–150. 
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arra a következtetésre jutott a nemzetközi szakmai közösség, hogy a paraszti, 
polgári környezetben, ahol a nagyobb számú könyv birtoklása nem volt jellemző, 
nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy olvasták azokat. Ráadásul a kisszámú könyv, 
jellemzően a napi vallásgyakorlathoz kötődött, illetve népszerű olvasmány volt, 
ritkán egy-egy szakkönyv. Kevés helyen dokumentáltak polgári környezetben ge- 
nerációs könyvtárat, vagyis ahol a könyvanyag nemzedékről nemzedékre össze- 
adódik. 

Az értelmiségiek használták a könyveiket, ha nem is olvasták. Ezt a kora újkori 
könyv fizionómiai változásai (a könyv szerkezete, a szöveg elrendezése, index stb.) 
megkönnyìtették.

63
 Az arisztokrata könyvtárak körében Európa nyugati felén ha- 

marabb, Közép-európában a 17. század közepétől ismerünk olyanokat, amelyek 
már a kincsképzés, a gyűjtés jegyében jöttek létre, és használatuk a család tag- 
jai mellett különböző köröknek voltak engedélyezettek. 

A könyvhasználat legjobb forrása a tulajdonosi bejegyzés, illetve a különféle 
margójegyzetek, olvasás közben használt jelek. Aláhúzások, figyelem felkeltését 
célzó rajzocskák (mutatóujj, stb.). Ritka érték az olyan marginália, amikor az ol- 
vasó vitatkozik a könyv tartalmával, és ellenvéleményének hangot is ad,

64
 vagyis 

ìrásban kifejti a könyv szabadon maradt lapjain, vagy a margón. Ha az ilyen „fir- 
kálós” olvasó egy-egy kultúra kiemelkedő alakja, mint például Petrarca

65
 vagy 

a magyar Zrìnyi Miklós,
66

 akkor a könyvtörténészek mellé felsorakozik az iroda- 
lomtörténészek sora, elemezve az illető szellemi nagyság gondolatvilágát. 

Magukban a könyvekben fennmaradt jelek, illetve az alkotásokban idézett 
művek jegyzéke enged közel bennünket az egyes olvasó szokásainak, kulturális 
horizontjának megìtéléséhez. Az idézetek kutatása egyes esetekben képet ad arról 
is, hogy milyen gazdag könyvtári környezetben dolgozott egy-egy alkotó, jóllehet 
magáról a könyvtárról valamennyi levéltári dokumentum, és maguk a könyvek 
is elpusztultak. Ilyen eset az erdélyi fejedelmi könyvtár. A gyulafehérvári feje- 
 

 
63 Kiváló esettanulmány, mely módszertanilag is számos érdekes tanulsággal szolgál: HESS, 

Günter: Kommentarstruktur und Leser. Das „Lob der Torheit” des Erasmus von Rotterdam, kom- 

mentiert von Gerardus Listrius und Sebastian Franck. In: Der Kommentar in der Renaissance. 

Hrsg. von August BUCK, Otto HERDING. Bonn, 1975. 141–165; Összefoglalóan a kérdésről: MAR- 

TIN, Henri-Jean: Les métamorphoses du livre. entretiens avec Christian JACON, Jean-Marc CHÂTELAIN. 

Paris, 2004. Albin Michel; SLIGHTS, William W. E.: Managing Readers. Printed Marginalia in 

English Renaissance Books. University of Michigan (USA), 2004. /Editorial theory and literacy 

criticism/ 
64 KLANICZAY Tibor: Vita a könyv margóján. In: UŐ.: Hagyományok ébresztése. Bp. 1976. 

Gondolat Kiadó, 242–248. 
65 FUIRILLA, Maurizio: Marginalia fugurati nei codici di Petrarca. Firenze, 2005. Olschki. /Bib- 

lioteca di ‘Lettere Italiane’/ 
66 A Bibliotheca Zriniana története és állománya – History and Stock of the Bibliotheca Zri- 

niana. Írták és összeáll. HAUSNER Gábor, KLANICZAY Tibor, KOVÁCS Sándor Iván, MONOK István, 

ORLOVSZKY Géza. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp. 1991. Argumentum Kiadó–Zrìnyi Kiadó. /Zrìnyi 

Könyvtár 4./ 
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delmi levéltárat és a könyvtárat 1658-ban a tatárok felégették. Az udvarban alkotó, 
fordìtó Háportoni Forró Pál idézetei ugyanakkor – miután másutt nem találkoz- 
hatott az idézett könyvekkel – képet ad az udvari könyvtárról is.

67
 

Az olvasás nem csupán egy-egy személyre jellemző tevékenység. A magán- 
könyvtárak jegyzékei elsősorban az olvasás társadalomtörténetének kutatását se- 
gìtik.

68
 A hetvenes évek elejére elkészült kézikönyv az olvasásról még nem igazán 

tudta figyelembe venni a magánkönyvtárak fellendült kutatásából nyert tanulsá- 
gokat,

69
 de az 1987-es áttekintés

70
 a németországi kutatásokról, már ezt a rész- 

lettanulmányok
71

 eredményeit is összegezte. A hetvenes évektől az olvasás, illetve 
a könyv hatástörténete mentén egy irodalomelméleti iskola is kialakult (Wolfgang 
Iser, Hans Robert Jauss), amely nyilván nem túl sokat használta a magánkönyv- 
tárak történetének irodalmát, viszont ez az esztétikai iskola az olvasás társada- 
lomtörténeti kutatásán egyértelmű nyomot hagyott.

72
 

A magánkönyvtárak történetére vonatkozó dokumentumok folyamatos kiadása, 
és országonkénti elemzése mellett,

73
 az angolszász, francia és itáliai könyvtörté- 

neti iskolák alapvető olvasástörténeti munkákat, sőt szervezeteket
74

 hoztak létre, 
ráadásul úgy, hogy az olvasás gyakorlata, az olvasó jellemzése, és az olvasmány- 
 
 

 
67 MONOK István: Olvasmánytörténeti forrásaink – értelmiségtörténet. In: Az értelmiség Ma- 

gyarországon a 16–17. században. Szerk.: ZOMBORI István. Szeged, 1988. Móra Ferenc Múzeum, 

169–181. 
68 BERGER, Günter: Inventare als Quelle der Sozialgeschichte des Lesens. = Romanistische 

Zeitschrift für Literaturgeschichte (5.) 1981. 368–380. 
69 Lesen. Ein Handbuch. Lesestoffe. – Leser und Leseverhalten. – Lesewirkungen. – Lezerer- 

ziehung. – Lesekultur. Hrsg. von Alfred Clemens BAUMGÄRTNER. Hamburg, 1973. 
70 Die Erforschung der Buch- und Bibliotheksgeschichte in Deutschland. Hrsg. von Werner AR- 

NOLD, Wolfgang DITTRICH, Bernhard ZELLER. Wiesbaden, 1987. Harrassowitz, 485–507. 
71 Lásd például: RAABE, Paul: Bibliotheksgeschichte und historische Leserforschung. Anmerkun- 

gen zu einem Forschungsthema. = Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte (7.) 1982. 433–441. 
72 Sozialgeschichte des Lesens. Zur historischen Entwicklung und Sozialen Differenzierung 

der literarischen Kommunikation in Deutschland . Hrsg. von Jost SCHNEIDER. Berlin, 2004. De 

Gruyter. 
73 Histoire de la lecture. Un bilan des recherches, sous la dir. de Roger CHARTIER. Paris, 1995. 

IMEC. /Collection „In octavo”/; CHEVALIER, Maxime: Lectura y lectores en la Espana de los 

siglos XVI. y XVII. Madrid, 1985. RICHTER, Noë: La lecture et ses institutions. La lecture popu- 

laire 1700–1918. Main, 1987. Éditions Plain Chant /Bibliothèque de l’Université de Main/; DAD- 

SON, Trevor J.: Libros, lectores y lecturas: estudios sobre bibliotecas particolares españolas del 

Siglo de Oro. Madrid, 1998. ArcoLibros; CERIOTTI, Luca: Scheletri di biblioteche, fisionomie di 

lettori. Gli ’inventari di biblioteca’ come materiali per una anatomia ricostruttiva della cultura 

libraria di antico regime. In: Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, a cura 

di Edoardo BARBIERI, Danilo ZARDIN. Milano, 2002. Vita e Pensiaro, Università, 373–432. 
74 Franciaországban például a „Société d’histoire de la lecture”-t, amelyik külön könyvsoroza- 

tot ad ki „Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions” cìmmel. 
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anyag együttes ismeret képezte az elméleti ìrások történeti hátterét. Az olvasás 
történetét természetesen az antikvitástól napjainkig áttekintették, létrehozva ezzel 
számos alapvető monográfiát (Roger Chartier, Guglielmo Cavallo, Antony Graff- 
ton).

75
 

A magánkönyvtárak anyaga, és az értelmiség szellemi erőtere 

A magánkönyvtárak történetének kutatása sehol sem könyvtártörténeti céllal 
kezdődött. Akár egyes könyvtárak anyagának elemzése, a könyvek sorsának nyo- 
mon követése történt, akár egész területekre, országokra kiterjedő felmérés, a cél 
mindig más volt. Az egyes könyvtárak anyaga, egyes szerzők előfordulása egy 
másik korszakban (jellemzően ókori szerzők a középkorban, vagy a korai újkor- 
ban), vagy egy-egy szellemi áramlat vezető alakjának művei egy-egy terület olvas- 
mányaiban képezhették a kutatás tárgyát. De ugyanìgy érdekes lehetett egyes 
szerzők hatástörténete egyetlen alkotóra. Összegezve: az alkotás szellemi erőte- 
rének a felmérése állt a figyelem középpontjában. A magánkönyvtár története, 
anyagának elemzése nyilvánvalóan csak adalék e szellemi erőtér bemutatásához, 
de kétségtelenül alapvető. A teljes szellemi koordinátarendszer bemutatására mód- 
szertanilag olasz kollégáink mutattak példát, de ők egyfajta európai középkori 
irodalomtörténetet ìrtak.

76
 

Visszautalva a bevezetőben már emlìtett kisugárzó, vagy befogadó kultúra kér- 
désére: a magángyűjtemények története az utóbbiban minden bizonnyal fontosabb, 
hiszen a könyvtárak anyagán túl, a terület teljes kulturális és tudományos kap- 
csolatrendszere is megjelenik a forrásokban. Fontos ez a kisugárzó kultúrák szak- 
emberinek is, hiszen saját nemzeti kultúrájuk hatástörténetét is felkìnálják azok 
az elemzések, amelyek a közép-európai területek olvasmányanyagát elemzik. Eze- 
ken a területeken az olvasmányanyag – kényszerűen (mert nem tudott a tulajdo- 
nos válogatni a piacon lévő könyvekből) – szélesebb szellemi horizontot mutat, 
mint a nyugat-európai olvasónál, ugyanakkor felületesebb, és az egyes szakem- 
berek szakmai ismeretei eo ipso nem lehettek olyan mélyek, mint azoké, akik sza- 
kokra specializálódott könyvesboltokban vásárolhattak már a korai újkorban. 

 
 
 
 

 

75 CHARTIER, Roger: Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime. Paris, 1984. Seuil. 

/L’Univers historique/; Pratique de la lecture, sous la dir. de Roger CHARTIER. Paris, 1985. Ri- 

vages; Histoire de la lecture dans le monde occidental, sous la dir. de Guglielmo CAVALLO, Roger 

CHARTIER. Paris, 1997. Seuil. 
76 Lo spazio letterario del Medioeve, dir. Guglielmo CAVALLO, Claudio LEONARDI, Enrico ME- 

NESTO. Vol. 1–16. Roma, 1992–2004. 
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A másik fontos kutatási irány az egyes könyvek, szövegek hatástörténete. Nem 
feltétlenül csak elméleti kutatás ez, hiszen számos történeti esettanulmány vezetett 
az összefoglalások megìrásáig.

77
 

Az elmúlt években több újabb, nemzetközileg kampányszerűen felkapott és mű- 
velt megközelìtési mód, a magánykönyvtárak anyagának, illetve az olvasmány- 
anyag nyelvi összetételének elemezése.

78
 Legújabban pedig, a magánykönyvtár 

kutatása része a kulturális örökség újraértékelésének.
79

 
 
Összefoglalóan el kell mondanom, hogy lehetetlen vállalkozás ötven év európai 

kutatástörténetét megìrni, akármilyen témáról is legyen szó. Talán sikerült számot 
adni arról a látókörről, amely olvasásban, kutatásban belefért időmbe. Minden- 
képpen jól látszik ebből a hatalmas szakirodalomból, hogy még a nyugat-euró- 
pai műhelyek sem igazán figyelnek egymásra. A németországi kutatások szinte 
teljesen ismeretlenek Itáliában, vagy Spanyolországban, és viszont. A francia 
kutatás csak nyomokban vesz tudomást az angol műhelyek munkájáról. Arról 
nem is beszélve, hogy a nem világnyelveken megjelenő szakirodalom eredményei 
gyakorlatilag ismeretlenek Európa nyugati felén. Nem állìtom, hogy a közép-euró- 
pai országok szakemberi naprakészek egymás eredményei ismeretében. Talán most 
eljött ennek az ideje. Akár formálisan is, egy olyan nemzetközi szakmai társaság 
megalapìtásának, amelynek fő feladata az információk szervezett eljuttatása egyik 
közösségtől a másikig. Ha tudunk egymásról, a könyvek, és tanulmányok is is- 
mertté válnak, kialakulnak azok a könyvtörténeti szakkönyvtárak és dokumen- 
tációs központok, ahol több terület szakirodalmi termése, kutatási eredményei, 
forrásai együtt megtalálhatók, és a hetvenes években meghirdetett program,

80
 az 

összehasonlìtó elemzés, valóban összehasonlìtóvá tud válni. 
 
 
 
 
 

 
77 Literatur und Leser. Theorien und Modell zur Rezeption literarischer Werke. Hrsg. von Gunter 

GRIMM. Stuttgart, 1975.; De captu lectoris. Wirkung des Buches im 15. und 16. Jahrhundert. Hrsg. 

von Wolfgang MILDE, Werner SCHUBER. Berlin–New York, 1988.; egy sajátos szemlélettel megìrt, 

nagy sikerű (sok nyelven megjelent) összefoglaló, nem különösebb történeti alapkutatásra alapozva: 

MANGUEL, Alberto: A history of Reading. London, 1996. Flamingo. 
78 A Histoire et civilisation du livre. Revue international (Vol. 4.) 2008. Droz, (szerkeszti: Fré- 

déric BARBIER) különszámot szentel a kérdésnek. 
79 Le Patrimoine. Histoire, pratiques et perspectives, sous la dir. de Jean-Paul ODDOS, Paris, 

1997. Editions du Cercle de la Librairie /Collection Bibliothèques/; LENIAUD, Jean-Michel: Les 

archipels du passé, Le patrimoine et son histoire. Paris, 2002. Fayard. 
80 BARBIER, Frédéric: Le comparatisme comme nécessité heuristique pour l’histoirien du livre 

et de la culture. In: Histoire du livre. Nouvelles orientations, sous la dir. de Hans Erich BÖDEKER. 

Paris, 1993. IMEC. /Collection „In octavo”/ 
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Függelék 

A kora újkori olvasmánytörténeti források egyfajta tipológiája 

I. Az olvasmánytörténet jegyzékszerű forrásai 
 I.1. Katalógusszerű összeìrások 
  I.1.1. A tulajdonos megbìzásából készül katalógusok 
  I.1.2. Magángyűjtemény árverési katalógusa 
 I.2. Jegyzékszerű összeìrások (hivatalos szervek összeìrásai) 
  I.2.1. Hagyatéki összeìrások 
  I.2.2. Árvaügyi iratok 
  I.2.3. Végrendeletek 
  I.2.4. Vagyonelkobzási jegyzőkönyvek 
  I.2.5. Peres ügyek iratai (jogi útra vitt viták, adósságok) 
  I.2.6. Canonica visitatio jegyzőkönyvei 
  I.2.7. Vegyes célú összeìrások 
 I.3. Jegyzékszerű összeìrások (intézményi könyvtárak katalógusai mint magán- 

gyűjtemény jegyzéke) 
  I.3.1. Adományozások 
  I.3.2. Feljegyzések kölcsönzésekről 
  I.3.3. Magánszemély könyvállományának az intézmény számára történő meg- 

vásárlásakor készült jegyzék 
 I.4. Személyes iratok 
  I.4.1. Naplóbejegyzések vásárolt, elolvasandó vagy köttetendő könyvekről 
  I.4.2. Levelekben fennmaradt könyvjegyzék 
 I.5. Egyéb források 
  I.5.1. Feljegyzés személyes könyvkölcsönzésről 
  I.5.2. Adás-vételi feljegyzés 
  I.5.3. Köttetési lista 
  I.5.4. Könyvszámlák 
  I.5.5. Könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék 
  I.5.6. A tulajdonos javainak különböző célú, nem hivatalos szerv által tör- 

tént összeìrásai közt fennmaradt könyvjegyzék 
 
II. Az olvasmánytörténet nem jegyzékszerű forrásai 
 II.1. Levelek 
 II.2. Irodalmi források 
 II.3. Idézetek (idézetjegyzékek) 
 II.4. Könyvbejegyzések 
  II.4.1. Possessorbejegyzések 
  II.4.2. Margináliák, sorközi jegyzetek, aláhúzások 
  II.4.3. Régi raktári jelzetek 
 II.5. Töredék-adatok 
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ISTVAN MONOK 

Les bibliothèques privées et la lecture à l’époque moderne 

Un aperçu des orientations de la recherche en Europe, 1958–2008 

Au cours des nombreuses discussions scientifiques de ces cinquante dernières années, visant 
à définir l’essence de l’histoire du livre, personne n’a jamais contesté l’existence du sujet en soi. 
Pourtant, une histoire européenne du livre homogène, qui analyserait les mêmes sources avec des 
méthodes identiques, n’existe pas. Il est assurément plusieurs histoires du livre et l’étude systé- 
matique de leurs ressemblances et de leurs différences permettra sans doute un jour d’élaborer 
une histoire européenne du livre. Les tentatives de synthèse, selon la nationalité et l’érudition des 
éditeurs, sont en outre de qualité variable. 

Après les bouleversements politiques qu’a connus l’Europe il y a une vingtaine d’années, l’in- 
térêt des chercheurs occidentaux pour l’histoire du livre en Europe centrale est allé croissant. 
S’ils considèrent parfois cette région comme un aire géographique d’importance secondaire, ils ne 
doivent pas oublier que les bibliothèques, les archives et les musées y conservent des sources par- 
ticulièrement intéressantes. Rappelons par exemple la coexistence de l’oralité et de l’écriture, la 
survie jusqu’au 20e siècle du livre manuscrit et son rôle important – parfois plus que celui des 
imprimés – dans l’enregistrement et la transmission des traditions. Retenons aussi, dans l’histoire 
du livre, l’expression des rapports très complexes entre les confessions et les sensibilités reli- 
gieuses les plus diverses (christianismes occidental et oriental, catholicisme et protestantisme; 
institutionnalisation des courants théologiques marginaux; coexistence de l’islam et du christia- 
nisme; installation de colonies juives, judaïsantes, arméniennes, etc.). La recherche dans les bib- 
liothèques privées est quant à elle très prometteuse. 

Le spécialiste d’histoire du livre, des bibliothèques ou de la lecture se doit d’entamer son 
enquête en déterminant si le territoire, pays ou peuple étudié est un émetteur ou un récepteur. Ce 
procédé méthodologique apparemment simplificateur est pourtant essentiel, dans la mesure où 
l’on traite différemment des cultures émettrices et réceptrices. 

Il faut reconnaître qu’il est presque impossible d’écrire l’histoire des recherches européennes 
des cinquante dernières années. Il ressort clairement de ce vaste corpus que les chercheurs occi- 
dentaux ne sont pas suffisamment attentifs les uns aux autres. Les travaux allemands sont lar- 
gement méconnus en Italie ou en Espagne et vice versa. Les chercheurs français ne s’intéressent 
qu’accessoirement aux résultats de leurs confrères anglais. Quant aux études publiées en d’autres 
langues, elles restent absolument sans écho en Europe occidentale. Non que les spécialistes d’Europe 
centrale soient plus au fait des travaux de leurs confrères. Il serait donc temps d’agir pour créer un 
groupement international, dont la vocation principale serait de transmettre les informations entres 
les différentes communautés scientifiques, de manière organisée. Il importe de contribuer à la 
formation de bibliothèques et de centres de documentation dans lesquels la production scientifique, 
les résultats de la recherche et les sources éditées seraient accessibles. C’est ainsi que le programme 
de recherche annoncé dans les années 1970, prônant le comparatisme, pourra véritablement être 
mis en œuvre. 
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NÉMETH ANDRÁS 

A Mynas-kódex és a Corvina könyvtár* 

utóélete a magyarországi nyomtató műhelyekben 

Tanulmányomban egy magyar vonatkozású görög kódexet és annak Mátyás ud- 
vari könyvtárával valószínűsíthető kapcsolatát kívánom bemutatni. A párizsi Nem- 
zeti Könyvtár őriz egy különösen értékes kéziratot, amely ma a „Par. suppl. gr. 607” 
jelzetet viseli. E kéziratot Mynas-kódexnek is hívja a tudomány, mivel egy görög 
születésű, később Franciaországba emigrált filológus, Mynoides Mynas (1798– 
1859) fedezte fel az Athos félszigeten a Vatopedi kolostorban 1843-ban, egyik 
kéziratgyűjtő expedíciója során, melyet a francia oktatási miniszter megbízásából 
végzett görög ortodox kolostorokban.

1
 Noha a Corvina könyvtár és a Mynas-kódex 

közvetlen kapcsolatát megbízhatóan nem lehet bizonyítani, számos egymástól füg- 
getlen véletlenszerű egybeesés mégis azt a feltételezést támogatja, hogy a kódex 
egyes részei külön-külön Mátyás könyvtárába is tartoztak. Ebben az összefüggés- 
ben a Mynas-kódex vizsgálatának egy további hozadéka, hogy a görög corvinák- 
kal kapcsolatban felmerülő számos problémára rávilágít, és példázza azt, hogy a kó- 
dex keletkezésének jól megragadható mozzanatai és más kódexekkel, kéziratokkal, 
személyekkel való összefüggései segíthetnek annak pontosításában, hogy milyen 
módon kötődik a 15. és 16. századforduló Magyarországának szellemi életéhez. 
Ezért e tanulmány további célja, hogy felhívja a figyelmet a görög corvinák feltá- 
rásának néhány kérdésére, és új kutatási módszerekkel keresse a választ rájuk. 

 
 
 
 

 
* A tanulmány a „Corvina Graeca” nevű (K 75693) OTKA program keretében és támogatásá- 

val jött létre. Ezúton köszönöm Rozsondai Marianne-nak és Bolonyai Gábornak hasznos észre- 

vételeiket. 
1 Par. suppl. gr. 607 ama több mint 200 kézirat egyike, amelyet Mynas gyűjtött össze keleti kolos- 

torokból. OMONT, Henri: Mynas et ses missions en Orient. = Mémoires de l’Academie des inscrip- 

tions et belles-lettres (40.) 1916. 390–391, 403. Mynas a városostromokról szóló kivonatokat saját 

kezűleg is lemásolta (Par. suppl. gr. 485 és suppl. gr. 1253). Hunt talán ugyanerre a kéziratra hivat- 

kozik, amelyet 1801-ben látott a Vatopedi kolostorban: Κασάλογορ Βασοπαιδίοτ σῇ 2 Ἀππιλίοτ 1801. 
Πεπὶ σὰ 705 φειπϋγπαυα ςτνσομύσασα μνημονετϋμενα Ἐν σοῖρ ἄλλοιρ καὶ κύδιξ πεπιέφψν πολλὰ 
σοῦ Λτςίοτ. L. HUNT-CARLYLE κασάλογορ σῶν βιβλιοθηκῶν Ἄθψνορ. Ed. Spyridón LAMBROS. = Neos 

Ellénomnémón (16.) 1922. 421. 
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A Mynas-kódex 

A Mynas-kódexet (Par. suppl. gr. 607) több különböző szempontból is előkelő 
helyen tartja számon a tudomány. Az ókorkutatók főként több ókori és kora közép- 
kori történeti kivonat miatt, amelyek csak a Mynas-kódexben őrződtek meg. Két 
császárkori görög történetírót, Eusebiost

2
 és Aristodémost

3
 csak ebből a kéziratból 

ismerünk; ráadásul több történetírótól, Polybiostól,
4
 Priskos rétortól,

5
 és Dexippos- 

tól
6 
olyan szövegeket őrzött meg, melyek máshonnan nem ismertek. A hadtörténé- 

szek, különösen az ókori hadmérnöki munkák középkori hagyományának kutatói, 
a Mynas-kódexet úgy tartják számon mint az ókori hadmérnöki munkák legkorábbi 
görög nyelvű kéziratát, amely az antik előképekhez, az úgynevezett majuszkula 
kódexekhez legközelebbi szöveget hagyományozta át gazdag illusztrációkkal együtt.

7
 

Egy ezektől teljesen eltérő összefüggésben, egy félreértés-sorozat eredményekép- 
pen, a könyvkötés-történészek többsége egészen az utóbbi időkig a kódex vaknyo- 
másos, reneszánsz stílusú bőrkötését a „Corvina könyvkötő” munkájának tartotta, 
s a kódexbe magát bejegyző Lucas Coronensisszel azonosította (l. lentebb). Ro- 

 
2 Jacoby FrGrHist A 101; SIVAN, Hagith: The historian Eusebius (of Nantes). = Journal of Hel- 

lenic Studies (112.) 1992. 158–163. 
3 Azt követően, hogy a Francia Nemzeti Könyvtár 1864-ben megszerezte a Mynas-kódexet, a ku- 

tatás hamar felfedezte az Aristodémos töredékeket. L. WESCHER, Carl: Fragments inédits de l’historien 

grec Aristodème. = Revue Archéologique (16.) 1867. 363–368; (17.) 1868. 177–188; MÜLLER, Karl: 

FHG vol. V, XXII–XXXIV, LVI–LVIII, 1–20; PRINZ, Rudolf: Aristodemos. = Jahrbuch für Classische 

Philologie 1870. 193–210. SCHAEFER, Arnold: Das neuerdings aufgefundene Bruchstück eines Ge- 

schichtsbuchs von Aristodemos. = Jahrbuch für classische Philologie 1868. 81–84; WACHSMUTH, Curt: 

Ein neuer griechischer Historiker. = Rheinisches Museum (23.) 1868. 303–315; SCHWARTZ, E.: Aristo- 

demos (32). RE I, coll. 926–929; ZUNTZ, G.: Teil. II. Die übrigen Aristophanes-Scholien auf Papyri. 

= Byzantion (13.) 1938. 658–665. Jacoby kiadta a szöveget és összegezte a korábbi nézeteket: 

FrGrHist A 104. A két töredék egyikét egy papirusz is megőrizte: Pap. Oxy. 2469 (The Oxyrhyn- 

chus Papyri, XXVII. London, 1962. 141–145. Pl. V–VI). 
4 A Syrakusai ostromáról szóló kivonat (ff. 98r–100v, Polybios, 8. 3–7, kiadása: BÜTTNER-WOBST, 

Theodor, vol. 2, 335–341) olyan elemeket is megőrzött, amelyek máshol nem hagyományozódtak át 

(pl., a Vat. Urb. gr. 102 jelzetű kódex Polybios-kivonataiban). Az Ambrakia ostromáról szóló kivo- 

nat (ff. 100v–102r, Polybios, 21.27.1 – 28.18, kiadása: ibid. vol. 4. 55–68) szintén fontos az adott 

szöveghely rekonstruálása szempontjából. A Mynas-kódex Polybios-szöveghagyományban elfoglalt 

helyéről l. MOORE, John M.: The Manuscript tradition of Polybius. Cambridge, 1965. 134–136. 
5 Az Obidunai (f. 93v) és Naissos (ff. 93v–94v) városok ostromáról szóló kivonatokat csak a My- 

nas-kódex őrizte meg. WESCHER, Carl: Fragments inédits de l’historien grec Priscus relatifs au siège 

de Noviodunum et à la prise de Naissos. = Revue Archéologique (17.) 1868. 3–11. 
6 A Mynas-kódexnek a Dexippos szöveghagyományban betöltött szerepéről l. MARTIN, Gun- 

ther (hrsg.): Dexipp von Athen. Tübingen, 2006. /Classica Monacensia 32./ 51–52. A Markianopolis 

(ff. 91r–92r, F 22 [(ed.) MARTIN: i. m. 108–111]), Philippopolis (ff. 92r–93r, F 24 [(ed.) MARTIN: 

i. m. 116–119]), és Sidón (f. 93r–v, F 27, [(ed.) MARTIN: i. m. 124–125]) ostromáról szóló kivo- 

natokat csak a Mynas-kódex őrizte meg. 
7 DAIN, Alphonse: La tradition du text d’Héron de Byzance. Paris, 1933; FOUCAULT, Jules-Albert: 

Les stratégistes byzantins par Alphonse Dain. = Travaux et Mémoires (2.) 1967. 347–349, 380–381. 
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zsondai Marianne azonban meggyőzően cáfolta ezt a feltételezést, amely alapvető 
szakmunkákból széles körben elfogadott állásponttá nőtte ki magát.

8
 Kiváló tanul- 

mányában ugyanakkor azt is sikerült bizonyítania, hogy a Mynas-kódex kötése ma- 
gán viseli a 16. század eleji jellegzetes budai reneszánsz vaknyomásos bőrkötés 
bélyegeit, tehát van magyarországi kapcsolata, csakhogy a bekötésére Mátyás ha- 
lála után mintegy 25 évvel később került sor. 

A Mynas-kódex könyvkötőjének neve egy, a kódex kötésének háttáblája belső 
oldalára ragasztott feljegyzésből ismert, amely a kódex restaurálása során 1897 előtt 
elveszett: Λτκαρ κψπονενςης ιλληγασοπ ληβποπτμ βτδενςις ανν <…> 5<…> 
(=„Lucas Coronensis illigator librorum Budensis ann<…> 5<…>”).

9
 E bejegyzés 

szerint, Lucas Coronensis (Corona = Kronstadt, vagyis brassói) könyvkötő egye- 
sítette a Mynas-kódex különböző részeit az 1510-es években egy reneszánsz vak- 
nyomásos bőrkötésbe (mérete: 288×205×46 mm) Budán. E szöveg hitelét korábban 
kétségbe vonta Weinberger és Csapodi, mivel az eredeti 16. század eleji feljegyzés 
elveszett.

10
 A Mynas-kódex kötésén látható bélyegzők alapján azonban Rozsondai 

több, magyar használatban lévő ősnyomtatvány és 16. század eleji antikva köté- 
sénél kimutatta, hogy ezeket a nyomtatványokat ugyanabban a műhelyben kötötték be, 
mint a Mynas-kódexet. Az e kötéseken látható bélyegzők az egyik budai kolostori, 
feltehetően ferences, könyvkötő műhelyben a 16. század első negyedében készült 
kötésekkel mutatnak rokonságot.

11
 Ezekkel a párhuzamokkal sikerült bizonyítania 

a kötés budai eredetét, s ezzel együtt a Lucas Coronensist megnevező bejegyzés 
hitelét is. 

A „Par. suppl. gr. 607” jelzetű kódex egy 129 levélből (275×203 mm) álló vegyes 
tartalmú kézirat, amely négy olyan egységből áll, amelyek Magyarországra kerü- 
lésük előtt minden bizonnyal külön életet éltek.

12
 A kódexben több ívfüzet, sőt né- 

hány bifólió is összekeveredett egymással, néhány esetben még Magyarországra 
kerülésük előtt, javarészt azonban Budán, éspedig Lucas Coronensis kezében. E ke- 
veredésnek köszönhető, hogy a levelek mai sorrendje nem követi a rajtuk levő szö- 
veg megkívánta sorrendet. A 5. ábra mutatja a Mynas-kódex ívfüzeteinek és leve- 

 
08 ROZSONDAI, Marianne: Lucas Coronensis, A master of Hungarian Renaissance bindings, early 

16th century, Buda. = The Book Collector (46/4.) 1997. 515–540. 
09 A könyvkötő, Lucas Coronensis által egykor beírt szöveget, amelyben megnevezte önmagát, 

a kötet háttáblája belső oldalán egy beragasztott papírra két kutató megbízható közlése alapján má- 

solták: WESCHER, Carl (ed.): Poliorcétique des Grecs. Paris, 1867. XV és SCHÖNE, Hermann: Über den 

Mynascodex der Griechischen Kriegschriftsteller in der Pariser Nationalbibliothek. = Rheinisches 

Museum (NF) (53.) 1898. 446. Ezeken kívül még egyetlen adat utalhat Lucas Coronensisre. Az 1519-es 

tanév második felében (1520. március) a bécsi egyetemre beiratkozott egy bizonyos „Lucas funificis 

de Corona”, aki talán azonos lehet a könyvkötővel. Az adatot l. ROZSONDAI: i. h. (8. jegyzet) 520. 
10 WEINBERGER, W.: Beiträge zur Handschriftenkunde. I. (Die Bibliotheca Corvina.). Wien, 1908. 

/Sitzungsberichte der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien Philosophisch-Historische 

Klasse 159, 6./ 45–46; CSAPODI Csaba: The Corvinian Library, History and Stock. Bp. 1973. Nr. 886. 
11 ROZSONDAI: i. h. (8. jegyzet) 520. 
12 Hálásan köszönöm Marie-Hélène Tesnière közreműködését, hogy engedélyezte a Mynas-kódex 

tanulmányozását a Francia Nemzeti Könyvtárban. 
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leinek jelenlegi sorrendjét, a 6. ábra pedig az ívfüzetek helyreállított sorrendjét 
a kimutatható hiányokkal. Az alábbi négy különálló egységet lehet megkülönböz- 
tetni: 

(1) Az első ívfüzet Nikétas Choniatés történeti művének 14. századi töredékét 
tartalmazza (ff. 1–7) Konstantinápoly 1204-es keresztesektől elszenvedett ostro- 
máról.

13
 Noha e szöveg a tartalma alapján a Mynas-kódex kiterjedt 10. századi 

magjához kötődik, ahol város-ostromokról is szerepelnek részletek (ff. 16–103), 
a levelek eltérő mérete, amely a levágott marginális jegyzeteken látszik, inkább arra 
utal, hogy ez az ívfüzet egy másik példányból származik, nem pedig a 10. századi 
központi rész későbbi bizánci kibővítéséből. 

(2) A Mynas-kódex második ívfüzete Aranyszájú Szent János a papi hivatásról 
szóló művének (De sacerdote) egy 13. századi quaternió terjedelmű töredékét tar- 
talmazza.

14
 Ez az ívfüzet egy valaha vaskos kódexből származik, mivel a f. 8r alsó 

margóján bal oldalt 22-es ívfüzetszám szerepel (κβ'), ami arra utal, hogy a töredék 
forráskódexe valamikor 168 levelet tartalmazhatott a Mynas-kódexbe átmentett 
ívfüzet előtt, ha végig quaterniókkal számolunk (21×4×2). 

(3) A Mynas-kódex harmadik és egyben legterjedelmesebb része egy három al- 
egységből álló 10. századi gyűjtemény. (3a) Az első csoport hadigépek építéséről 
szóló hadmérnöki munkákat tartalmaz, melyeket ábrák díszítenek (ff. 18–80, 82), 
írásképe alapján a 930-as vagy a 940-es években másolhatták Konstantinápolyban 
(az érveket l. lentebb).

15
 Ezt a hadmérnöki korpuszt bővíthették ki egy különböző 

városok ostromáról szóló történeti kivonatok gyűjteményével (3c: ff. 16–17, 88– 
103).

16
 E két szövegcsoportot hasonló írással, de két különböző kéz másolta: a ha- 

 
13 L. a Mynas-kódex és a benne lévő Nikétas Choniatés töredék leírását in Nikétas Choniatés: Histo- 

ria [(ed.) VAN DIETEN, Jean-Louis]. Berlin, 1975. /CFHB 11, 1./ XXX–XXXI, 566, 39–582, 46. 
14 Köszönöm Ernst Gamillscheg segítségét e töredék datálásában. Johannes Chrysostomos: De 

sacerdote. 3.14.44 – 4.4.2. [(ed.) MALINGREY, Anne-Marie]. Paris, 1980. /Sources Chrétiennes No. 

272./ 222–252. 
15 A következő művek tartoznak ide: ff. 18r–24v, 32r–v, 25r–v: Athénaios: De machinis [(ed.) 

WESCHER: i. m. 1867. (9. jegyzet) 3–40]; ff. 25v–31v: Bitón: De constructione machinarum [(ed.) WE- 

SCHER: i. m. 1867. (9. jegyzet) 43–68; MARSDEN, Eric William (ed.): Greek and Roman artillery: 

technical treatises, with English translation. Oxford, 1971. 61–103]; ff. 56r–v, 58r–v, 57r–v: Ale- 

xandriai Hérón: De mensura Chiroballistae [(ed.) WESCHER: i. m. 1867. (9. jegyzet) 123–134 és 

MARSDEN: i. m. (15. jegyzet) 206–233]; ff. 60r–v, 59r–v, 61r–v, 33r–45v: Damaskusi Apollodóros: 

Poliorcetica [(ed.) WESCHER: i. m. 1867. (9. jegyzet) 143, 11–193 és SCHNEIDER, Rudolf: Griechi- 

sche poliorketiker. Berlin, 1908. /Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften 

zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Neue Folge 10,1./]; ff. 46r–55v: Alexandriai Hérón: 

Belopoeica [(ed.) WESCHER: i. m. 1867. (9. jegyzet) 71–119. és MARSDEN: i. m. (15. jegyzet) 18–60]; 

ff. 62–80v, 82r–v: Alexandriai Hérón: De dioptra [(ed.) SCHÖNE, Hermann: Heronis Alexandrini 

opera quae supersunt omnia. Leipzig, 1903. III, 141–315]. 
16 L. (ff. 88r–90v) kivonat Asculum ostromáról (Dionysios Halicarnasseus, 20.1–3); (ff. 90v–91r) 

kivonat Nagy Sándorról és Pórosról (Polyainos, Strategemata, 4.3.22.); (ff. 91r) Polyainos, Strate- 

gemata, 4.6.3); (ff. 91r–92r) kivonat Markianoupolis ostromáról (Dexippos F 22); (ff. 92r–93r) kivo- 

nat Philippoupolis ostromáról (Dexippos F 24); (f. 93r–v) kivonat Sidón ostromáról (Dexippos F 24); 
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digépek szerkesztéséről szóló műveket oldalanként 34 sorban másolták,
17

 illetve 
42–48 betűt írtak egy-egy sorba, miközben a városostrom-kivonatokat tartalmazó 
részt (3c: ff. 16–17 és ff. 88–103) szintén 34 sorba másolták oldalanként, de 38–44 
betűt írtak egy-egy sorba. (3b) E 10. századi hadászati műveket tartalmazó gyűj- 
teményt Philostratos Tyanai Apollonius életrajzának két kivonatával

18
 és egy más- 

honnét ismeretlen, Aristodémos nevű történetírótól származó két kivonattal (3b: ff. 
83–87, 81, az irodalmat l. fentebb) bővítettek ki, melyeket szintén a 930-as és 
940-es években másolhattak. 

(4) A Mynas-kódex negyedik egysége egy 15. század közepi itáliai luxus perga- 
menkézirat terjedelmes töredéke, amely Lysias beszédeit tartalmazza (ff. 104–129, 
l. lentebb).

19
 E négy rész független egymástól; ezért nehéz elképzelni, hogy ezt 

a szokatlan válogatást egy olyan közegben állították volna össze a bifóliók össze- 
keverésével, ahol megfelelően értették a leveleken lévő görög szöveget (pl. Itália). 
Inkább az tűnik valószínűnek, hogy a négy egység csak a budai kolostori könyv- 
kötő műhelyben került egy kötetbe. 

E példák arra utalnak, hogy az 1510-es és ’20-as években olyan görög kódexek, 
illetve kódex-töredékek voltak Budán, melyek egy részét az 1480-as években máso- 
lásra, fordításra vagy be-, illetve újrakötésre készítettek elő. A budai udvarban, Mátyás 
halála után, a görög kódexeket főként a Bécsből követként érkező humanisták érté- 
kelték nagyra, akiknek sikerült a latin kötetek mellett nagyszámú görög kódexet is 
magukkal vinniük az 1510-es és ’20-as években (pl.: Johannes Cuspinianus, Johan- 
nes Gremper, Johannes Alexander Brassicanus). Az aranyozott corvina bőrkötésbe 
kötött vagy újrakötésre kiszemelt példák (l. lentebb: 1–4) analógiája alapján elfo- 
gadhatónak tűnik az a feltételezés, hogy a Mynas-kódex második ívfüzete (ff. 8–15: 
Aranyszájú Szent János: De sacerdote) a királyi könyvtár ama darabjai közül szár- 
mazik, amelyek az újrakötés szándékával szétbontott kódexekből könnyen kikerül- 
hettek eredeti kontextusukból. Az is elképzelhető, hogy az ívfüzetet önmagában 
vásárolták, talán épp kötőanyagnak, ahogyan ezt a bécsi „Aranyszájú-kódexbe” 
(ÖNB, suppl. gr. 4) kötött menologion-töredéknél láthatjuk majd. A Mynas-kódex 
másik független töredéke, egy 14. századi Nikétas Choniatés-töredék (ff. 1–7) szin- 
 

                                                                                                                                  
(f. 93v) Priskos, Kivonat Obidunai ostromáról; (ff. 93v–94v) Priskos, Kivonat Naissos ostromáról; 

(ff. 94v–97r) Kivonat Tyros ostromáról (Arrianos: Alexandri Anabasis, 2.15, 6–24,2); (f. 97r) kivo- 

nat Gaza ostromáról (Arrianos: Alexandri Anabasis, 2.25,4–27,7); (ff. 98r–100v) kivonat Syrakusai 

ostromáról (Polybius, 8.3–7); (ff. 100v–102r) kivonat Ambrakia ostromáról (Polybios, 21.27.1–28.18); 

(ff. 102r–103v) kivonat Plataia ostromáról (Thucydidés, 2. 75–78); (f. 103v) kivonat Thessaloniké 

ostromáról (Eusebios, FrGrHist II A, no. 101, F 1); (f. 17r–v) kivonat Tours ostromáról; (Eusebios, 

FrGrHist II A, no. 101, F 2); (f. 16r–v) Iosephus Flavius, Kivonat Iotapata ostromáról. (Bellum 

Iudaicum 3. 167–187.) 
17 Egyetlen kivétel a f. 18r, ahol 41 sor van. 
18 L. ff. 81r–v, 81v, 85r–86r: Philostratos: Vita Apollonii Tyanei, 1.1–1.9, 1. 14–16. 
19 A legutóbbi mérvadó Lysias kiadást l. CAREY, C.: Lysiae Orationes cum fragmentis. Oxford, 

2007. 
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tén ehhez a csoporthoz tartozik. Ha a négy egységnek, illetve az egybekötött 
Mynas-kódexnek a Corvina könyvtárhoz, illetve Magyarországhoz való viszonyát 
kívánjuk vizsgálni, szükségesnek tűnik áttekinteni, ki mit tekint görög corvinának. 
 

A görög corvinák besorolásának szempontja 

A Bibliotheca Corvina vagy Corviniana kutatói tizenöt vagy – szigorúbb mér- 
cével mérve – csupán két görög corvináról beszélnek, ez utóbbi esetben csupán 
azokról, amelyek megőrizték a jellegzetes aranyozott corvina bőrkötésüket. A két- 
féle darabszám közötti lényeges eltérés oka, amely egyben a görög corvinák tárgya- 
lásának egyik fő nehézsége is, hogy a kutatók egyszerre alkalmaznak egymástól 
eltérő szempontokat a kódexek Corvinába sorolásához, attól függően, hogy ki mit 
ért Corvina könyvtáron. A vélemények két szélsőséges álláspont között mozognak. 
Csapodi Csaba, aki a teljességre törekvő adatgyűjtés céljával hozta létre a Corvina 
könyvtár legteljesebb repertóriumát, amelyben minden olyan görög kódexet a hi- 
teles corvinák listáján hagyott, amely saját – olykor belső ellentmondásokkal ter- 
helt – szempontjai alapján a budai királyi könyvtárhoz tartozott 1526 előtt.

20
 Az 

1973-as repertóriumának végén közölte a hitelesnek tartott corvinák listáját, köz- 
tük tizenhat görög kódexet.

21
 Utoljára 1990-ben Csapodi módosította a hiteles cor- 

vinák általa korábban összeállított listáját 15 görög kódexre.
22

 Csapodi végleges lis- 
táját a Corvina könyvtárról megjelent gazdagon illusztrált kiadványok hivatkozási 
alappá tették, jóllehet az 1973-as repertóriummal ellentétben a besorolás indokai, 
mivel sokszor hiányoztak és a nem hiteles tételek kihagyása miatt nem adtak ösz- 
szehasonlítási alapot, itt már nem nyújtottak elegendő támpontot arra, hogy ellen- 

 
20 Csapodi legteljesebb adatbázisa – minden erénye ellenére – kevésbé szerencsés módon nem 

kötetek, hanem művek szerint csoportosítja a Corvina könyvtárral kapcsolatban tárgyalt kéziratokat. 

Ez a szempont szükségszerűen sokszorozza azon kódexek leírását, amelyek több művet tartalmaz- 

nak. CSAPODI: i. m. 1973 (10. jegyzet) Az ellentmondásokról l. NÉMETH András: Byzantine and Hu- 

manist Greek Manuscripts in the Bibliotheca Corviniana. In: Proceedings of Matthias Rex 1458– 

1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance. International Conference, Budapest May 20–25, 2008. 

(megjelenés előtt). 
21 CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet) 486–489. 
22 CSAPODI Csaba–CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca Corviniana. Bp. 1990. Ianus Panno- 

nius szótárát [Bécs, ÖNB, suppl. gr. 45; CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet) 488. Nr. 1013.], indo- 

kolatlanul, levette a hiteles listáról, így jött létre a 15 tételes lista. E kódexről l. ÖTVÖS Zsuzsanna: 

A renaissance vocabularium by Janus Pannonius? (ÖNB Suppl. Gr. 45). = Acta Antiqua (48.) 2008. 

237–446. Mivel a kötet J. A. Brassicanus ex librise alatt J. Cuspinianus ex librisének félbetépett 

töredékét is tartalmazza (vö. ANKWITZ-KLEEHOVEN, H.: Wiener Humanisten-Exlibris. = Beilage zum 

Jahrbuch 1919 der österreichischen Exlibris-Gesellschaft 11–35. I–IV. táblák), illetve T. Ugoleto, 

a Corvina könyvtár könyvtárosa saját szótárába másolt belőle, egészen biztosan a királyi könyvtáron 

keresztül került Cuspinianuson keresztül Bécsbe. L. BOLONYAI Gábor: Taddeo Ugoleto’s Margi- 

nal Notes on his Brand-new Crastonus Dictionary. = Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 

megjelenés előtt. 
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őrizni lehessen a besorolás helyességét. Ezért válhatott ez a lista gyakran kontroll 
nélkül hivatkozási alappá.

23
 

Ezt az ellenmondást kívánta feloldani az a minimalista szemlélet, amely igyeke- 
zett a hiteles corvinák listájáról minden olyan tételt kihúzni, amelyek olyan külső 
bélyegek hiánya miatt mint a kötés, vagy a címer arra engednek következtetni, 
hogy nem váltak Mátyás saját könyvtára részévé, vagy nem közvetlenül ő ren- 
del(tet)te meg könyvtára gyarapítására.

24
 E megközelítés előnye, hogy a besorolás 

tisztázásával biztos támpontot nyújt a Mátyás könyvtárához tartozó kötetekhez, 
ugyanakkor kizár kisebb, ám fontossága szempontjából jelentős számú kéziratokat, 
amelyek elérhetők voltak Mátyás királyi udvarában, noha semmiféle bélyeg nem 
integrálta őket belső ex librisszel és/vagy külső super ex librisszel ellátott kódexek 
sorába. E csoporton belül különösen a görög kódexek számottevőek. E szűkítő 
szempont szerint két görög nyelvű kódexet tartanak hiteles corvinának, amelyet 
Mátyás könyvtárába illesztettek (VII. Konstantin ceremóniás könyvét és Aranyszájú 
Szent János kódexét).

25
 A tanulmány további részében a Corvina könyvtár fogal- 

mának nem egyértelmű értelmezése miatt a budai uralkodói könyvtárról beszélünk, 
amely tágabb fogalomként feltétlenül több görög nyelvű kódexet foglalt magába. 
 Az elérhető adatok tanúsága szerint, akár a minimalista, akár az átfogó listát 
nézzük, egyetlen görög nyelvű kódexbe sem festették Mátyás címerét, amely arra 
utalhat, hogy egyiket sem Mátyás könyvtára számára másolták, vagy díszítették.

26
 

 
23 L. TRISTANO, Caterina: La biblioteca greca di Mattia Corvino. In: Mathias Corvin, les biblio- 

thèques princières et la genèse de l’État moderne. Ed.: Jean-François MAILLARD, MONOK István, 

Donatella NEBBIAI. Bp. 2009. /Supplementum Corvinianum II./ 215–236. Tristano Csapodi kibővített 

listáját használja [CSAPODI–CSAPODINÉ GÁRDONYI: i. m. (22. jegyzet)] az 1973-as válogatás néhány 

elemének kibővítésével [CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet)] amikor a Mátyás király görög kéziratait 

tárgyalja. Kritika nélkül átveszi Csapodi adatait és nem tárgyalja e válogatás belső ellentmondásait. 

E tanulmányon kívül is rendszeresen hivatkoznak a 15 illetve 16 görög corvinára, mint egy elfoga- 

dott fix számra, l. legutóbb MADAS Edit listáját (Manuscrits corviniens «authentiques». In: MAILLARD– 

MONOK–NEBBIAI (ed.): i. m. (23. jegyzet) 48–78.), aki külön kezeli a nem corvina kötésben fenn- 

maradt tételeket (69–70). 
24 L. MADAS Edit listáját [In: MAILLARD–MONOK–NEBBIAI (ed.): i. m. (23. jegyzet)], amely fel- 

hívja a figyelmet a két lista közti különbségekre [CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet) és CSAPODI–

CSAPODINÉ GÁRDONYI: i. m. (22. jegyzet)]. 
25 Kónstantinos Porphyrogennétos: De cerimoniis: Leipzig, Universitätsbibliothek, Rep. I. 17, 

l. az előtábla fényképét l. CSAPODI–CSAPODINÉ GÁRDONYI: i. m. (22. jegyzet) Nr. 88 és MADAS Edit: 

La Bibliotheca Corviniana et les Corvina «Authentiques». In: MAILLARD–MONOK–NEBBIAI (ed.): 

i. m. (23. jegyzet) 39. A másik kódex az Aranyszájú Szent János Máté evangéliumához írott homí- 

liáit tartalmazó kötet: Bécs, ÖNB suppl. gr. 4; l. az előtábla fényképét l. CSAPODI–CSAPODINÉ GÁR- 

DONYI: i. m. (22. jegyzet) Nr. 221. 
26 Mátyással egykorú itáliai uralkodói megrendelésre készült görög kódexeket a latin nyelvű kó- 

dexekhez hasonlóan olykor díszítették, pl. egy Bécsben őrzött görög kódex (Bécs, ÖNB Cod. phil. 

gr. 2, f. 1r) tartalmazza a humanista épületre emlékeztető keretdíszt különböző figurális elemekkel és 

Andrea Matteo III Acquaviva, Atri hercegének (1458–1529) címerét. E kódex nagyjából egykorú 

Mátyás Corvina könyvtárával, tehát nápolyi környezetben készültek uralkodói megrendelésre görög 
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Ezzel ellentétben, az adatok épp azt mutatják, hogy csupán esetlegesen kerültek gö- 
rög kódexek a királyi könyvtárba.

27
 A minimalista feltevést két tétellel kibővítve, 

csupán négy, már a 15. században is réginek számító görög nyelvű kódexről lehet 
kimutatni, hogy az uralkodói könyvtárban helyezték el az alapján, hogy a Corvina 
könyvtárra jellemző aranyozott bőrkötésbe kötötték. A Zónaras-kötettel (ÖNB hist. 
gr. 16) és a most azonosított új corvina, a Nazianzi Gergely-kötettel (ÖNB suppl. 
gr. 177) együtt négy görög kódex közül csupán kettő őrizte meg mindmáig a kö- 
tését, az egyetlen ismertetőjegyet, amely a latin nyelvű kódexeknél is corvina-hi- 
telesítő ismérv. Ez a szám egészen biztosan nem tükrözi, hogy hány görög kódex 
volt elérhető a királyi udvarban, csupán arról árulkodik, hogy milyen kódexeket 
kívántak beilleszteni a díszkötetek közé. A kötetek újrakötésére viszonylag későn, 
az 1480-as években kerülhetett sor, amely egybeesett a latin nyelvű díszkódexek 
újrakötésével és a királyi könyvtárba való illesztésével.

28
 Úgy tűnik fel, hogy ez 

az integráció a kevésbé látványos, főként papírkódexek jelentős részét meghagyta 
abban a kötésben, illetve olykor talán kötés nélküli állapotban, ahogyan ezek a ki- 
rályi könyvtár környezetébe kerültek különféle utakon.

29
 Ha a görög kódexek kul- 

                                                                                                                                  
nyelvű díszkódexek is. ALEXANDER, Jonathan: Nr. 53. Aristotle, Physics, On Generation and Cor- 

ruption, On the Heavens, On the Soul, in Greek. In: ALEXANDER, Jonathan (ed.): The Painted Page, 

Italian Renaissance Book Illumination 1450–1550. London, 1994. 126–127. 
27 Az a jelenség, hogy egy kódexet úgy kötnek újra és illesztik a Corvina könyvtárba, hogy nem 

festenek címert a kódex címlapjára, nem csak a görög corvinák sajátja. Pl. a Victorinus corvinát (OSzK, 

Cod. Lat. 370) a szokásos aranyozott corvinakötésbe kötötték, de Mátyás címerét nem festették bele, 

igaz, a kötés elő- és háttábláján ott látható a címer. 
28 A latin köteteket többnyire jellegzetes corvinakötésbe, azaz aranyozott bőrbe kötötték, ahol mind- 

három oldalon a gerincen használt bélyegzők mintáival poncolt aranyozott metszéssel látták el, vagy 

selyem-, vagy bársonykötéssel borították, ezeknek azonban színes, lombdíszes metszést készítettek és 

a hosszmetszésre írták a szerzőt nevét, vagy a mű címét. Mindez Taddeo Ugoleto idejében történt, 

amikor ő volt a Corvina könyvtár könyvtárosa. Erről l. ROZSONDAI Marianne: A Corvin Mátyás szá- 

mára készített aranyozott bőrkötésekről. In: A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. 

Szerk. MONOK István. Bp. 2004. 193–210; MIKÓ Árpád: Bibliotheca Corvina – Bibliotheca Augusta. 

In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541. Magyar Nemzeti Galéria, 1994. október– 

1995. február. Bp. 1994. 404; ZSUPÁN Edina: Die Bibliotheca Corviniana im Kleinen, Beschreibung 

der Lateinischen Corvinen der Bayerischen Staatsbibliothek. In: Die acht münchener Handschrif- 

ten aus dem Besitz von König Matthias Corvinus. Bp. 2008. /Ex Bibliotheca Corviniana, Supplemen- 

tum Corvinianum I; Bavarica et Hungarica I./ 71. 
29 Nyolc olyan görög kódexnek van 1480-as évek előtti időre datálható nem corvinakötése, amelyek 

nagy valószínűséggel kapcsolatba hozhatók a Corvina könyvtárral [CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet)]. 

Ezek közül mindegyiket eredetiben tudtam tanulmányozni. Ezen az úton köszönöm az ÖNB, a British 

Library, a Bajor Állami Könyvtár és a koppenhágai Királyi Könyvtár munkatársainak segítségét. Egy- 

szerű vaknyomásos bőrkötése van: Janus Pannonius szótárának (Vienna, ÖNB suppl. gr. 45), és 

a bécsi Xenophón kötetnek (Cyropaedia: ÖNB, suppl. gr. 51), firenzei vaknyomásos bőrkötése van 

a bécsi Ptolemaios kötetnek (ÖNB, hist. gr. 1), Plutarchos életrajzainak (ÖNB suppl. gr. 11) és Dio- 

dóros Sikeliótés kötetnek (ÖNB suppl. gr. 30), egy bizánci típusú, feltehetőleg szintén Itáliában készült 

vaknyomásos bőrkötése van a Münchenben őrzött Plótinos kötetnek (BSB, cod. gr. 449); vaknyomásos 

bőrkötése és aranyozott metszése van a londoni Iamblichos kötetnek (BL, Add. 21165), ennek budai 
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túrtörténeti összefüggéseit kívánjuk feltárni, akkor szükséges kibővíteni azt a szem- 
pontrendszert, és a vizsgálatba bevonni mindazokat a tételeket, amelyek bármilyen 
összefüggésben Mátyás udvarához, vagy Magyarországhoz köthetőek. A Mynas- 
kódex egyes elemeinek létrejöttére épp azok a kódexek adhatnak magyarázatot, 
melyeket Budán átkötöttek, illetve szétbontottak, de a kötésük nem készült el. 

A görög kötetek budai szétbontásának bizonyítékai 

A budai királyi könyvtárban az 1480-as évek végéig egy, a saját korában szá- 
mottevő görög kódexállományt gyűjtöttek össze. Ezek közül több kéziratot – pon- 
tos számukat nem lehet megállapítani – bizonyára Mátyás király illusztrált kó- 
dexekben gazdag könyvtárába szereztek be akár másoltatás, akár vásárlás révén. 
A latin kötetek esetében a különféle eredetű kódexeket szétbontották, újrafűzték 
és újrakötötték bársony, selyem vagy aranyozott bőrkötésbe, ez utóbbiakat gyak- 
ran poncolt aranyozott metszéssel látták el, a textilkötések színes, indadíszes met- 
szést kaptak. Ugyanezek a technikák négy görög kódex esetében is megfigyel- 
hetők: a bőrkötéses kéziratokat példázza két bizánci kódex, amely máig megőrizte 
corvinakötését, a Zónaras-kötetnek pedig, bár később átkötötték, megmaradt pon- 
colt aranyozott metszése (amelyet a másik két görög kódexnél is alkalmaztak), 
valamint humanista előzéklapjai is. A két, görög nyelvű szöveget tartalmazó, „alla 
greca”

30
 típusú corvinakötésen a kötet címét az előtábla aljába nyomták – lati- 

nul –, míg a latin kódexek esetében ez a kötés háttáblájának tetejére került. 
A görög kéziratok esetében a régi kódexek használt, s feltehetően sérült álla- 

potán javítottak, a sérült leveleket olykor kipótolták (pl. a Nazianzi Gergely-kó- 
dexben), majd a királyi könyvtár díszkötéseihez hasonlóan kötötte be ezeket is 
a Mátyás királynak dolgozó itáliai könyvkötőmester az 1480-as években. Ő a ki- 
rály 1490-ben történt halála után szerszámkészletével együtt elhagyta Budát, és 
hazatért Itáliába.

31
 A bemutatott példák a Corvina könyvkötőjének gondosságá- 

ról, odafigyeléséről, a régi görög nyelvű kéziratok megbecsüléséről árulkodnak. 

                                                                                                                                  
jelenléte nem bizonyítható. Christian Gastgeber hívta fel a kutatók figyelmét egy Budáról származó, 

Brassicanus tulajdonába került görög kódexre (Koppenhága, Királyi Könyvtár, Fabr. 78,4), melynek 

a kódex 15. századi másolásával egyidejű vaknyomásos bizánci bőrkötése van. Vö. SCHARTAU, Bjarne: 

Codices graeci Haunienses. Ein deskriptiver Katalog des griechischen Handschriftenbestandes der König- 

lichen Bibliothek Kopenhagen. København, 1994. /Danish Humanist Texts and Studies 9./ 409–410. 
30 Az „alla greca” típusú kötésekről l. SZIRMAI, J. A.: The Archaeology of Medieval Bookbinding. 

Aldershot, 1999. 84–87. 
31 A Corvina-kötésekról l. ROZSONDAI Marianne: Die Bibliotheca Corviniana und die Corvi- 

neneinbände – Neue Erkentnisse zu ihrer Beurteilung. In: Österreichischer Bibliothekartag. Congress 

Innsbruck, 3–7. 9. 1996. Wien, 1998. Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio- 

thekare. /Biblos-Schriften, 168./ 337–360; UŐ: i. h. 2004. (28. jegyzet) UŐ.: A Münchenben őrzött 

corvina-kötésekről. = MKsz 2008. 3. sz. 246–255. A budai királyi könyvtár görög kéziratairól és 

az állomány szétszóródásáról l. NÉMETH: i. h. (20. jegyzet); ZSUPÁN, E.: Bevezető gondolatok 

a görög nyelvű corvinák problémájához. = Agora 2009. 3. sz. 26–39. 
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Azt is bizonyítják, hogy az újrakötéshez szétbontották a régi kódexeket, mivel 
egy azonos kéz az ívfüzeteket mindig, a Nazianzi Gergely-kódex esetében pedig 
még a bifoliókat is beszámozta. A négy kódex eltérő utóélete miatt ez a számozás 
csak Budán történhetett. A kódexek szétbontása adhat magyarázatot a Mynas-kó- 
dexben a füzetek és levelek keveredésére (l. alább), ha azzal számolunk, hogy át- 
kötésük 1490-ben, Mátyás halálakor félbemaradt, a görög kódexekre pedig ezután 
kevesebb gondot fordítottak. 

(1) Bíborbanszületett VII. Konstantin császárnak az udvari szertartásokról egy- 
beszerkesztett művét (Leipzig, Universitätsbibliothek, Rep. I. 17: 325×235 mm), 
amely e szövegegyüttest egyedüliként megőrző kódex teljes tartalmára vonatko- 
zóan első kiadójától, Johann Jakob Reiskétől a De cerimoniis címet kapta (editio 
princeps: Lipcse, 1751–66), a 960-as években Konstantinápolyban másolták min- 
den bizonnyal a VII. Konstantin által alapított császári könyvtár számára.

32
 Ez 

a kódex mindmáig őrzi aranyozott, „alla greca” típusú corvina-bőrkötését,
33

 az elő- 
tábla alján a kötet címével (<DE> REGALIBUS INSTITUTIONIBUS). Az ívfüzetek 
első recto oldalának jobb felső sarkára egy humanista kéz arab ívfüzetszámokat 
írt.

34
 A számjegyek írásképe megegyezik a többi három corvina-bőrkötésbe kötött 

görög kódex (2–4) humanista ívfüzetszámozójának kezével. Innét látszik, hogy 
a Corvina könyvtár műhelyében írhatták csak be ezeket a számokat. 

 

1. ábra. Lipcse, Univ. Rep. I 17 (De cerimoniis) 

 
32 Részletes leírását l. FEATHERSTONE, Jeffrey Michael: Preliminary Remarks on the Leipzig 

Manuscript of De Cerimoniis. = Byzantinische Zeitschrift (95.) 2002. 457–479. 
33 L. az előtábla fényképét l. CSAPODI–CSAPODINÉ GÁRDONYI: i. m. (22. jegyzet) Nr. 88 és MA- 

DAS Edit: La Bibliotheca Corviniana et les Corvina «Authentiques». In: MAILLARD–MONOK–

NEBBIAI (ed.): i. m. (23. jegyzet) 39. 
34 A kéziratot eredetiben tanulmányozhattam, amit köszönök a lipcsei Egyetemi Könyvtár kéz- 

irattára vezetőjének, Dr. Christoph Mackertnek. A füzetek első oldalának jobb felső sarkában a kö- 

vetkező ívfüzetszámok látszanak: f. 1r: 2; f. 9r: 3; f. 17r: 4; f. 25r: 5; f. 33r: 6; f. 41r: 7; f. 43r: 8; 

f. 51r: 9; f. 59r: 10; f. 67r: 11; f. 75r: 12; f. 83r: 13; f. 91r: 14; f. 99r: 15; f. 107r: 16; f. 115r: 17; 

f. 123r: 18; f. 131r: 19; f. 139r: 20; f. 147r: 21 (felül levágva); f. 155r: nem látszik; f. 163r: 23 (felül 

levágva); f. 171r: a levél elveszett; f. 179r: nem látszik; f. 187r: nem látszik, f. 195r: nem látszik; 

f. 203r: a levél elveszett; f. 211r: <2>9 (felül levágva); f. 222r: 31 (felül levágva); f. 230r: 32;  

f. 238r: 33; f. 246r: 3<4>; f. 254r: nem látszik; f. 262r: nem látszik. 
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Az 1480-as években még mind az 5 levél meglehetett a f. 1 előtt (l. 1. ábra). 
Több adat is alátámasztja ezt a feltevésünket: a f. 1r-t 2. ívfüzetként jelöli a huma- 
nista kéz, egy későbbi, talán 16. századi kéz pedig a mai előzéklapot 5. levélnek 
számozza, amelyet egy másik kéz a f. 1r jobb felső sarkában 6-tal folytat. A ko- 
rábban az előtáblára kiragasztott előzéklap (f. I) felülete az előtábla belső részén 
maradt, amikor azt letépték róla. Így az előtáblán az előzéklap kétféle lenyomata 
látható, egy jobbról balra olvasható tükörlenyomat és egy balról jobbra olvasható 
szöveg, amely nem tűnik lenyomatnak. A tükörlenyomat keletkezését könnyű meg- 
érteni, a másik szöveg létrejötte viszont magyarázatra szorul. Ez nem lehet más, 
mint a mai előzéklapot megelőző, korábban 4. levél (l. 1. ábra) verso oldalának 
a lenyomata, ha kétszeres átnyomódást feltételezünk. Először a szöveg tükörképe 
átnyomódott a mai előzéklapra, majd visszanyomódott az előtáblára, amelyre ra- 
gasztották, így megőrizte a mára elveszett oldal pontos mását. E szöveg a kódex 
tartalomjegyzékének végét tartalmazza, amelynek az eleje a többi elveszett levé- 
len lehetett.

35
 Más módon nem tudjuk megmagyarázni, hogyan kerülhetett egy 

10. századi tintával írt szöveg egy 15. századi fatáblára a fent kifejtett körülmények 
közt.

36
 Ezekből a nyomokból azt láthatjuk, hogy a kódex első négy levele 1490 

után veszett el. Épp így hiányoznak 10. századi levelek a kötet végéről a f. 265 után 
(l. 1. ábra). Azt nem lehet tudni, hogy ezeket mikor távolították el. A Nazianzi 
Gergely-kódexnél megfigyelhető gondosság két lehetőséget támogat: vagy cson- 
kán érkezett a kódex Budára, vagy a kódex első 4 leveléhez hasonlóan csak a cor- 
vina-kötés elkészülése után távolították el az utolsó leveleket. 

(2) Aranyszájú Szent János Máté evangéliumához írt homíliáinak 11. századi 
kéziratában (Bécs, ÖNB, suppl. gr. 4: 340×250 mm), amely ma is corvinakötés- 
ben van (355×255×95 mm) – s ahogy illik – az előtábla alján látható a kötet címe 
(CHRYSOSTOMUS SUPER EVĀGELIA),

37
 a kötet elejére és végére egy másik 

görög kódexből való egy-egy bifóliót helyeztek (l. 2. ábra). Ezek Ioannikos szer- 
zetes (†846) életrajzának 11. századi másolatát tartalmazzák egy menologionból,

38
 

 

 
35 Az átnyomódott tartalomjegyzékről l. FEATHERSTONE: i. h. (32. jegyzet) 466–468. 
36 Azt a lehetőséget, hogy a fatábla 10. századi volna, a szakemberek elvetették. FEATHER- 

STONE: Further Remarks on the „De cerimoniis”. = Byzantinische Zeitschrift (97.) 2004. 113, 2. 

jegyzet. Az a körülmény, hogy az első ívfüzet 4 levele 1490 után veszett el, rajta az első könyv 

tartalomjegyzékével, illetve a fatáblának az „alla greca” típusú kötéshez való gondos előkészítése 

azt támogatja, hogy a fatábla Budán készült, a rajta látható szöveg pedig csupán átnyomódás. A mai 

előzéklapon (f. I) is látszódik nyomokban a korábbi f. 4v szövegének tükörképe.  
37 L. az előtábla fényképét l. CSAPODI–CSAPODINÉ GÁRDONYI: i. m. (22. jegyzet) Nr. 221. 
38 A betoldott bifóliók egy ívfüzetből származnak, rekonstruálásukhoz l. Bécs, ÖNB, suppl.  

gr. 4, f. 1ra incipit: <ςτγγε>νϋμενορ ἐπὶ σὴν υίλην = PG 116, 44A line 6, f. 1vb explicit: ὁ γε καὶ ὕςσε- 
πον ἐξεβη· καθὰ καὶ πεπὶ = PG 116, 45A line 13; on f. 332ra: κασαπλαγένσερ = PG 116, 48 B2, 

f. 332vb explicit: ὄυιν οὔν σινα υοινικοειδὴ μέγιςσον ἐκ σαόσηρ ὑπο<υαινϋμενον> = PG 116, 49 

B5, f. 333ra incipit: <ὑπο>υαινϋμενον ἰδὼν = PG 116, 49 B5, f. 333vb explicit: ἔςσπευον καὶ ὅπψρ 

= PG 116, 52 B8, f. 2ra incipit: δπάςαρ· σῶι σε σοῦ ἤθοτρ = PG 116, 53 B8, f. 2bv explicit: σοῦ 
κλῆςιν εἰρ αὐσὸν μεσα<βαίνοτςαν> = PG 116, 56 B8. 
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a szentek életrajzainak a naptár szerint elrendezett bizánci gyűjteményéből. E bi- 
fóliók esetében az íráskép hasonlósága volt fontos a könyvkötő számára, aki nem 
figyelt a beillesztendő levelek szövegének tartalmára. A kötet bizánci és huma- 
nista ívszámozása közti eltérés megerősíti azt a feltevést, hogy a corvinákat be- 
kötő, Budán dolgozó itáliai mester illesztette a 11. századi szövegeket tartalmazó 
bifóliókat a kötetbe.

39
 Ezeket a leveleket vagy kötőanyagnak vásárolták, de az is 

lehetséges, hogy egy töredékből emelték ki Budán. A humanista ívfüzetszámok 
ugyanattól a kéztől származnak, mint a másik három görög kódexben (1, 3–4).

40
 

A 15. századi humanista előzéklapok a kötet végén (ff. 334–335) máig megma- 
radtak, a kötet elején is ott kellett lenniük, de mára elvesztek. 

3) A Zónaras (12. sz.) bizánci történetíró Világtörténetének 14. századi máso- 
latába (Bécs, ÖNB, hist. gr. 16: 315×235 mm) 15. századi előzéklapokat illesz- 
tettek a kötet elejére és végére (mai számozás szerint: ff. IV–V és f. 479, l. 1. ábra). 
A kötet ívfüzeteit a füzetkezdő recto oldalak jobb felső sarkában ugyanaz a kéz 
számozta végig, amely a másik három görög kódexet (1–2, 4).

41
 Noha a kézira- 

 

 
39 Az Aranyszájú Szent János kódexben (ÖNB suppl. gr. 4) a ff. 3–5, amely levelek a kézirat 

tartalomjegyzékét és két olyan epigrammát tartalmaznak, amelyek egy másik, szintén 11. századi 

Aranyszájú Szent János homíliáit tartalmazó kódexekben is előfordulnak (pl.: Athén, Nemzeti 

Könyvtár, cod. 2553, f. 1v), rossz állapotban vannak ellentétben a jó állagú bifólióval, amely meg- 

előzi a sérült leveleket. Épp ezért valószínű, hogy ezt a bifóliót a kötet újrakötésekor helyezték 

mai helyére. Elég valószínűtlen az a feltevés, hogy egy görögül tudó könyvkötő olyan leveleket 

helyezett volna a kötet elejére és végére, amelyek tartalmának semmi köze nincs a kódex törzséhez, 

éspedig ügyelve azok szimmetriájára. A hasonló írással készült, hasonló korú, ám jó állapotban 

levő levelek beillesztése inkább a corvinák könyvkötőjének tulajdonítható, aki talán így próbált 

javítani a kötet küllemén, amely eredeti állapotában egyáltalán nem illett a corvina díszkötéséhez. 

A görög ívfüzetszámok gyakran nem látszanak, mivel a kötet budai újrakötésekor 3–4 mm-t le- 

vágtak e számokkal együtt. Több helyen azonban ezek a számok mégis jól kivehetők: f. 30r: δ' (4); 

f. 88r: ια' (11); f. 208r: κ' (26); f. 224r: κ<η>' (28); f. 296r: λ<ζ>' (37); f. 304r: λ<η>' (38). A görög 

számozás nem tartalmazza a kódex tartalomjegyzékét (ff. 3–5), melyet a főszöveg befejezése után 

helyezhettek a kötet elejére. Ezeket a leveleket ugyanúgy vonalazták, mint az Aranyszájú Szent 

János homíliáit tartalmazó szöveget, a tartalomjegyzék szövegét is ugyanaz a kéz másolta, mint 

a kódextest szövegét. 
40 Az ívfüzetek első recto oldalainak jobb felső sarkában levő arab számok a következő helyeken 

láthatók: f. 1r: 1; f. 3r: 2; f. 6r: 3; f. 14r: 4; f. 22r: 5; f. 30r: 6; f. 39r: 7; f. 48r: 8; f. 56r: 9; f. 64r: 

10; f. 72r: 11; f. 80r: 12; f. 88r: 13; f. 96r: 14; f. 104r: 15; f. 112r: 16; f. 120r: 17; f. 128r: 18; f. 136r: 

19 a későbbi foliáló kezétől áthúzva; f. 144r: 20; f. 152r: 21; f. 160r: 22; f. 168r: 23; f. 177r: a szám 

hiányzik; f. 184r: 25, f. 192r: 26; f. 200r: 27; f. 208: 28; f. 216r: 29; f. 224r: 30; f. 232r: 31; f. 240r: 

32; f. 248r: 33; f. 256r: 34; f. 264r: 35; f. 272r: 36; f. 280r: 37; f. 288r: 38; f. 296r: 39; f. 304r: 

40; f. 312r: 41; f. 320r: 42; f. 328r: 43; f. 330r: 44. Az alsó margóra írta ugyanaz a kéz a kötet vé-

gén: f. 328r: 1, f. 329r: 2. 
41 Az alábbi számok alig, olykor csak UV lámpával olvashatók. A metszéskor a számok tetejét 

gyakran levágták, az itt jelzett helyeken az olvasatuk biztosnak mondható. ÖNB hist. gr. 16, f. 17r: 3; 

f. 25r: 4; f. 33r: 5; f. 41r: 6; f. 49r: 7; f. 57r: 8; f. 65r: 9; f. 73r: 10; f. 81r: 11; f. 89r: 12; f. 97r: 13; 

f. 105r: 14; f. 114r: nem látszik; f. 121r: 16; f. 129r: 17; f. 137r: nem látszik; f. 145r: 19; f. 153r: 
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2. ábra. Bécs, ÖNB suppl. Gr. 4 

tot a 18. század közepén újrakötötték, a humanista előzéklapok megmaradtak. 
A kódex hátsó kiragasztott előzéklapja már 1520-ban biztosan le volt választva 
a háttábláról, mivel ekkor írta rá (f. 479v) Philip Gundel, hogy a történeti mű egy 
részét latinra fordította.

42
 A kötésről árulkodhat, hogy Johannes Cuspinianus, aki 

1513-tól, a kötet budai megszerzésétől kezdve sokáig magánál tartotta a Zónaras- 
kódexet, féltette a szállítástól.

43
 A bécsi udvari könyvtár 1576-os katalógusa ál- 

lítja, hogy a kötet kívülről aranyozott, bizonyára a ma is jól látható poncolt ara- 
 
 

                                                                                                                                  
20; f. 161r: nem látszik; f. 169r: <2>2; f. 177r: <2>3; f. 185r: nem látszik; f. 193r: 25; f. 201r: 

2<6>; f. 209r: <2>7; f. 217r: nem látszik; f. 225r: 29; f. 233r: 30; f. 241r: 31; f. 249r: 32; f. 257r: 

33; f. 265r: 34; f. 273r: 35; f. 281r: 36; f. 289r: 37; f. 297r: nem látszik; f. 305r: 39; f. 313r: 4<0>; 

f. 321r: nem látszik; f. 329r: nem látszik; f. 337r: 43; f. 345r: nem látszik; f. 353r: 45; f. 361r, f. 369r 

és f. 377r: nem látszik; f. 385r: <4>9; f. 393r: nem látszik; f. 401r: 5<1>; f. 409r: 5<2>; f. 417r: 

<5>3; f. 425: 54; f. 433r: 55; f. 441r: 56; f. 449r: 57; f. 457r: 58; f. 465r: 59. Az alsó margóra írta 

ugyanaz a kéz a kötet végén: f. 473r: a1; f. 474r: a2; f. 475: a3; f. 476r: a4. 
42 ÖNB hist. gr. 16, f. 479v: μεσάυπαζον ἐγψ Φίλιππορ ὁ Γοτοδελίορ εἰρ σὸ πψμαωκὸν ἀπὸ μιφαὴλ 

σοῦ απγτποπύλοτ εἰρ σὸ σέλορ ἐσοτρ α,υκ. 
43 Cuspinianus válaszlevele Willibald Pirckheimernek, Bécs, 1515. október 18.: „Sic repperi in 

bibliotheca regia Budae tum multos insignes codices, tum illum praecipue Johannem Monachum, 

qui sub Alexio Comneno claruit et graece historiam ab exordio mundi ad sua usque tempora elegan- 

tissime scripsit, imperatores praesertim graecos illustravit, de quo tibi caesar scripsit. Sed liber portatilis 

non est, et ego periculo itineris committere non audeo, quod fidem meam regi obstrinxi. Et quod credam 

aliud exemplar non esse neque in Italia neque in Francia. Maxima igitur fieret iactura reipublicae 

litterariae, si tantum opus periclitaretur incuria nostra.” A kiadását l. ANKWICZ-KLEEHOVEN, Hans: 

Johann Cuspinians Briefwechsel. München, 1933. C. H. Beck. Nr. 33, 70–73. 



 A Mynas-kódex és a Corvina könyvtár 171 

Ksz2010-2-02.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.26. 13:18:00 [171] 

nyozott metszésére utalva.
44

 Ennek hálószerkezetű rozettás mintái megegyeznek 
a fenti két görög corvina metszésének hálószerkezetű motívumaival. Ezért a pon- 
colt aranyozott metszést nem lehet a 18. századi átkötésnek tulajdonítani, hanem 
inkább egy budai aranyozott bőrkötés meglétére utaló nyomot látunk benne. A pon- 
colt aranyozott metszés ugyanis hozzátartozott az aranyozott corvina-bőrkötésekhez. 
A minták egyezése tovább erősíti a kapcsolatot a fenti két görög kódexszel. 

 

3. ábra. Bécs, ÖNB hist. Gr. 16. 

(4) A 10. századi, 530 levélből álló Nazianzi Gergely-kódex (ÖNB suppl. gr. 177) 
corvinaként való azonosítását egy külön tanulmányban fogom részletesen kifej- 
teni.

45
 Itt csak a Mynas-kódex és a görög corvina-kötések szempontjából fontos 

adatokat közlöm. Az azonosítás két pilléren nyugszik. Egyfelől a bécsi kódex azo- 
nos azzal a kötettel, melyet Willibald Pirckheimer (1470–1530) nürnbergi humanista 
Johannes Heß (1490–1547) boroszlói teológustól és humanistától kapott 1529-ben, 
és melyről azt állítja, hogy a „magyarországi zsákmányból” származik, feltehetőleg 
a Mohács után zsákmányolt kötetekre utalva.

46
 A mű tartalomjegyzéke fennmaradt 

 
44 L. a korábbi kötéséről Hugo Blotius 1576-os katalógusában (f. 81r) E 1550: „manuscripta in 

charta pergamena et extrinsecus deauratus.” MENHARDT, Hermann: Das älteste Handschriftenver- 

zeichnis der Wiener Hofbibliothek von Hugo Blotius 1576. Kritische Ausgabe der Handschrift Series 

Nova 4451 von Jahre 1597 mit vier Anhängen. Wien, 1957. 98. 
45 Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszakán 2009. december 7-én a „Willibald 

Pirckheimer és a Budáról származó görög kódexei” című előadásom várhatóan a könyvtár kiad- 

ványában fog megjelenni 2010-ben. 
46 SCHEIBLE, Helga: Willibald Pirckheimers Briefwechsel. Bd. VII. München, 2009. Nr. 1219, 

190–192. (Johannes Hess Pirckheimernek: Breslau 1529. április 4) „S<alutem>. Indicem thesauri 

verius quam libri ideo ad te opt<imum> patronum misi, ut mecum gauderes graciasque ageres deo 

nostro, quod haec dona ex media Grecia nobis largitus est et Nazianzenum vetustiss<imum> serva- 

vit utcunque et nostris oculis, licet non omni ex parte integrum (desunt enim aliquae membranae).” 

 SCHEIBLE: i. m. Nr. 1227, 210–212. (Pirckheimer levele Georg Spalatinnak: Nürnberg, 1529. 

május 15.) (l. 34–40) „Interim mitto orationem Nazianzeni De officio episcopi, ut videas, quemad- 

modum podagram meam consoler. Nactus praetera sum codicem graecum eiusdem Gregorii ex 

Ungariae spoliis ultra quinquaginta opuscula eiusdem sanctissimi et doctissimi viri continentem. Ex 

quibus, si deus voluerit, pleraque latine eloqui incipiam, licet assidue fere aegrotem.” Ez utóbbi 

levél alapján sorolta CSAPODI: [i. m. 1973. (10. jegyzet) Nr. 306.] az elveszett corvinák közé. 
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Pirckheimer hagyatékában,
47

 amely egyezik az ÖBN suppl. gr. 177-es kódex tar- 
talmával. Jelenlegi kötését pedig Johannes Heß készítette, akitől Pirckheimer kapta 
a kódexet, rajta Heß címerével és egy 1528-as évszámmal.

48
 

A kötet arab ívszámozása a füzetek első recto oldalának jobb felső sarkában és 
bifolióinak humanista számozása az érintett recto oldalak jobb alsó sarkában egy 
kézhez köthető,

49
 éspedig ahhoz a kézhez, amelyik a fenti három kódex (1–3) íveit 

számozta. Közülük kettőnek (1–2) máig megvan az aranyozott corvina-bőrkö- 
tése. Ez a körülmény szilárd bizonyítéka annak, hogy a Nazianzi Gergely-kötet 
Budán volt. Az a körülmény, hogy a kódex egészében a bifóliókat a humanista 
ívszámozó keze szorgosan végigszámozta, arra utal, hogy a régi görög kódexet 
Budán teljesen szétbontották. Azt nem lehet tudni, hogy elkészültek-e a kötésével. 
A poncolt aranyozott metszés hiányát megmagyarázhatja az a körülmény, hogy 
Johannes Heß könyvkötője körbevágta a kódexet. De az 1528-as újrakötés körül- 
ménye azt a lehetőséget is felveti, hogy a Nazianzi Gergely-kódex corvina-bőr- 
kötése nem készült el, hanem a munka 1490-ben Mátyás halálával megszakadt, 
amikor az itáliai könyvkötő szerszámaival együtt elhagyta Budát. 

 

4. ábra. Bécs, ÖNB suppl. Gr. 177. 

 
47 London, BL, Arundel, 175, ff. 37r–38r. A tartalmi átírást l. HOLZBERG, Niklas: Willibald 

Pirckheimer, Griechischer Humanismus in Deutschland. München, 1981. 358. 
48 A kódex, s vele együtt a kötés leírását l. Katalog der griechischen Handschriften der österrei- 

chischen Nationalbibliothek, Veröffentlichungen der österreichischen Nationalbibliothek. IV. Supp- 

lementum Graecum. Hrsg.: Herbert HUNGER, Christian HANNICK. Wien, 1994. /Veröffentlichungen 

der Handschriftensammlung. Bd. 4./ Nr. 177, 304–310. 
49 Az ÖNB suppl. gr. 177, ff. 5r–173r-ig a humanista arab ívfüzetszámok jól látszanak. A szö- 

vegtükör jobb alsó sarkához tapadva gót kisbetűvel Johannes Heß könyvkötőjének ívjelzései látha- 

tók, melyek ff. 5r–173r-ig b–z-ig mennek, majd ff. 151r–352r-ig ismét a–z-ig, végül ff. 360r–528r-ig 

A–Y szerepel. Az első csonka füzetet a corvina-könyvkötő nem számozta, míg Heß könyvkötője 

igen. A vaskos kódexet eredetileg feltehetően két kötetbe kötötték, a második rész a f. 264r-val 

kezdődik. Az egykori második kötetben a görög ívfüzetszámok jól látszanak, ezért a humanista 

számozásra nem volt szükség. 

f. 5r (a csonka oldal pótlásán) 1 (b); f. 13r: 2 (c); f. 21r: 3 (d); f. 29r: 4 (e); f. 37r: 5 (f); f. 45r: 

6 (g); f. 53r: 7 (h); f. 61r: 8 (i); f. 69r: 9 (k); f. 77r: 10 (l); f. 85r: 11 (m); f. 93r: 12 (n); f. 101r: 13 (o); 

f. 109r: 14 (p); f. 117r: 15 (q); f. 125r: 16 (r); f. 133r: 17 (s); f. 141r: 18 (t? lemosva); f. 149r: 

1<9> (levágva) (v); f. 157r: 20 (x); f. 165r: 2<1> (y); f. 173r: <22> (z) 
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Az ívfüzetszámokon kívül a kódexbe behelyezett 15. századi jó minőségű per- 
gamenlevelek is tanúskodnak a corvinák könyvkötő mesterének tevékenységéről. 
A ff. 532–533-hoz hasonlóan a ff. 1, 4 a budai kódex előzéklapja lehetett, ame- 
lyek beillesztését fentebb két példa is támogatja (2–3). Ezt a bifóliót talán csak 
Johannes Heß könyvkötője helyezte át a ff. 2–3 védelmére, amelyen a kötet tar- 
talomjegyzéke olvasható. Érdekes, hogy ff. 5–6 több mint felerészben csonka le- 
velét még a 15. században kipótolták, ugyanis a budai könyvkötő műhelyben a ki- 
egészített új pergamenre (f. 5) írták az 1-es számot.

50
 A 13. századi jogi szöveget 

tartalmazó előzéklapokat talán csak Johannes Heß könyvkötő mestere illesztette be. 
 

 

5. ábra. A Mynas-kódex jelenlegi szerkezete 

 
50 Talán Budán toldották be a ff. 400–406 csonka ívfüzet középső bifólióját is (ff. 402–404), ahol 

a 404-as szám a f. 403v-n szerepel. 
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6. ábra. A Mynas-kódex rekonstruált szerkezete 
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A bécsi humanisták – görög kódexek tanulmányozásával egybekötött – Budán 
tett követi látogatásaival egy időben, az 1510-es években történt, hogy a Mynas- 
kódex négy egységét Budán egybekötötte Lucas Coronensis. Ha e négy egység 
származási helyére gondolunk, adódik a budai királyi könyvtár. A 15. század kö- 
zepi itáliai luxuskéziraton kívül ugyanis, amely az akkor latinul teljes egészében 
még nem elérhető Lysias-beszédeket tartalmazta, az egykor különálló 10. századi 
hadimunkákat tartalmazó kötet is vonzó lehetett Mátyás reprezentatív könyvtára 
számára, már csak a hadmérnöki rajzok miatt is.

51
 

A négy különböző egység a királyi udvar „könyvgyűjteményéből” származhat, 
és e szokatlan gyűjtemény összeállítására az adott lehetőséget, hogy a királyi könyv- 
tár gazdátlan maradt: nemcsak tulajdonosát vesztette el, de tudós őre, Taddeo Ugo- 
leto is elhagyta Budát és visszatért Parmába Mátyás halála után. Ekkor már le- 
hetővé vált, hogy szinte bárki, aki megfordult a királyi udvarban, a gyűjtemény 
egyik-másik darabját megszerezze magának. 

Lysias-luxuskézirat 

A 15. század közepi Lysias-luxuskézirat bifólióinak összekeveredését azzal tud- 
nánk megmagyarázni, hogy a „Corvina könyvkötője” éppen a Lysias-kötetnek 
a Corvina könyvtárba illő kötését készíthette elő, amikor a király 1490-ben elhunyt. 
A megrendelő halála miatt a munka leállt, az átkötés a füzetek szétbontása után 
maradt félbe, amikor a könyvkötő is eltávozott Budáról. Ezt a lehetőséget láthattuk 
a Nazianzi Gergely kódexnél (ÖNB suppl. gr. 177). Az is lehetséges, hogy a Lysias- 
kötetet kötés nélkül vásárolták, és így került a királyi könyvtárba. E két lehetőség 
szolgálhat magyarázatul, hogyan szerezhették meg egy viszonylag új luxuskézirat 
bifólióit összefűzés nélkül, és továbbíthatták így a budai kolostor könyvkötő mű- 
helyébe, ahol végül Lucas Coronensis kötötte egybe a megszerzett görög anyagot. 
E feltevéseket, noha a Mynas-kódex szokatlan összetételét megmagyarázná, bizo- 
nyítani nem tudjuk. 

 
51 Valturio De re militari című műve két példányban is megvolt Budán (Modena, Bibl. Estense 

Univ. Lat. 447 és Dresden, Sächsische Landesbibliothek Ms. R 28m). Erről l. W. SALGÓ Ágnes– 

RICCI, Milena tételleírását In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal at the Hunga- 

rian Royal Court, 1458–1490. Exhibition Catalogue. Ed.: Péter FARBAKY, Enikő SPEKNER et alii. 

Bp. 2008. 300–301. Justus Lipsius egy 1595-ös levelében arról ír, hogy Mátyás udvarában az ókori 

hadigépezetekről is folyt beszélgetés. LIPSIUS, Justus: Opera omnia. Vol. II. Wesel, 1676. 755. Epist. 

XXI. Köszönöm Veszprémy Lászlónak, hogy felhívta erre az adatra a figyelmemet (l. VESZPRÉMY 

László: A magyar katonai gondolkozás első nyomai a Mohács (1526) előtti latin nyelvű források- 

ban. In: A magyar katonai gondolkodás története. Szerk. ÁCS Tibor. Bp. 1995. 11–22. Ezen túl 

még Vegetiust és Taccola párizsi kódexét [Bibliothèque nationale, 7239; CSAPODI: i. m. 1973. 

(10. jegyzet) Nr. 584.] érdemes említeni, ez utóbbi Isztambulból került Párizsba, ezért felmerült vele 

kapcsolatban, hogy Budáról zsákmányolták a törökök. Érdemes itt említeni Nagylucsei Orbán tulaj- 

donában lévő hadászati munkát (OSzK, cod. Lat. 444). 
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A négy egység ügyetlen párosítása és egybekötése bizonyára a ma már azonosít- 
hatatlan megrendelőnek és a könyvkötő Lucas Coronensisnek köszönhető, akiknek 
görög tudása nem volt kielégítő. Lucas Coronensisé nem mehetett túl azon, hogy 
görög betűkkel, de latin nyelven a kódex háttáblájának belső oldalára írta a fen- 
tebb tárgyalt, róla szóló bejegyzését. Ez látszik a levelek összekeveredett sorrendjé- 
ből, amely leginkább a jól olvasható 15. század közepén Itáliában másolt pergamen 
luxuskézirat lapjainál figyelhető meg, amely az attikai szónok, Lysias beszédeit 
tartalmazza (ff. 104–129). A Mynas-kódexbe kötött levelek összekeveredtek, az 
egykori Lysias-kódex leveleinek pedig csaknem háromnegyede elveszett, csupán 
36 levél őrződött meg, és – a párhuzamos kódexek kötet-összeállítása és a Mynas- 
kódex ívfüzet-szerkezete, illetve az elveszett szöveg mennyisége alapján – 84 levél 
elveszett (l. a rekonstruált szerkezetet a 7. ábrán).

52
 Sosower, a Lysias szövegha- 

gyományról írott munkájában azt valószínűsíti, hogy a Mynas-kódex Lysias-részé- 
nek egykori kódexe valaha Giovanni Aurispa (1376–1459), itáliai humanista tulaj- 
donát képezte.

53
 Azzal érvel, hogy könyvtárának jegyzéke tartalmaz egy utalást 

egy Lysias-pergamenkódexre (Nr. 67. Item orationes Lisiae, in cartis membranis, 
sine albis).

54
 Mivel Lysias beszédeinek teljes korpuszát a 16. századig nem fordí- 

tották le, az utalásban szereplő pergamenkódexnek görög nyelvűnek kellett lennie. 
A Mynas-kódex Lysias-töredékein kívül Sosowernek nem sikerült egyetlen má- 
sik kéziratot sem találnia, amely megfelelne a leírásnak: pergamen, a szöveg 
korai másolása lehetővé teszi, hogy Giovanni Aurispáé lehetett, és nem ismert, 
hogy a 15. század közepén kinek a tulajdonában volt; ebből az időből az összes 
többi Lysias-pergamenkéziratnak ismert a tulajdonosa, és egyiküké sem Aurispa. 

Ezen túl, Sosower azonosítja a Lysias-töredékek közvetlen előképét. A Mynas- 
kódex Lysias-része a „Vat. gr. 1366” jelzetű Lysias-papírkódexre megy visz- 

 
52 A Lysias-levelek helyes sorrendje a következő (a számok a Mynas-kódex leveleinek mai 

számozására vonatkoznak): (1.) quinió: 104 + 0 + 118 + 119 + 120/123 + 124 + 125 + 0 + 113; 

(2.) quinió: 114 + 115 + 116 + 117 + 0/0 + 126 + 127 + 128 + 129; 5 quinió elveszett; (8.) qui- 

nió: 105 + 106 + 107 + 108 + 121 / 122 + 109 + 110 + 111 + 112; 3 quinió elveszett. A Lysias-

beszédekből a következő részek vesztek el: f. 104 és f. 105 között: Lysias, Or. 1. 12–22: (f. 104v) 

ἡ δὲ σὸ μὲν ππῶσον οὔκ ἤθελεν… (f. 118r) ποίηςεν. καὶ μεσὰ σαῦσα διεγένονσο…); f. 125 és f. 113 

között: Lysias, Or. 2. 32–44: (f. 125v) ἀμυϋσεπα δὲ οὐ δτνήςονσαι… (f. 113r) ὕςσεπον δὲ Πελο- 
ποννηςίψν…; f. 117 és f. 126 között: egy bifólió Lysias, Or. 3. 17–40: (f. 117v) μϋνορ βαδίζψν 
ἐνστγφάνψ, δεινὸν δὲ… (f. 126r) ἡμεῖρ ππὸρ ἀλλήλοτρ… (f. 129v) ἀλλ' ὅ σι χεῦδορ πεπὶ αὐσῶν 
μηνόςανσερ…, [az oldal alján látható nagy üres hely, ami a fordítót arra sarkallhatta, hogy ezt he- 

lyezze a kódex végébe, két levél elveszésével magyarázható Lysias alapkódexéből (Pal. gr. 88)], 

5 quinió f. 129 és f. 105 között: Lysias, Or. 5. 5 – 19. 35) (f. 105r) πάνσερ ἐπίςσαςθε Κϋνψνα μὲν 
ἄπφονσα…; 3 quinió f. 112 után: Lysias, Or. 22. 8 – 34. 11: (f. 112v) αὐσοὺρ ὀβολῷ μϋνον πψλεῖν 

egészen a Lysias beszédek végéig. Őrszavak találhatók a füzetek utolsó lapjainak verso oldalán: 

ff. 113v, 129v, 112v. 
53 SOSOWER, Mark L.: Palatinus Graecus 88 and the Manuscriopt Tradition of Lysias. Amster- 

dam, 1987. 48–50, 54–55. 
54 FRANCESCHINI, Adriano: Giovanni Aurispa e la sua biblioteca. Padua, 1976. /Medioevo e uma- 

nesimo 25./ 72. 
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sza,
55

 amelyet Joannés Thettalos Skutariótés másolt 1453-ban az egyetlen teljes 
Lysias-beszédkorpuszt megőrző kéziratról (ma: Heidelberg, Pal. gr. 88), amely ek- 
kor a firenzei humanista politikus Palla Strozzi (ca. 1373–1462) tulajdonában volt, 
aki Padovában volt száműzetésben a másolás időpontjában. A Mynas-kódex elő- 
képét, a „Vat. gr. 1366” jelzetű papírkódexet egy megbízható mintapéldánynak 
szánhatták, amely hűen követi a legteljesebb Lysias-korpusz bizánci másolatát 
(Pal. gr. 88). A „Vat. gr. 1366”-os jelzetű kódex 11 quinióból és egy binióból áll. 
Ez a felépítés meglepően hasonlít a Mynas-kódexben rekonstruálható quiniókból 
álló egykori kódexre (l. a 3 quiniót a 7. ábrán). A Mynas-kódexen kívül még két 
másik pergamenkódex maradt fenn, amelyeket a „Vat. gr. 1366” jelzetű kódex- 
ről másolt Skutariótés.

56
 Érdemes megjegyeznünk, hogy a 15. században Lysias 

beszédeinek gyűjteményéről meglepően kevés pergamenkódex készült.
57

 Ebben az 
összefüggésben, a Mynas-kódex Lysias-tördékeit megőrző pergamen minőségéből, 
az elegáns görög írásból, és a szokatlanul széles margóból (írástükör: 188×110 mm, 
lapméret: 275×203 mm; 24–25 sor található egy-egy lapon) jól látszik, hogy a Ly- 
sias-töredékek eredetije egy értékes luxuskézirat lehetett. 

A bizánci hadmérnöki kolligátum 

A Mynas-kódex központi részét alkotó lapok egy része szintén Budán kevered- 
hetett össze. A budai könyvkötő, Lucas Coronensis, több helyen egy 13. századi 
latin teológiai traktátust tartalmazó kódex pergamenlapja csíkjaival erősítette meg 
az elszakadt 10. századi pergament, illetve illesztett össze eredetileg különálló 
leveleket, hogy könnyebben lehessen ezeket összefűzni. Érdekes módon mind- 
két ponton (a f. 16–17 és ff. 81–82; a latin szöveget tartalmazó pergamencsíkok 
beillesztésének helyét egy fekete kör jelzi a 6. ábrán), amikor a könyvkötő kes- 
keny pergamencsíkokkal két levelet összedolgozott,

58
 tévedésből felcserélte a le- 

 
55 L. két hibát, amely összeköti a Mynas-kódexet a Vat. gr. 1366-os jelzetű kódexszel: SOSOWER: 

i. m. (53. jegyzet) 48–50, 54. 
56 Mindkettőt maga J. Thettalos Skutariótés másolta (Vat. gr. 66: IV levél a tartalomjegyzékkel 

+ 11 quinió). Az egyik Joannés Argyropulosé lett, aki később eladta Bartolomeus Manfredusnak, 

a Vatikáni Könyvtár őrének 1481–84. A másik (ma Moszkva, Egyetemi Könyvtár, gr. 3: 10 quinió- 

ból és 3 quaternióból áll), Domenigo Grimani bíboros könyvtárába került a 15. század végén. 

SOSOWER: i. m. (53. jegyzet) 51–53. 
57 Urb. gr. 131 később Frederigo da Montefeltro könyvtárához tartozott; Velence, Marc. gr. 522 

(colloc. 317) jelzetű kódexet Béssarión bíboros számára másolták 1464 és 1468 között; l. még 

codex Marcianus Appendicis VIII.1 (coll. 1159) (Firenzében másolták 1492–1493-ban). SOSOWER: 

i. m. (53. jegyzet) 38–39, 56–57, 67–68. 
58 A pergamen csíkok egy 13. századi latin nyelvű teológiai traktátus töredékeit tartalmazzák, 

melyet a párizsi egyetemre jellemző gót kurzívval írtak, pl. a f. 15 és f. 16 közötti pergamencsík 

szövegét: „mirabantur eius clementiam et dignitatem Augustinus bonum admirabatur non malum 

suspicabatur…” Két helyen az elszakadt pergamen megerősítésére használtak fel ugyanabból a for- 

ráskódexből pergamen csíkokat (l. f. 23v és f. 32v). 
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velek helyes sorrendjét. Ezen kívül a f. 32-et, helytelenül a ff. 25–31 levelekből 
álló ívfüzet után helyezte el. Ezekből a tévesztésekből látszik, hogy legkevesebb 
6 levél különválva jutott a műhelyébe. Ez a feltevés, noha ellentmond Schöne 
rekonstrukciójának,

59
 a kódex több ellentmondását is megmagyarázza. 

A levelek eltérő vonalazása, illetve az egy-egy oldalra írt eltérő számú sorok 
arra engednek következtetni, hogy a Mynas-kódex központi részét másképp tud- 
juk rekonstruálni, mint azt Schöne megtette és ahogyan ezt mások átvették tőle. 
A hadmérnöki munkákat és a történeti kivonatokat egyaránt 34 sorban megvo- 
nalazott hasonló minőségű pergamenre másolták; a Philostratos és Aristodémos 
töredékeket azonban vonalazás nélküli pergamenre másolták sűrűbben, apró betűk- 
kel.

60
 Mivel a hadmérnöki munkákat és a történeti kivonatokat egyformán vonala- 

zott pergamenre másolták, egymáshoz nagyon közeli írással, bizonyára eredetileg 
is összetartoztak. Ezért tűnik érdemesnek a 3c egységet (ff. 16–17, 88–103) a 3a 
egység (ff. 18–80, 82) utánra helyezni. Nagyon valószínű, hogy a 3b egységet 
(ff. 83–87, 81) a 3a és a 3c egységekből álló katonai gyűjtemény végére másolták. 
Ha helyes a feltevésünk, akkor a ff. 83–87, 81 eredetileg a 10. századi kódex vé- 
gén foglalt helyet. Így hát az Aristodémostól lemásolt két szövegrész, amelyek 
a Kr.e. 5. század had- és politikatörténetét taglalják tömören, valamint az Apolló- 
nios életrajzából kimásolt fejezetek, amelyek – talán a f. 83r-ra másolt bölcsessé- 
gekhez és receptekhez kapcsolódóan – a pythagoreus vándorfilozófus vegetáriánus 
étrendjéről, és különleges életviteléről szólnak, minden bizonnyal a 10. századi 
gyűjtemény legvégén foglalhattak helyet. E rekonstrukció alapján nem szükséges 
feltételezni, hogy a ff. 16–17 eredetileg összetartoztak. A következőkben megpró- 
bálom rekonstruálni a Mynas-kódex 10. századi központi részének eredeti szerke- 
zetét, valamint a lapok keveredésének néhány olyan esetét elkülöníteni, amely még 
a kódex Budára kerülése előtt megtörtént. 

Mindhárom görög hadmérnöki gyűjtemény, amely közvetlenül a Mynas-kódex 
központi részével állítható párhuzamba, tartalmaz egy munkát, amelyet Anonymi 
de obsidione toleranda címen idéz a tudomány.

61
 Ezt a művet VII. (Bíborbanszü- 

letett) Konstantin császár uralmának időszakára szokás datálni (egyedül uralkodott: 
945–959). E párhuzamos kódexek, amelyek felépítése nagyban hasonlít a Mynas-
kódexhez, azt bizonyítják, hogy hadmérnöki munkákat és történetírói kivonatokat 
már a 10. században VII. Konstantin idejében párosítottak (7. ábra). 

 
 
 
 

 
59 SCHÖNE: i. h. (9. jegyzet) 442. 
60 Az f. 83v-on, az Aristodémos szövegek első oldalán 36 sor található, a f. 81-en, Tyanai Apol- 

lónios életrajzának kezdetén és ff. 84–87-n 39 sorba másolták a szöveget. 
61 E szöveg kiadását l. Anonymus de obsidione toleranda. Ed. Hilda VAN DEN BERG. Leyden, 

1947. A három kézirat a következő: Vat.gr.1164, ff. 111v–131r; Barberinianus 276, ff. 90v–106r; 

Escorial Υ.III.11, ff. 111v–131r. 
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7. ábra. Hadmérnöki munkák és történeti kivonatok együttes korpusza 

Ez az összehasonlítás mutatja, hogy a Mynas-kódex az itt felsorolt kéziratok 
családjához tartozik és a 10. században a f. 82 után feltehetőleg más műveket is 
tartalmazott. Dain rekonstruálta e kéziratok családfáját és a korpusz fejlődését 
(l. 8. ábra). Dain rekonstrukciója, amely több hadmérnöki munka szövegének 
együttes vizsgálatán alapszik, nagyjából megegyezik Schöne eredményével, aki 
Hérón szövegének vizsgálata alapján amellett érvel, hogy az „Escorial Υ.III.11” 
jelzetű kódex a „Vat. gr. 1164”-ről származik. 

 

8. ábra. Hadmérnöki munkák és történeti kivonatok együttes korpuszának 
szöveghagyománya 
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A kéziratok Dain által rekonstruált családfájából látható, hogy a „Barberinianus 
276” és a „Par. gr. 2442” jelzetű kódexek, amelyek egykor összetartoztak, illetve 
a Mynas-kódex szövege fontos helyet foglalnak el. Egy csoport hadmérnöki munka 
önálló korpusszá fejlődött még az ókorban (Athénaios hadigépekről szóló műve, 
Bitónnak a hadigépek építéséről szóló szakmunkája, Alexandriai Hérónnak a Chei- 
roballista megszerkesztéséről, Apollodórosnak a város-ostromról szóló munkája, 
az előbb említett Hérónnak a kilövőgépek építéséről szóló munkája (Belopoiika), 
és talán Philónnak a fegyverépítésről szóló műve). Az a körülmény, hogy a ha- 
dászati korpuszt áthagyományozó kódexekbe egy ismeretlen szerző különböző 
városok ostromáról szóló történetírói kivonatokból összeszerkesztett művét illesz- 
tettek, a Mynas-kódexbe viszont átszerkesztés nélkül történetírói kivonatokat, lehe- 
tővé teszi, hogy a Mynas-kódex történeti kivonatai alapján a VII. (Bíborbanszüle- 
tett) Konstantin történetírói kivonatgyűjteményének összeállításáról értékes új 
adatokat kapjunk, illetve az egyedi kivonatoló módszer bizánci megítélésről is pon- 
tosabb képet alkossunk.

62
 Noha a Mynas-kódex történeti kivonatainak az Excerp- 

ta Constantinianával fennálló kapcsolatát kutatók többsége ma nem fogadja el,
63

 
a kapcsolat a kivonatolás módszertanát tekintve mindenképp fennáll. Módszerta- 
nilag ugyanis a Mynas-kódex történeti kivonatai teljesen azonos szempont szerint 
készültek, mint amit az Excerpta Constantiniana két gyűjteményében is fennma- 
radt előszó leír,

64
 igyekeznek teljes szöveget közölni nem csupán tartalmi összefog- 

lalást, a hosszabb összefüggő kihagyások tematikailag olyan koherens egységet 
alkotnak, amelyeket az 53 témára tagolt Excerpta Constantiniana gyűjtemény má- 
sik részeibe szánhattak. Az ismeretlen szerző által szerkesztett város-ostromokról 
szóló történeti kivonatokat szabadabban, gyakran tömörítve, olykor pedig ama 
tematikus egységek kihagyása nélkül szerkesztette meg, amelyek a Mynas-kódex- 
ből hiányoznak. A két szöveg tehát egymástól eltérő szempontok szerint készült. 
 A hadmérnöki szakkönyvek másolását a kutatás a bizánci császári udvarhoz köti, 
mégpedig a 10. század második és harmadik negyedére, vagyis VII. (Bíborban- 
született) Konstantin császár I. Rómanos Lekapénosszal való társuralkodására 
(920–944), majd egyeduralmára (945–959), illetve fiának II. Rómanos császár 
 
 

 
62 NÉMETH, András: The Imperial Systematisation of the Past in Constantinople: Constantine VII 

and His Historical Excerpts (945–59) (megjelenés előtt az The Encyclopaedia from Antiquity to 

the Enlightenment cím alatti kötet fejezeteként a Cambridge University Press-nél). 
63 Dübner vetette fel, hogy ezek a töredékek a konstantini történeti kivonatokhoz tartoznak. 

DÜBNER, Fred: Sur un manuscrit grec contenant des extraits d’historiens. = Journal general de 

l’Instr. Publique (32, Nr. 49, 1863-I-21) 479–480. FOUCAULT: i. h. (7. jegyzet). E feltevés cáfolatáról 

l. IRIGOIN, Jean: Les manuscripts d’historiens grecs et byzantins à 32 lignes. In: Studia codicolo- 

gica. Mélanges Marcel Richard. Ed Kurt TREU. Berlin, 1977. 240. 
64 L. Excerpta historica iussu imperatoris Constantini Porphyrogeniti confecta. Vol. I. Pars 1. 

Excerpta de legationibus Romanorum ad gentes. Ed. Carl DE BOOR. Berlin, 1903. 1–2. Vol. II. 

Pars. 1. Excerpta de virtutibus et vitiis. Ed. Theodor BÜTTNER-WOBST. Berlin, 1906. 1–2. 
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(959–963) és utóda Niképhoros II. Phókas császár uralkodására (963–969). A My- 
nas-kódexszel párhuzamos hadmérnöki munkákat tartalmazó kéziratok bizánci 
császárok műveit tartalmazzák (általuk írt vagy megrendelésükre készült műve- 
ket, így VI. (Bölcs) Leó Tacticáját és Niképhoros Phókas De velitatione bellica 
néven idézett munkáját, amely a hadászati gyűjtemény egy későbbi kiegészítésé- 
nek tűnik). A Mynas-kódex és a VII. Konstantin történeti kivonat-gyűjteménye 
között fennálló szoros módszertani hasonlóság, a hadmérnöki művek párhuza- 
mai egyaránt Konstantinápolyhoz és VII. Konstantin uralkodása idejére kötik a My- 
nas-kódex 10. századi központi részének keletkezési helyét és idejét.

65
 Tartalma 

alapján a császár közvetlen környezetéhez tartozó és a hadvezetés iránt érdeklődő 
személy szerkeszthette egybe, aki a történeti kivonatok előkészítésének korai sza- 
kaszában hozzáfért a készülődő történeti gyűjtemény egyik-másik darabjához.

66
 

A Mynas-kódexhez hasonló művek gyűjteménye a hadjáratok során a császár- 
nak is kedvelt olvasmánya volt,

67
 példáját környezetében mások is követhették. 

A Mynas-kódex 10. századi központi részének egykori utolsó elemének (3b) pa- 
leográfiai sajátosságai segítik időben pontosan datálni a gyűjtemény összeállítá- 
sát, amelybe a másik két részt (3a és 3c) korábban kellett, hogy másolják. 

A 3b rész (ff. 81, 83–87) Philostratos által írt Tyanai Apollonios életrajzból és 
egy Aristodémos nevű történetírótól tartalmaz két-két töredékeket; e szövegeket 
ugyanaz a kéz másolta, amely eltér a hadmérnöki munkák és a városostromok- 
ról szóló történeti kivonatokat lejegyző kéztől is. A f. 83r-n található recepteket 
és bölcsességeket a Philostratos- és Aristodémos-töredékeket lejegyző kézhez ha- 
sonló írással jegyezték le. A ff. 81–87 kezét a 10. század közepére lehet datálni, 
 
 

 
65 Érdemes itt megjegyezni, hogy a corvina-bőrkötéssel rendelkező De cerimoniis kódexet 

(Lipcse, Universitätsbibliothek Rep. I. 17) a kutatás jelenlegi állása szerint [l. FEATHERSTONE: i. h. 

(32. jegyzet)] a császári scriptoriumban a császári könyvtár számára másolták, illetve a Niké- 

phoros Kallistos Xanthopoulos egyhárztörténeti művét egyedüliként megőrző, és a császár saját 

példányának tartott bécsi ÖNB hist. gr. 8-as jelzetű kódex is a budai királyi könyvtárban volt. Nem 

kizárt, hogy e császári udvarhoz köthető két kódex budai beszerzése összefügg a Mynas-kódex 

központi, 10. századi részének megszerzésével. 
66 Theophanes Continuatus történeti gyűjteménye (Scriptores post Theophanem. Ed. Immanuel 

BEKKER. Bonn, 1838. 445–446) tájékoztat arról bennünket, hogy VII. Konstantin császár szíve- 

sen társalgott az általa újjáalakított palotaiskola diákjaival. A konstantini történeti kivonatok egyet- 

len épen fennmaradt 10. századi példánya (Excerpta de virtutibus et vitiis. Tours, Bibliothèque 

municipale, C 980) olyan margináliákat is tartalmaz, melyeket jól magyaráz az a lehetőség, hogy 

a hatalmas vállalkozás előkészítésében, és a kivonatolásban az iskola diákjai is részt vettek . Ez 

magyarázhatja, hogy az egész udvart átitatta az a történeti munkákkal szemben támasztott gyakor- 

lati szemlélet, amely a kivonatokra jellemző. 
67 A császár által a fia, Rómanos számára írt értekezésben említi, milyen műveket kell egy had- 

járatra vinni, köztük hadmérnöki és történeti munkákat. A vonatkozó szövegrész kiadását l. HAL- 

DON, John F.: Three Treatises on Imperial Military Expeditions. Vienna, 1990. /CFHB 28./ 107. 
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mivel szoros hasonlóságot mutat a „Par. gr. 781” jelzetű kódex kezéhez,
68

 amelyet 
I. Rómanos és VII. Konstantin társuralkodása alatt másoltak 939-ben. Ha feltéte- 
lezésünk helytálló, miszerint ez a 10. századi központi rész utolsó darabja, a had- 
mérnöki munkákat és a történeti kivonatokat ez előtt kellett, hogy másolják. A Phi- 
lostratos- és Aristodémos-szövegek nem csak a füzetek keveredése miatt kerültek 
rossz sorrendbe (l. az ívfüzetek mai és a rekonstruált szerkezetét az 5. és 6. ábrán). 
Az Aristodémos-szöveg a f. 87v-n váratlanul megszakad, ahogyan a Philostra- 
tos-szöveg is a f. 81v-n; mindkét esetben a szövegnek egy ma már elveszett lapon 
kellett folytatódnia, tehát innét is hiányoznak levelek. 

VII. Konstantin történeti kivonatainak elkészítése körül sok a bizonytalanság, 
ebben az összefüggésben a Mynas-kódex különösen jelentős. A történeti kivona- 
tainak módszertani párhuzama, amelyet talán már a 930-as évek végén alkalmaztak, 
időben korábbra helyezi VII. Konstantin óriási vállalkozásának kezdetét. A My- 
nas-kódex történeti kivonataiból hiányzó tematikus egységek arra engednek kö- 
vetkeztetni, hogy a császár szorgalmazta kivonatolás messzebbre jutott, mint azt 
a néhány fennmaradt töredékes gyűjtemény alapján a kutatás ma feltételezi.

69
 

Ezen kívül a császári luxuskéziratoktól eltérő kodikológiai jellemvonások azt mu- 
tatják, hogy a történeti szövegekhez a császári udvarban többen hozzáfértek, mint 
azt a kutatás gyanítja, így hatást tudtak gyakorolni a császári udvar szellemi életére. 
 A Mynas-kódex központi részének bizánci történetéről ennyit lehet mondani. 
A kódex Bizáncból Itáliába kerülését nem lehet pontosan rekonstruálni. A köz- 
ponti rész (3a) leveleinek keveredése részben már Bizáncban megtörtént. Erre utal- 
nak a Mynas-kódexnek és egy itáliai másolatának közös hibái (l. alább). Schöne 
feltételezte, hogy a 10. századi rész Giovanni Aurispa tulajdonához tartozott (l. fen- 
tebb), aki 238 kódexszel tért haza Bizáncból Velencébe, köztük Athénaios hadmér- 
nöki munkájával.

70
 Aurispa többször is írta Ambrogio Traversarinak (1424–1430), 

hogy birtokában van a mérnök Athénaios πεπὶ μηφανημάσψν című munkája, egy 
régi kódex ábrákkal gazdagon díszítve; latin kódexeket remélt érte cserébe Tra- 
versaritól. Mivel hagyatéki jegyzéke nem tartalmazza ezt a tételt, bizonyára halála 
előtt sikerült megválnia tőle. Schöne azonban arra alapozta feltételezését, hogy 
egyedül a Mynas-kódexben kezdődik a hadmérnöki gyűjtemény Athénaios mű- 
vével. Csakhogy a 11. századi „Escorial Υ.III.11” szintén Athénaios művével kez- 
 
 
 

 
68 Par. gr. 781-es jelzetű kódex Aranyszájú Szent János művét tartalmazza, melyet Stylianos 

másolt (vonalazás típusa: II, 4b). L. AGATI, Maria Luisa: La minuscula „bouletée”. Città del Vati- 

cano, 1992. Vol. I. 280–281. L. még LAKE, Kirsopp–LAKE, Silvia: Dated Greek Minuscule Ma- 

nuscripts to the Year 1200. Vol. IV. Boston, MA, 1935. Nr. 137. 
69 WILSON, Nigel Guy: Scholars of Byzantium. London, 1983. 145. 
70 L. SCHÖNE: i. h. (9. jegyzet) 445. n. 2; ROZSONDAI: i. h. (8. jegyzet) 524. Aurispa levelezésé- 

hez l. SABBADINI, Remigio: Carteggio di Giovanni Aurispa. Roma, 1931. Nr. VIII, XXIII, LII, 

LIII, LIIII, LV. 13, 51, 67, 69, 70, 72. 
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dődik, így éppúgy lehet azonos azzal a kódexszel, amelyre Aurispa utalt,
71

 sőt azt sem 
lehet kizárni, hogy Aurispa másolata elveszett. Sabadini – talán nem tudva a többi 
kódex létezéséről – Aurispa Athénaiosát a „Vat. gr. 1164” jelzetű kézirattal, a Mynas- 
kódex egy másik rokonával azonosította. Feltételezésének gyenge pontja, hogy 
Athénaios műve ma a kódex közepén helyezkedik el (ff. 95r–101r), így aligha lehe- 
tett azonosítani a sok más művet is tartalmazó kötetet ezzel a szerzővel, bár az is 
elképzelhető, hogy a 15. században a művek más sorrendben voltak egybekötve. 
 

Démétrios Tribólés és a hadtörténeti kolligátum 

A legkorábbi időpont, azonban, amikor a Mynas-kódek 10. századi központi 
része előlép az ismeretlenség homályából 1469–70. Ekkor történt Rómában, hogy 
néhány szövegét Démétrios Tribólés lemásolta egy gyűjteménybe (ma: Bécs, ÖNB, 
phil. gr. 140).

72 
A Mynas-kódex központi részének addig kiadatlan szövegeit köz- 

zétevő kutató, Wescher feltevését,
73

 miszerint a bécsi „phil. gr. 140”-es jelzetű 
kódex több szövegét a Mynas-kódexről másolták, a két kézirat párhuzamos vizs- 
gálata egyértelműen megerősíti. A „phil. gr. 140” nemcsak hűen lemásolja a My- 
nas-kódex összes ábráját, hanem azokat a hibákat is megismétli, amelyek a kötet 
néhány lapjának keveredéséből adódnak.

74
 Egy pont kétségkívül bizonyítja a bécsi 

másolatnak a Mynas-kódextől való közvetlen függését: Hérón Cheiroballista-épí- 
tésről szóló munkájának szövege rossz sorrendben található a Mynas-kódexben 
a levelek keveredése miatt (a helyes sorrend így volna: ff. 56, 58, 57). Noha a szö- 

 
71 Francisco Maturancio a kódexet Perusai Szent Péter kolostornak ajándékozta, később Hur- 

tando da Mendoza szerezte meg a kéziratot. A kézirat történetéről nem lehet tudni azelőtt, hogy 

Francisco Maturancio megszerezte, vö. DE ANDRÉS, Gregorio: Catalolgo de los Códices Griegos 

de la Real Biblioteca de el Escorial. Vol. II. Madrid, 1965. 157–159. 
72 A scriptor Démétrios Tribólésszel Ernst Gamillscheg azonosította, akinek ezúton is köszönöm, 

hogy megosztotta velem észrevételét. D. Tribólés tevékenységéről, l. Repertorium der Griechischen 

Kopisten, 800–1600. (továbbiakban: RGK) 1A no103 és OLEROFF, Alexandre: Démétrius Trivolis, 

copiste et bibliophile. = Scriptorium (4.) 1950. 260–263. A kódex hozzáférhető leírása megítélésem 

szerint több helyen pontatlan (vízjel, ívfüzetek szerkezete), l. Katalog der griechischen Handschriften 

der österreichischen Nationalbibliothek. 1. Codices Historici, Codices Philosophici et Philologici. 

Hrsg. Herbert HUNGER et alii. Wien, 1961. 245–246. 
73 WESCHER: i. m. 1867. (9. jegyzet) XXXV–XXXVI. 
74 Hérón: De dioptra: Par. suppl. gr. 607, ff. 62–80 = ÖNB Phil. gr. 140, ff. 31r–59r; Hérón: De 

constructione et mensura chiroballistae: Par. suppl. gr. 607, ff. 56–58 (a helyes sorrend ff. 56, 58, 

57 volna) = ÖNB phil. gr. 140, ff. 59v–63r. Ez a hely meggyőzően bizonyítja, hogy a két kézirat 

közvetlen kapcsolatát: a Mynas kódexben rossz sorrendben szereplő szöveg (Par. suppl. gr. 607, f. 58v) 

ugyanannál a szónál végződik a bécsi kódexben is (ÖNB phil. gr. 140, f. 63r: δὲ ἀπαλλήλλψν δὲ 
δακσόλοτρ ΒΣ). A befejezetlen szöveget tartalmazó levelet és az ívfüzet 4 maradék levelét az ÖNB 

phil. gr. 140-ben a másolója üresen hagyta, talán abban a reményben, hogy máshonnét pótolni tudja 

a hiányzó szöveget. Hérón: Belopoeica: Par. suppl. gr. 607, ff. 46r–55v = ÖNB phil. gr. 140, ff. 

64r–77r. 
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veg befejezetlenül hagyományozódott, nem a szöveg tényleges végénél, hanem 
a f. 57-n végződik a Mynas-kódexben. A „phil. gr. 140” a f. 63r tetején végződik 
szintén nem a mű tényleges végénél, hanem éppen ott, ahol a szöveg a Mynas- 
kódexben a f. 58v-n megszakad (l. 5. és 6. ábra). 

Meglepő módon, éppen ez a bécsi másolat azonos azzal a kódexszel (Bécs, 
ÖNB „phil. gr. 140”), amelynek egyik művére Joannes Alexander Brassicanus 
utal híres levelében, amelyet a Corvina könyvtárból zsákmányolt Salvianus-mű 
(ÖNB, cod. Lat. 826: De vero iudicio et providentia Dei) nyomtatásban kiadott 
(Basel, 1530) műve elejére illesztett. Ebben a levélben egyebek mellett elmeséli 
a budai királyi könyvtár 1525-ös megtekintésének élményét, és ettől függetlenül 
felsorolja azokat a műveket, amelyeket ki szeretne adni, köztük Hérón egyik mű- 
vét is, amely a Mynas-kódexben, illetve a róla készült másolatban szerepel: […] 
Heronis Alexandrini librum περὶ βελοποιίας… Α „phil. gr. 140”-es kódex meg- 
őrizte J. A. Brassicanus ex librisét (f. IIIr), tehát ez lehet azonos azzal a kódex- 
szel, amelyre az előszóban Brassicanus utal. Noha a Diodóros Sikeliótés-kódexen 
(Bécs, ÖNB, suppl. gr. 30) kívül az itt felsorolt tételek egyikéről sem lehet teljes 
bizonysággal kimutatni, hogy a budai királyi könyvtárból származnának, ezt az 
eredetet az itt szereplő tételek egyikénél sem lehet kizárni.

75
 A „phil. gr. 140”-es 

 
75 Brassicanus levelének ide vonatkozó részlete így hangzik [Verzeichnis der im deutschen 

Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (továbbiakban: VD 16) S 1511 (Basel, 

1530), BIIv– BIIIv]:„Nunc Salvianum tuum accipe, princeps optime, tuum inquam tibi tuoque 

felicissimo nomini inscriptum: quem si tibi, uti iure optimo meretur; placuisse intellexero, curabo 

quanta fide potero, ut & alia, quae adhuc in bibliotheca nostra sunt innumera, & praecipue graeca, 

nempe Chrysostomi diversa in sanctos encomia, Origenis librorum Epitome per Gregorium theologum 

& Basilium Magnum digesta, Severiani Gabalorum Episcopi in Genesin conciones XIIII. Grego- 

rii Nysseni in Genesin enarrationes,” [Tóth Péter ez utóbbi két művet az ÖNB theol. gr. 278-as 

kódexével azonosította, amit sem megerősíteni sem cáfolni nem lehet] „Basilii Magni hexaëme- 

ron integrum, & longe copiosius quamque vel ab Argyropylo, vel ab Eustachio ad Syncleticam 

Germanam in linguam latinam conversum sit, Nazianzeni ac Basilii multa nunquam adhuc visa 

vel edita, Philonis libri tres πεπὶ σοῦ βίοτ μψςεψρ, & eiusdem alter, qui inscribitur, βίορ πολιση- 
κοῦ ὅπεπ ἐςσι πεπὶ Ιψςηυ: ad haec liber, cui titulus est, πεπὶ ἀπεσῶν ἤ σοι ἀνδείαρ καὶ εὐςεβείαρ, 
καὶ υιλανθποπίαρ καὶ μεσανοίαρ &c.” [ÖNB suppl. gr. 50 = CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet) 

Nr. 500–501. mint elveszett tételek, mindhárom mű egy kötetben szerepel] „sub tui nominis auspicio 

ad communem omnium utilitatem in lucem veniant. Felicem te profecto, tua si bona noris: hoc est 

si videas tuo favore ac beneficio tantum commodorum ad studiosos atque doctos omnes proma- 

nasse: feliciorem autem multo, si & alia graeca, quae ad meliorem artium cognitionem attinent, 

tibi nominatim inscripta, nuncupataque invulgavero: hoc est, Procli, Io<annis> Philoponi, cogno- 

mento grammatici, ac Manuelis Moschopuli commentarios in Hesiodum” [ÖNB suppl. gr. 18 = 

CSAPODI: uo. Nr. 432. mint elveszett tétel], „ad haec in Opiani Halieutica commentarios utilis- 

s<imos>” [ÖNB phil. gr. 135 = CSAPODI: uo. Nr. 459.], „Iamblichum Chalcidensem philosophum 

in rebus Pythagoricis” [London, British Museum, Addit. MS. 21 165 = CSAPODI: uo. Nr. 347.], 

„eiusdem protrepticas orationes, Diodorum Siculum in historiis” [ÖNB suppl. gr. 30; Basel, 1539 

= CSAPODI: uo. Nr. 225.], „non illis quidem, quas Poggius latinas fecit” [Bologna, 1472] „arithme- 

ticam & geometricam Nicomachi: Heronis Alexandrini librum πεπὶ βελοποιίαρ” [ÖNB phil. gr. 140 = 

CSAPODI: uo. Nr. 320.], „& graeci autoris innominati libros vere aureos XX. De re rustica:” 
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jelzetű kódex esetében az a lehetőség tekinthető egy további érvnek, hogy a 10. szá- 
zadi hadmérnöki munka és római másolata együtt érkezhetett Budára, sorsuk csak 
itt vált ketté. 

A hadmérnöki értekezéseken kívül a „phil. gr. 140” néhány asztronómiai mun- 
kát és táblázatot is megőrzött az újplatonista filozófustól, Gemistos Pléthóntól 
(1355–1452/54), aki az Itáliába települt, majd később a bíborosi rangot nyert Bés- 
sarión (1403? –1472) mestere volt.

76
 Gemistos Pléthón Platón tanításait támogatta 

Aristotelésszel szemben, amikor a firenzei zsinat alatt előadásokat tartott az új 
tanításokra fogékony városban. A „phil. gr. 140”-es kódex másolója, Démétrios 
Tribólés, nemcsak hogy Pléthón újplatonista köréhez tartozott, hanem vele egy 
helyről is származott, gyakran hivatkozik spártai eredetére (Mistra ugyanis, ahol 
mindketten tevékenykedtek, igen közel feküdt az ókori Spártához). 

A bécsi másolat keletkezésének helye és ideje a kódex papírjának vízjele alap- 
ján tudható. Ez egy kürtöt ábrázol olyan formában, ahogyan ugyanez a vízjel két 
1470-ben, illetve 1471-ben Rómában másolt kéziratban is feltűnik.

77
 D. Harlfinger 

ennél a vízjelnél két olyan kéziratra hivatkozik, amelyet Rómában másolt 1471-ben 
Joannes Rhosus,

78
 aki annak a Polybios-kötetnek (Vat. Urb. gr. 101) is a scriptora 

volt, amelyet a hiteles corvinaként számon tartott müncheni Polybiosról (cod. gr. 157) 
másolt Itáliában valamikor 1455 és 1474 között.

79
 Démétrios Tribólés, a „phil. 

                                                                                                                                  
[Cassianus Bassus, ÖNB med. gr. 46; VD 16 C 1413 (Basel, 1539) = CSAPODI: uo. Nr. 790. mint 

elveszett tétel] „ac alia praeterea multa, quae nunc commemorare nolo, ne videar librariae meae 

supellectilis, forte non ita condemnendae, catalogum contexere”. 

A fenti kéziratok közül a Diodóros-kódexen kívül egyiknek sem lehet közvetlen kapcsolatát 

kimutatni a Corvina könyvtárral, eltekintve a londoni Iamblichos kötetről, melyben egy Budán látott 

és mára elveszett Simplikios kötetről tesz említést Brassicanus (London, BL Addit. Ms 21 165, f. 1r: 

„Simplicius illos quatuor Iamblichi libros commentariis illustravit. Nam in bibliotheca Vaticana 

rhome collocate fuerunt, ut ex multis viris iuxta doctis ac integris accepimus, nos Bude vidimus 

cum hac suscriptione: Σϊμπλωκίοτ πόνορ οὗσορ, Ἰάμβλιφε δῶσοπ ἑαψν ἴλαθι νικήθειρ ἀλλ᾽ὑπὸ 
ςῶν ἑπέψν”), e megjegyzést Bécsben is beleírhatta Brassicanus a kódexbe. 

76 A kódex utolsó három beírt oldala (ff. 95r–96r) asszír, perzsa királyok, illetve a Ptolemaio- 

sok, római és bizánci császárok listáját tartalmazza egészen Michael Palaiologosig. 
77 BRIQUET, Charles M.: Les Filigranes, Dictionnaire historique des Marques du Papier dès leur 

apparition vers 1282 jusqu’en 1600. Leipzig, 1923. Nr. 7834; HARLFINGER, Dieter–HARLFINGER, 

Johanna: Wasserzeichen aus griechischen Handschriften. Berlin, 1980. Horn 25. 
78 HARLFINGER: i. m. (77. jegyzet) Horn 25; Joannes Rhosus: RGK (72. jegyzet) 1A No 178, 

RGK 2A No 237. A két említett kézirat jelzetei: Par. gr. 1910 és Firenze, Laurenziana, Plut. 55,9. 
79 J. Rhosus szignálta a Vat. Urb. gr. 101-es jelzetű kéziratot, de a lejegyzés időpontját nem 

adja meg. MOORE [i. m. (4. jegyzet) 15–16] 1455 és 1474 közé teszi két érv alapján: (1) Rhosus 

1455-ben kezdte másolói tevékenységét, (2) a Vat. Urb. gr. 101, 1r tartalmazza „Fredericus comes 

Feltrensis” címerét aki 1474-ben Urbino hercege lett. L. a két kézirat közös hibáiról MOORE: i. m. 

(4. jegyzet) 26–27. Hajdú Kerstin nem említi ezt a másolatot. HAJDÚ, Kerstin: Mit glüchlicher 

Hand errettet? Zur Provenienzgeschichte der griechischen Corvinen in München. In Die acht mün- 

chener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias Corvinus. Hrsg. von Claudia FABIAN, Edina 

ZSUPÁN. Bp. 2008. /Ex Bibliotheca Corviniana, Supplementum Corvinianum I, Bavarica et Hun- 

garica I./ 29–67. 
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gr. 140” másolója Rómában tevékenykedett 1467-től 1472-ig, ahogyan két, keze 
nyomát viselő kódex, a görög epigrammák Planudés-féle antológiája (Velence, 
Biblioteca Marciana, cod. 621, 1472-ben másolta)

80
 és egy krakkói Homéros (Odys- 

seia, Jagelló Könyvtár, Rks. 543)
81

 tanúsítja. A krakkói Homéros-kódexet szintén 
Rómában másolta 1469-ben saját maga számára, ahogyan erre a kódexben egy 
feljegyzésében utal: ἔπγον καὶ κσῆμα Δημησπίοτ Τπιβύλη σοῦ Σπαπσιάσοτ. Nem 
lehet tudni, hogyan jutott ez a kódex Rómából Krakkóba, ahol az első nyoma  
a krakkói egyetemi könyvtárban már 1570-ből ismert.

82
 Tribólés több más kézira- 

tot is másolt Béssarión számára, patrónusa 1472-ben bekövetkező haláláig. Henry, 
Plótinos Enneades című művének szöveghagyományát vizsgálva kifejti, hogy 
a krakkói Homéros bizánci kötése ugyanabból a műhelyből származik, mint Tri- 
bólés Plótinos Enneadesát tartalmazó müncheni kódex (cod. gr. 449). A müncheni 
Plótinos legnagyobb részét (ff. 14r–262v) D. Tribólés másolta egy Michael Lygizos 
nevű másolóval közösen (ff. 1r–13v: Porphyrios: Plótinos élete) Gortynában, Kréta 
szigetén 1465-ben.

83
 A kutatók többsége elfogadja, hogy ez a kódex hiteles cor- 

vina.
84

 Oleroff felfigyelt arra a jelenségre, hogy Tribólés, miközben saját maga 
számára másolt kódexekben mindig feltünteti, hogy ő a kötet másolója illetve tu- 
lajdonosa,

85
 a mások számára másolt köteteket nem szignálja. Oleroff szerint tehát 

Démétrios Tribólés az Escorialban található Platón-kéziratot (Korfu, 1462),
86

 a mün- 
cheni Plótinost (Gortyn, Kréta, 1465), a krakkói Homérost (Róma, 1469), a görög 
epigrammák Planudés-féle gyűjteményét (Róma, 1472),

87
 és Dioskoridés orvos- 

 
80 L. a kézirat leírását in MIONI, Elpidio: Codices Graeci Manuscripti. (Bibliothecae Divi Marci 

Venetiarum.) Roma, 1985. Vol. II. 549–554. 
81 GOLLOB, Eduard: Verzeichnis der griechischen Handschriften in Österreich auserhalb Wiens 

mit 11 Tafeln. Wien, 1903. /Sitzungsberichte Kais. Akedemie der Wissenschaften in Wien, Phili- 

logisch Historische Klasse cxlvi./ 19. 
82 A kézirat egy másik bejegyzése szerint „M. Stanislaus Cirzephius maior college pro bibliotheca 

eiusdem collegii legavit 1570.” 
83 Démétrios Tribólés a következő possessor-bejegyzést másolta a kódexbe (f. 127v): „ἡ βίβλορ 

ἥδε ἐγπάυη διὰ σῆρ ἐμῆρ φειπὸρ Δημησπί(οτ) Τπιβύλ(οτ) Πελοποννη|ςίοτ ἐκ Σπάπσηρ διασπι- 
βϋνσορ ἐν πϋλει Κπήσηρ Γοπσόνῃ μεσὰ | σὴν σῆρ ἐμῆρ πασπίδορ ἅλψςιν ἐν ἔσει ,ρογ'.” 

84 CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet) Nr. 543; CSAPODI–CSAPODINÉ GÁRDONYI: i. m. (22. jegy- 

zet) Nr. 111, és a kutatók nagy része úgy gondolja, hogy a „BSB cod. gr. 449”-es jelzetű kódexe 

egy hiteles corvina. Hajdú Kerstin ugyanakkor nem tartja elegendőnek a müncheni Plótinos kéz- 

irat Corvina könyvtárból való eredetéról szóló bejegyzést annak eldöntésére, hogy vajon e kódex 

a budai könyvtárból származik-e. A problémát behatóan tárgyaló részletes tanulmánya szerint [HAJDÚ: 

i. h. (79. jegyzet) 45–50.] az az információ, hogy Schegkius Ferdinánd császártól szerezte a Cor- 

vina könyvtárból származó Plótinos-kódexet az idősebb Schegkiustól származik (Martin Crusius 

közvetítésével) még 1564 előttről, ami egy elég korai dátum. 
85 OLEROFF: i. h. (72. jegyzet) 261. 
86 Escorial, Ψ. I.1, vö. OLEROFF: i. h. (72. jegyzet) 260. 
87 Velence, Marciana, cod. gr. 621, f. 66: σοῦσο σὸ κάλλιςσον βιβλίον ἐςσὶν ἔπγον φειπῶν καὶ 

κσῆμα Δημησπίοτ Τπιβψλήσοτ ςπαπσιάσοτ. Ἐγπάυη δὲ καὶ σοῦσο μεσὰ σὴν ἐμῆρ πασπίδορ ἅλψςιν 
ἐν Ῥώμῃ ἔσει ,ρπ'. MIONI: i. m. (80. jegyzet) 549. 
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tudományi művét
88

 (Korfu, 1481) saját maga számára másolta, emellett jó érzékű 
könyvgyűjtő is volt, ahogyan erről Janos Laskaris 1491-es feljegyzése is tanús- 
kodik.

89
 

A saját maga számára és a megrendelésre történő másolatok közti különbségről 
tanúskodik Plótinos Enneadesának egy másik példánya, amelyet patrónusa, Bés- 
sarión számára másolt olyan papírra, amelynek vízjele megegyezik a müncheni 
másolat vízjelével (Velence, Biblioteca Marziana, 240, D. Tribólés szignója nélkül 
és Béssarión possessor-bejegyzésével a f. V

v
-n).

90
 Béssarion Plótinosa azt sejteti, 

hogy D. Tribólés másolatait akár hosszú ideig is magánál tarthatta, ugyanis alig- 
ha adhatta azt Béssariónnak, mielőtt Rómába jött, évekkel azután, hogy azt Krétán 
lemásolta. Az a feltevés, hogy ezek a kötések arra utalnának, hogy e köteteket 
Mátyás király könyvtárába kerültek, nem bizonyítható. Már csak azért sem, mivel 
e bizánci típusú kötéseket hasonlóságuk miatt nehéz egyetlen könyvkötő műhely- 
hez kötni. Talán ez is cáfolja Henry feltevését,

91
 aki szerint D. Tribólés mindkét 

Plótinosát (1465) kötés nélkül vitte Krétáról Rómába. Az 1469-ben Rómában má- 
solt krakkói Homéros esetében a bizánci típusú kötésének Itáliában kellett készülnie 
ezen időpont után (a kutatók feltevése szerint Firenzében vagy Velencében),

92
 ami 

azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Gortynben másolt Plótinost még 
Krétán bekötötték. Ennek ellenére épp a kötésük alapján feltételezték, hogy a két 
görög kódex a Corvina-könyvtárhoz tartozott. Egyfelől Henry és Denissoff gon- 
dolt arra ezen az alapon, hogy a krakkói Homérost eladták Mátyásnak.

93
 Másfelől, 

1878-ban Fischer feltételezi, hogy a müncheni „cod. gr. 490”-es jelzetű kódex
94

 
szintén kapcsolatba hozható a Corvina könyvtárral. Ezeket a feltevéseket azonban 

 
88 Par. gr. 2182, vö. OLEROFF: i. h. (72. jegyzet) 260. 
89 Démétrios Tribólés könyvtárának listájáról, melyet Janos Laskaris állított össze 1491-ben, l. 

MÜLLER, K. K.: Neue Mitteilungen über Janos Laskaris und die Mediceische Bibliothek. = Zentral- 

blatt für Bibliothekswesen (1.) 1884. 394–396; LAMBROS, Spyridón: Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι καὶ 
κτήτορες κωδίκων κατὰ τοὺς μέσους αἰώνας καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας. = Neos Ellénomnémón (4.) 

1907. 316–325. 
90 HENRY, Paul: Études plotiniennes. Vol. 2. Les manuscrits des Ennéades. Buxelles, 1948. 214– 

224; HAJDÚ: i. h. (79. jegyzet) 41, A. 56, 61. 
91 HENRY: i. m. (90. jegyzet) 210–211. 
92 DENISSOFF, Élie: Maxime le Grec et l’Occident, Contribution a l’histoire de la pensée reli- 

gieuse et philosophique de Michel Trivolis. Paris–Louvain, 1943. 127; HENRY: i. m. (90. jegyzet) 211. 
93 DENISSOFF: [i. m. (92. jegyzet) 127. 1. jegyzet] HENRY: [i. m. (90. jegyzet) 211.] alapján krak- 

kói cod. 543-as jelzetű kódexet a Corvina könyvtárból eredezteti, állítását nem indokolja meg kielé- 

gítő módon. Ez a felvetés eddig elkerülte a Corvina könyvtár kutatóinak figyelmét. 
94 A leírását l. HARDT, Ignaz: Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum Bibliothecae 

Regiae Bavaricae. Vol. 5. Cod. CCCCLXXIII–DLXXX. München, 1812. 71–142; MÜLLER, Carl Wer- 

ner: Eine spätbyzantinische Redaktion des pseudoplatonischen Dialogs ΠΕΡΙ ΑΡΕΣΗ. = Würz- 

burger Jahrbuch für die Altertumswissenschaft (NF 5.) 1979. 237–251. A kötés Corvina könyv- 

tárral való kapcsolatáról, és a felvetés cáfolatáról l. HAJDÚ: i. h. (79. jegyzet) 43–44. A vita alapját 

a következő említés képezte: FISCHER, Ludwig: König Mathias Corvinus und seine Bibliothek. Vor- 

trag gehalten im Vereine „Mittelschule“ in Wien, am 23. März 1878 […]. Wien, 1878. 27. 
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pusztán a kötés alapján nem lehet bizonyítani, noha a bélyegzők mindkét kötésen 
azonosnak tűnnek. 

A Mynas-kódex bécsi másolata (phil. gr. 140) illik az újplatonista közegbe Plé- 
thón asztronómiai munkájának és táblázatának matematikai és csillagászati vonat- 
kozásai miatt. A bécsi másolatot Démétrios Tribólés, a scriptor nem szignálta, 
tehát feltehetőleg nem kívánta megtartani magának, ami azonban nem feltétlen 
jelenti azt, hogy a másolást követően azonnal megvált tőle, ahogyan ezt Béssa- 
rión Plótinosával kapcsolatban láthattuk. A kötése sajnos nem árul el többet, mivel a 
bécsi Udvari Könyvtár legtöbb kódexével együtt a 18. század közepén a „phil. 
gr. 140”-es kódex is új kötést kapott (Gerard van Swieten, 1754). Démétrios Tri- 
bólés egy másik másolata érdemel itt említést (Bécs, ÖNB, phil. gr. 5). A Homé- 
ros Iliását és Odysseiáját tartalmazó kéziratot sem szignálta a másoló.

95
 Ezt a kö- 

tetet Augerius Busbecq, Ferdinánd császár konstantinápolyi követe szerezte meg 
az 1550-es években.

96
 Ma már lehetetlen bizonyítani, hogy a Mynas-kódex köz- 

ponti, 10. századi része, a részben róla készült másolat vajon D. Tribólés néhány 
másik kötetével együtt került-e Magyarországra. A fenti körülmények mégis azt 
sejtetik, hogy Démétrios Tribólés római tevékenységét és patrónusának, Béssarión- 
nak 1472-ben bekövetkező halálát követően néhány kézirata, amelyet korábban 
összegyűjtött, illetve másolt, egy csoportot alkotott, amely egy ideig együtt ván- 
dorolt, majd részben talán Magyarországra is eljutott. 

A Mynas-kódex útja Budáról az Athos-hegyre 

Végül pedig azt a kérdést próbálom tisztázni, hogyan kerülhetett a Mynas-kó- 
dex Budáról a Vatopedi kolostorba. A kódex első előzéklapján f. (Iv) található 
egy possessor bejegyzés (Γαβπιὴλ ἐλέοτ θεοῦ θεςςαλονίκηρ ἀπφιεπίςκοπορ καὶ 
ἔξαπφορ πάςηρ Θεςςαλίαρ),

97
 amit a kódex történetével kapcsolatban eddig nem 

vett figyelembe a kutatás. A bejegyzés tanúsága szerint a Mynas-kódex a 16. szá- 
zad végén Gabriel, Thessaloniki püspökének (1593–1596)

98 
és egész Thessalia 

exarchosának tulajdonában volt. A közvetlen török útvonal Budáról Konstantiná- 
polyba 1526-ban vagy 1541-ben majd innét az Athos hegyre, ahogyan Rozsondai 
Marianne feltételezi, kevésbé tűnik valószínűnek.

99
 Anthony Hobson,

100
 ugyanakkor 

 
95 Katalog der griechischen Handschriften …, i. m. 1961. (72. jegyzet) 139. és RGK (72. jegy- 

zet) 1A Nr. 103. 
96 Egyik budai királyi könyvtárból származó kódex később Bakócz Tamás esztergomi érsek 

birtokába került, amely ismeretlen úton Konstantinápolyba vándorolt, ahol Busbecq vásárolta meg, 

majd vitte Bécsbe, ahol a Hofbibliothek állományába került. Katalog der griechischen Hand- 

schriften …, i. m. 1961. (72. jegyzet) 387–388; CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet) Nr. 371. 
97 Ezúton köszönöm E. Gamillscheg segítségét a nehezen olvasható bejegyzés megfejtésében. 
98 PETIT, L.: Les Évèques de Thessalonique. = Échos d’Orient (5.) 1901–1902. 153–154. 
99 ROZSONDAI: i. h. (8. jegyzet) 525–526. 
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egy másik lehetőséget is felvetett. Michael Kantakouzenos, a Şeytanoģlu (Sátán fia) 
néven is ismert gazdag görög kalandor és műgyűjtő is lehetett, aki megvásárolta 
a kéziratot. Gyűjteményének darabjait elkobozták, és 1578-ban elárverezték, mi- 
után kegyvesztett lett és szultáni parancsra kivégezték.

101
 Könyveinek egy részét 

– Hobson szerint – az egyik leggazdagabb Athos hegyi közösség, a Vatopedi ko- 
lostor is megvásárolhatta.

102
 A korábban említett körülmények alapján, úgy véljük, 

hogy nem szükséges Buda és az Athos hegyi kolostor között Konstantinápolyon 
keresztüli útvonalat feltételezni. 

Egy harmadik lehetőség is adódik, amely talán valószínűbb az előbbi két felté- 
telezésnél. Erdélyen keresztül is történhetett, hogy a Mynas-kódex Gabriel archi- 
episkopos tulajdonába került a 16. század végén, majd ezután a Vatopedi kolostorba. 
A 16. századi Erdély és Havasalföld ortodox szerzetesek révén szoros kapcso- 
latban állt a Szent Heggyel és Észak-Görögországgal. E lehetőség alátámasztására 
Martin Haczy (vagy Haczius) (1495–1547),

103
 nagyváradi prépostjának, Citrum 

címzetes püspökének példáját említenénk, aki kapcsolatba került a Corvina könyv- 
tár görög kódexeivel és a budai kolostor könyvkötő műhelyével, ahol Lucas Co- 
ronensis is dolgozott. 

Martin Haczynak sikerült megszereznie a Corvina könyvtár egyik legdíszesebb, 
és méretét tekintve bizonyára a legnagyobb görög kódexét (kötése: 610×445 mm), 
Ptolemaios Geographiájának humanista luxusmásolatát, amelyet sok térkép-illuszt- 
ráció díszített, és Firenzében Joannés Thettalos Skutartiótés másolt 1454-ben.

104
 

E kézirat 1482-ben már feltétlen Budán volt, amikor a magát Athesinosnak nevező 
Johannes Rosenperger

105
 – a térképek kivételével – lemásolta Conrad Celtisnek, 

a bécsi humanistának.
106

 Az ÖNB Ptolemaios-kódexe máig őrzi firenzei vaknyo- 

                                                                                                                                  

100 Ezúton köszönöm Rozsondai Marianne segítségét, aki volt szíves rendelkezésemre bocsá- 

tani Hobson neki szóló, 1998. január 5-én kelt levelét. 
101 BRAUDEL, Fernand: The Mediterranean world in the Age of Philip II. London, 1973. Vol. 

2. 696. 
102 Michael Kantakouzenos könyveinek sorsáról l. RUNCIMAN, Steven: The Great Church in 

Captivity. Cambridge, 1968. 197. 
103 JAKÓ Zsigmod: Várad helye középkori könyvtártörténetünkben. In JAKÓ Zsigmod: Írás, könyv, 

értelmiség. Bukarest, 1976. 165–167. HOFFMANN Edith–WEHLI Tünde: Régi magyar bibliofilek. 

Bp. 1992. 169–170, 209, 282–283. 
104 A leírását l. in HERMANN, Julius: Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschrif- 

ten in Österreich. VI. Die Handschriften und Inkunabeln der italienischen Renaissance. 3. Mit- 

telitalien: Toskana, Umbrien, Rom. Leipzig, 1932. Nr. 11. 19–21. IV. tábla; Katalog der griechi- 

schen Handschriften …, i. m. 1961. (72. jegyzet). 1; GAMILLSCEG, Ernst–MERSICH, Brigitte: Mat-

thias Corvinus und die Bildung der Renaissance. Wien, 1994. Nr. 29, 69–70. 
105 RGK (72. jegyzet) 1A Nr. 157. 
106 Ezt a másolatot ma Oxfordban őrzik: Bodleian Library, 40 (Seld. B 45). A f. 1r-ra a scriptor 

a következőt írta: „ὁ Ἰοαννηρ Ἀθεςινορ δοτλορ ποιησηρ Κονπαδα Κελσιρ Γεπμανοτ γεγπαυα ἐν 
ἐσει ,ατπβ' In Buda inferioris Pannoniae”. A mű másolatának végén (f. 176v, alsó margó), a má- 

soló szó szerint megismétli a bécsi Ptolemaios-kódex kolofónját (ÖNB, hist. gr. 1, f. 98v). Leírását 
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másos bőrkötését, amely röviddel a kódex másolása után készülhetett még jóval 
Budára kerülése előtt. Annak ellenére, hogy később nem látták el Mátyás címe- 
rével, sem pedig jellegzetes corvinakötéssel, a magyar uralkodó könyvgyűjtemé- 
nyének különleges darabja lehetett főként a gazdag térkép-illusztrációk miatt. Hu- 
manista követek többször is hivatkoznak levélváltásaikban erre a kódexre.

107
 Ebből 

a forráscsoportból tudható, hogy 1518. áprilisában e Ptolemaios-kódexnek még 
Budán kellett lennie. Ulrich von Hutten azt írja Willibald Pirckheimernek (Augs- 
burg, 1518. október 25),

108
 hogy Sigmund von Herberstein követ, az előző télen 

moszkvai követjárása során Budát is felkereste, és a budai görög Ptolemaios-kó- 
dexet is megcsodálta. Sigmund von Herberstein az életrajzában említi, hogy 1518 
áprilisában járt Budán, amikor Magyarországon keresztül Moszkvába utazott.

109
 

E kötetben Oroszország földrajzi viszonyait tanulmányozta, és feltűnt neki, hogy 
a Volga neve eltér a latin fordításban szereplő változattól (ῥὰ). A bécsi Ptolemaios- 
ban, a Volga folyó neve egybeesik azzal a név-alakkal (ῥὰρ), melyet Herberstein 
megfigyelt (ÖNB, hist. gr. 1, f. 49v, 79v–80r: ῥὰρ ποσαμὸρ). 1518 után ezt a Pto- 
lemaios-kötetet Haczy/Haczius Martin szerezte meg, ahogyan erről a tulajdonosi 
bejegyzése árulkodik (ÖNB, hist. gr. 1, f. 1v) „Martini Haczij p(re)p(osit)i mi- 
norum Waradiensium et suorum”. Ez a kódex azonban nagyon hamar, 1576-ban 
már Bécsben volt, ugyanis szerepel Hugo Blotius a bécsi Udvari Könyvtár (Hof- 
bibliothek) állományát számba vevő katalógusában (Y 5540);

110
 ettől kezdve ta- 

lálható a bécsi Udvari majd Nemzeti Könyvtárban a kézirat. Úgy tűnik, hogy ezt 
a kódexet Haczy Martin Perényi Ferenc váradi püspök gyűjteményéből szerezhette 
meg, aki kapcsolatban állt azzal a Coelio Calcagninival, aki a Corvina könyvtárból 
megszerezte az itt tárgyalt Ptolemaios kötetet egy 1519-ben kelt levele szerint.

111
 

 Martin Haczy/Haczius, a görög Ptolemaios kézirat birtokosa a budai kolosto- 
ri könyvkötő műhellyel is kapcsolatba került. Az egyik possessor bejegyzésével 
ellátott antikva (Basel, 1519; ma a Sárospataki Református Kollégiumi könyv- 

                                                                                                                                  
l. in COXE, H. O.: Bodleian Library, Quarto Catalogues. Vol. I. Greek manuscripts. Oxford, 1853. 

603; l. a reprint és javított kiadását is (Oxford 1969). Celtis levelezéséről e kódexszel kapcsolat- 

ban l. CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet) Nr. 554. 
107 E levelekről l. CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet) Nr. 554. 
108 Ulrich von Hutten: Epistola vitae suae rationem exponens, W. Pirckheimernek címezve 

(Augsburg, 1518. október 25). In Willibald Pirckheimers Briefwechsel. Bd. 3. Hrsg Dieter WUTTKE. 

München, 1989. Nr. 561. 400–425 (főleg: 420. 714–716. sorok). 
109 Sigmund von Herberstein: Selbstbiographie, 1486–1553. = Fontes Rerum Austriacarum, 

Österreichische Geschichts-Quellen, Abteilung 1, Scriptores 1. Vienna, 1855. 133–134. 
110 Ptolomaei Geographia graece elegantissime in membrana descripta maximi folii forma, 

una cum tabulis geographicis. L. MENHARDT: i. m. (44. jegyzet) 83. Az ÖNB cod. 431-es jelzetű 

kódexében, amely épp a bécsi Nikolaus Kollegiumban volt, a f. 13v-on található egy utalás erre 

a Ptolemaios kódexre [„fort(asse) Iohannis huius fuit Geographia Graeca MS. Ptolemaei in Bibl(io- 

theca) Caes(ariensi)”], amely Haczy 1547-es halála után keletkezhetett. Erről l. ZSUPÁN Edina: 

Vitéz János leveleskönyve ÖNB, Cod. 431. (Megjelenés előtt az Erdély Reneszánsza című konfe- 

rencia kötetében.) Ezúton köszönöm, hogy rendelkezésemre bocsátotta e tanulmány kéziratát. 
111 CSAPODI: i. m. 1973. (10. jegyzet) Nr. 554. 
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tár: S 481, 2
o
) kötésén használt bélyegzők alapján a Mynas-kódex legközelebbi 

párhuzama (11-ből 7 bélyegző), épp emiatt Lucas Coronensis működési helyé- 
hez köthető.

112
 E műhelyben kötött másik nyomtatványnak is váradi tulajdonosa 

volt, Nicolaus de Homorod, váradi püspök, ahogyan ez a possessor-bejegyzésből 
is látszik: „Liber Nicolai de Homorod Episcopi Varadiensis 1522.”

113
 A Rozson- 

dai által a Mynas-kódex alapján a Lucas Coronensis kötéscsoportba sorolható 
nyolc nyomtatvány közül hat – valószínűleg igen hamar – Erdélybe került. A két 
nagyváradi köteten kívül, két másik nyomtatványt a Teleki-Bolyai Könyvtár őr- 
zi Marosvásárhelyen, ahová a város közelében levő Mikházai Ferences Kon- 
vent Könyvtárából kerültek, két másikat pedig Csíksomlyón a Ferences Konvent 
Könyvtára.

114
 Azt sem lehet kizárni azonban, hogy a váradi kötetek kivételével 

a többi csak később került Erdélybe, erről nincs adatunk. 

Összegzés: a Mynas-kódex és a budai királyi könyvtár 

A Mynas-kódex különféle darabokból összeállított, átgondolatlan szerkezete 
egy olyan megrendelőt feltételez, aki valahonnét több görög töredéket szerzett, majd 
ezt odaadta egy könyvkötőnek, jelen esetben Lucas Coronensisnek, hogy kösse 
egybe. Ez a megrendelő a Mynas-kódexbe belekötött töredékeket bizonyára egy 
helyen szerezte. Budán, a Mynas-kódex kötésének helyszínén a Mynas-kódexbe 
belekötött kiemelkedően értékes töredékeket nehéz nem a Budai Palota könyv- 
gyűjteményéhez kötni, ahol követek tanúsága szerint ebben az időben gazdag 
görög kódexanyag volt található. Ezért a Mynas-kódex töredékeinek korábbi gyűj- 
tőhelye véleményünk szerint azonos lehet azzal, ahol J. Cuspinianus és J. Alexan- 
der Brassicanus görög kéziratokat tanulmányozott az 1510-es és 1520-as években. 
Azt a kérdést nem kívánom érinteni, hogy a díszkötést nem kapó, de Budán őrzött 
görög kódextöredékeket, illetve köteteket a Corvina könyvtár részének kell-e 
tekinteni, ezt ki-ki saját értelmezése szerint eldöntheti (l. fentebb a különféle ál- 
láspontokat).

115
 

 
112 ROZSONDAI Marianne-nak [i. h. (8. jegyzet) 517–519.] sikerült Lucas Coronensis féle kö- 

téssel azonos műhelyben készült több kötést is azonosítania, köztük egy később Haczy tulajdonába 

került kötettel, amely az alábbi művet tartalmazza: Jodocus Clichtoveus. Elucidatorium ecclesiasticum 

(Basel, Johannes Frobenius, 1519) = VD 16: C–4194. A tulajdonosi-bejegyzését l. a b3r lapon: 

„Haczii p(rae)p(osi)ti et suorum.” 
113 Székesfehérvári Püspöki Könyvtár: Ant. 102 (2o). Egy Froben nyomdájában készült nyom- 

tatványt tartalmaz (Homiliae hoc est conciones populares. Basel, 1516.). A hivatkozáshoz l. RO- 

ZSONDAI: i. h. (8. jegyzet) 517–518. 
114 Lucas Coronensis többi kötésére vonatkozó adatokat l. ROZSONDAI: i. h. (8. jegyzet) 516–518. 
115 PICCOLOMINI, E.: III. Inventario della libreria medicea privata compilato nel 1495. = Archi- 

vio storico italiano (20.) 1875. 79. A Medici gyűjtemény 1495-ös jegyzéke utal arra, hogy külön 

ládában őrizték a bekötetlen papír és pergamenfüzeteket. Feltételezésünk szerint ez Budán sem 

lehetett másként. 
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A Mynas-kódex kalandos története a 10. századi bizánci császári udvartól, 
Béssarión újplatonista körén keresztül a Corvina könyvárral valószínűsíthető kap- 
csolatig, majd rejtélyes útja Budáról Észak-Görögországba, majd innét az Athos 
hegyi Vatopedi kolostorba, végül pedig innét Párizsba jól megmutatja azt a széles 
szellemi és földrajzi horizontot, amelyet a Budán összegyűjtött, majd Mátyás 
halála után elvándorló görög kéziratok átfognak. A Mynas-kódex elemeinek tö- 
redékes állapota tükrözi azokat a viszonyokat, amelybe a görög kéziratok kerültek 
Magyarországon a 15. és 16. század fordulóján. Néhány Magyarországon tevé- 
kenykedő és görögül jól tudó humanistán (Janus Pannonius, Garázda Péter, An- 
tonio Bonfini, Taddeo Ugoleto) kívül a görög kéziratok iránti érdeklődésben a több- 
ség valószínűleg nem osztozott. A görög tudásnak ez a hiánya bizonyára nagyobb 
veszteséget okozott a görög kódexekben, mint a latinokéban, ahogyan ezt a Lysias- 
töredékeknél láthattuk. Ha a Budára látogató humanista követek nem fedezték 
volna fel különös értéküket, és nem sikerült volna megszerezniük azok egy részét, 
feltehetően a magyar királyi könyvtárnak egy nagyobb hányada veszett volna el 
örökre számunkra. 

ANDRÁS NÉMETH 

The Mynas Codex and the Corvinian Library 

This study seeks to explore how the careful analysis of the composite manuscript, Par. suppl. 
gr. 607 (the Mynas codex), helps to better understand some problems of the Corvinian library 
with regard to its Greek stock. The manuscript, discovered in the Vatopedi Monastery (Mount 
Athos, Greece) in 1843, has a renaissance blind stamped leather binding manufactured by Lucas 
Coronensis in the Buda monastic workshop at the end of the 1510s, which demonstrates that the 
four separate parts of independent origins were brought together a few hundred meters far from 
the remnants of the Corvinian library. Two parts of the four receives detailed analyses. The mid-
tenth-century central part (ff. 16–103), unifying manuals of military engineering, a subject well 
fitting the interest of the royal library, and historical excerpts, is attested to have been in Rome 
around 1470 and used by the copyist Demetrios Triboles who is also aknowledged as the copyist 
of another authentic Greek Corvina (Munich, BSB, cod. gr. 449). The direct copy of some artil-
lery manuals from the Mynas codex by D. Triboles (Vienna, ÖNB, phil. gr. 140) features in the 
preface to the edition of Salvianus by J. Alexander Brassicanus (Basel, 1530) who wanted to pub-
lish it. The mistakenly combined double-feaves of the mid-fifteenth-century deluxe copy of 
Lysias in the Mynas-codex (ff. 104–129), one third of the former manuscript, testifies to the un-
bound state of some Greek manuscripts and fragments in Buda as was the case with the other two 
parts of the Mynas codex (ff. 1–7 and ff. 8–15). An explanation is offerred that the process of 
binding some Greek manuscripts in Buda was interrupted by King Matthias’ death. The identical 
hand of the quire numbers in the four Greek manuscripts that were bound in Buda in the 1480s by 
the Corvina binder (Vienna, ÖNB, suppl. gr. 4; hist. gr. 16; and Leipzig, Univ. Rep. I 17), including 
the recently identified Corvina (Vienna, ÖNB, suppl. gr. 177), supports this explanation and offers 
a new method for observing physical traces in the codices disbound in Buda. Finally, an itinerary 
of the Mynas codex between Buda and Thessaly (Greece) before 1593 is suggested through Nagy- 
várad (Oradea) and Transylvania. 
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JACZKÓ SÁNDOR 

A váradi szinodális könyv 

utóélete a magyarországi nyomtató műhelyekben 

A középkori egyházi részleges jogalkotás vizsgálata során az egyházmegyei 
zsinati határozatok szövegkiadására és ismertetésére

1
 egyre nagyobb figyelem irá- 

nyul Európa szerte. Hazánkban négy hazai egyházmegyéből, az esztergomi, a nyit- 
rai, a veszprémi és a váradi püspökségből valamint a szepesi prépostságból marad- 
tak fenn ilyen jogszabálygyűjtemények.

2
 A püspöki rendelkezések kritikai kiadása 

és szakszerű tanulmányozása idáig az esztergomi egyháztartomány dokumentu- 
maira korlátozódott. Az esztergomi konstitúció kodikológiai vizsgálatát Borsa  
Gedeon kezdeményezte.

3
 Erdő Péter az esztergomi szinodális könyv külföldi ká- 

nonjogi forrásainak feltárását végezte el.
4
 Ennek köszönhetően lehetővé vált a hazai 

partikuláris jog elhelyezése a korabeli európai viszonylatban. Az esztergomi egy- 
háztartomány egyházmegyei zsinati határozatainak rendszere a veszprémi szino- 
dális könyv kritikai kiadásával vált teljessé.

5
 A fenn említett szerzőknek köszön- 

 
1 PONTAL, Odette: Les Statuts synodaux. Turnhout, 1975. /Typologie des sources du Moyen Âge 

occidental 11./; CHENEY, Christopher R.: English Synodalia of the Thirteenth Century. (second ed.) 

Oxford, 1968.; AVRIL, Joseph: L'evolution du synode diocésain, principalement dans la France du 

Nord du Xe au XIIIe siècle. In: Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval 

Canon Law, Cambridge, 23–27 July 1984. Ed. Peter LINEHAN. Città del Vaticano, 1988. /Monu- 

menta Iuris Canonici, Series C: Subsidia 8./. 305–325.; HELMRATH, Johannes: Partikularsynoden 

und Synodalstatuten des späteren Mittelalters im europäischen Vergleich. = Annuarium Historiae 

Conciliorum 2002. 57–99.  
2 SZENTIRMAI, Alexander: Die ungarische Diözesansynode im Spätmittelalter. = Zeitschrift der 

Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung (47.) 1961. 280–282. 
3 Az esztergomi konstitúció három kiadást élt meg a Mohács előtti időszakban. BORSA Gedeon: 

Constitutiones Novae Almae Ecclesiae Strigoniensis. = Magyar Könyvszemle (továbbiakban: MKsz) 

1956. 287–293. Borsa később beszámolt arról, hogy az esztergomi egyházmegyei határozatok addig 

ismeretlen bécsi kiadását a zágrábi Érseki Könyvtárban megtalálta és katalogizálta. UŐ.: Hazai 

egyházmegyék Mohács előtt nyomtatott zsinati határozatai. = MKsz 1986. 67–74.  
4 A kortárs spanyol egyházjogi szerzők által használt szinodális könyv, mint műfaj fogalma teljes 

mértékben alkalmazható az esztergomi zsinati határozatokra. ERDŐ Péter: Az esztergomi szinodális 

könyv. = MKsz 1993. 263–278. Az esztergomi norma legfontosabb forrása a Nanker krakkói püs- 

pök által 1320-ban kiadott rendelkezés. UŐ.: Az esztergomi szinodális könyv (1382) lengyel forrásai. 

= MKsz 1997. 1–15. 
5 A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Közzéteszi: SOLYMOSI László. Bp. 1997. 
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hetően kirajzolódott az esztergomi egyháztartomány forrásokból dokumentálható 
szinodális anyaga. 

A váradi egyházmegye 1524-es zsinati határozata a fentiekkel ellentétben nem 
az esztergomi érseki tartományban keletkezett, hanem a kalocsai egyháztartomány 
középkori szinodális rendelkezése. Jogtörténeti vonatkozása egyedülálló, mivel 
jelenlegi ismereteink szerint ez a kalocsai érseki tartomány egyetlen fennmaradt 
középkori zsinati törvénykönyve. Szélesebb körű tanulmányozását jelentősen gá- 
tolta, hogy nyomtatott formában nem jelentették meg, csak kéziratos formában 
lehet hozzáférni. Bunyitay Vincze 1883-ban megállapította, hogy a püspöki ren- 
delkezés lapjai „még kiadatlanok, de a bevezető sorokat kivéve, egész terjedelmök 
szóról-szóra megegyezik a veszprém-egyházmegyei 1515-iki zsinat végzéseivel.”

6
 

Majd Békefi Remig a norma 39 címe közül két rész, a „Sequitur sextum sacra- 
mentum de ordine clericali” és a „De promovendis ad sacros ordines” kezdetű  
cikkely olvasatát készítette el 1910-ben.

7
 

A Magyar Országos Levéltárban rendelkezésre álló kézirat
8
 alapján lehetővé vált 

a váradi határozatokra vonatkozó legfontosabb adatok feltárása és egyben az esz- 
tergomi egyháztartomány szinodális könyveivel való összehasonlítása.

9
 Az aláb- 

biakban azt vizsgáljuk, hogy a váradi határozatok hogyan illeszkednek a hazai 
középkori konstitúciók családjába.

10
 

A dokumentum formai leírása 

A váradi egyházmegyei zsinat határozatait tartalmazó 285×215 mm méretű 
összefűzött kézirat terjedelme 28 lap. A laponként átlagosan 40 sort tartalmazó 
egyhasábos szöveg nem tartalmaz oldalszámozást. Néhány kisebb sérüléstől el- 
tekintve a kézirat jó állapotban van. A gótikus folyóírás külföldi egyetemen kép- 
zett, vagy legalább hiteleshelyen gyakorlatot szerzett személy keze munkájára utal. 
Sajnos, a kézirat kissé csonka, az utolsó lap hiányzik. A határozatokat lezáró ün- 
neplajstrom december hónap közepén félbeszakadt. A hiány egyáltalán nem jelen- 
tős. Az utolsó lap a többi szinodális könyv ünneplajstromából nagy biztonsággal 
kiegészíthető. 

A dokumentum fölérendeltségről árulkodik, a közlő és a címzett között hierar- 
chikus viszony van. A szöveg kibocsátója a váradi püspök. A határozatok címzettje 

 
06 BUNYITAY Vincze: A váradi püspökség története I. Nagyvárad, 1883. 374. 
07 BÉKEFI Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp. 1910. 452–454. 
08 Jelzete: DL 29416 
09 SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 37. Solymosi a veszprémi szinodális könyv 

közzététele során a 27. jegyzetben szorgalmazta a váradi határozatok és az esztergomi egyháztar- 

tomány ismert zsinati rendelkezéseinek összehasonlítását. 
10 A hazai részleges zsinatok és egyházmegyei jogszabályok ismertetéséhez l. ERDŐ Péter: A rész- 

leges egyházjog forrásszövegei a Magyarországon őrzött középkori kódexekben. = MKsz 1992. 

304–308. 
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a papság, a klerikusok és szerzetesek, különösen is a plébánosok valamint a fő- és 
alesperesek. Szövegtanilag a két fél egymásra utaltsága és kölcsönössége hang- 
súlyos,

11
 ami egyházi környezetben a 15. századtól megszokottnak mondható. Az 

irat valódi célja, hogy a püspöki rendelkezéseket az egyházmegye teljes igazga- 
tási területén maradéktalanul és minél hamarabb végrehajtsák. 

Bónis György szerint az esztergomi egyháztartomány területén fennmaradt zsi- 
nati határozatok közös jellemzője „a meglazult egyházi fegyelem helyreállítása, 
a helynökök, főesperesek és esperesek tekintélyének növelése.”

12
 Habár kijelenté- 

sét a mi szempontunkból nézve a másik egyháztartomány korábbi zsinati határo- 
zataira tette, Bunyitay is közel hasonlóképpen magyarázta a váradi zsinat összehívá- 
sát.

13
 A norma kibocsátását a hitújítók elleni fellépésként értelmezte, ami egyben 

az erkölcsi élet emelését illetve a teológiai ismeretek gyarapítását célozta. A váradi 
dokumentum az 1521-es wormsi birodalmi gyűlés és a mohácsi csatavesztés között 
keletkezett. Luther tanait ekkor már Erdélyben is ismerték és követték.

14
 A váradi 

határozatok ezért előírták a főesperesek számára, hogy a kánoni vizitáció során 
érdeklődjenek az eretnekségekről és a katolikus egyház tanításával szembeni visz- 
szaélésekről.

15
 Véleményünk szerint a zsinat összehívása és a határozatok kiadá- 

sa a katolikus egyház teológiai tanításának összegzésére és védelmére irányult. 

A váradi szinodális könyv meghatározása 

Az egyházmegyei zsinaton kiadott püspöki végzések a részleges jogalkotás 
fontos törvényei. Az újabb kutatásoknak köszönhetően

16
 a szinodális könyv, mint 

műfaj tovább pontosítja a hasonló rendelkezések jellegét és tartalmát is. Erdő 
Péter kutatatásának köszönhetően tudjuk, hogy az esztergomi norma teljes mér- 
tékben megfelel az előírt kívánalmaknak.

17
 A váradi egyházmegye törvénygyűjte- 

 
11 „Nos summo pastori, Domino nostro Iesu Christo in communi de vobis rationem reddituri 

sumus, vos vero de plebibus vobis commissis.” DL 29416. p.1. 
12 BÓNIS György: Az egyházi bíráskodás fejlődése a Mohács előtti Magyarországon. In: BÓNIS 

György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás fejlődése a középkori Magyarorszá- 

gon. Szerk. BALOGH Elemér. Bp. 1997. /Jogtörténeti Tár 1/1./ 647. 
13 BUNYITAY: A váradi …., i. m. (6. jegyzet) 374. 
14 A király Gerendi Miklós titkárt küldte Erdélybe a szászokhoz Luther tanainak terjedése miatt. 

L. Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi hitújítás korából I. Szerk.: BUNYITAY Vince, RA- 

PAICS Rajmund, KARÁCSONYI János. Bp. 1902. 138–140. 
15 „ac rerum ecclesiasticorum inquirant et referant. Item de sectis heresibus, abusibus contra 

dogmate sancte Romane ecclesie.” DL 29416 p.17–18. 
16 ALONSO RODRÍGUEZ, Bernardo–CANTELAR RODRÍGUEZ, Francisco–GARCÍA Y GARCÍA, Antonio: 

Liber synodalis. Para la historia de un concepto. In: Studia in honorem eminentissimi Cardinalis 

Alphonsi M. Stickler. Ed.: Card. Rosalio Iosepho CASTILLO LARA. Roma, 1992. /Studia et textus 

historiae iuris canonici 7./ 1–11. 
17 ERDŐ Péter: Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn: Gesammelte Studien. Berlin, 2005. 

15–16. 
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ményére a szinodális könyv kifejezést még nem alkalmazták, a kézirat is határo- 
zatokként (statuta) azonosítja magát. 

A műfaj szorosan vett fogalmának személyi feltétele, hogy a püspök vagy távol- 
léte esetén személyes megbízottja adja át és hirdesse ki a határozatokat a papság 
részére. A kibocsátó személye, annak hivatala garantálja a rendelkezés kötelező 
törvényi erejét és szintjét. A kihirdetés mint aktus nem egy alkalmi katekézis vagy 
egyszerű megbeszélés. A promulgáció ebben az esetben a részleges törvény ki- 
hirdetését jelenti az egyházmegyei zsinaton. A szinodális könyvre vonatkozó tar- 
talmi feltétel, hogy a dokumentumban hittani ismeretek, elsősorban dogmatikai 
meghatározások és pasztorális rendelkezések szerepeljenek. 

Eleget tesz-e a váradi normatíva ezeknek a kívánalmaknak? Vizsgáljuk meg, 
hogyan teljesül az említett két feltétel a váradi anyagban. A bevezető részből

18
 egy- 

értelműen kiderül, hogy a rendelkezés Perényi Ferenc
19

 váradi püspök (1500?− 
1526) nevében született.

20
 A püspök az egyedüli törvényhozó egyházmegyei szin- 

ten. Bunyitay feljegyzése szerint Perényi 1524. július 24-ére hívta össze a zsinatot.
21

 
A szinodális könyv első lapjának tetején a következő dátum szerepel: „1524. 29. 
die iulii”. A zsinati időpontok általában a székesegyház patrociniumához igazod- 
tak. A Szent László király által építtetett váradi székesegyház

22
 patrónusa Szűz 

Mária volt, címünnepét Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.) tartották. Mint 
látható, a váradi zsinat időpontja jelentősen eltért a védőszent ünnepétől. Miért 
nem a székesegyház búcsúnapján tartották a zsinatot? 

A székesegyház liturgikus életében
23

 kitüntetett tisztelet övezte az alapító Szent 
László királyt, aki ide volt eltemetve. Az egyházi év során két ünnepe volt a közép- 
korban, az egyik a szentté avatása

24
 (elevatio) június 27-én. A liturgikus könyvek 

 
18 Az egyes nyomtatásban megjelent esztergomi zsinati határozatok elején lévő érsekek meg- 

nevezéséhez lásd: BORSA: Hazai egyházmegyék …, i. h. (3. jegyzet) 70. 
19 A püspök Perényi Imre nádor és Báthori Magdolna elsőszülött fia. Perényi a Szatmári-Thurzó 

rokonság befolyásos összekötetésinek köszönhetően az egyházi és az országgyűlési törvények til- 

tása ellenére 1508-ban megkapta az erdélyi püspök uradalmát. A pápai jóváhagyást csak jóval később, 

1513-ban kapta meg. II. Ulászló 1514. november 19-én a jóval jövedelmezőbb váradi püspökségbe 

helyezte át. X. Leó pápa 1515. április 30-án erősítette meg hivatalában. Vö.: BUNYITAY: A váradi …, 

i. m. (6. jegyzet) 369–377. 
20 „Eapropter nos Franciscus de Peren episcopus ecclesie Waradiensis comesque perpetuus co- 

mitatus Byhoriensis … infrascriptas constitutiones dudum per antecessores nostros editas ex nunc 

de novo ad vestram notitiam presentibus duximus deferendas, et in hac sancta synodo publicandas, 

mandantes easdem sub penis adiectis inviolabiliter observari” DL 29416 p.1. 
21 BUNYITAY: A váradi …, i. m. (6. jegyzet) 374. 
22 BALOGH Jolán: Varadinum. Várad vára I. Bp. 1982. /Művészettörténeti füzetek 13/1./ 10–15. 
23 TÖRÖK József: Szent László liturgikus tisztelete. In: Athleta Patriae. Szerk. MEZEY László. 

Bp. 1980. 139–144. 
24 A szent kultuszának kialakulásához: KLANICZAY Gábor: Szent László kultusza a 12–14. szá- 

zadban. In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk.: KLA- 

NICZAY Gábor, NAGY Balázs. Bp. 1999. 357–374; GERICS József–LADÁNYI Erzsébet: Szent László 
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döntő többségében valamint a kortárs szinodális könyvekben ez az ünnep sze- 
repelt.

25
 A másikat július 29-én tartották, amikor a szent temetésére emlékeztek. 

A többi hazai szinodális könyvben ez az ünnep nem szerepelt, a váradi ünneplista 
„Depositio beatissimi Ladislai regis”

26
-ként tartotta számon. A szinodális könyv 

feliratában ez a dátum szerepel, a váradi zsinat Szent László temetési évforduló- 
jához kapcsolódott. 

Az időpont választásában szerepe lehetett annak, hogy a szent korábbi ünnepe 
(június 27.) közel van az apostolfejedelmek napjához és az aratás kezdetéhez is. 
Ellenben az országos viszonylatban kevésbé ismert júliusi megemlékezésen a pap- 
ság jobban elfért a nagyobb ünnepeken zsúfolt búcsújáró helyen. A temetés nap- 
jához igazodó évfordulós requiem megfelelő alkalom lehetett a zsinat összehívá- 
sára és ünnepélyes misére. 

Az eddigi kánonjogi kutatások alátámasztják, hogy a szinóduson megjelent pa- 
pok és szerzetesek, önálló jogalkotói tevékenységet nem folytattak, munkájuk 
a tanácsadásban kimerült.

27
 Ezt erősíti meg a váradi határozatok bevezető része, 

miszerint a dokumentum a „hozzáértő személyek tanácsával és az említett váradi 
egyház káptalanából való testvérek egyetértésével”

28
 készült el. Az egyes jogsza- 

bályok aktualizálásában, valamint az egyetemes norma adoptálásában a jogtu- 
dósoknak meghatározó szerepük volt, akik az egyetemi műveltségű kanonokok 
közül kerültek ki középkor folyamán.

29
 A név szerint nem említett összeállítók 

Perényi Ferenc személyes környezetéhez, a teológiai, egyházjogi és liturgikus mű- 
veltségű kanonokokhoz tartoztak. A váradi kanonokok döntő részben Krakkóban 
folytattak egyetemi tanulmányokat, többségük kánonjogi diplomával tért haza. Az 
összeállítókra utaló általános formula korábban az esztergomi szinodális könyv- 
ben is szerepelt, értelemszerűen csak a helységnevet változtatták meg benne. A ki- 
hirdetés módja is kiderül, egyszerűen a papság tudomására hozták.

30
 Ez valószí- 

nűleg a korban szokásos egyszeri és ünnepélyes felolvasással történt meg a zsinat 
zárásaként.

31
 

                                                                                                                                  
„csodás” tettei krónikáinkban. = MKsz 2001. 20–31; KLANICZAY Gábor: Szent László „csodás” 

tettei krónikáinkban. = MKsz 2001. 393–410. 
25 Vö.: BATTHYÁNY, Ignatius: Leges ecclesiasticae regni Hungariae et provinciam adiacen- 

tium. III. Albae Carolinae, Claudiopoli, 1785–1827. 491. és 566; SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi 

…, i. m. (5. jegyzet) 106. 
26 Vö.: DL 29416 p.27. 
27 ERDŐ: Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 266–267. Vö.: BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. 

(25. jegyzet) 259; SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 46. 
28 „prudentum participato consilio, et consensu fratrum de capitulo antedicte nostre ecclesie 

Waradiensis, infrascriptas constitutiones” DL 29416 p.1. 
29 Kristóf Ilona kutatásai a váradi káptalan működését és személyi összetételét 1440–1526 között 

részletesen leírják. KRISTÓF Ilona: A váradi káptalan méltóságviselői 1440–1526 között. = Turul 

2004. 10–19. Uő.: Személyes kapcsolatok Váradon (1440–1526). = Fons 2001. 67–84. 
30 „ad vestram notitiam presentibus duximus deferendas, et in hac sancta synodo publicandas” 

DL 29416 p.1. 
31 Vö. SZENTIRMAI: Die ungarische … , i. h. (2. jegyzet) 281. 
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A váradi határozatok címjegyzéke
32

 már előrevetíti a második feltétel teljesülé- 
sét. A határozatok első része a szentségek kiszolgáltatásának elméleti és gyakor- 
lati tudnivalóit ismerteti. A második rész a 10. artikulustól kezdve a dekretális jog 
közismert témáival foglalkozik, mint például simónia vagy a kiközösítés. A lelki- 
pásztorkodó papság életének és tevékenységének szabályozása kitér az anyagi és 
a lelki javak lelkiismeretes kezelésére is. A váradi normatíva teljes mértékben 
megfelel a „liber synodalis” szorosan vett formai és tartalmi előírásainak. Továb- 
biakban a szinodális könyv megnevezést ilyen értelemben használjuk a váradi rész- 
leges törvény kapcsán. 

A váradi szinodális könyv szerkezete 

A váradi szinodális könyv struktúrája változtatás nélkül követi a korabeli hazai 
egyházmegyei határozatok gyakorlatát. A prológus négy nagy témába rendszerezi 
a könyv törzsanyagát. A váradi részleges törvény a zsinati határozatokra jellemző 
szentségtani megalapozással kezdődik. A szinodális könyvet korabeli elnevezés- 
sel gyakran „Summa Sacramentum”-ként tartják számon a szentségek kiszolgál- 
tatásának részletes ismertetése miatt.

33
 A rendelkezések kiemelt jelentőségük és 

témájuk miatt az egyház saját jogrendjébe tartoznak. A témakör szerkesztésében 
a megszokott skolasztikus rendszeresség érvényesül. Az összeállítók mind a hét 
szentségnek külön fejezetet szántak. A norma kitér a felvevő és a kiszolgáltató szá- 
mára előírt általános jogi előírásokra, adott esetben egyedi eljárásra. Az egyes feje- 
zetekben a dogmatikus traktátusokat a pasztorális tudnivalók követik. A szentsé- 
gekről szóló elméleti tudnivalókra a korábbi zsinatok rendelkezési szolgálnak 
mintául. A fejezetek nem a szakramentumok antik sorrendjét követik. A beavató 
szentségek harmóniája megtörik, mert a keresztség és a bérmálás után nem az 
eucharisztia, hanem a bűnbánat szentsége szerepel.

34
 

A törzsanyag második része a szentségek lelkiismeretes őrzését tárgyalja. A „custo- 
dia sacramentorum” a korabeli szentségtan gyakorlati alkalmazása. A szentségek 
az egyház tanítása szerint értékesek, ezért a lelki kincsek védelméről gondoskodni 
kell. A szentségek, a szentelmények és a megszentelt tárgyak őrzésének jelentő- 
sége abban rejlik, hogy a misztérium méltóságát megőrizzék, másrészt az ártó szán- 
dékot távol tartsák. A váradi norma megerősíti a szentségek kiszolgáltatására 
használatos olajok körültekintő tárolását. A szentségek őrzésével, különösen 

 
32 L. az I és II. számú melléklet 
33 PONTAL, Odette: Les statuts de 1230 ŕ 1260. Paris, 1983. /Les statuts synodaux français du XIIIe 

siècle 2./ 237–264. 
34 A szentségek középkori sorrendje a vezeklési fegyelem változásával és a gyermekkeresztelés 

elterjedésével függ össze. A hazai kortárs szinodális könyvek hasonló sorrendben tárgyalják a szent- 

ségeket. SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 52–66. Az esztergomi szinodális könyv- 

ben az első két szentség megfogalmazása hiányosan maradt fenn. Vö.: BATTHYÁNY: Leges … , i. m. 

III. (25. jegyzet) 548–551. 
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az eucharisztia védelmével kapcsolatban a Liber Extra rendelkezéseit ismétli meg.
35

 
A szinodális könyv a liturgikus kellékek és eszközök anyagáról és használatáról 
is rendelkezik. Az oltáron mindhárom abrosz tiszta legyen, egy évben kétszer

36
 

kell kimosni a papi ruhákkal együtt. Ezeken kívül az ereklye, a kereszt, a szük- 
séges liturgikus könyvek, a gyertyák és a pixis szükséges kellékei a misézésnek. 
A nők korabeli társadalmi helyzetéből következik, hogy nem ministrálhatnak és 
a kelyheket sem érinthetik. 

A harmadik tartalmi egység liturgikus vonatkozású, az istentiszteletek (liturgia, 
vesperás és matutinum) végzését szabályozza. A váradi norma ebben a részben is 
az egyetemes jogszabályokat követi. A mise végzése nem fakultatív cselekedet, ha- 
nem a pap kötelessége. A 12. századi pápai törvényhozás már tiltja a binálás szo- 
kását, azaz napi egy mise végezhető megengedetten. A kánoni rugalmasság elve 
megengedi karácsony napján és a jog által megengedett esetekben is a naponkénti 
több misét.

37
 Ilyenkor a consumatio és a purificatio az utolsó misén volt csak. Mivel 

a liturgia a legkitüntetettebb szertartás, ezért a váradi szinodális könyv előírja, hogy az 
áldozópapok figyeljenek a méltó és egységes végzésre. Ezt egészíti ki az a rendelke- 
zés, hogy az áldozópap halálos bűnben nem misézhet, csak ha előtte meggyónt. 
 A bevezetés szóhasználata szerint a lelkek és az egyházak kormányzása (in ani- 
marum et ecclesiarum regime ac dispensatione) című rész zárja le a határozatokat. 
A négy rész közül az egyházkormányzat tételes tárgyalása a leghosszabb terjedel- 
mű. Tartalmilag a legszerteágazóbb és legkülönbözőbb egyházjogi témákat öleli 
fel. Megfigyelhető, hogy a kor szokása szerint és morális állapota alapján a dekre- 
tális jellegű rendelkezések közül az egyházfegyelmi kérdések vannak túlsúlyban. 
 A váradi részleges egyházjogi törvényeket a szinodális könyv szerkesztésének 
elve alapján az egyházmegyére vonatkozó liturgikus naptár egészíti ki.

38
 A váradi 

szinodális könyv címjegyzéke alapján megállapítható, hogy rubrikái meglehetősen 
hasonló témával foglalkoznak, mint a hazai ismert kortárs szinodális könyvek. 
A két magyar egyháztartomány későközépkori zsinati határozatainak tematikája kö- 
zel azonos. Az alábbiakban részletesebben is megvizsgáljuk a váradi szinodális könyv 
valamint a kortárs veszprémi és az esztergomi zsinati rendelkezések viszonyát. 
 

 
35 Vö.: „Eucharistia et chrisma debent fideliter sub clavibus custodiri, et contra facientes sunt 

puniendi” in: X. 3. 44. 1 
36 Az első esztergomi szinodális könyv csak egy alkalmat ír elő. Vö. BATTHYÁNY: Leges … , i. m. 

III. (25. jegyzet) 270. A Codex Palatinusban ellenben már „saltem bis in Anno” szerepel. Vö.: 

BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. (25. jegyzet) 476. 
37 Vö.: „Sufficit sacerdoti semel in die celebrare, et excipit duos casus, scilicet necessitatem et 

festum Nativitatis” in: X. 3. 41. 3  
38 Az esztergomi szinodális könyv első változata jelenlegi formában kalendárium nélküli. Magya- 

rázatához l. SOLYMOSI László: Az esztergomi egyházmegye legrégibb ünneplajstroma. (Szent Adal- 

bert, Szórád-András és Benedek tisztelete az erdélyi szászoknál). In: Várkonyi Ágnes. Emlékkönyv. 

Szerk. TUSOR Péter. Bp. 1998. 89. A többi változat már kalendáriummal együtt maradt fent. 
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A váradi és a kortárs szinodális könyvek összevetése 

A váradi anyagban a többi ismert szinodális könyvhöz képest új dekretális téma 
nem szerepel. Mivel Bunyitay korábban említett megjegyzése szerint a váradi 
határozatok szövege teljesen megegyezik a veszprémi végzésekkel, ezért a kortárs 
szinodális könyvekkel való összehasonlítást ezzel kezdjük. Teljes mértékben logi- 
kusnak tűnik, hogy a szerkesztők az 1524-es váradi zsinathoz legközelebbi vagy 
leginkább elterjedt rendelkezéseket tekintették irányadónak. Azonban még a 16. szá- 
zad elején sem kívánták meg, hogy az egyszerű plébánosok rendelkezzenek a hatá- 
rozatok szövegével.

39
 Megelégedtek azzal, hogy a főespereseknek és az alespe- 

reseknek legyen birtokában ilyen gyűjtemény. Az 1510-es esztergomi zsinat is 
sürgette, hogy a papoknak is legyen saját példánya.

40
 

A veszprémi szinodális könyvet 1517-ben adták ki Bécsben. Az egyetlen fenn- 
maradt példányt Borsa Gedeon részletesen is ismertette.

41
 Az esztergomi törvény- 

gyűjtemény Mohács előtt három kiadást is megélt. Az esztergomi szinodális könyv 
Szécsi Dénes érsek 1450. évi zsinaton megújított változatát először 1484 táján ad- 
ták ki Velencében. Az 1493. évi zsinat ezt a rendelkezést módosította, amit 1494-ben 
Bécsben jelentettek meg. A Szécsi-féle szöveget minimális változtatásokkal újra- 
nyomtatták Velencében 5 évvel a váradi zsinat előtt 1519-ben.

42
 

A váradi norma bevezető része feltűnően különbözik a veszprémi szinodális 
könyv elejétől. A váradi szinodális könyv „Sicut Doctor summus” kezdetű cik- 
kelye

43
 a veszprémi anyagban nem található. Helyette Beriszló Péter veszprémi 

püspök keltezetlen levelét illesztették be. Beriszló hadügyi elfoglaltságai miatt nem 
tudott részt venni személyesen a veszprémi zsinaton.

44
 A bevezető levélben távol- 

létének okát közölte a megjelent papságnak.
45

 Perényi Ferenc váradi püspök ne- 
vében ilyen levelet vagy magyarázatot nem csatoltak a váradi határozatokhoz. 
Ebből arra következtethetünk, hogy személyesen is részt vett a tanácskozáson. 
A „Charissimi Fratres” kezdetű második prológus már közös anyagnak tekinthető. 
Az összeállítók értelemszerűen csak a helységneveket változtatták meg benne. 
A 2. prológus és a szentségtani rész közé illesztették be a „Nullus arma” kezdetű 
cikkelyt. 

 
39 SZENTIRMAI: Die ungarische … , i. h. (2. jegyzet) 281. és ERDŐ: A részleges egyházjog … , i. h. 

(10. jegyzet) 307. 
40 A hiány pótlásaként a régi szinodális könyv esetleges újra kinyomtatása is szóba jöhet. ERDŐ: 

Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 272. 
41 BORSA: Hazai egyházmegyék … i. h. (3. jegyzet) 71–74. 
42 BORSA: Hazai egyházmegyék … i. h. (3. jegyzet) 67–70. 
43 A váradi és az esztergomi szinodális könyv rubrikáit összehasonlító I. számú mellékletből 

kiderül, hogy a két esztergomi normatívában is szerepel az első prológus. 
44 A püspök akadályoztatása esetén a vikárius elnököl az egyházmegyei zsinaton. Az 1493-as 

esztergomi zsinatot a gyermek Estei Hippolit helyett Ibafalvi Tamás általános helynök vezette le. 

KOLLÁNYI Ferenc: Esztergomi kanonokok 1000–1900. Esztergom, 1900. 110. 
45 SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 46. 
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Bunyitay megállapítása mégis további pontosítást igényel. Véleményünk sze- 
rint a veszprémi és a váradi normatíva között rokonság áll fenn ugyan, de teljes 
szövegazonosság nem. Nem tudunk arról, hogy a veszprémi szinodális könyv egyet- 
len példánya is eljutott volna Váradra. Ezért nem feltételezzük azt sem, hogy a vá- 
radi szinodális könyv összeállítása során betűhív átírásban követték volna ezeket 
az előírásokat. Már az esztergomi normatíva megújítása során is minden alkalom- 
mal módosították a szöveget, esetleg kiegészítő megjegyzéseket fűztek hozzá. 
Az összeállítás során a jogszabályok törzsanyagát gyakran változtatás nélkül vették 
át, de az egyházmegye adott körülményeire vonatkoztatták.

46
 

A váradi szinodális könyv Békefi Remig által közzétett részletei
47

 a tudatos szer- 
kesztést és a váradi anyag sajátosságát egyaránt megerősítik. Ezen túlmenően 
vizsgálva a váradi szinodális könyv tartalmát

48
 további kisebb-nagyobb változta- 

tásokat figyelhetünk meg a veszprémi normatívához képest. Ezek a különbségek 
elsősorban nem dogma vagy jogtörténeti fejlődésről tanúskodnak, hanem a dekre- 
tális jog alkalmazásának sokszerűségéről és hangsúlyváltásairól. Szembetűnő, hogy 
a váradi szöveg összeállítói számára ismeretlenek a veszprémi normatíva szerkesz- 
tési sajátosságai. Kihagyták a veszprémi szinodális könyvre jellemző „additio(nes)” 
címszóval ellátott 11 hozzáfűzést. A szó szerinti átvétel feltételezését tovább gyen- 
gíti, hogy a veszprémi norma záró rendelkezései is hiányoznak.

49
 Így például 

a II. Gyula pápa 1511. február 19-én Rómában kiadott Consueverunt kezdetű 
konstitúciója és a „Si magnitudo” kezdetű rész sem található a váradi anyagban. 
Egyszerű másolatból nem maradhat ki nagy tekintélyű pápai rendelkezés.

50
 Sőt, 

a Vitéz János szerémi, majd veszprémi püspökre utaló „Reverendus quondam do- 
minus Ioannes Wytez” kezdetű részt sem vették át. A főpap a veszprémi szino- 
dális könyvben ifjabb melléknevet kapott, hogy megkülönböztessék Vitéz János 
váradi püspöktől és későbbi esztergomi érsektől. Az egykori váradi püspök uno- 
kaöccsének említését nem hagyná ki a veszprémi szinodális könyvet másoló vá- 
radi írnok. 

Borsa Gedeon megállapította, hogy a veszprémi anyagban feltűnő az anyanyelv 
többszöri említése.

51
 A nyugati egyház hivatalos nyelve a latin volt, de az nem 

zárkózódott el a hívek érdekében a népnyelv használatától. A papok a prédiká- 
ciók, temetési beszédek és a házasságok előzetes hirdetése során magyarul beszél- 
tek. A hívek anyanyelvükön tudtak imádkozni, gyónni és esküt tenni. A veszprémi 

 
46 A határozatok dekretális jog alkalmazásának fokozatos bővüléséhez: HELMRATH: Partikular- 

synoden und Synodalstatuten …, i. h. (1. jegyzet) 80–88. 
47 Vö.: III. számú melléklet 
48 A váradi szinodális könyv kéziratos formájának kiadása folyamatban van. 
49 Az esztergomi három változat esetében Erdő Péter szerint a fejezetcímek összehasonlítása 

megbízható képet ad a szinodális könyv tartalmáról. ERDŐ: Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 269. 
50 A részlet az esztergomi normában értelemszerűen nem szerepel. Ennek azonban nem az 

esetleges szerkesztői választás az oka, hanem a római dokumentum az esztergomi szinodális 

könyv kiadása után jelent meg. 
51 BORSA: Hazai egyházmegyék …, i. h. (3. jegyzet) 73. 
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szinodális könyvben hazai viszonylatban újdonság volt az anyanyelven történő 
gyónásra és áldozásra vonatkozó hivatkozás.

52
 A keresztelési anyakönyvezés kö- 

telezettségét szintén a veszprémi szinodális könyv vezette be. A plébános egy 
könyvbe jegyezte fel a megkeresztelt gyermek, a szülők valamint a keresztszülők 
nevét, valamint a kiszolgáltatás napját és évét. Az anyakönyvvezetésből a lelki 
rokonság ténye derül ki, aminek fontos házasságjogi vonatkozása van.

53
 A vá- 

radi normatívába mégis hiányzik az anyanyelvre utaló szövegrész, mind az áldo- 
zás, mind a gyónás során. De nem került át a keresztelési bejegyzés kötelezettsége 
sem, sem az áldoztatás két szín alatti engedélyezése. Amennyiben a váradi norma- 
tíva szerkesztői szó szerint követték volna a veszprémi szöveget, akkor a magyar 
viszonylatban rendhagyó rendelkezéseket változtatás nélkül átvették volna. 

A váradi egyházmegye sajátos rendelkezései nem kerültek külön részbe, mint 
a veszprémi rendelkezésben, hanem az adott témakörbe illesztették be. Így a kor- 
társ szinodális könyvek alapszövegét, amibe természetesen beletartozik az esz- 
tergomi szinodális könyv is, valamint a váradi norma egyedi rendelkezéseit jól 
el lehet különíteni. A „De interdicti tempore” kezdetű fejezetben megtiltotta az 
engedély nélküli házasságkötést. Az „Additio ad Constitutionem de Concubinariis” 
részben bővítette a főesperes teendőit a kánoni vizitáció során. A „De missis, ves- 
peris ac matutinis” kezdetű cikkely a székesegyház liturgikus rendjét szabályozta. 
Előírta, hogy a karkáplán az oltárok elválasztója mellett állva vegyen részt az 
imaórákon elejétől a végéig az oltárigazgatókkal együtt, nem pedig a könyvek mel- 
lett ülve.

54
 Majd megparancsolta, hogy a székesegyház, a Váradelőhegyi Szent 

István társaskáptalan, a Boldogságos Szűz Mária és a Szent János egyház kano- 
nokjai valamint az oltárok és ispotályok igazgatói vegyenek részt a vesperásokon, 
az ünnepnapi nagyobb miséken valamint azok körmenetein és matutinumain.

55
 

A hanyagokat szigorú módon kenyéren és vízen való böjtölésre büntette, a törvé- 
nyes akadály híján távollevőket egy forintra bírságolta. 

56
 A Békefi által már köz- 

zétett „De promovendis ad sacros ordines” szövegrészben az egyházi rend fel- 
vételéhez szükséges életkort határozta meg. 

 
52 Bővebben: SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 24–25. 
53 SOLYMOSI [kiad.]: A veszprémi …, i. m. (5. jegyzet) 23. 
54 „In qua horis omnibus supradictis ac aliis horis prebendarius cum rectoribus altarium iuxta 

eorum cancellum a principio et usque illarum finem honeste stando, non uti solent sedendo ad lib- 

rum intersint.” DL 29416 p.19. 
55 „Omnes denique in dignitatibus ac canonicatibus cathedralis ecclesie constitutos ac etiam colle- 

giatarum Sancti Stephani de Promontorio, Beate Marie Virginis ac Sancti Iohannis ecclesiarum 

canonici et ceteri rectores altarium ac hospitalium in primis et secundis vesperis ac missis maioribus 

diebus dominicis necnon in eisdem processionibus et matutinis magnarum festivitatum interesse 

volumus ac mandamus.” Uo. 
56 „Negligentes vero si fuerint altariste per vicarium nostrum iniuncto eis ieiunio in pane et aqua 

quod in propria cathedrali ecclesia ieiunare debeant, si vero in dignitate aut canonicatu constituti 

fuerint, quemlibet absentem cessante legitimo impedimento uno floreno mulctare volumus et 

mandamus.” Uo. 
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A fent említett átszerkesztések a váradi szinodális könyv összeállítójának önál- 
lóságára utalnak. A veszprémi határozatok korszerű rendelkezéseinek hiánya arra 
enged következtetni, hogy nincs közvetlen hatása a váradi anyagra. Az átszer- 
kesztés, a módosítások és a váradi határozatok saját rendelkezései együttesen cá- 
folják a két szinodális könyv teljes szövegazonosságát. Az eltérések ellenére a vá- 
radi és a veszprémi szinodális könyv között közvetett kapcsolat van, ami a műfaj 
sajátosságaiból származik. A következő lépésben a váradi és az esztergomi szi- 
nodális könyv változatait

57
 hasonlítjuk össze. Erdő Péter az esztergomi norma 

jelentőségét a következőképpen foglalta össze: „a magyar egyházmegyei zsina- 
tokon kiadott rendelkezésekre jelentős hatással volt, hiszen Esztergomban még 
legalább két verzióban kibocsátották, a szuffragáneus egyházmegyék közül is 
több átvette, többé-kevésbé módosított formában.”

58
 

Az esztergomi szinodális könyv így eljuthatott Dél-Erdélybe is,
59

 mivel a bras- 
sói és a szebeni dékánátus az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott.

60
 

A váradi szinodális könyv kilenc új címet tartalmaz az esztergomi norma első 
változatához képest.

61
 A Szécsi-féle változat és a váradi szinodális könyv téma- 

körei már nem különböznek egymástól. Sőt, a két szinodális könyv között igen 
közeli strulturális hasonlóság fedezhető fel. Összességében három szerkesztési el- 
térés figyelhető meg közöttük. A váradi anyagban külön cím alatt szerepel a kikö- 
zösítés alóli feloldozási ima. A második módosítás a házasságkötés tárgyalásának 
három részre való tagolását szüntette meg, és egyetlen fejezetben, a „De inter- 
dicto tempore” kezdetű cikkelyben foglalta össze.

62
 A harmadik változtatás az 

elbitorlás tárgyalásához kapcsolódott, a váradi normában külön fejezetbe került 
a „De tributariis” kezdetű rész. Az Estei-féle határozatok Battyhány kiadásában 
töredékes formában maradt fenn. Az összehasonlítást tovább nehezíti, hogy feje- 
zetcímek alig szerepelnek a szöveg első részében. A „De simonia”, a „De sepul- 
turis”, a „De decimis sequitur” és a „De Officio Archidiaconorum” témakörök 
nem találhatóak az 1491-es szinodális könyvben, holott az előző esztergomi nor- 

 
57 ERDŐ: Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 273–275. 
58 ERDŐ: Az esztergomi …, i. h. (4. jegyzet) 272. 
59 A brassói káptalan könyvtárában maradt fenn Kanizsai János esztergomi érsek (1387–1418) 

szinodális könyve. Az ehhez kapcsolódó ünneplista az esztergomi egyházmegye legrégibb ünnep- 

listája. Vö. SOLYMOSI László: Az esztergomi egyházmegye … , i. h. (38. jegyzet) 90–94. 
60 Ezért a brassói és a szebeni dékánnak és a szebeni prépostnak is meg kellett jelennie az esz- 

tergomi egyházmegye zsinatain. Elképzelhető, hogy így kerülhetett át az esztergomi norma Vá- 

radra. A szinodális könyvet valamelyik váradi püspök vagy kanonok is elhozhatta közvetlenül 

Esztergomból. 
61 A váradi anyag többlete az esztergomi első változathoz képest: De interdicti tempore, De tri- 

butariis, Contra absentes, Constitutiones contra turbantes iurisdictionem spiritualem, De attendatis de 

religiosis et questoribus, De officio arhidiaconorum, De comessationibus clericorum, De usuariis 

és De usurpatoribus ecclesiarum. 
62 A házasságkötés részletezése a De Interdictis, a De nuptiis és a De Banno Matrimonii ré- 

szekben történik meg a Szécsi-féle szövegben. 
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mában már szerepeltek. Ugyanakkor az ajándékozásról szóló irat külön szabá- 
lyozása már megjelenik a legújabb változatban. 

A váradi szinodális könyv és esztergomi változatok szövegtani összehasonlítása 
megerősíti azt, hogy a norma nem szolgalelkű másolatként jött létre, hanem gon- 
dos összeállítás eredményeként. A mondatok megfogalmazása és egyes kifejezé- 
sek használata lényegesen közelebb áll az Estei-féle szöveghez, mint az esztergomi 
norma második változatához. Battyhány kommentárja alapján a két esztergomi 
szinodális könyvben 95 eltérés található. A két szövegrész helyi jellegű rendel- 
kezéseiben előforduló különbségeket ebben az esetben figyelmen kívül hagyjuk, 
mivel azokat eleve nem vették át a váradi anyagba. A kézirat csak 14 alkalommal 
követi az esztergomi második változat megfogalmazását, ugyanakkor 6 esetben 
tartózkodik bármilyen átvételtől. Az Estei-féle határozatok szóhasználatát 75 he- 
lyen részesíti előnyben. Például az advent első vasárnapja és az Epifánia nyolcada 
közti esketési tilalmat ugyanúgy a jogszokással magyarázza meg.

63
 A szinodális 

könyv egyik legfőbb célja, hogy a papok az egyház hatályos előírásai szerint 
lássák el feladatukat. Ezért a szentségek kiszolgáltatásához szükséges kifejezések, 
imák és cselekmények a határozatok közvetlen forrására is utalhatnak. A váradi 
szinodális könyvben lévő feloldozási ima az Estei-féle szöveggel egyezik meg.

64
 

 

Összegzés 

A váradi szinodális könyv a kalocsai egyháztartomány egyetlen fennmaradt ké- 
sőközépkori zsinati határozata. Jelenlegi ismereteink alapján nem gondoskodtak 
kiadásáról, ezért az esztergomi egyháztartomány szinodális könyveivel ellentét- 
ben csak kéziratként tanulmányozható. 

Bunyitay véleményéből kiindulva megállapítottuk, hogy a váradi szinodális 
könyv nem követi szöveghűen a veszprémi normát. Sőt úgy tűnik, hogy a váradi 
anyag szerkezete és szövege is jobban alkalmazkodik az esztergomi szinodális 
könyvhöz, mint a veszprémi norma struktúrájához és kánonjogi szabályozásaihoz. 
A témakörök felosztásában a Szécsi-féle szinodális könyv rubrikáival mutat ha- 
sonlóságot, míg a norma szövege és stilisztikája az esztergomi szinodális könyv 
Estei-féle változatához áll közel. Ebben a joggyűjteményben azonban a szent- 

 
63 „solemnitatem etiam et benedictionem matrimonii certis anni temporibus facere nolite, scilicet 

a prima Dominica Adventus usque ad octavam Epiphaniae haec tamen octava non tantum ex Canone, 

quantum ex consuitudine observatur.” BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. (25. jegyzet) 551. b. 
64 „Iniungo tibi poenitentiam talem sive satisfactionem pro peccatis tuis, quae mihi confessus, 

et contrictus es, et concedo tibi ut alia bona quae feceris in salutem, et peccatorum remissionem 

proficiant, demum ponat manum super caput ipsius et dicet: Indulgentiam et absolutionem, et remissio- 

nem omnium peccatorum tuorum, tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Et ego authori- 

tate Domini nostri Iesu Christi, et Ecclesiae suae sanctae et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, 

ac etiam officio et auttoritate mihi commissa, absolvo de hiis peccatis, quae confessus es mihi …” 

BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. (25. jegyzet) 548. b.–549. a. 
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ségtan bevezető rendelkezései csak töredékként maradtak fenn. Mindez nem je- 
lenti azt, hogy az akkori összeállítók birtokában is hiányos formában lett volna 
meg az átírandó szöveg. 

Az esztergomi szinodális könyv jelentősége nemcsak a saját egyháztartomány 
viszonylatában releváns, hanem Kalocsa joghatósági területén is. Az egyháztar- 
tomány határai nem akadályozták a középkori részleges törvények átvételét és 
kiegészítését. Ezek a tények arra utalnak, hogy a Perényi Ferenc által kiadott zsi- 
nati határozatok közvetlen forrásának az esztergomi normát tekintsük. A szinodális 
könyvek általános jogi szabályozásának természetéből eredő nagyfokú hasonló- 
ság ellenére a váradi szinodális könyv önálló alkotásnak tekinthető. 

I. számú melléklet 

A váradi és a veszprémi norma rubrikái 

Az 1524-es váradi norma Az 1515-ös veszprémi norma  

Incipiunt constitutiones 
nove alme ecclesie Waradiensis 

Constitutiones synodales ecclesiae 
Vesprimiensis 

 

 Nos Petrus Beryslo episcopus  

Sicut Doctor summus (I. Prológus)   

Charissimi fratres, domini Sacerdotes 
(II. Prológus) 

Charissimi patres (Prológus)  

 Item constituimus  

II. Prológus folytatása: Ut igitur vita és 
Nullus arma 

Nullus arma  

Primum Sacramentum: De baptismo De baptismo  

 Additio  

Secundum sacramentum Secundum sacramentum  

Tertium sacramentum Tertium sacramentum  

 Additio  

Quartum sacramentum Quartum sacramentum  

Quintum sacramentum Quintum sacramentum  

Sequitur sextum sacramentum: 
De ordine clericali 

Sextum sacramentum  

Septimum sacramentum est 
matrimonium 

Septimum sacramentum est 
matrimonium 

 

De interdicti tempore cím nélkül  

cím nélkül De banno matrimonii  

 Additio  

De custodia sacramentorum De custodia sacramentorum  

De divinorum officiorum celebratione De divinorum celebratione officiorum  

 Additio  

De simonia vitanda et parochianis in 
peccato existentibus amovenda 

De simonia  
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Az 1524-es váradi norma Az 1515-ös veszprémi norma  

 Additio  

De sepulturis De sepulturis  

 Additio  

De decimis sequitur De decimis et poena non solventium et 
qui interdictum non servaverunt 

 

De sententia excommunicationis De sententia excommunicationis  

Oratio absolutionis excommunicatorum cím nélkül  

Vel alia oratio cím nélkül  

 Additio  

Quibus vestibus et pannis et quo habitu 
clerici et religiosi uti debeant aut qua 
pena puniantur contra facientes 

De habitu clericorum  

De clericis concubinariis, et qua pena 
sunt puniendi, et quales mulieres in 
domo possunt habere 

De clericis concubinariis et visitatione  

Additio ad Constitutionem De 
Concubinariis 

Additio  

De tabernis clericorum Quod clerici non immisceant se 
saecularibus negotiis 

 

De missis, vesperis ac matutinis   

De promovendis ad sacros ordines Quales sunt promovendi  

De usurpantibus iura ecclesiastica De usurpantibus iura  

De tributariis De tributariis  

De pena non confirmatorum in beneficiis 
suis 

De poena non institutorum canonice  

De penis non residentium in beneficiis 
suis 

  

Contra absentes Contra absentes  

De testamentis   

De relictis ad pias causas et infra sex 
dies persolvatur 

  

De excommunicatis vitandis mandatum   

Constitutiones contra turbantes 
iurisdictionem spiritualem 

  

De attendatis de religiosis et questoribus   

De officio arhidiaconorum De officio archidiaconorum  

 Additio  

De comessationibus clericorum De commessationibus  

De usuariis De usurariis  

De usurpatoribus ecclesiarum De usurpatoribus ecclesiarum  

 Ne infantes sine baptismo decedant  

 Absentes a synodo  

 De testamentis  
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Az 1524-es váradi norma Az 1515-ös veszprémi norma  

 Additiones  

 De impedimentis in iurisdictione 
ecclesiastica 

 

 Additio  

 De questuariis  

 Si magnitudo  

 Reverendus quondam dominus Ioannes 
Wytez 

 

Sequitur de festivitatibus colendis in 
ecclesia et diocese Waradiensis 

De festivitatibus  

II. számú melléklet 

A váradi valamint az 1450-es és az 1493-as esztergomi normák rubrikái 

Az 1524-es váradi norma Az 1450-es esztergomi 
norma 

Az 1493-as esztergomi 
norma 

Incipiunt constitutiones 
nove alme ecclesie 
Waradiensis 

Constitutiones novae Constitutiones novae 

Sicut Doctor summus 
(I. Prológus) 

„Sicut Doctor summus” 
(I. Prologus) 

„Sicut Doctor summus” 
(I. Prologus) 

Charissimi fratres, domini 
Sacerdotes (II. Prológus) 

„Charissimi Fratres et 
Sacerdotes Domini” 
(II. Prológus) 

„Fratres Charissimi et 
Sacerdotes Domini” 
(II. Prológus) 

II. Prológus folytatása: 
Ut igitur vita és Nullus 
arma 

„Unde igitur vita” 
(II. Prológus folytatása 
cím és bekezdés nélkül) 

Töredék 

Primum Sacramentum: 
De baptismo 

De Baptismo töredék 

Secundum sacramentum Secundum Sacramentum 
est Confirmatio 

Töredék 

Tertium sacramentum Tertium Sacramentum est 
Poenitentia „Tertium Sac-
ramentum est Poenitentia 
quae secundum beatum 
Ambrosium” 

cím nélkül 

Quartum sacramentum De Eucharistia „Quartum 
sacramentum est 
Eucharistia, Eucharistia 
autem Graece dicitur” 

cím nélkül 

Quintum sacramentum De Extrema Unctione „De 
Extrema Unctione, quod 
est quintum Sacramen-
tum, ait beatus Iacobus” 

cím nélkül 
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Az 1524-es váradi norma Az 1450-es esztergomi 
norma 

Az 1493-as esztergomi 
norma 

Sequitur sextum sacra-
mentum: De ordine 
clericali 

Sextum Sacramentum est 
Ordo „De ordine quod 
sextum est Sacramentum” 

„Sextum Sacramentum 
sequitur de Ordine Cle-
ricorum. Ordo Clericalis 
est sextum Sacramentum” 

Septimum sacramentum 
est matrimonium 

De Matrimonio „Est 
septimum Sacramentum 
scilicet Matrimonium” 

„Septimum Sacramentum 
est Matrimonium” 

De interdicti tempore De interdictis De interdicto tempore 
(töredék) 

cím nélkül De Nuptiis De Nuptiis (töredék) 

cím nélkül De Banno Matrimonii „Forma autem banni” 

De custodia sacramento-
rum 

De Custodia Sacramento-
rum et qualiter teneantur 
„Secundo quoque illa 
scientia” 

 De Custodia Sacramen-
torum „Secundo quoque 
illa scientia 

De divinorum officiorum 
celebratione 

De Divinorum Officiorum 
Celebratione „Illa denique 
scientia tertio vos” 

De Divinorum officiorum 
Celebratione „Tertia 
scientia illa vos” 

De simonia vitanda et 
parochianis in peccato 
existentibus amovenda 

De Simonia  

De sepulturis De Sepulthuris  

De decimis sequitur De Decimis et poena  

De sententia 
excommunicationis 

De Sententia 
excommunicationis 

De Sententia 
excommunicationis 

Oratio absolutionis 
excommunicatorum 

cím nélkü Oratio absolutionis super 
excommunicatorem 

Vel alia oratio Oremus  

Quibus vestibus et pannis 
et quo habitu clerici et 
religiosi uti debeant aut 
qua pena puniantur contra 
facientes 

De Habitu Clericorum Quibus vestibus et pannis 
et quo habitu Clerici et 
Religiosi uti debeant, aut 
qua poena puniantur 
contra facientes 

De clericis concubinariis, 
et qua pena sunt puniendi, 
et quales mulieres in 
domo possunt habere 

De Clericis Concubinariis De Clericis concubinariis, 
et qua pena sint puniendi, 
et quales mulieres in 
domo habere possunt 

Additio ad Constitutio-
nem De Concubinariis 

Additio de Concubinariis Additio 

De tabernis clericorum Quod Clerici in domibus 
eorum vinum non 
tabernent 

De Tabernis Clericorum 

De missis, vesperis ac 
matutinis 

De hora Missarum De Missis sequitur hoc 
modo debito 

   



 A váradi szinodális könyv 209 

Ksz2010-2-03.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:23:00 [209] 

Az 1524-es váradi norma Az 1450-es esztergomi 
norma 

Az 1493-as esztergomi 
norma 

De promovendis ad sacros 
ordines 

Quales sunt promovendi 
ad ordines 

De promovendis ad 
Sacros ordines 

De usurpantibus iura 
ecclesiastica 

De usurpantibus iura De usurpantibus iura 
Ecclesiastica 

De tributariis cím nélkül De tributario 

De pena non confirmato-
rum in beneficiis suis 

De poena non 
Confirmatorum 

 

De penis non residentium 
in beneficiis suis 

De Poenis non residen-
tium in Beneficiis 

De poena non confirma-
torum in beneficiis suis 

Contra absentes Contra absentes  

De testamentis Qualiter Testamenta fiunt De Testamentis 

De relictis ad pias causas 
et infra sex dies 
persolvatur 

De Testamentis De relictis ad pias causas 
et infra sex dies 
persolvatur 

De excommunicatis 
vitandis mandatum 

De Excommunicatis 
visitandis 

Mandatum generale de 
excommunicatis vitandis 

Constitutiones contra 
turbantes iurisdictionem 
spiritualem 

Sequuuntur 
Constitutiones aliae 

Aliae constitutiones de 
his, qui iurisdictionem 
turbant 

De attendatis de religiosis 
et questoribus 

De Religiosis De Religiosis et 
questoribus 

De officio 
arhidiaconorum 

De Officio 
Archidiaconorum 

 

De comessationibus 
clericorum 

De Commessationibus De Commessationibus 
Clericorum 

De usuariis De Usurariis De Usurariis 

De usurpatoribus 
ecclesiarum 

De Usurpatoribus De Usurpatoribus 
Ecclesiarum Contra 
Abbates Sancti Benedicti 
recipientes Monachos 
alterius Monasterii Sine 
litteris Abbatis vel Prioris 

Sequitur de festivitatibus 
colendis in ecclesia et 
diocese Waradiensis 

De festivitatibus colendis Sequitur de Festivitatibus 
colendis in Ecclesia ac 
diocesi, et iurisdictione 
Strigoniensi 
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III. számú melléklet 

A „Sequitur sextum sacramentum de ordine clericali” fejezet összehasonlítása 
a váradi és az 1493-as esztergomi norma alapján 

Az 1524-es váradi norma 
Békefi féle olvasata65 

Az 1493-as esztergomi norma66 

„Constitutimus etiam, quod hii, qui sunt 
ad sacros ordines promovendi, nobis aut 
nostro in spiritualibus vicario ante diem 
sue ordinationis debeant per suos procu- 
ratores presentari examinandi, prout esse 
solet; et tales, qui sunt legittime etatis, ut 
non obstante impedimento canonico pos- 
sint in decimo octavo ad subdiaconatus, 
in vigesimo ad diaconatus et in vigesimo 
quinto etatis sue anno ad presbyteratus 
ordines promoveri. Nec requiritur, quod 
subdiaconandus expleverit decem et octo 
annos, sed sufficit attigisse. Idem et de re- 
liquis predictis. Honeste vite, ac de legi- 
timo matrimonio nati, et qui bene sciant 
legere et cantare ac in primitivis scientiis 
sint alliqualiter (így) instructi, non irre- 
gulares, non coniugati, non bigami, non 
servi, nisi forte essent manumissi, non cor- 
pore vitiati; patientes autem morbum ca- 
ducum, sew demoniaci aut simoniaci vel 
furiosi aut homicide vel incestuosi, vel 
periuri, vel qui publice adulterium com- 
miserunt vel qui solemnem penitentiam 
peregerunt, aut in aliis criminibus faci- 
norosis enormibus fuerunt reperti laboran- 
tes, aut aliud canonicum impedimentum 
habentes, quos omnes prohibemus ad or- 
dines promoveri, nec ad aliquem titulum 
ecclaesiasticum admitti; alioquin tam pre- 
sentans, quam presantatus a beneficio ecc- 
lesiastico et executione sui beneficii no-
verint se suspensos.” 

„Constitutimus etiam, quod hi, qui sunt 
ad Sacros ordines promovendi, nobis aut 
nostro suffraganeo ante diem suae ordi- 
nationis debeant per suos praesentatores 
presentari, et examinandi, prout esse so- 
let. Et tales, qui sunt legittimae aetatis, 
 
 
 
 
 
 
 
honestae vitae ac de legitimo matrimonio 
nati, et qui bene sciant legere, et cantare, 
et in primitivis sint aliqualiter instructi, 
non irregulares, non coniugati, non biga- 
mi, non servi, nisi forte essent manumis- 
si, non corpore vitiati; patientes autem 
morbum caducum, seu demoniaci, aut Sy- 
moniaci vel furiosi, aut homicidae vel in- 
cestuosi, vel periuri, vel qui publice adul- 
terium commiserunt, vel qui solemnem 
poenitentiam peregerunt aut in aliis crimi- 
nibus facinorosis enormibus, fuerint reperti 
laborantes, aut alias Canonicum impedi- 
mentum habentes, quos omnes prohibe- 
mus ad ordines promoveri, nec ad aliquem 
titulum Ecclesiasticum admitti, alioquin 
tam praesentans, quam praesantatus a be- 
neficio Ecclesiastico, et executione sui 
beneficii noverint se suspensos.” 

 
65 BÉKEFI: A káptalaniskolák … , i. m. (7. jegyzet) 453–454. 
66 BATTHYÁNY: Leges … , i. m. III. (25. jegyzet) 559. b–560. a. 
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SÁNDOR JACZKÓ 

Le livre synodial de Várad 

Dans toute l’Europe on assiste à la renaissance de l’étude des décisions synodiales médiévales. 
Les études jusqu’ici avaient pour but de décrire ou des résumer les documents synodiaux d’un 
diocèse donné. Les examens ultérieurs des sources avaient prouvé que les décisions (consti- 
tutiones) représentaient une autorité non seulement dans leur propre milieu, mais inspiraient dans 
une mesure importante la formation et le développement de la culture juridique d’autres diocèses 
également. 

Parmi les cinq livres synodiaux de la Hongrie médiévale, quatre, celui de Esztergom de même 
en plusieurs variants, celui de Nyitra, de Szepes et de Veszprém sont originaires du territoire juri- 
dique de l’archevêché d’Esztergom. Grâce à l’activité scientifique de Gedeon Borsa, de Péter Erdő et 
de László Solymosi, la recherche critique et d’histoire de sources des livres synodiaux de la région 
ecclésiastique de Esztergom est achevée. 

Le livre synodial de Várad a été publié par l’évêque Ferenc Perényi lors du synode de 1524. 
Les stipulations episcopales avaient transmis l’enseignement de l’église universelle au clergé du 
diocèse, compte tenant des conditions locales. Ses rapports d’histoire juridique sont  uniques, car 
autant qu’on le sache, c’est le seul livre synodial médiéval de la région archiepiscopale de Kalo- 
csa qui nous soit resté. Jamais il n’était publié en forme imprimée, il peut être examiné sous sa 
forme manuscrite, l’édition critique en est au cours de préparation par l’auteur de l’étude pré-
sente. 

La structure du livre synodial de Várad suit sans aucun changement la pratique des constitu- 
tiones diocésales de Hongrie. Dans son texte et dans sa stylistique il est proche du variant Estei 
du livre synodial de Esztergom. Malgré toute ressemblance importante, due à la nature juridique 
générale des livres synodiaux, le livre synodial de Várad est un oeuvre indépendant. 
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LÁSZLÓ GÉZÁNÉ SZARKA ÁGOTA 

A Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 

Időutazás egy eltűntnek vélt hírlappal a reformkori Magyarországra 
és Kassára* 

A Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap a szabolcs-szatmár-beregi térség történelmi 
vármegyéi között számon tartott Ung első sajtóterméke.

1
 A magyar sajtótörténeti 

kutatások jelenlegi állása szerint a lapból nem maradtak fent példányok, ezért a ma- 
gyar sajtóbibliográfiában, továbbá a szlovákiai újságok és folyóiratok bibliográ- 
fiájában

2
 sem jelenhetett meg róla autopszia alapján készült bibliográfiai leírás. 

Maga a periodikum is a feledés homályába veszett. A Magyar Országos Levéltár- 
ban hosszas, időnként eredménytelennek tűnő kutatások során leltem rá a Hely- 
tartótanácsi Levéltár Általános iratai között a Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 
1845. július 1. és augusztus 20. között megjelent 1–8. számainak eredeti példá- 
nyaira

3
 és számos, a megjelenés körülményeire utaló iratra. 

 
Az 1830-as évekre mély társadalmi válságba került Magyarországon felerősöd- 

tek a polgári átalakulásra irányuló törekvések. A reformellenzék megfogalmazta 
a jobbágyfelszabadításra, a nemesi földbirtok hitelképességének megteremtésére, 
a közteherviselésre és a törvény előtti egyenlőségre irányuló törekvéseit. A re- 
formkori országgyűléseken azonban csak lassan születtek meg a változást hozó tör- 
vények a Habsburg-ház és a feudális berendezkedéshez ragaszkodó konzervatívok 
ellenállása miatt. Az 1839–1840. évi diétán a gazdaság kapitalizálódását előse- 
gítő, az ipart, kereskedelmet és hiteléletet szabályozó törvények születtek. A polgári 
átalakulás igenlése szorosan összekapcsolódott a nemzeti öntudatra ébredéssel, 

 
* Ezúton is szeretnék tisztelettel megemlékezni Voit Krisztina tanárnőről, akitől nagyon sok se- 

gítséget kaptam a téma feldolgozása során. 
1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (a történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vár- 

megyék) sajtóbibliográfiája (1845–2000). Nyíregyháza, 2002. 133–134. 
2 BUSA Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1845–1849. I. Bp. 1986. 129, 299; POTEMRA, Michael: 

Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918. [Idegen nyelvű folyóiratok 

bibliográfiája (napilapok és más folyóiratok) Szlovákiában 1918-ig bezárólag]. Martin, 1963. 43, 497. 

Ezúton is köszönöm Halász Péter könyvtárvezetőnek (Kassa) a szlovák bibliográfia fordításá- 

ban nyújtott segítségét. 
3 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) Helytartótanácsi Levéltár, Acta centralis 

censurae collegii C 120 Általános Iratok (a továbbiakban Acta centr. cens. coll.) 1845/972. 

Ezúton is köszönöm Kulcsár Krisztina főlevéltárosnak (Magyar Országos Levéltár) a kutatásaim- 

hoz nyújtott segítségét. 
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a kulturális önazonosság keresésével. Az 1830-as és az 1840-es években jöttek 
létre a magyar kultúra meghatározó intézményei, így a Magyar Tudós Társaság, 
a Nemzeti Múzeum és a Pesti Magyar Színház. 1844-ben az országgyűlés elfogadta 
a magyar nyelv államnyelvvé válásáról szóló törvényt.

4
 1840-től a bécsi udvar 

kompromisszumos politikájának eredményeként a sajtó terén is pozitív változások 
következtek be. A cenzúra Budára, a Magyar Királyi Helytartótanács (a továbbiak- 
ban: Helytartótanács) Tanulmányi Osztályának keretében megalakult új, központi 
könyvvizsgáló hivatal feladatkörébe került. Vezetésével báró Mednyánszky Alajost 
bízták meg.

5
 

 
Az írásunkban elemzett hirdetményi lap Kassán és Ungváron jelent meg 1845- 

ben. Kassát a 19. század elején Felső-Magyarország egyik központjaként tartották 
számon. Ez a vezető szerep közigazgatási és kulturális intézményei nagy számá- 
nak és a város élénk gazdasági, kereskedelmi életének volt köszönhető. A régió 
legnépesebb szabad királyi városaként 1844-ben közel 13 000 lelket számlált. Egy 
1842. évi összeírás szerint a város lakosságának 5,7%-a rendelkezett polgárjoggal. 
A polgárok többsége német volt, a középnemességet viszont a magyarság alkotta – 
állapította meg 1846-ban a város lakosságának etnikai összetételéről Henszlmann 
Imre.

6
 

Ungvár a Rákóczi-szabadságharc bukása után kincstári kezelés alá került és ha- 
nyatlásnak indult. „Lakosai a legszigorúbb úrbéri elbánásra jutottak, s így a város 
régi szabadságai, s birtokai is mindinkább enyésztek annyira, hogy a tizennyol- 
cadik század végén már teljes úrbéri községgé süllyedne. Régi palotái, s iparűzői 
eltűntek: gazdag lakosai elszéledtek…”

7
 

Ungvár kulturális színvonalát nagymértékben emelte a Munkácsi Görög Kato- 
likus Püspökség 1780. évi átköltözése. Ennek ellenére a 19. század elején lakos- 
sága alig haladta meg a háromezret, a hivatalos közintézményeken kívül elvétve 
volt csak emeletes épülete. Fejlődését nagymértékben segítette rendezett tanácsú 
várossá válása (1838), amelynek hatására lélekszáma megkétszereződött, de a te- 
lepülés külseje továbbra sem mutatott városias jelleget.

8 

Ehhez a két városhoz kötődött Ellinger István és Ellinger János nyomdászok- 
nak, a Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap megalapítóinak tevékenysége. Ellinger 
 

 
4 Magyarország története 1790–1848. II. Szerk. MÉREY Gyula. Bp. 1980. 855–856; Magyaror- 

szág története a 19. században. Szerk. GERGELY András. Bp. 2003. 213, 223. 
5 A magyar sajtó története 1705–1848. I. Szerk. KÓKAY György. Bp. 1979. 660; A központi 

könyvvizsgáló hivatal helyett a hivatalos levelezésben a központi könyvbíráló főhivatal megneve- 

zést használták. 
6 COCH Gábor: „A városok szíverek” Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Po- 

zsony, 2009. 19, 97, 99, 149. 
7 MÉSZÁROS Károly: Ungvár története a legrégibb időktől máig. Pest, 1861. 22. http://mek.oszk.hu 
8 KONTRATOVICS Irén: Az Ungi Vár és Ungvár története. In: Ungvár és Ung vármegye. Szerk. 

CSIKVÁRI Antal. Bp. 1940. 47. 
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János 1845 októberében már Ungváron élt, ott lakóházzal rendelkezett.
9 

Hogy 
miért éppen ezt a két várost választották? Az iparűzési tevékenységükhöz szüksé- 
ges kedvező feltételek mellett – német származásuk miatt – bizonyára e telepü- 
lések nagyszámú német ajkú lakossága is döntő érv volt. 

A Bécsből Kassára települő Ellinger János József (1744–1810) könyvkereske- 
dő 1787-ben alapított ott officinát.

10
 Az első magyar nyelvű irodalmi folyóirat, 

a Magyar Museum második évfolyamától, 1790-től ebben a nyomdában készült. 
Batsányi János „Franciaországi változásokra” című versének megjelenését köve- 
tően a cenzúra a lap példányaira Ellingernél is nagy hajtóvadászatot folytatott. 
János Józsefet a nyomda élén 1810-től 1846-ig fia, István (1780–1850) követte, 
aki a Felső Magyarországi Minerva folyóirat mellett 144 magyar, 71 német, 41 latin 
és néhány szlovák nyelvű könyvet adott ki.

11
 Tőle is fia, János György (1814– 

1880) vette át a stafétát, 1846-tól 1876-ig vezetve az üzemet. Ő elsősorban alkal- 
mi sajtótermékek és népi kiadványok készítésével foglalkozott. Az officinát 1876- 
tól Scharf Fülöp János működtette tovább.

12
 Ellinger János 1846–1850 között 

fióknyomdát is nyitott Ungváron, amelyet azután Jäger Károly vásárolt meg tőle.
13

 
Ellingerék már 1839 óta tervezgették az ungvári nyomda alapítását, ami 1846 
előtt valósult meg.

14 
Az officina 1843–1844-re datálható fennállását két irat is bi- 

zonyítja. Egyrészt Csurgovich Jánosnak
15

 a Cenzúra Kollégiumhoz küldött, 1844. 
október 31-én kelt jelentése. Másrészt ahhoz mellékletként becsatolva az ung- 
vári Ellinger nyomda jegyzőkönyve, ami hét tételt tartalmazott. Azok egyenként 
1–8 oldalas, főleg közigazgatási nyomtatványok voltak, amelyek példányszáma 
60-tól 1600-ig terjedt. Az ungvári fióknyomda 1846 előtti fennállásának harma- 
dik bizonyítéka egy 1845. május 15-én keltezett nyomtatvány, amit id. Ellinger 

 
09 Kassán, az Állami Levéltárban egyetlen irat sem található a Kassa-Ungvári Hírdetményi-Lap- 

pal kapcsolatban. A mutatókönyvek és a városi tanács üléseiről készült jegyzőkönyvek „Protocol- 

lum sessionum magistratualium” bejegyzései viszont jól kiegészítették a Magyar Országos Levéltár 

anyagát; Archív Mesta Košice (a továbbiakban: AMK) Tanácsülések Jegyzőkönyve (a továbbiak- 

ban: TÜJ) 1845/6336. 
10 KEMÉNY Lajos: Sajtó és cenzúra Kassán a XIX. század első felében. = MKsz (7.) 1899. 4. sz. 

356; NOVÁK László: A nyomdászat története. V. 1801–1867. 54; MIHOKOVÁ, Mária: Slovnik 

koŝickŷch osobností 1848–1918. [Kassai személyiségek szótára.] Košice, 1995. 97–98. Az 1787. 

évi kassai nyomdaalapítást a fentiekkel szemben 1786-ra teszik az alábbi kiadványok: Magyar ka- 

tolikus lexikon. III. Főszerk. DIÓS István. Bp. 1993. 52; KÓKAY György: A könyvkereskedelem 

Magyarországon. Bp. 1997. 93. 
11 MIHOKOVÁ: i. m. (10. jegyzet) 98. Ezúton is köszönöm Pokoraczki József tanárnak (Nagy- 

cserkesz) a szlovák nyelvű szócikk fordításában nyújtott segítségét. 
12 Uo. 
13 A Magyar katolikus lexikon által az 1846–50 közötti évekre datált ungvári fióknyomda-nyi- 

tást [i. m. (10. jegyzet)] cáfolja Csurgovich János főszövegben ismertetett jelentése MOL C 120 

(Acta centr. cens. coll.) 1845/948; Novák László azt az 1840-es évekre teszi. [NOVÁK: i. m. (10. 

jegyzet) 77.] 
14 KEMÉNY i. h. (10. jegyzet) 358.  
15 Ungvári cenzor, munkácsi nagy prépost és kanonok 
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István és fia János, mint a „Kassa-Ungvári kir. kivált. Könyvnyomó-Intézetek tu- 
lajdonosai” aláírásával „Jelentése egy kiadandó új hírdetményi lapnak” címmel 
látott napvilágot.

16
 

Trattner János Tamás a magyar nyomdákról 1829-ben készült összeállításában 
Ellinger Istvánról a következőket írta: a maga költségén mindenféle régi köny- 
veket és kalendáriumokat nyomtatott, 2 szedőt, 4 nyomtatót, és 1 könyvrakót al- 
kalmazott.

17
 „Bár Ellinger is kivette részét a kor színvonalas magyar munkáinak 

kiadásából és terjesztéséből, igazi jövedelmet számára is a könyvesboltjában és 
a megbízottai által a felvidéki helységekben forgalmazott ponyvatermékek hoz- 
ták.”

18
 Az Ellinger nyomda mellett működött még Kassán Werfer Károly tipográ- 

fiai üzeme, amit a tulajdonos 1822-ben vásárolt meg Füskuti Landerer Ferenctől.
19

 
 Kassán 1845-ig tizenhat periodikum jelent meg, ebből tizenkettő készült e két 
nyomdában, négy az Ellingerében, nyolc a Werferében. Ez utóbbiban 1838-ban 
Das Kaschauer Kundschaftsblatt címmel indult egy hirdetési újság, amely címvál- 
tozásokkal egészen 1847-ig élt.

20 

Ellinger István és János kassa-ungvári könyvnyomtatók az általuk 10 éven át 
(1825-től 1836-ig) kiadott, megjelenését ekkor már nyolc éve szüneteltető Magyar 
Minerva folyóirat

21
 helyett kértek engedélyt a Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 

megjelentetéséhez.
22

 
Az engedély elbírálásához a Helytartótanács Kassa Város Tanácsától kért jelen- 

tést a kérelmezők „erkölcsi jelleméről”, továbbá az előfizetési díjak biztosítására 
általuk lekötendő vagyon mennyiségéről és minőségéről. A tanács 1844. évi jú- 
nius 25-i ülésén Ellinger István és fia János meghallgatása, továbbá nyilatkozataik 
és kérelmük alapján döntött a lapalapításhoz szükséges kedvező jelentés felter- 
jesztéséről.

23
 

 
16 MOL C 120 (Acta centr. cens. coll.) 1845/948, 1845/989. 
17 KOVÁTS László: Könyvnyomdáink a jelen század harmadik tizedében. = MKsz (7.) 1899. 

4. sz. 361. 
18 KÓKAY: i. m. (10. jegyzet) 93. 
19 KEMÉNY: i. h. (10. jegyzet) 357. 
20 BUSA: i. m. I–II. (2. jegyzet) 37, 68–69, 114, 127–129, 142, 149–151, 166–167, 188, 212–213, 

273, 644–645; KEMÉNY: i. h. (10. jegyzet) 358. 
21 Itt az 1825–1836 között megjelent Felső Magyarországi Minerváról van szó, amelynek szel- 

lemi irányítója és mecénása Dessewffy József gróf, hátterében a Pesttel és a Pest közvetítte új 

szellemi irodalommal szembeszállni akaró Széphalom és környezete állt. A folyóirat a Magyar 

Minerva címváltozás tervét az 1837. évi előfizetési felhívásban közölte, de ezen a címen egyetlen 

száma sem jelent meg. 
22 A Helytartótanács és a Cenzúra Ügyosztály 1844–1848. között keletkezett mutatókönyveinek 

átnézése után egyet kell értenünk Keresztynek azzal a megállapításával, miszerint az „Ungvári Érte- 

sítő-Ungvári Hirdetményi lap” nem létezett, az a Kassa-Ungvári Hírdetményi-Lap egykorú elne- 

vezése volt. BUSA: i. m. (2. jegyzet) 299. 
23 A meghallgatás Melczer Sámuel tanácsnok és Meskó Sándor aljegyző előtt történt. AMK 

TÜJ 1844/2892, 1844/3546. 



216 László Gézáné Szarka Ágota  

[216] Ksz2010-2-04.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:24:00 

Folyamodványukat a Helytartótanács az 1845. január 21-én tartott ülésén hagyta 
jóvá. A leirat a következő megszorítást tartalmazta: „…illető Programma szigorú 
megtartása mellett az az: mindennemű egyházi, politikai és tudományos érteke- 
zésű cikkeknek, s minden azoknak mik a hirdetményi lapok körét túl haladják 
szoros mellőzésével… a kért engedelem kegyesen megadatott légyen.”

24
A lap 

előzetes jelentése szerint a hazai műipar és kereskedelmi viszonyok „sebes köz- 
lés általi magasabb fokra való emelését, és gyorsabb előmozdításá”-t tűzte ki célul. 
Az ország különböző vidékein élő termesztők, gyárosok, kereskedők, vállalkozók 
valamint piacok, az eladók és vásárlók tájékoztatását kívánták szolgálni tudósí- 
tásokkal, illetve hirdetésekkel. Hírt szándékoztak adni arról, hogy hol, mit és mi- 
lyen áron lehet árusítani és vásárolni. A magyar nyelven, hetenként megjelenő 
lap tartalmát az alábbiakban határozta meg Ellinger István és János: 

„1. Mindenféle ingó, s ingatlan vagyonok, jószágok, házak, szőlők, földek rétek, 
termesztmények, gyári és kézműi készítmények vevése s eladása. 

2. Valamint ezeknek; úgy nemkülönben boltok, lakások, rakhelyek, pinczék, korts- 
mák s a t. haszonbérbe adatása. 

3. Minden közelébb és távolabb lakó t. cz. Törvényhatóságok, földes-uraságok, 
honi és külföldi kereskedők hírdetményei, valamint minden akárhol történő árveré- 
sek. 

4. Mindenféle gazdasági s egyéb hivatalnokok, szolgák és cselédek keresése, 
’s ezeknek ajánlkozása. 

5. Játékszíni és dallművészeti hírdetmények, könyv-ösmertetések, piatzi árak, Lot- 
tohuzási-számok, halotti Jelentések, czélszerű közlések…”25 

A kiadók minden városban szerettek volna levelező munkatársat találni. Arról 
is meg voltak győződve, hogy „ily terjedelmes célok elérésére egyes erők gyön- 
gék,”

26
 ezért a tiszti ügyészek, a városi fő- és aljegyzők, uradalmi udvarbírák és 

a közönség támogatását kérték. 
Ellinger István és János a lap kéziratát Csurgovich János ungvári cenzorral 

engedélyeztette, miután azt Magyar József kassai könyvbíráló nem hagyta jóvá.
27

 
Szerinte Ellingerék nem tartották magukat a lapengedélyhez, színházi műsor cí- 
men játékszíni bírálatokat és más, a hirdetményi lapok körébe nem tartozó cikket 
akartak közölni. Ezenkívül az általa kitörölt írásokat is lehozta a lap. Ellinger 
István egyéb szabálytalanságokat is elkövetett. A jegyzőkönyveket és a kinyom- 
tatott kéziratokat 3 év helyett 1 évig sem őrizte meg, színműveket cenzúrázás nél- 
kül sokszorosított, továbbá lapját annak ellenére terjesztette előfizetés útján, hogy 

 
24 A Helytarótanács az engedélyt Kassa Városának és az Ung Vármegyei Központi Könyvbíráló 

Széknek továbbította. MOL C 120 (Acta centr. cens. coll.) 1845/989. 
25 MOL C 120 (Acta centr. cens. coll.) 1845/989. 
26 Uo. 
27 KEMÉNY Lajos: Sajtó és cenzúra Kassán a XIX. sz. első felében c. cikkében tévesen írta, 

hogy Ellinger Istvánnak nem volt engedélye a Kassán nyomtatott lap kiadására. Azzal viszont egyet 

kell értenünk, hogy azt cenzúrázás céljából Ungvárra vitte az engedékenyebb Csurgovich cenzor- 

hoz. KEMÉNY: i. h. (10. jegyzet) 358. 
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nem rendelkezett elegendő vagyonnal.
28

 A helyi hatóság hivatalos felszólításait 
rendszerint nem vette figyelembe, és a cenzorral tiszteletlenül viselkedett. Mind- 
ezért Magyar József feljelentette Ellingeréket a könyvbíráló főhivatalnál.

29
 

Ott Ellinger István azzal védekezett, hogy lapkiadási engedélyében csak az egy- 
házi, politikai és tudományos tartalmú cikkek megjelenését tiltották meg, a cél- 
szerű közléseket, és a játékszíni bírálatokat nem.

30
 Szerinte a kassai könyvbíráló 

el akarta nyomni nyomda- és kiadóvállalatukat, azért nem engedélyezte a lap meg- 
jelenését. Volt még két nyomós okuk, amiért a lapot átvitték az ungvári cenzor- 
hoz. Hiszen a hirdetményi lap Ung vármegyére is vonatkozott, és a megjelenési 
hely is kettős volt: Kassa-Ungvár. Állítása szerint az ungvári könyvbírálón kívül 
a Kassai Városi Kapitányi Hivatal is jóváhagyta a lap kéziratát.

31
 

A Helytartótanács részére az ügyről a könyvbíráló főhivatal készített előter- 
jesztést, amelyben rámutatott „…a hirdetményi lap kibocsátása mindazoknak, 
mik annak körét túlhaladják szoros mellőzésével engedtetik csak meg … cenzú- 
ráztatott cikkek csakugyan e most nevezett lap körén túliak valának;”

32
 vagyis 

egyértelműen rendre utasították Ellingeréket. Elrendelték, hogy a Kassán nyomta- 
tott lapot, s annak bármely részét kizárólag Kassán bíráltathatják, továbbá a hir- 
detményi lap tartalmát meghaladó cikkeket nem publikálhatnak, valamint „…ma- 
gukat a jegyzőkönyv vezetése, kéziratok rendes megtartása és azoknak kinyomtatása 
iránt is, szoros felelet terhe alatt a fennálló könyvbirálati utasítás illető pontjai- 
hoz alkalmaztassák”.

33 

A hivatal a fennálló szabályrendeletekre hivatkozva az ungvári könyvvizsgáló- 
nak a Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap bírálatától való eltiltását is kérte.

34
 A Hely- 

tartótanács az előzőekkel egyetértve Kassa Város Tanácsát Ellinger István és János 
megfeddésére utasította.

35
 A tanács ülésén csak Ellinger Istvánt marasztalhatták 

 
28 Az előfizetés kapcsán Magyar József Melczer Sámuel Kassa város tanácsosára hivatkozva 

állítja, „Ellingernek nem lenne szabad előfizetéseket szedni, mert vagyonja nincsen, térétvényt is 

adott volna magáról, midőn engedelemért folyamodott, hogy nem előfizetés útján osztogatni, de 

számonkint árulni fogja.” MOL C 120. (Acta centr. cens. coll.) 1845/971. 
29 A sors különös fintora, hogy Magyar József feljelentéseihez mellékelte a Kassai-Unghvári 

Hírdetményi-Lap 1845. évi 1–7. majd 8. számát, amely ez által maradhatott fent. MOL C 120 (Acta 

centr. cens. coll.) 1845/972. 
30 Ez ellentmond a lapengedélyben leírtaknak. 
31 MOL C 120 (Acta centr. cens. coll.) 1845/989.  
32 MOL C 120 (Acta centr. cens. coll.) 1845/971. 
33 Ellinger István többször is összeütközésbe került a cenzúrával. Az említett lapprogramtól 

való eltérés mellett 1844-ben pl. két könyv kéziratát adta ki könyvvizsgálói engedély nélkül (Der 

ungarische Wanderer, Theatergesetze) a fennálló királyi rendszabályok ellenére, amelyért a Hely- 

tartótanács „50 vfnyi büntetésre ítélte – oly hozzáadással, hogy jövendőre szabadalma elvesztése 

alatt az illyetén merénytől szorosan tiltasson el…” A leiratban azt is megjegyzik: „ki már több 

rendbeli áthágásokban tapasztaltatott…” AMK TÜJ 1844/4619.  
34 A Helytartótanács ennek ellenére Csurgovichot nem marasztalta el. MOL C 120 (Acta centr. 

cens. coll.) 1845/989. 
35 MOL C 120 (Acta centr. cens. coll.) 1845/ 971–972. 
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el, mert Ellinger Jánosnak ekkor már Ungváron volt állandó lakása, és nem jelent 
meg a tanács előtt.

36
 

A tanácsülési jegyzőkönyvek bejegyzései szerint Ellingerék az elkövetett sza- 
bálytalanságok ellenére a város „pártfogásában” álltak. Werfer Károly nyomdász- 
nál sokkal kedvezőbb árajánlatot adtak a városi hirdetmények kinyomtatására, 
ezért azt a tanácsülés az 1845. évre elfogadta, és erről tájékoztatta a Polgármesteri 
és Számvevői Hivatalokat.

37 
Eszerint Kassa városa felváltva mindkét könyvnyom- 

tatót segítette. 
 
A hirdetményi lapnak a rendelkezésünkre álló példányai közül az 1., 3., 6., 7., 8. 

számokban, valamint annak megjelenését beharangozó „Jelentése egy kiadandó 
hírdetményi lapnak” című nyomtatványban ún. vezércikkeket olvashatunk. Ez 
utóbbiban a szerző arra mutatott rá, hogy az elszegényedésen csak a hazai műipar 
és kereskedés fellendülése segíthet. A múlt és jelen tapasztalatai azt bizonyít- 
ják, hogy csak azoknak az országoknak virágzik a gazdasága és a kereskedelme, 
ahol a terheket közösen viselik, ill. a javakból mindenki részesül.

38
 A lap a tisz- 

telt olvasóihoz címzett írásában az ismeretszerzés és az ismeretek hasznosításának 
fontosságát hangsúlyozta. A termelőmunka minden ágában „a concurrentia erősen” 
szorongat, és csak az győzhet, aki a törvényes keretek között valódi ügyességét 
a legcélszerűbben tudja hasznosítani. A szerző szerint érthetetlen, hogy az ipar- 
űzők között is akadnak olyanok, akik elutasítják az újat, megvetik a hasznos olvas- 
mányokat, és csak a tapasztalatokra alapoznak. Szerinte ez az előképzettség hiá- 
nyával magyarázható. Szerencsére az egyetemi képzés ellenzői már fogyóban 
vannak. Az okos üzér – olvashatjuk – „kiszabadulva a sötét előítéletek bilincsei- 
ből, minden alkalomhoz nyúlni fog, hogy magának szakja [azaz szakmája – a szerk.] 
állapotjáról, s annak legújabb előmeneteleiről, valamint az ügyletével rokon más 
szakok és ágakról tudomást szerezzen.”

39
 Ezért nem utasítja el azokat a könyve- 

ket és időszaki folyóiratokat, amelyek őt ebben segítik, és nem mondja azt, hogy 
nincs ideje az olvasásra.

40
 

„Egy kérdésnek megfelelése annak idején. Hogyan állhatják ki a kézművesek 
a fennálló s még keletkezendő gyárokkali concurentiát?” cím alatt megjelent ve- 
zércikk a céhes iparosok számára nyújtott hasznos tanácsokat. Olyan iparágat kell 
választani, ahol nem kell tartani a gyárakkal való versenyhelyzettől, „hol csak 
az egyes ember gondossága és szorgalma szolgáltathat jobb munkát”.

41
 Az ipa- 

 
36 Erre 1845. okt. 28-án került sor. AMK TÜJ 1845/6336. 
37 AMK TÜJ 1844/6373, 1845/4142. 
38 MOL C 120 (Acta centr. cens. coll.) 1845/989. Ez már az 1843–1844. évi országgyűlés re- 

formjavaslatai között is megjelent. 
39 Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 1. sz. 1. 
40 Az olvasás és ismeretgyarapítás fontosságáról mintha a Felső Magyarországi Minervában meg- 

fogalmazott gondolatokat olvasnánk. Ebben FEHÉR Katalin tanulmánya is megerősít: A Felső Ma- 

gyar Országi Minerva és a művelődés. = MKsz (118.) 2002. 4. sz. 373–386. 
41 Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 3. sz. 1. 
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rosok munkájának belbecse és külalakjának tökéletesítése mellett a más meste- 
rekkel való társaságba lépés, előállítási közösségek alapítása, továbbá ismereteik 
folyamatos gyarapítása, minden hasznos könyv és időszaki híradás elolvasása, 
a tudományok legfrissebb eredményeinek és a legújabb találmányoknak az isme- 
rete biztosíthatja számukra a túlélést. 

A klasszikus polgári közgazdaságtan (Smith, Ricardo) tanításaiból merítő reform- 
kori közgazdasági gondolkodás eszmeiségét véljük felfedezni „A nemzeti gazdag- 
ságról” cím alatt megjelent írásban,

42
 amely annak forrásait a természetben, az 

emberi munkában és a tőkében látta.
43

 A természetet azért tartotta a legelső forrás- 
nak, mert az teljes becsű tárgyakat teremt elő.

44
 Második forrásként a munkát em- 

lítette, amelyhez nincs szükség földbirtokra, anélkül is biztosíthat gazdagságot. 
A földhaszon mellett a földbirtokos a fölösleg eladásából is gyarapodhat. A föld- 
birtokkal nem rendelkezők is gazdagabbá válnak, mert munkájuk eredményeként 
megszerezhetik a számukra szükséges termelvényeket – olvashatjuk. A munkából 
eredő négy kereseti mód kategorizálása után (falusi gazdaság, gyár, kereskedés, 
szolgáltatás: személyes szolgálat) arra is rámutatott, hogy csak a tökéletes munka 
válhat a nemzeti gazdagság forrásává, s az is csak akkor, ha a termények minél 
nagyobb része kerül hasznosításra. Hangsúlyozta a befektetés és a tőke fontossá- 
gát. A munka és a tőke egymást feltételezik, s egymással egyenes arányban kell 
állniuk ahhoz, hogy gazdagságot eredményezzenek. 

A szerző szerint „Jelenkorunk hét csudaereje” az értelmesség, közlekedés, egy- 
beolvadás, kereskedés, találmány, gőzerő és a termesztés. „Ezek áldott magyar 
honunkban is a harminc évi boldogító béke ideje, a szelid és bölcs kormány alatt, 
a leghatalmasabb eszközekké kifejlődtek, melyek a boldogságot és a nemzedikek 
jólétét biztosítnak és azoknak a késő időkbeni előhaladást valódisító jutalomra utat 
nyitnak.”

45
 

A cikk írója rámutat Canning „a tudás hatalom” mondásának aktualitására is, 
majd azzal folytatja eszmefuttatását, hogy az értelem az alapja a másik hat kifej- 
lődésének. A vezércikk a hét erő együttes összegét a szorgalomban határozta meg. 
 A tőke jelentőségét, az ipar fejlődését hangsúlyozó, ugyanakkor a kézművesek 
megmaradását fontosnak tartó közgazdaság-elméleti írások, valamint az olvasás- 
ra, ismeretgyarapításra ösztönző, tartalmilag összefüggő, valószínűleg egy szerző- 
től származó cikkek egyértelműen szétfeszítették a hirdetményi lapok kereteit, 
ugyanakkor a kiadók és a vezércikk-író a reformkor előremutató eszmeiségét ter- 
jesztették. 

 
42 Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 6–7. sz. 1. 
43 A klasszikus polgári közgazdaságtan volt az, amely a gazdasági élet jelenségeit három alap- 

faktor: a föld, a munka és a tőke esélyeinek függvényeként elemezte. 
44 Utal a korlátokra: a föld, mint birtok a nemzet egy csekély részéé, a természet magára hagyva 

termesztményeivel nem tudná ellátni a nemzet valamennyi tagját, a termés egy része feldolgozás 

nélkül hasznosíthatatlan. 
45 Ebben a vezércikkben utal először konkrétan a magyar viszonyokra. Kassa-Unghvári Hírdet- 

ményi-Lap 1845. 8. sz. 1. 
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„A Kassai Magyar Színészet hirdetményei” rovatcím nem fedi a mögötte levő 
tartalmat, mert a hirdetés, a beharangozás általában az esemény előtt történt, míg 
a lap tartalmi színvonalát nagymértékben emelő színikritikák a darabok bemuta- 
tója után íródtak. A szöveg mást mond a színháztörténet iránt érdeklődők, és mást 
a város kulturális élete után kutatók számára. A kassai magyar színjátszás 1828-tól 
1840-ig élte virágkorát, színházi vezető szerepet töltött be az északkeleti régióban. 
A vármegyei vezetésű, széles bázison nyugvó pártolás időszaka 1839–1840-ben 
ért véget. Előbb önálló gazdálkodású részvénytársaságra bízták a színészet pénz- 
ügyeit, majd 1840 februárjában Kassa visszavette saját kezelésébe színházát. Meg- 
felelő színházépületet biztosított az előadások számára, a magyar és német társula- 
tokkal szabad és közvetlen megállapodást kötött.

46
 A hirdetményi lap a Komlóssy 

Ferenc
47

 igazgatása alatt működő dalszínésztársaság kassai fellépéssorozatát kö- 
vette végig 1845. május 24-től június 27-ig. Megismerhetjük belőle a vándortár- 
sulat tagjait. Közöttük találjuk Baranyi Pétert, Erdélyi Györgyöt, Erdélyiné Sáska 
Borbálát, Erdősné Dain Terézt, Komlóssy Idát, Komlóssy Paulinát, Komlóssyné 
Czégényi Erzsébetet, Körösy Mimit, Lendvay Mártont, Várady Ferencet, Ujfalusy 
Arturt. 

A Ladúr
48

 álnév alatt publikáló, a témában jártas szerző a vándortársulatok 
nehézségeire utalt, ha időnként alacsony színvonalúra sikerült egy-egy előadás. 
Folytatásokban közölt írásában minden bemutatott színielőadásról olvashatunk, 
amelyek a társulat vegyes profiljára utalnak. A bemutatott darabok jegyzékét „Mel- 
léklet”-ben közöljük.

 
A próza, a bohózat és a népszínmű mellett daljátékot (Borgia 

Lucretia) is láthatott a közönség. Ez utóbbiról a szerző a következőket jegyezte 
meg: „vándortársaság – daljáték, már magában ellentétek – tökéletest pedig itt kí- 
vánni, lehetetlenségeket akarni volna.”

49
 Írt a darabok országos sajtóvisszhangjáról 

pl. Szigligeti Ede „A rab” című színművéről az Életképekben és a Divatlapban 
„nem a legkedvezőbb sőt felette lesújtó bírálatukat lehete olvasni és olvastuk is. 
A színmű maga teljesen kielégített és zajos tapsokban nyilvánult a köztetszés, mi 
részünkről csak a 3-dik felvonást néműleg kiegészíteni ohajtnánk többibe ezen 
jeles színmű ellen csak a kaján irígység írhat.”

50
 Szólt a színészek játékáról („Uj- 

falusy Artur szerepe jellemétől igen távozott és idomtalan mondhatni bohóc moz- 
dulataival nevetésre gerjeszté a közönséget, hasonló szerepek felfogást és szorgal- 
mas átgondolt tanulmányt kívánnak”),

51
 a színház „telítettségéről”, a színészek és 

 
46 Magyar színháztörténet 1790–1873. Szerk. KERÉNYI Ferenc. Bp. 1990. 166–176. 
47 Komlóssy Ferenc (1797–1860) színész, színigazgató, drámaíró és fordító, vándortársulatokat 

vezetett vidéken, akinek 1834-től kb. 1840-ig meghatározott összegű évi segélypénzért adta ki 

Abaúj vármegye a kassai színházat. Magyar színháztörténet… , i. m. (46. jegyzet) 176. 
48 Ilyen álnév sem GULYÁS Pál, sem KOMJÁTHY Ferencné Magyar írói álnév lexikonában nem 

található. A fennmaradt cenzúrázott kéziratban szerzőként Szakács Károly aláírása szerepel. MOL 

C 120 (Acta centr. cens. coll.) 1845/ 989. 
49 Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 3. sz. 3. 
50 Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 3. sz. 4. 
51 Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 1. sz. 4. 
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a bemutatott darab közönségre gyakorolt hatásáról. Az olvasottakat Bajza József- 
nek az 1840-es években keletkezett „Mit kell a színikritikában megírni” című 
írásával összevetve megállapíthatjuk, hogy Ladúr terjedelmi korlátok miatt rövid, 
de lényegre törő kritikai megjegyzései közelítettek a kor színikritika írásának el- 
várásaihoz. Hiszen Bajza útmutatásait követve kitért a színészek szóejtésére, a fel- 
mondásra (recitatio), a szavalásra (declamatio), a testtartásra, a karakterfelfogásra 
és kifejezésre.

52
 A társulat 24 színműből álló repertoárjába Szigligeti Ede négy, 

Vahot Imre két művét válogatták be. Ladúr a színészek dicséretében, és a taná- 
csok osztogatásában sem fukarkodott. A nyári játékok fénypontja Lendvay Márton

53
 

mintegy 20 napos kassai vendégszereplése volt. Láthatjuk, hogy Kassa városában, 
1845-ben hálás, színházpártoló közönség élt, akikről pl. az alábbiakat olvashat- 
juk: „6-án bérletszünetben Don Caesar de Bazán 2-szor adatott és kivévén a pá- 
holyokat (csak 8 vala elfoglalva) zártszékek földszint és mind a két rendű karzat 
tömve volt nézőkkel.”

54
 

 
A hirdetések között az újabb könyvek jelentését

55
 olvasva feltételezhetjük, hogy 

Ellinger István kurrens olvasói igényeket kielégítő könyveket kínált üzletében. 
Áttekintve a korabeli magyar könyvtermést, a mai olvasóban felmerülhet a kérdés, 
eljutott-e Kassára annak színe-java, mennyire mondható ez az ajánlat frissnek. 
Egyetlen könyvjegyzékből ugyan nehéz mindezeket megállapítani, de több fon- 
tos tényre is fény derül. A megvételre ajánlott könyvek (összesen 17 mű) 1843 és 
1845 között jelentek meg. Találunk közöttük jogi, közgazdasági, pénzügyi, vallási 
és nyelvészeti szakirodalmat,

56
 de túlsúlyban van benne a szépirodalom, azon be- 

lül is az idegen nyelvről magyarra fordított regény.
57

 E kínálatban megtalálhatók 
a magyar olvasók között akkor divatos francia Sue-regények (Pécsi Emil „Francia 
regénycsarnok” sorozata), a „magyar Sue” Nagy Ignác Magyar titkok című bűnügyi 
regénye és a vele rivalizáló Kuthy Lajos, a Magyar rejtelmek írójának egyik mun- 
kája. A kedvelt angol regényirodalom Fanny Burney: Egy házasság a nagyvi- 

 
52 BÉCSY Tamás: Az európai romantikus dráma- és színházfelfogás hatása a magyar fejlődésre. 

In: Magyar színháztörténet…, i. m. (46. jegyzet) 250. 
53 Lendvay Márton (1807–1858) énekes színész, rendező, akiről a következőket olvashatjuk: 

„a haza szerte ismeretes színészeink egyik legjelesebbike, a szó teljes értelmében valódi művész… 

első felléptekor percekig szűnni nem akaró zajos tapsokkal és rivalgó éljen kiáltásokkal fogadtat- 

ván.” Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 1. sz. 4. 
54 Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 1. sz. 4. 
55 Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 7. sz. 4. 
56 TIPRAY A. Julián: A legújabb és legteljesebb Hazai Titoknok, vagyis levelezőkönyv és hazai 

ügyvéd. [H. n.], [184?]; ZSOLDOS Ignácz: A Szolgabírói Hivatal. Pápa, 1842; CSÁSZÁR Ferenc: 

Görög és romai mythologia. Zsebszótár. Pest, 1844; CSÁSZÁR Ferenc: Magyar Váltójog. [2., bőv. 

kiad. Pest, 1843.]; FOGARASI János: Magyar és német segédszótár. II. [Pest, 1845.] 
57 JÓSIKA Miklós: Egy Házasság a Nagyvilágban Tryvelian szerzőjétől (Miss Burney [Burney, 

Fanny]). [Pest, 1844.]; VÖRÖSMARTY Mihály: Czillei és a Hunyadiak. Dráma. [1844.]; Erdélyi János 

költeményei. [Buda, 1844.]; Kuthy munkái. V. [Pest, 1844.]; RÉCSI Emil: Francia regénycsarnok. 

I–VIII. [Kolozsvár, 1843–1844.]; NAGY Ignác: Magyar titkok. XII. 1845. stb. 
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lágban című kötettel volt képviselve.
58

 Kiemelendők még olyan kiváló szerzők, 
mint Császár Ferenc és Fogarasi János. A kötetek kereskedelmi árából a kora- 
beli könyvpiaci viszonyokra következtethetünk. 

 
Figyelmeztetés felhívással B. Revitzky József „Gondűző” cím alatt, részben 

eredeti, részben jelesebb külföldi írók munkáiból magyarázott színdarabok meg- 
jelentetéséhez gyűjtött előfizetőket. A 18. században, a 19. század elején tőkeerős 
könyvkiadó vállalatok, mecénások hiányában a művek nyomtatása, kiadása elő- 
zetes tájékozódás alapján vagy a szerző kockázatával történt. 

A kassai piaci árak váltópénzben c. állandó rovat megjelenésekor eligazodást 
jelentett a vásárlóknak. Az adatok hitelességét Kassa kapitányi hivatala biztosí- 
totta. Segítségével a korabeli illetmények viszonylatában kaphatunk képet a pék- 
áru, a hús, gyertya, szappan, tojás, a liszt, a hüvelyesek, a burgonya és az „élet- 
nemek” árviszonyairól. Mást jelentenek ezek az adatok a közgazdász, a statisztikus 
és mást a gazdaságtörténész számára. 

A hirdetések kiterjedtek az ingatlanokra az eladó és bérbe adandó házakra, ille- 
tőleg jószágrész-bérlésre. Nem közlik sem az eladási árat, sem a bérleti díjat, arra 
csak utalás történik (pl. „elfogadható feltételek mellett”). Megtudhatjuk, hogy 
Debrecenben, Kassán, Mező-Sepsiben és Ungváron feltűnően sok bort kínáltak 
eladásra. Nagy számban találunk a lapban kereskedelmi hirdetéseket, az ékszer-, 
a gyapjúszövet- és házibútor-készítőtől, a női kalap-, csipke pántlika-kereskedőtől. 
 A Cs. Kir. Gyorsútazási Intézet hivatalos közleménye

59
 érdekes közlekedés- 

történeti adatokat tartalmaz. Hasznos információkkal segítette a Kassa és Buda 
között utazókat, a postai- és a csomagküldő szolgáltatást igénylőket. Közölte a me- 
netrendet, a vihető poggyász súlyát és az utazási költséget (minden posta mér- 
föld után 20 xr pengő). A Leveles-gyorskocsi-Intézet 1845. július 2-án kapott 
működési engedélyt Kassán. A gyorskocsijárattal a két város közötti távolságot 
30 óra alatt lehetett megtenni. Személyszállításhoz naponta, csomagszállításhoz 
hetenként egyszer indítottak kocsit mindkét helységből. 

 
A lap címe két nyelven, magyarul és németül olvasható – a német cím lényege- 

sen apróbb betűvel szedett. A fejlécben ott van a magyar címer. A lap tipográfiai- 
lag ízléses, a hirdetéseket a szükséges kiemelések, keretbefoglalás tagolja. Meg- 
jelennek a hirdetések tartalmát szimbolizáló fametszet alapú illusztrációk, logók. 
Például a borértékesítésnél a hordó, leveles-gyorskocsinál a postakocsi rajza. 
A magyar mellett német (gót betűs), illetőleg kétnyelvű hirdetések is helyet kap- 
tak a lapban. 

A kiadók felsorolták, hogy mely városokban és kiknél lehet hirdetéseket fel- 
adni, ill. előfizetni lapjukra. Foglalkozásukat tekintve ezek kereskedők, nyomdá- 
szok, könyvkötők, könyvárusok voltak. A hirdetések díját az alábbiakban hatá- 
rozták meg. Egy-egy hasáb sorának ára apró betűkkel 3 xr pengő, háromszori 

 
58 FÁBRI Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korában. Bp. 2009. 86. 
59 Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap 1845. 1. sz. 3., 2. sz. 1., 3. sz. 1–2. 
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ismétlés esetén 2 xr bármely Magyarországon használt nyelven. A hirdetések is- 
métlődéséből az ezzel járó kedvezmények kihasználására és az ügyfelek szűk 
körére következtethetünk. A lap féléves előfizetési díja helyben 1 ft, a negyedéves 
30 krajcár volt, vidéken vagy más településen a postai szállítás díjától függött. 
A nyomdában 3 krajcárba került egy-egy szám. 

A rendelkezésünkre álló 1845. évi lapszámokat tanulmányozva keresztmetsze- 
tet kapunk Kassa életéről, hétköznapjairól, társadalmáról, gazdaságáról, szórako- 
zási, utazási, vásárlási lehetőségeiről. 

A hirdetményi lappal kapcsolatban sem a megszűnéséről sem a továbbéléséről 
nincs tudomásunk. Annyi bizonyos, hogy a kiadók Ellinger István és János nyom- 
dászok még 1845 végén a Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap jóváhagyott előter- 
vének bővítését kérelmezték. „Új költeményi darabok, epigrammák, frescoképek, 
életrajzok, játékszíni bírálatok, történeti beszélyek, érdekesebb események, újdon- 
ságok, könyvismertetések és egyéb gazdasági és műipari közlések” felvételét 
tervezték.

60
 E tipikusnak minősített kérésüket a Központi Könyvbíráló Főhivatal 

politikai lappá válásuktól tartva 1845 decemberében az alábbi indokkal utasítot-
ta el: 

„ha ezeknek közlése megengedtetnék a többször érintett Kassa-Unghvári hirdet- 
ményi lap eredeti rendeltetését elvesztvén könnyen vitatkozó s politikai színezetű 
lappá fajulhatna… ez újabb tanúsága annak, miként a hírlapok és folyóiratok kiad- 
hatására szükséges felsőbb engedély kinyerhetése végett az illető szerzők és tulajdo- 
nosok eleinte minél szűkebb körre szorítkozó alaprajzokat szoktak bemutatni, de 
alighogy nyert szabadalmukkal az önmagok által kijelelt körben egy kis ideig éltek 
volt, csakhamar alaprajzaik tágításáért, sőt lényeges megváltoztatásáért folyamodnak 
…s lapjaikat politikus hírlapokká – mint legtöbb jövedelmet ígérőkké – átváltoztatni 
törekszenek…”

61
 

A hirdetményi lap fennmaradt számai, valamint a kiadók meghiúsított elkép- 
zeléseinek ismeretében nem tartom valószínűnek az újság egyszerű hirdetési lap- 
ként való továbbélését. Emellett szólnak a lap-piaci viszonyok is. Hiszen ahogy 
korábban már említettem, Kassán 1838-tól megjelent egy hirdetési újság, ami 1845- 
ben Das Kaschau-Eperieser Kundschafts-Blatt. Kassa-Eperjesi Értesítő címen 
látott napvilágot. Az országos levéltári mutatókönyvekben található adatokból szin- 
tén a lap megszűnésére következtethetünk. 

Ellinger István és János kitartásának és a cenzúrával szembeni leleményességé- 
nek köszönhetően Ungváron 1845-ben megjelenhetett az első sajtótermék. A ked- 
vezőtlen ungi sajtóviszonyokra utal, hogy azt csak 16 év szünet után 1861. július 
1-jén követte újabb hírlap, a Kárpáti Hirnök.

62
 

A megtalált periodikum és a kiadó-nyomdászok ehhez kapcsolódó, itt feltárt 
tevékenysége a sajtótörténet és a nyomdászattörténet számára nyújt eddig isme- 

 
60 MOL Helytartótanácsi Levéltár, Magyar Királyi Helytartótanács regisztratúrája, Departa- 

mentum revisionis librorum C 60 1845. F. 11. p. 158. 
61 Uo. 
62 Ez Ellinger János egykori nyomdájában készült, amelyet ekkor már Jäger Károly vezetett. 
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retlen adalékokat. Ezek abban is megerősítenek bennünket, hogy a közel száz 
évig fennálló nyomda mindvégig méltó maradt a család szellemiségéhez. Hogy 
milyen áron? Ebbe enged betekintést Ellinger István 1848. július 8-án Kassa vá- 
ros tanácsához írt kérvénye, amelyben a nyomdája után kiszabott kaució bemuta- 
tásához megromlott egészségi állapotára és elszegényedésére hivatkozva kért hala- 
dékot. Úgy ítélte meg a helyzetét, hogy a nyomdai felszerelésén kívül semmi más 
vagyona nem volt.

63
 

Melléklet 

Az 1845-ben bemutatott darabok időrendben64 

máj. 24. Örökség. Színmű. (Obernyik Károly) 
máj. 25. Szökött katona. Népszínmű. (Szigligeti Ede) 
máj. 26. Don Caesar de Bazan. Színmű. (Dumanoir, Philippe-François–Dennery, 

  Adolphe) 
máj. 28. Kalmár és tengerész. Dráma (Czakó Zsigmond) 
máj. 29. Falusi egyszerűség. Vígjáték. (Bauernfeld. Ford. Nagy Ignác) 
máj. 30. Zsidó. Népszínmű. (Szigligeti Ede) 
jún. 01. Két pisztoly. (Szigligeti Ede) 
jún. 02. Országgyűlési szállás. Vígjáték. (Vahot Imre) 
jún. 04. Puritán család. Dráma. (Mallefille, Felicien Jean-Pierre. Ford. Egressy 

  Benjámin) 
jún. 05. Farsangi iskola. Vígjáték. (Vahot Imre) 
jún. 06. bérletszünet. Don Caesar de Bazán. Színmű. (Dumanoir, Philippe-Fran- 

  çois–Dennery, Adolphe) 
jún. 08. Ördög naplója. Vígjáték. (Arago, Etiene–Vermond, Paul) 
jún. 09. Kean. (Dumas, Alexandre, id.) 
jún. 11. Borgia Lucretia. Daljáték. (Donnizetti, Gaetano–Romani, Felice) 
jún. 12. Ármány és szerelem. Szomorújáték. (Schiller, Friedrich) 
jún. 13. Hamlet. Szomorújáték. (Shakespeare, William. Ford. Kazinczy Ferenc) 
jún. 15. Szökött katona. Népszínmű. (Szigligeti Ede) 
jún. 16. Sir Patrik Irland’ ördöge, és a fehérek. Dráma. (Ford. Egressy Béni) 
jún. 17. A vadon fia. Dráma. (Halm, Fridrik. Ford. Remellay Gusztáv) 
jún. 18. A rab. Színmű. (Szigligeti Ede) 
jún. 19. Az élet iskolája. (Raupach, Ernst) 
jún. 20. Örökség. Színmű. (Obernyik Károly) 
jún. 22. Zsidó. Népszínmű. (Szigligeti Ede) 
jún. 23. Paul Jones a tengeri kalóz. (Dumas, Alexandre. Ford. Egressy Béni) 
jún. 24. Babérfa és koldusbot. Színjáték. (Holtey) 
jún. 25. Matild. Dráma. (Pyat–Suet) 
jún. 26. Pénz, pénz, pénz! Énekes bohózat. (Kaiser, F.) 
jún. 27. Nemesek hadnagya. Színmű. (Kovács Pál) 

 
63 MOL Magyar Kancelláriai Levéltár, Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája, Acta gene- 

ralia A 39 1848/3714. 
64 A zárójelben közölt szerzői nevek pontosításához a Magyar színháztörténet c. monográfiát [i. m. 

(46. jegyzet) 511–528] használtuk. A fordítót csak abban az esetben említjük, ha arra elemzett la- 

punkban utalást találtunk. 
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ÁGOTA SZARKA Mme LÁSZLÓ 

Le journal ‘Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap’ 
(Feuilles d’Annonces de Kassa-Unghvár) 

Voyage dans le temps, avec un journal, estimé disparu, à Cassovie 
et à la Hongrie de l’Ere des Réformes 

‘Kassa-Unghvári Hírdetményi-Lap’ (Feuilles d’Annonces de Kassa-Unghvár) est le premier pro- 
duit de presse du comitat Ung. D’après les recherches d’histoire de presse un examen original du 
journal n’est pas à retrouver. L’auteur de l’étude présente a découvert les numéros 1–8 de ‘Kassa- 
Unghvári Hírdetményi-Lap’(Feuilles d’Annonces de Kassa-Unghvár), parus entre le 1 juillet et 
20 aout 1845, autant que nombreux documents en rapport des conditions de publication, parmi 
les fonds généraux des Archives du Conseil de Lieutenance, intégrés aux Archives Nationales. 
L’auteur a étendu ses recherches aux Archives de Cassovie également. L’étude, touchant les con- 
ditions de l’Ére des Réformes et l’histoire des deux villes, présente la courte vie du journal,  
à partir de sa permission à travers des luttes menées contre les représentants de la censure locale et 
nationale jusqu’au moment de sa supression. D’après les sources explorées les imprimeurs István 
et János Ellinger, avaient demandé le permis d’édition pour le journal ‘Kassa-Unghvári Hírdet- 
ményi-Lap’ (Feuilles d’Annonces de Kassa-Unghvár) à la place de Minerve de Haute Hongrie, publié 
par eux entre 1825 et 1836, et arrêté depuis 8 ans. Le conseil de Lieutenance, dans sa réponse 
positive, avait stipulé que le journal futur dans son étendu ne doit dépasser les limites des jour- 
naux d’annonces. Les frères Ellinger n’ont pas observé cette prétention, c’est pour cela le censeur 
de Cassovie n’a pas permis l’impression du manuscrit. Les éditeurs avaient demandé et reçu un 
consentement du comissaire de livre de Ungvár. L’auteur de l’étude analyse les éditoriaux de théorie 
économique, ou ceux qui incitent à la lecture et à l’enrichissement des connaissances, et les cri- 
tiques théatrales. De ces dernières on connaît la troupe de théâtre ambulante de Ferenc Komlóssy, 
s’ajournant à Cassovie, et son riche répertoire. Examinant les annonces, on voit que la liste des 
livres récents, offerts à l’achat, comprenait les lectures populaires de l’époque (romans de Sue). 
On peut voir les prix de marché de Cassovie, à partir les communications de l’Institut de Voyage 
Rapide Impérial et Royal les possibilités de voyage, de transport de lettres et de colis. On a un 
nombre important d’annonces des commerçants de la ville. On peut avoir un image de la vie 
quotidienne de la ville, des occasions de voyage, de commerce ou de distraction. ‘Kassa-Ungh- 
vári Hírdetményi-Lap’(Feuilles d’Annones de Kassa-Unghvár) a pu paraître grâce à l’ingéniosité 
envers la censure et l’engagement des imprimeurs János et István Ellinger. D’après les actes de 
renonce aux demandes de l’élargissement de contenu du journal des éditeurs, et d’autres données 
d’archives y renvoyant, nous pouvons supposer sa suppression. La périodique retrouvée, et l’activité 
des imprimeurs–éditeurs ici explorée donnent à l’histoire de presse et d’imprimerie des données 
jusqu’ici inconnues. 
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MARKÓ VERONIKA 

Eötvös József Collegium könyvtára – 

Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtár 

Egy sorsdöntő évtized története (1945–1955) 

1910 karácsonyán költözött be az Eötvös Collegium új gellérthegyi épületébe, 
mely azóta is otthona. Itt működik immár 100 éve az a könyvtár, amelynek fenn- 
maradása, továbbélése szempontjából legnehezebb éveit kísérlem meg bemutatni, 
elsősorban a helyben őrzött levéltári dokumentumokra támaszkodva.

1
 Ahhoz, hogy 

a gyűjtemény egyedi, különleges voltát, s ebből fakadóan a háború utáni évtized 
jelentőségét megértsük, szükség van az addig vezető út rövid ismertetésére is, ezzel 
kezdem tehát. 

A könyvtár alapítása, kezdeti évei
2
 

Az 1895-ben a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag utcai 
épületben működő) Eötvös Collegium magas követelményei teljesítéséhez színvo- 
nalas könyvtárat igyekezett biztosítani. Ennek alapját Semsey Andor mineralógus 
5000 forintos felajánlása teremtette meg, a szaktanárok javaslatai alapján ebből 
az összegből vásárolták meg a könyvtár magját,

3
 s a továbbiakban is, Bartoniek 

Géza igazgató bármilyen kéréssel is kereste meg, Semsey készséggel támogatta 
a Collegium könyvtárát. 

Eötvös Loránd édesapja, Eötvös József könyvtárának egy részét (kb. 900 kö- 
tetet) ajándékozta az alapításkor az intézménynek, az eredeti könyvszekrényekkel 

 
1 Az Eötvös József Collegium iratait a Mednyánszky Dénes Könyvtár és Levéltár (a továbbiak- 

ban MDKL), az Eötvös Könyvtár dokumentumait pedig az MTA Irodalomtudományi Intézet Archí- 

vuma (a továbbiakban ITI Archívum) őrzi. A könyvtár állományára, gyarapodására vonatkozóan 

a régi leltárkönyvek jelentik a legértékesebb forrást. 
2 A könyvtár történetének első félszáz évét (1895–1944) a Collegium gazdag levéltári anyagára 

támaszkodva, nagy részletességgel írta meg TÓDOR M. Ildikó: Az Eötvös József Collegium könyv- 

tárának 50 éve. Szakdolgozat. Bp. 1969. 
3 „…rendelkezésedre bocsátok 5000 frt-ot azzal a rendeltetéssel, hogy abból az alakulóban levő 

Eötvös József br. Kollégium könyvtárának alapja épüljön föl. Válaszd ki, hozzáértők meghallga- 

tásával a beléilleszthető könyveket, úgy, hogy azok között, a szakszerű tanulmányokra szüksége- 

seken kívül, legyenek olyanok is, mely bármely szak tanulójának kedves és művelő olvasmányul 

szolgálhatnak, mert kell, hogy a tanár tudós, de művelt is legyen.” – Semsey Andor levele Eötvös 

Lorándhoz (1895. július 6.) MDKL 86. doboz 178. dosszié 1/2 
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együtt – a kollégium igazgatói mindig külön gyűjteményként kezelték ezt az 
adományt. 

Eötvös József könyvtárának másik részét (kb. 640−650 kötetet) fia 1871−73 
között a műegyetemi könyvtárnak ajándékozta. A könyveket „Eötvös könyvtár” 
feliratú körpecséttel látták el, majd szakrendi csoportoknak megfelelően beosz- 
tották. 1964-ben Móra László írt cikket „Eötvös József és a műegyetemi könyv- 
tár” címmel, amelyre fölfigyeltek az Irodalomtörténeti Intézet munkatársai, s a két 
intézmény közötti tárgyalások eredményeként a következő évben a két hagya- 
ték-rész egyesült.

4
 

1896 tavaszán a vallás- és közoktatásügyi miniszter „a Báró Mednyánszky Dé- 
nes által valamely tudományos köz-intézet céljaira felajánlott s a Nemzeti Múzeum- 
ban letétként őrzött nagybecsű könyvgyűjteményt az adományozó hozzájárulá- 
sával a báró Eötvös József Collegium tulajdonába”

5
 bocsátotta. 

A Csillag utca (ma Gönczy Pál u.) 2. szám alatt (a Kerkápoly-alapítványtól 
bérelt lakásokban) működő Collegiumban a könyvtár két részből állt: a termé- 
szettudományos (dögész) és az irodalom-történelem szakterület könyveiből (ez 
utóbbiak három egymásba nyíló szobában) – itt tartották a szemináriumokat is. 
Diákok és tanárok szabadon vehették le a polcokról a köteteket.

6
 Eötvös Loránd 

kurátor így rendelkezett a könyvtár kezeléséről 1896 tavaszán: 

„Azon kérdésre, valjon a collegium könyvtárából lehet egyes munkákat házon kí- 
vül használatra kiadni határozott véleményemet avval fejezem ki, hogy e könyvtárat 
nem nyilvános, hanem szigorúan házi könyvtárnak tekintvén abból bármely munká- 
nak és bárkinek ilyennemű kikölcsönzését megengedhetőnek nem tartom.”7 

A könyvtárnak majd’ 30 éven át nem volt főfoglalkozású könyvtárosa. A köz- 
vetlen felügyeletet az igazgató – Bartoniek Géza – gyakorolta, többnyire ő vé- 
gezte az újonnan érkező könyvek nyilvántartására szolgáló cédulakatalógus és 
a leltárkönyv vezetését is. (Esetenként egy-egy tanár vagy idősebb kollégista segí- 
tett neki.) A cédulakatalógus nem a könyvtárban, hanem az igazgatói irodában 
volt elhelyezve – elsősorban a könyvek nyilvántartását szolgálta, nem az olvasók 
tájékoztatására készült. 

 
4 Eötvös József könyvtárát bemutatja BÉNYEI Miklós: Eötvös József könyvei és eszméi. Debrecen, 

1996. Csokonai. A könyvek részletes, katalógusszerű leírását Gángó Gábor végezte el: Eötvös József 

könyvtára. Szerk., bev. GÁNGÓ Gábor. Bp. 1996. Argumentum Kiadó. 
5 Zsilinszky államtitkár levele Eötvös Lorándhoz (1896. márc. 30.) – MDKL 86. doboz 178. 

dosszié 1/4b. (Az Eötvös Kollégium, miután az Eötvös Könyvtár gyűjtőköre nem tudta teljes kö- 

rűen kielégíteni a kollégisták igényeit, saját könyvtárat alapított, mely a levéltár kezelését is végzi. 

A könyvtár 2003 májusában tartott ünnepélyes megemlékezés keretében vette föl a Mednyánszky 

Dénes Könyvtár és Levéltár nevet.) 
6 ZIMÁNDI P. István: Péterfy Jenő az Eötvös Collégiumban. = MTA I. Oszt. Közlemények 1958. 

XIII. köt. 1–4. sz. 187. 
7 MDKL 88. doboz 181. dosszié 1/1 
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A hallgatók számának növekedésével a Collegium „kinőtte” a Csillag utcai bér- 
házat. Alpár Ignác tervei alapján a kifejezetten a Collegium céljára a Gellérthegyen 
emelt új épületet 1910 karácsonyán vették birtokukba diákok és tanárok. Az épület 
első emeletén egy nagyobb teremben és 9 kisebb szobában helyezték el a könyv- 
tárat tudományszakok szerint. Egy-egy tudományterületen belül a művek sorrendje 
a polcokon: források, segédtudományok, összefoglaló művek, részterületekkel 
foglalkozó munkák, egyes szerzők művei alfabetikus sorrendben, így a hallgatók 
a szaktárgyuk tanulmányozásához szükséges irodalmat egy helyen találhatták meg. 
Eötvös József könyvgyűjteményét – az eredeti szekrényekben – a díszteremben 
helyezték el. 

Bartoniek Géza igazgató 1911-ben tanévkezdéskor intézkedett a könyvtári rend- 
ről: nyitva tartás reggel 8-tól este 8-ig. 

„A polcokról levett könyveket használat után, de minden esetre a könyvtári terem- 
ből való távozás előtt, régi helyökre vissza kell tenni… Ügyelni kell arra, hogy a köny- 
vek egyenes sorokban maradjanak; ez a könyvek áttekinthetőségét és keresését meg- 
könnyíti. Minthogy a könyvtár helyisége elég tágas és egész napon át használható, 
a könyvtári könyveket kivinni csak kivételes esetben szabad, mihez minden esetben 
külön engedély szükséges. Ez esetben a könyv helyére láttamozott cédula helyezendő. 
Tintatartókat a könyvtári terembe bevinni nem szabad…”8 

Az 1925-ös statisztikai jelentésből: 

„A B. Eötvös-Collegium könyvtára kizárólag a bennlakó növendékek és tanárok 
használatára szolgál. A szakok szerint rendezett könyveket az illetők egész szabadon 
használják és kikölcsönzés nincsen. Idegeneknek tilos a bemenet. A felügyeletet az 
igazgató egy tanár támogatásával végzi. Külön személyzet erre a célra nincsen.”9 

A Collegium első kinevezett könyvtárosa Lukcsics Pál volt (1920−1924), de négy 
év múltán római tanulmányútra ment, s ismét Bartoniek Géza igazgató látta el 
a könyvtári teendőket. 1928-ban Tomasz Jenő, a Collegium tanára kapott könyv- 
tárosi kinevezést, majd 1940-ben, aligazgatói előléptetése után az addig francia 
nyelvet oktató Kenéz Ernő követte e tisztségben.

 10
 

Gombocz Zoltán (1928−1935), majd Szabó Miklós (1935−1944/45) igazgató- 
sága idején a könyvtárhasználat rendje annyiban módosult, hogy a nyitva tartás 
ideje este 10-ig, majd 11-ig kitolódott, s a kollégium tagjai már kölcsönözhettek is 
– de a köteteket az épületből kivinni, vagy kölcsönadni szigorúan tilos volt.

11
 

Szabó Miklós igazgatósága elején az ifjúság segítségével a folyóiratokat áthe- 
lyezték a szakkönyvtárak helyiségeibe – így valósult meg legteljesebben az a tö- 

 
08 MDKL 88. doboz 182. dosszié 1/1–2: Az Eötvös József Collegium könyvtári rendje (1911. 

szept. 20.) 
09 MDKL 88. doboz 181. dosszié 2/4 
10 MDKL 40. doboz 71. dosszié 
11 MDKL 88. doboz 182. dosszié 1/6 (1929. ápr. 15.) és 1/7 (1937. aug. 31.) 
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rekvés, hogy egy-egy tudományszak művelői minden szakirodalmat egy helyen 
találjanak meg. 

Ahogy a könyvtár alapítása is nagylelkű adományoknak volt köszönhető, a to- 
vábbiakban is a gyarapodásnak jelentős részét tette ki a Collegium egykori taná- 
rainak és diákjainak adománya, hagyatéka. 1936-ban az állam megajándékozta 
a Collegiumot Gombocz Zoltán „egész életen át gyűjtött és féltő szeretettel gon- 
dozott könyvtárával”, „…benne a Magyar Etymologiai Szótár munkálataival ösz- 
szefüggésben a magyar szófejtés tudományának szinte teljes anyaga megvan…”. 
Értékének megállapítására tudós bizottságot kért fel Szabó Miklós, melynek tag- 
jai: Ligeti Lajos, Pais Dezső, Trócsányi Zoltán és Zsirai Miklós.

12
 

Kiemelkedő volt ebben az időszakban a francia kormány (2500 frank értékű, 
szabadon kiválasztható) könyvajándéka. Szabó Miklós gróf Teleki Pál kurátort 
a történeti és földrajzi munkák, Pais Dezsőt az orientalisztikai, Gáldi Lászlót 
a nyelvészeti anyag válogatására kérte föl. 1941-ben a budapesti szovjetorosz 
követség megszűnésével a Collegium jelképes áron vásárolhatta meg a követség 
könyvtárának egy részét (anyaga nagyrészt szépirodalom, irodalomtörténet – je- 
lentősége abban állt, hogy korábban a könyvtár alig tudott orosz nyelvű kötetete- 
ket beszerezni). A VKM fenntartás nélkül ajánlotta a könyvek átvételét, 1944-ben 
viszont e könyvek befogadása vált a Collegiumot ért jobboldali sajtótámadások 
egyik vádpontjává. (Tomasz Jenő 1947-ben – tekintettel a követség felszámolá- 
sának körülményeire – szükségesnek látta a könyvek tulajdonjogának miniszteri 
megerősítését.)

13
 

A front közeledtével próbálták a könyveket biztonságos helyre menekíteni. Le- 
hetőségként felmerült Metternich-Sándor Klementina hercegnő bajnai birtoka, de 
végül nem került sor a könyvtárköltöztetésre – szerencsére, hisz a bajnai kastély is 
a front és a fosztogatók martalékává vált.

14
 Az ostrom alatt Tomasz Jenő és a Col- 

legiumban rekedt diákok a pincébe hordták le a könyvek egy részét. Az épületet 
ért bombatalálatoktól az emeleten maradt filozófiai és földrajzi könyvtárrész majd- 
nem teljesen megsemmisült, köteteit a romok, törmelékek alól kellett kiásni.

15
 

 
12 Szabó Miklós beszéde Gombocz Zoltán sírjánál 1936. május 1-jén. = Szövetségi Évkönyv 

XIV–XV. 1936–37. Bp. 1937. Eötvös József Collegium, 14. és MDKL 88. doboz 181. dosszié 
13 Részletesen: MARKÓ Veronika: Szabó Miklós. In: Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban. 

Szerk. SEPSI Enikő, TÓTH Károly. Bp. 2009. Ráció, 24–26. és ITI Archívum 16. fond 50. a/1947: 

Tomasz Jenő levele Keresztury Dezső miniszternek: „…vajjon, a szabályszerűen lebonyolított vétel 

ellenére, jogosan birtokunkban maradhatnak-e ezek az orosz könyvek.” 
14 MDKL 88. doboz 181. dosszié 3/9, a bajnai kastélyról: HORVÁTH Viktor: Könyvek és könyv- 

tárak államosítása Magyarországon (1949–1960). = Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 

1974–75. Bp. 1978. 240. 
15 A háború idején a levéltári anyag egyre hiányosabb, szerencsére előkerült Imolya Imre egy- 

kori kollégistának az ostrom alatt írt naplója, melyből a könyvtárról is sokat tudhatunk meg. Imolya 

Imre krónikája. Egy koronatanú feljegyzései az Eötvös Kollégium ostrom alatti napjairól. = Juss 

1990. 2. sz. (június–július) pl. 129., ill. 40/1945.sz. Tomasz Jenő aligazgató jelentése a háborús 

károkról gr. Teleki Géza kultuszminiszternek. Közli: A háború sújtotta Eötvös Collegium. Tomasz 

Jenő emlékére. Szerk. DÖRNYEI Sándor. Bp. 2004. 129–134. 
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A háború után az épület és a könyvtár helyreállítása is rengeteg munkát igényelt, 
melynek oroszlánrészét a visszatért diákok, tanárok és az új igazgató, Keresztury 
Dezső végezte. Az Országos Könyvtári Központnak 1947-ben küldött beszámo- 
lóból – amelyet Kenéz Ernő, még mindig az egyetlen könyvtáros (1946 márciu- 
sában jött vissza orosz fogságból, s azonnal munkába állt

16
) írt – kiderül, hogy 

az állomány pontos kötetszáma, ill. folyóméterben mért adatai egyelőre megha- 
tározhatatlanok: sok kötet még mindig dobozokban áll, a bombatalálatok miatt 
két helyiséget még nem sikerült helyreállítani, s számos polc és könyvszekrény 
tönkrement. A könyvtárhasználatról: 

„Könyvtárunk nem közgyűjtemény. Csak az intézet növendékei és tanárai hasz- 
nálhatják reggel 8 órától este 12 óráig. A növendékek és tanárok a könyveket teljesen 
szabadon használhatják… Kölcsönzés nincsen.”17 

A nyitvatartási idő megállapítása tulajdonképpen formális, hisz minden diáknak 
saját kulcsa volt a könyvtárfolyosóhoz. 1948 márciusában Keresztury Dezső kér- 
vényezte a collegisták számára (sanyarú anyagi helyzetük okán) az Országos Szé- 
chényi Könyvtár könyvtárlátogatási díjának elengedését – eredményesen: Varjas 
Béla főigazgató-helyettes ingyenes látogatójegyek kiadását rendelte el.

18
 

„Nyilvános” Eötvös Könyvtár 

Bár Keresztury Dezső miniszterként (és igazgatóként) igyekezett megragadni 
minden lehetőséget, hogy a Collegium hagyományos működését fenntartsa (főis- 
kolai jellegűvé nyilvánítás, jó kapcsolat a népi kollégiumokkal stb.), de 1948-ban 
már nem tudta távol tartani a politikát az intézménytől, így távozott, elfogadva az 
Akadémia főkönyvtárnoki kinevezését. Lutter Tibor követte a Collegium igazga- 
tói székében, s elindult az intézmény hanyatlása, mely 1950-ben aztán megszün- 
tetéséhez vezetett. Az új ideológiának nem behódoló hallgatókat kizárták, s a he- 
lyükre érkezők kiválasztásánál már a politikai szempontok is szerepet játszottak.

19
 

 
 

 
16 ITI Archívum 16. fond 246/1946: Tomasz Jenő aligazgató levele Keresztury Dezső minisz- 

terhez (aki egyben a Collegium igazgatója is), melyben kéri Kenéz Ernő bérének folyósítását 

(1946. szept. 28.) 
17 ITI Archívum 16. fond 310/1947: Kenéz Ernő levele az Országos Könyvtári Központ igaz- 

gatóságának (1947. okt. 20.) 
18 A collegisták könyvtárhasználatáról, könyvtárhoz való viszonyáról sokat elmond FODOR And- 

rás: A Kollégium. Napló, 1947–1950. Bp. 1991. (pl. 38. oldal); Keresztury és Varjas Béla levél- 

váltása: MDKL 181. dosszié 4/8a 
19 PAPP István: Az Eötvös Collegium helykeresése 1945 és 1950 között. In: Keresztury Dezső, 

az Eötvös Collegium igazgatója (1945–1948). Szerk. PAKSA Rudolf. Bp. 2004. Argumentum–Eötvös 

József Collegium, 49–64. 
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 A Lutter által kibocsátott új könyvtári rend szerint már lehetett kölcsönözni: 
egyszerre 4 kötetet 3 hétre, s a kölcsönvett műről két térítvényt kellett kiállítani, 
egyiket a kötet helyére kellett tenni, a másikat pedig az irodában leadni.

20
 1949 

novemberében az Országos Könyvtári Központ (Sztálin elvtárs 70. születésnap- 
jára) könyvtárügyi kiállítást szervezett. Az ehhez kapcsolódóan kiküldött kérdő- 
ívre adott válaszokból kiderül, hogy a könyvtár még ekkor is változatlan rendben 
működött: nyitva tartás 8–23 óráig (vasárnap is), az olvasók szabadon vehetik le 
a köteteket a polcokról. Az olvasószámnál Lutter beszúrta, hogy: „a Könyvtár 
nyilvánossá tétele folyamatban van.”

21
 Néhány nappal később írt Ortutay Gyula 

miniszternek, felajánlva, hogy az egyetemi reform következtében fellendült ta- 
nulmányi munka segítésére, s az egyetem könyvtárainak hiányos felszereltségét 
figyelembe véve, a Collegium viszonylag jól fölszerelt könyvtárát a bölcsészhall- 
gatók számára hozzáférhetővé tehetnék „a könyvtárnak félnyilvános jelleget” adva. 
Ezzel együtt kérte két alkalmazott (Dodek György és Németh Miklós) felvételé- 
nek engedélyezését a megnövekedő feladatok ellátására.

22
 

1949 őszétől sejthető volt, hogy a Collegiumot feloszlatják. 1950 nyarán Scher 
Tibor, az Akadémia főkönyvtárnoka (Keresztury márciusig töltötte be e tisztsé- 
get) szóbeli utasítására be kellett számolni a könyvtár történetéről, felépítéséről, 
alkalmazottairól, s arról, hogyan lehetne olvasótermet kialakítani. A jelentésből 
kitűnik, hogy a jövőre nézve még teljesen nyitott kérdés volt, prézens könyvtár 
legyen-e, vagy kölcsönözzön is, s hogy a kutatók bemehetnek-e majd a „raktár- 
helyiségekbe”.

23
 

1950 szeptemberétől az épület a Tanfolyamellátó Nemzeti Vállalat irányítása alá 
került, s egyszerű diákszállóként működött (a korábbi 100 hallgató helyett nem- 
ritkán 400–450 hallgatóval). A könyvtár hivatalosan 1950. október 1-jével a Ma- 
gyar Tudományos Akadémia Könyvtára egyik osztályává vált, élére az Akadémiá- 
ról küldött osztályvezető Szőke Sándor került. 

Bár ez az intézkedés egykor, s még ma is fájó minden kollégista nemzedék szá- 
mára, ismerve az ebben az időszakban megszüntetett intézmények, szervezetek 
könyvtárainak sorsát (árulkodó a „Gyarapodás” fejezet is), ez a lépés biztosította 
a gyűjtemény hozzáértő kezelését, egyben tartását, megmentését a legkevesebb vesz- 
teséggel, s továbbműködését csaknem változatlan körülmények között. „A könyv- 
tárat csak a nagy tekintélyű volt collegisták közbelépésével sikerült az Akadémiai 
Könyvtár fiókjaként megőrizni” – írta Keresztury Dezső visszaemlékezésében.

24
 

 

 
20 MDKL 87. doboz 179. dosszié 4/16: Lutter Tibor levele a tanároknak (1949. június 15.) 
21 ITI Archívum 16. fond 474/1949. sz. (1949. nov. 26.) 
22 ITI Archívum 16. fond 473/1949. sz. (1949. nov. 18.) 
23 A szóbeszédekről l. FODOR András: A Kollégium…, i. m. (18. jegyzet) pl. 328. Az első hiva- 

talos iratok: ITI Archívum 16. fond 277/1950. (1950. július 17.): Jelentés Scher Tibor akadémiai 

főkönyvtárnoknak és 297/1950. (1950. július 29.): Jelentés a VKM részére (Csépai Andornak)  

a könyvtár állapotáról 
24 KERESZTURY Dezső: Emlékezés az Eötvös Collegium utolsó éveire. = Valóság 1989. 3. sz. 83. 
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 Az 1949-ben szovjet mintára átalakított Akadémián feszített ütemben kezdték 
meg a kutatóintézeti hálózat kiépítését, egymás után rendelték akadémiai irányítás 
alá a különböző tudományos intézeteket. 1950. október 1-jével nemcsak a könyv- 
tár, hanem az egész első emelet az Akadémiához került, beköltözött az Irodalom- 
tudományi Dokumentációs Központ (4 helyiségbe) és a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság irodája.

25
 Már a Collegium megszüntetésekor megfogalmazódott az a terv, 

hogy az 1951-ben megalakulandó irodalomtudományi intézet (valamint nyelv- 
tudományi és történettudományi is!) számára a legjobb elhelyezés a Collegium 
épülete lenne.

26
 

A diákszálló megnövekedett hallgatói létszáma, valamint az, hogy 1949 őszétől 
az összes bölcsészetkari hallgató előtt megnyílt a könyvtár, szükségessé tette, hogy 
a dísztermet és két kisebb termet olvasóteremmé alakítsanak át. (Bár Kőhalmi Béla, 
az Országos Könyvtári Központ osztályvezetője is megfontolandónak tartotta, ér- 
demes-e ekkora átalakítást végrehajtani egy esztendőre, hisz ha a diákszálló elköl- 
tözik, visszaállítható a könyvtár kutató jellege.) Az olvasótermek „1950. szeptem- 
ber 19-én nyíltak meg, gyakorlatban tehát e dátumtól nyilvános a könyvtár.”

27
 

A nyilvánossá tétel következő lépcsőfokaként 1952-ben 13 kerületi általános és 
középiskolának írt a könyvtárvezető „olvasószerzés céljából”, majd a Bölcsész- 
karnak, a Pedagógiai Főiskolának, az Akadémia I. és II. Osztálya szaktitkárainak, 
hogy oktatóik, kutatóik figyelmét hívják föl a könyvtárra.

28
 

A Collegiumnak utolsó évében három könyvtárosa volt: Kenéz Ernő, Németh 
Miklós és Dodek György. A megszűnéssel Tomasz Jenő aligazgató is átkerült, 
bár ő – belebetegedve a történtekbe – még azon a télen elhunyt. Az Akadémiáról 
Szőke Sándort helyezték át, kinevezve osztályvezetőnek. 1951-től Tomasz Jenő 
özvegye is részt vett a könyvtári munkában, Krencz János pedig, aki egykor a Col- 
legium portása volt, takarított. A nagyon hosszú nyitva tartási idő miatt (még min- 
dig reggel 8-tól este 11-ig) minden dolgozó az épületben lakott, ahogy annak idején 
a collegiumi időkben is. 

 
25 MDKL 88. doboz 185. dosszié 1/5: Latorcai Józsefnek, a 20. sz. diákszálló mb. igazgatójának 

jelentése a Tanfolyamellátó Vállalatnak 
26 Az MTA pártkollégiumának jegyzőkönyveiből (1950. október 31.): 

„Az Akadémia I. és II. Osztályához tartozó Nyelvtudományi, Irodalomtörténeti és Történettu- 

dományi Intézetek számára a legmegfelelőbb elhelyezési lehetőségként (csendes, kutatásra alkalmas 

hely, helyben kutatásra alkalmas könyvtár) a volt Eötvös Kollégium (XI. Nagyboldogasszony u. 

11–13.) mutatkozik. Javasoljuk, hogy az említett intézetek elhelyezése a fenti módon nyerjen elinté- 

zést. Itt jegyzendő meg, hogy az épületben tudnánk egyelőre a tudós-klub számára is néhány helyi- 

séget biztosítani […].” – MOL 276.f./89/340. Közli: SIMON Zsuzsanna: Az MTA ITI megalakulásának 

előtörténete: http://archivum.iti.mta.hu/kutatasieredmenyek [Letöltés dátuma: 2009. december 10.] 
27 ITI Archívum 16. fond 7/1951: Jelentés a könyvtár működéséről 1950. szept. 1-től dec. 31-ig. 

807/1950: Kőhalmi Béla levele Scher Tibornak Dodek György javaslata (az átalakítás ilyen rövid 

időre pénzkidobás) kapcsán. 
28 ITI Archívum 16. fond 138/1952: Feljegyzés Scher Tibornak és 270/1953: Jelentés a könyv- 

tár április havi működéséről 
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A könyvtárhasználat rendje a látogatók számának növekedésével megváltozott: 
csak az olvasóterem volt nyitott számukra. Bár a szakrendi elhelyezés változat- 
lanul megmaradt, a belső helyiségeket „könyvraktárrá” minősítették, s csak pár 
neves kutató kaphatott külön engedélyt arra, hogy ezekbe a szobákba bebocsátást 
nyerjen, ott dolgozhasson. (Pl. külön kérésre Huszti József, Waldapfel József, 
Gyergyai Albert.)

29
 Természetesen többen kifogásolták a collegiumi idők ”régi 

szabadságának” elvesztését, Gáldi László nem restellte megírni Haraszthy Gyula 
főkönyvtárosnak a könyvtár rendjére vonatkozó módosító javaslatait, miután hely- 
ben érvelésével nem ért célt – nem csoda: a munkatársak beszámolója szerint „tü- 
relmetlenül oktató vitalendülete… már az olvasóterem nyugalmát veszélyeztette”.

30
 

 Az 1951. évről szóló beszámolóban a könyvtárvezető leírta, hogy szükség lenne 
szakkatalógusra (amíg a raktártermek szakok szerinti olvasótermek voltak, nél- 
külözhető volt); valamint az olvasószolgálat gyorsaságának növelése érdekében át 
kellene térni a raktári sorszámrendszerre (numerus currensre). A munkaerőhiány 
ezt a nagymértékű, a teljes állomány megmozgatását kívánó átrendezést nem tette 
lehetővé, így maradhatott meg a könyvtár immár száz éves szakrendi elrendezése.

31
 

 Az MTA Nagyboldogasszony úti könyvtára 1951 tavaszától használja az „Eöt- 
vös Könyvtár” nevet. Az elkövetkező évek iratanyagából kitűnik, hogy folyama- 
tosan bizonytalan volt a könyvtár további sorsa, elképzelhető volt az is, hogy a diák- 
szállóval együtt, vagy a nélkül az épületben marad, ill. az is, hogy el kell költöz- 
nie.

32
 Az 1953 tavaszán készített fejlesztési terv valószínűsíti, hogy az épületből 

„akadémiai székház” lesz (irodalomtudományi és nyelvtudományi intézet) a könyv- 
tár nyilvános jellegének megőrzésével.

33
 

Az Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtára 

1953 őszén Klaniczay Tibor az MTA I. Osztályának szaktitkáraként megbízást 
kapott az Irodalomtörténeti Intézet megszervezésére. Novemberre Lakó György 
osztálytitkár elkészítette az első átfogó javaslatot,

34
 az egyeztetések után 1955 de- 

 
29 ITI Archívum 16. fond 101/1952. 
30 ITI Archívum 16. fond 235/1954: Gáldi László levele Haraszti[!] Gyulának (1954. dec.1.) és 

Szőke Sándor jelentése az ügyről Haraszthynak (1954. dec.15.) Gáldi László 1929-től collegista, 

1937-től 1950-ig a Collegium tanára, az ’50-es években a Nyelvtudományi Intézet osztályvezetője. 
31 ITI Archívum 16. fond 89/1952: Jelentés az Eötvös Könyvtár 1951. évi munkájáról 
32 ITI Archívum 16. fond 52a/1951: Szőke Sándor könyvtárvezető az Akadémiai Könyvtár ve-

zetőjének, Scher Tibornak feljegyzésben elemzi a könyvtár lehetséges jövőjét és profilváltoztatási 

javaslatait a három eshetőségre (1951. szeptember 1.) 
33 ITI Archívum 16. fond 246/1953. (1953. márc. 27.) 
34 Lakó Györgynek, az MTA I. Osztálya titkárának javaslata Rusznyák Istvánnak, az MTA el- 

nökének (1953. nov. 5.): „Az intézet elhelyezésére a legcélszerűbb megoldás az Eötvös kollégium 

épülete (XI., Nagyboldog-asszony u. 11–13.) volna, amelyben az MTA Nyelvtudományi Intézete 

is elhelyezést nyerne, mert itt van a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának fiókja, úgyhogy 

külön könyvtár felállításáról nem kellene gondoskodni, másrészt az épület szoba-beosztása is alkal- 
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cemberében hagyta jóvá a kormány az Akadémia előterjesztését, s hozta létre az 
MTA Irodalomtörténeti Intézetét (1969-től Irodalomtudományi Intézet). 

Fennmaradt a könyvtár munkatársainak álláspontját tükröző feljegyzés 1955 de- 
cemberéből,

35
 amely nem tartja szerencsésnek az Eötvös Könyvtárnak az Irodalom- 

történeti Intézethez csatolását. Érvei: az Akadémiai Könyvtár részeként sikerült 
az 1895 óta a legjobb szakemberek által fejlesztett értékes anyagát együtt tartani, 
s továbbfejleszteni. A könyvtár nyilvánossá vált, némileg az Egyetemi Könyv- 
tárat is tehermentesítette. Az intézethez csatolás a gyűjtőkör szűkülését, az ál- 
lomány szétbomlását vonná maga után. Az Eötvös Könyvtár erősen túlnőtt egy 
intézeti könyvtár méretein, az Akadémiai Könyvtár szervezetében maradva Dél- 
Buda tudományos könyvtári központjává nőhet, miközben épp oly szorosan együtt- 
működhet az Intézettel, mintha annak része lenne. 

Az intézet 1956. január 2-án kezdte meg működését az Eötvös Collegium épüle- 
tének földszinti jobbszárnyán és az első emeleten, a Collegium kiváló könyvtára 
pedig az intézet könyvtára lett. Megalakulásakor az intézet munkáját a Tudomá- 
nyos Tanács irányította, amelynek elnökévé Sőtér Istvánt, titkárává Klaniczay 
Tibort nevezték ki, aki egyidejűleg az igazgatóhelyettesi tisztséget is betöltötte. 
Az intézet vezetői, s a tanács tagjainak többsége, sőt Németh Miklós –, aki majd’ 
50 évig dolgozott a könyvtárban (s 1975 és 1986 között annak vezetője volt) – is 
Eötvös kollégista volt egykor. Sőtér István így ír kollégiumi éveiről és a könyv- 
tárról: 

„Azok az évek, melyeket ott töltöttünk, a meghittség, a béke, a boldog, mohó ol- 
vasások idilli esztendei voltak. Az épület mintha egy sejtszerűen osztódó, szaporodó 
könyvtár köré zárult volna, melynek magja – Eötvös József két hatalmas könyvszek- 
rénye – francia állambölcseleti műveivel és metszetes angol regényeivel, ma már 
szinte eltűnik irodalom, nyelvészet, történelem, természettudományok, ókori filológia 
termei között. A Könyvtár ablakain túl a kert, a Gellérthegy lejtője hűséges társaink 
voltak olvasmányunk mellett. Gondtalan, paradicsomi lakók lehettünk a könyvek Éde- 
nében, melyet nem őriztek kardos angyalok: azt a gyümölcsöt szakítottuk le, amelyiket 
éppen megkívántuk – a hosszú polcokon szabadon álltak a könyvek.”

36
 

Bodnár György alapító munkatárs, későbbi igazgató emlékezik: 

„…ugyan lehet véletlenszerűnek tekinteni, hogy egy irodalomkutató intézetet itt 
[=az Eötvös Collegium épületében] helyeztek el, azt azonban aligha, hogy az Iroda- 

                                                                                                                                  
mas a kutatómunkára… Az Eötvös kollégium épülete helyett építendő Diákszálló (400 személyes) 

építési költségvetése 2.000.000.-Ft.” – Akadémiai Levéltár, Elnöki Titkárság iratai, 1953. Közli: 

SIMON Zsuzsanna: Az MTA ITI megalakulásának előtörténete:  

http://archivum.iti.mta.hu/kutatasieredmenyek [Letöltés ideje: 2009. december 10.] 
35 ITI Archívum 16. fond 209/1955. Címzett és aláírás nélkül, a lap tetejére kézzel írva: „Az 

Eötvös Könyvtár dolgozóinak feljegyzése”. 
36 SŐTÉR István: Fellegjárás. Bp. 19863 Szépirodalmi Kiadó, 225. 



 Eötvös József Collegium könyvtára – Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtár 235 

Ksz2010-2-05.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:25:00 [235] 

lomtudományi Intézet munkájában az Eötvös Kollégium szellemisége folytatódott, 
és igyekezett megvalósulni a tudományos kutatásban.”

37
 

1956. január 30-án értesítette az MTA I. Osztálya szaktitkára Szőke Sándor 
könyvtárvezetőt, hogy az Akadémia Elnöksége egyetért a könyvtárnak az Iroda- 
lomtörténeti Intézethez csatolásával.

38
 Az egyeztetések során kiemelt fontosságú 

volt, hogy a könyvtár állománya a maga teljességében fennmaradjon, valamint 
az, hogy az intézeti kutatókon túl az épületben lakó egyetemisták számára is nyi- 
tott legyen – bár az első Szervezeti és Működési Szabályzat még csak az olvasó- 
terem használatát engedélyezte számukra.

39
 

Napjainkban a könyvtár fő gyűjtőköre az irodalomtudomány valamennyi szak- 
ágazata (kiemelt fontossággal a kortárs magyar szépirodalom, az összehasonlító 
irodalomtörténet, az irodalomelméleti és a reneszánsz-kutatás). Társadalomtudo- 
mányi szakkönyvtári funkciójából adódóan naprakészen gyűjti a legfontosabb 
magyar és külföldi humán tudományi szakirodalmat (történelemtudomány, filo- 
zófia, művészettörténet, pszichológia, nyelvtudomány, szociológia stb.). Nyilvá- 
nos szakkönyvtárként működik az Irodalomtudományi Intézet munkatársai és az 
Eötvös Collegium hallgatói számára kölcsönzési lehetőséggel, de olvasóterme 
mindenki előtt nyitva áll. Kötetszáma jelenleg kb. 150.000, a könyvtári állomány 
80%-a szakrend szerinti elrendezésben szabadpolcon hozzáférhető – úgy, mint 
egykor az Eötvös Collegium fénykorában: az egykori szakrendi beosztás válto- 
zatlan formában megmaradt (csupán némi bővítéssel), s a termekben e rend sze- 
rint elhelyezett köteteket szabadon olvashatják a polcok közötti asztalokhoz ülve 
kutatók és kollégisták. A nyitva tartás ma már „csak” 9-től 17 óráig tart, 2003-ig 
volt esti ügyelet is, kollégisták segítségével este 10, majd 8 óráig. Ma ezt már saj- 
nos nem tudjuk megoldani. 

Zárt szekrényekben csak a fokozott védelmet élvező 1850 előtt kiadott magyar 
és külföldi könyvek gyűjteménye, valamint Eötvös József könyvhagyatéka van. 
Az egykori díszterem ma az olvasóterem, kézikönyvekkel és folyóiratokkal. Az 
Eötvös-hagyaték nem itt, s sajnos nem az eredeti impozáns szekrényekben (fel 
kellene újítani ezeket – kizuhannak az üvegtáblák!), hanem a folyosón lévő üveges 
könyvszekrényekben kapott helyet. 

 
37 „Itt Klaniczay, ugye dolgozol?” – Munkatársai beszélgetése mesterükről. = Irodalomismeret 

2002. 5–6. sz. 23. Bodnár György 1948-tól collegista, az intézmény utolsó évében ifjúsági titkár, 

akkor, amikor a politikai propaganda teljesen háttérbe szorította a Collegium hagyományos szel- 

lemiségét. Erről az időszakról nyilatkozott Fodor András kérésére: FODOR András: A Kollégium…, 

i. m. (18. jegyzet) 460–462. 
38 ITI Archívum 16. fond 23/1956. 
39 1952-ben a diákszálló az egyetemhez került, 1955-ben vette föl az Eötvös József Kollégium 

nevet, majd 1958-tól fokozatosan (egyelőre még az általános kollégium szervezetén belül) megin- 

dult a szakkollégiumi munka a régi Collegium szellemében. Erről részletesen: TÓTH Gábor: Az 

Eötvös Kollégium 1957-től 1984-ig. In: Tanulmányok az Eötvös Kollégium történetéből. Szerk. NAGY 

József Zsigmond, SZIJÁRTÓ István. Bp. 1989. Eötvös József Kollégium, 135–150. 
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Az évtized gyarapodása 

Visszatérve a részletesebben tárgyalt időszakhoz, a háború utáni állománygya- 
rapodás tükrözi a korszak viszonyait: főúri könyvtárakból, a háború áldozatainak 
könyveiből, megszűnt, feloszlatott egyesületektől egyaránt kerültek be kötetek. 
1949-ig külföldi könyvajándékok is érkezhettek: az UNESCO-n keresztül, a Fran- 
cia Intézettől, a Schweizer Bücherhilfétől. 

Említést érdemel két jelentős gyűjtemény, mely – bár esély volt rá – végül nem 
került a könyvtár állományába: 

Az egykor az Eötvös Collegium mintájára alakult szegedi Eötvös Kollégium 
a háború után újraindult, de pénzügyi fedezet hiányában ellehetetlenült műkö- 
dése. Keresztury Dezső miniszterként (és igazgatóként) a Collegium stabilitását 
főiskolai jelleg elnyerésével kívánta biztosítani, hogy a tanárok főiskolai kineve- 
zést és fizetést kaphassanak. A pénzügyminiszternek beadott tervezetben a sze- 
gedi kollégiumnak a budapestivel való egyesítését is felvetette, hogy annak mű- 
ködését biztosítsa.

40
 Végül ez az egyesítés nem jött létre, a szegedi intézményt 

kénytelen volt feloszlatni, könyvtáráról a miniszter és az egykori Eötvös collegista 
igazgató Kesselyák Adorján szóban úgy állapodott meg, hogy azt az Eötvös Col- 
legium kapja. Az írásbeli értesítés meg is érkezett a Collegiumba, de a miniszteri 
rendelet késett, majd amikor végre megszületett, már a könyvtár több intézmény- 
nek (köztük az Eötvös Collegiumnak is) való szétosztásáról rendelkezett. Kesse- 
lyák elkeseredett levelet írt Kereszturynak (mint igazgatónak), nem értve egyet 
a gyűjtemény felosztásával, s jelezve, hogy a szegedi egyetem rektora is úgy nyi- 
latkozott, minden erejével meg fogja akadályozni a könyvtár Budapestre szállítását. 
Kesselyák és az egyetemi vezetés (főként Greguss Pál dékán) ellenállása sikeres 
volt, s a szegedi egyetemen maradhatott a teljes anyag.

41
 

Fülep Lajos 1947-ben könyvtárát és néprajzi gyűjteményét ajánlotta föl a Col- 
legiumnak, azért cserébe, hogy Keresztury Dezső tanári állást ajánlott neki az 
Eötvös Collegiumban, s megszervezte Budapestre költözését. Az ajándékozási szer- 
ződés értelmében a könyvtár csak akkor lesz az intézmény tulajdona (Fülep halála 
után), ha legalább öt évig lakást biztosít számára. A költözés után a könyvek 
Fülep háromszobás lakrészében kerültek elhelyezésre, a gyűjteményt pedig a ko- 
rábbi földrajzi könyvtár termében állították ki.

42
 A Collegium megszüntetése után 

Fülep költözni kényszerült, s könyveit is vitte magával – halála után könyvtára 

 
40 MOL XIX-I-1-h 112. doboz 90-3. 28011/1946 – említi PAPP István: Az Eötvös Collegium 

helykeresése… i. h. (19. jegyzet) 56. 
41 MDKL 86. doboz 178. dosszié 30/1946: Kesselyák Adorján mb. igazgató levele az Eötvös 

Collegium igazgatóságának, hivatkozva a VKM 105/383/1946/VIa.üo. rendeletre (1946. novem- 

ber 20.) és ITI Archívum 16. fond 276/1946: a VKM értesítése arról, hogy a könyvtár egy részét 

a Collegium kapja (1946. okt. 30.) 
42 MDKL 88. doboz 185. dosszié 324/a/1947: Ajándékozási szerződés (1947. október 27.), vala- 

mint TÓTH Károly: Fülep Lajos tanári tevékenysége az Eötvös Collegiumban. In: Tudós tanárok 

az Eötvös Collegiumban…, i. m. (13. jegyzet) 111. 
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az Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoportja, később Intézete kezelésébe ke- 
rült. Néprajzi gyűjteménye az épületben maradt, majd 1952-ben ennek az anyag- 
nak, 345 tárgynak a Szekszárdi Múzeum részére történő átadásához hozzájárult 
az Akadémia, s a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja el is szállította 
a gyűjteményt.

43
 Hogy végül hova került, nem tudjuk. Valószínűleg nem tartották 

egyben a tárgyakat, Szekszárdon nincsenek… 
 
S most már a valós gyarapodásról: 
Keresztury Dezső az 1947-ben megjelent Magyar mártír írók antológiája elő- 

szavában írta: 

„A mi kötelességünk, életben maradtaké az, hogy összegyűjtsük s megőrizzük 
mindazt, ami életükből és alkotásaikból megmaradt, hogy elégtételt adjunk méltatla- 
nul megbántott szellemüknek.”44 

E cél vezethette az igazgatót, majd minisztert, mikor Balogh József, Halász Gá- 
bor, Szabó Dezső könyvhagyatékát a Collegium könyvtárába „mentette”. 

Balogh Józsefnek, a német megszállás egyik első áldozatának könyvtárából több 
mint 2000 kötet került a Collegiumba, megemlékezésül mindegyiket „Dr. Balogh 
József könyveiből” pecsétnyomattal jelölték meg. Balogh a két világháború közötti 
művelődés-történetünk egyik meghatározó alakja, klasszika-filológus, az ókeresz- 
ténység és a középkori latinság kutatója (magyarra fordította Szent Ágoston Val- 
lomásait), a Magyar Szemle, a Nouvelle Revue de Hongrie és a Hungarian Quar- 
terly szerkesztője, a Parthenon-egyesület szervezője, akinek gondosan válogatott 
könyvtára jelentősen gazdagította a klasszika-filológiai és a világirodalmi gyűj- 
teményt.

45
 

Halász Gábort, a Nyugat vezető kritikusát, az OSzK munkatársát (1943-ban 
a kézirattár és a muzeális gyűjtemények vezetőjévé nevezték ki) 1944-ben mun- 
kaszolgálatra hívták be, s a szenvedéseket nem élte túl. Hagyatékát, majd’ 1000 kö- 
tetet egy ideig egyben helyeztek el az első emelet egyik előadószobájában. Lator 
László így emlékezik: 

 
 
 
 

 
43 ITI Archívum 16. fond 113/1952. és 118/1952. 
44 Magyar mártír írók antológiája. Szerk. BÓKA László. Bp. 1947. Cserépfalvi, 6. 
45 MDKL 86. doboz 178. dosszié 66/1945: Balogh József könyveinek a Horthy Kollégiumban 

lévő részét átveszi a Collegium: Keresztury Dezső átvételi elismervénye (1945. jún. 16.). Megem- 

lékezések Balogh Józsefről: BORZSÁK István: Balogh József. = Antik Tanulmányok 1954. 143–144., 

Hubay Miklós emlékezése: KABDEBÓ Lóránt: A háborúnak vége lett. Bp. 1983. Kozmosz Köny- 

vek, 12–19., HAFNER Zoltán: Beszélgetés Hubay Miklóssal Balogh Józsefről. In: „Nem sűlyed az 

emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk. JANKOVICS József. 

Bp. 2007. MTA Irodalomtudományi Intézet, 931–938. 
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„Nekem legkedvesebb a Halász Gábor-könyvtár volt, ami nem is függött össze 
a nagykönyvtárral. Ott vehettem életemben először a kezembe a Proust sorozatot…”46 

Napjainkban e kötetek szakrend szerinti helyükön (nagyobbrészt az angol, fran- 
cia és a klasszika-filológia anyagban) találhatóak, csak a dedikált magyar irodalmi 
anyagot őrizzük elkülönítve. Minden kötetben „Halász Gábor könyveiből” pe- 
csétnyomat van.

47
 

Szabó Dezső könyvtára: Az egykor Eötvös collegista író 1945 januárjában hunyt 
el az ostromlott fővárosban. Minden értékét a József körút 31/a szám alatti laká- 
sán tartotta, hagyatékára az örökösök mellett a Kolozsvári Református Kollégium 
is igényt tartott (Szabó Dezső egy korábbi újságcikkében nekik ígérte vagyonát). 
A két fél közötti per hosszan elhúzódott, miközben a könyvtárral senki sem tö- 
rődött. Mikor az örökösök végre úgy döntöttek, hogy a könyvtárra nem tartanak 
igényt, a VKM 1947 elején megvásárolta az egész megmaradt könyvállományt, 
s arról rendelkezett, hogy a könyvek nagyobbik részét a kolozsvári református kol- 
légium kapja meg (ügyeit ideiglenesen a Kolozsvári Egyetemi Iroda intézte), ki- 
sebbik része pedig letét gyanánt az Eötvös József Collegiumba kerül.

48
 

A könyvek átszállításáról, őrzéséről, felleltározásáról Tomasz Jenő aligazgató 
gondoskodott, a minisztérium számára készített beszámolójából részletes képet 
kapunk a szállítás és feldolgozás nehézségeiről.

49
 Az összesítés szerint az Eötvös 

Kollégium 2872 darab könyvet kapott, a miniszter utasítására a néprajzi vonat- 
kozású műveket (ezer darabot) a Pázmány Péter Egyetem Néprajzi Intézete kapta 
meg, a Magyar Nemzeti Múzeum pedig a „fasiszta tartalmú” könyveket vette át 
megőrzésre (123 db). Az Országos Széchényi Könyvtár 559 darab egyéb köny- 
vet kapott, valamint 1950 augusztusában Szabó Dezső kéziratait. A Szabó Dezső 
Füzeteket és a Segítség című regény fűzetlen íveit a Hartmann Testvérek Könyv- 
kereskedése szerezte meg. A kolozsvári református kollégiumnak jutott kb. 5000 
kötet, melyet a kiszállításig a Collegium pincéjében helyeztek el ládákban. Mi- 
után az egyetem nem költözhetett vissza Kolozsvárra, s 1949 szeptemberében 
a Kolozsvári Egyetemi Irodát is megszüntették, az Eötvös Könyvtár kétszer is kérte 
felettesét, hogy a nedves pincében ládákban álló anyagból hiányait pótolhassa, 

 
46 Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezések a régi Eötvös Collegiumra. S. a. r. KELEVÉZ 

Ágnes. Bp. 2007. ELTE Eötvös József Collegium–Petőfi Irodalmi Múzeum, 314. 
47 A Halász Gábor-könyvtár idekerülésével kapcsolatban csupán egy levél maradt fenn, amely 

szerint másnap a minisztérium teherautója szállítja a könyveket a Nemzeti Múzeumtól a Collegium- 

ba – MDKL 86. doboz 178. dosszié 1946/9 sz. (1946. május 14.). Elhelyezéséről: MDKL 54. doboz 

102. dosszié: 1946. dec. 19. tanári értekezlet jegyzőkönyve. Halász Gáborról – elsősorban könyvtá- 

rosi tevékenységét méltatva – megemlékezett TOLNAI Gábor: Halász Gábor. = Magyar Könyv- 

szemle 1946. jan.–dec., 95–97., írói munkájáról CS. SZABÓ László: Halász Gábor (1900–1945). 

In: Magyar mártír írók antológiája, i. m. (44. jegyzet) 91–92. 
48 KERESZTES Csaba: Szabó Dezső könyvtára. = ArchivNet (5.) 2005. 4. sz. 
49 ITI Archívum 16. fond 56/1948: „Dr. Tomasz Jenő, Eötvös József-Collegium aligazgatójának 

jelentése a néh. Szabó Dezső-féle könyvtárról” (1948. január 30.), ill. 289/1948: Jelentés a Szabó 

Dezső-féle könyvtárról (1948. augusztus 2.) 
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a fennmaradó köteteket felajánlva az Országos Könyvtári Központnak. A jóvá- 
hagyás után – 1952 végén – beleltároztak még 2324 kötetet. Minden a könyvtár 
állományába került könyvbe beragasztották a feldolgozás során Szabó Dezső ex 
librisét.

50
 

A Nékosz feloszlatása után 1950-ben a Petőfi, Győrffy és Kőrösi Csoma Kol- 
légiumok könyveit (amiről a kötetekben látható kollégiumi pecsétek is tanúskod- 
nak – kb. 3000 kötet) kapta meg a könyvtár. (A megszűnt Szabó József utcai kol- 
légium – ahonnan a könyvek érkeztek – igazgatója az előző tanévben Illés László 
kollégista volt, aki 1950-ben visszaköltözött – valószínűleg ő járhatott közben 
a könyvek idekerülésében.) 

„Ez az adomány számos duplumával bizonyos fokig lehetővé tette, hogy az olva- 
sóknak egyes sokat használt művekből több példányt bocsáthassunk rendelkezésére, 
de a könyvtár tudományos színvonalának emeléséhez nem sokban járult hozzá.”51 

Természetesen az 1921 óta működő Eötvös Collegium Volt Tagjainak Szövet- 
ségét is feloszlatták, megmaradt készpénzvagyonát (6253,– Ft-ot) a Belügymi- 
nisztérium a Könyvtár rendelkezésére bocsátotta. 

1951-ben a megszüntetett Baumgarten Alapítvány könyvtárából 7 láda könyv 
érkezett, közte Elek Artúr dedikált köteteivel,

52
 amelyeket ma is külön gyűjte- 

ményként kezelünk. Elek Artúr, aki alapításától a Nyugat vezető kritikusa, esszé- 
írója volt, nem sokkal a német megszállást követő öngyilkossága előtt végren- 
deletet készített, amelyben mintegy tízezer kötetre rúgó könyvtárát több nyilvános 
gyűjteményre hagyta, így a „Magyar írók műveinek dedikált példányait a Baum- 
garten-alap könyvtárának…”

53
 1950-ben – az alapítványok feloszlatásáról szóló 

rendeletre hivatkozva – a Baumgarten-alap is felszámolásra került. Bár Basch 
Lóránt tesz még egy kísérletet fenntartására: „Elgondolásunk az volna, hogy ez 
az alapítvány, mely eddig az élő irodalmat szolgálta, ezentúl az irodalomtörténet 
tudományának körébe vágó feladatot teljesíthetne…” a 20. század első felének 
irodalmával foglalkozva, s ehhez indokolt egy speciális könyvtár létrehozása. A mi- 
nisztérium elutasító válasza után („Az Ön által javasolt könyvtár felállítását szük- 
ségtelennek tartjuk. A Nyugat korszakának irodalomtörténeti dokumentumait a Tu- 
 

 
50 ITI Archívum 16. fond 272/1948, 338/1948, 79/1949, 234/1949, 41/1951, 115/1952, ill. 

212/1953.  
51 ITI Archívum 16. fond: 1950. okt. 2. „Az MTA XI. Nagyboldogasszony úti könyvtárában” 

felvett jegyzőkönyv a kötetek átvételéről; Illés László visszaemlékezése: FODOR András: A Kollé- 

gium…, i. m. (18. jegyzet) 332. és a könyvállomány értékelése: 7/1951: Jelentés a könyvtár mű- 

ködéséről 1950. szept. 1-től dec. 31-ig 
52 ITI Archívum 16. fond 16a/1951. 
53 A végrendelet másolatát az OSzK Kézirattára őrzi (Analecta-10.213.), részletét közli B. JUHÁSZ 

Erzsébet: Elek Artúr könyvtárának sorsa. = Magyar Könyvszemle 1976. 1. sz. 146. Elek Artúrról 

megemlékezett GYERGYAI Albert In: Magyar mártír írók antológiája, i. m. (44. jegyzet) 34–36. és 

Forrás 1969. 4. sz. 39–41. 
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dományos Akadémia, ill. az Irodalomtörténeti Társaság hivatott összegyűjteni.”
54

) 
az alapítvány megmaradt könyveit Basch Lóránt Városmajor utcai lakásáról Borsa 
Gedeon szállította az Eötvös Könyvtárba az Országos Könyvtári Központ autó- 
jával.

55
 

1953-ban már a Népkönyvtári Központ közvetítésével kapott a könyvtár 486 kö- 
tetet a feloszlatott Mária Dorothea Egylet Tanítónők Otthonának könyvtárából,

56
 

a kitelepített Kállay Miklós könyvtárából 1171 kötetet (főként a század első fe- 
lének magyar szerzőitől) és az Akadémiai Könyvtárból a Kornfeld család itthon 
maradt könyveiből 84 kötetet.

57
 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaságtól – későbbi cserekönyvek fejében – át- 
vesznek az emigrációba vonult Cs. Szabó László könyveiből 452 kötetet. 

„Azt hittem, az otthon fog legjobban hiányozni idegenben. De azóta megszoktam, 
hogy viharral takarózzam. A magyar vers hiányzik a legjobban … A magyar könyv 
hiányzik a legjobban.”58 

Cs. Szabó visszaemlékezése szerint közel 9000 kötetes könyvtárat hagyott itt- 
hon, mely az üresen maradt Belgrád rakparti lakásból eltűnt, a könyvek további 
sorsáról nem tudunk,

59
 így az is nyitott kérdés, hogyan kerülhettek kötetek az Iro- 

dalomtörténeti Társasághoz. 
A Népkönyvtári Központ folyamatosan küldte a nemzeti tulajdonba vett köny- 

vek elsősorban történelmi és irodalmi tárgykörű ajánló katalóguslapjait, megköny- 
nyítve ezzel a hiánypótlást, s a Könyvalap Bizottság az Eötvös Könyvtárat is föl- 
vette a régi magyar könyvek szétosztási jegyzékébe, így többször válogattak régi 
könyvet a Kiscelli utcai raktárban.

 60
 Természetesen, mint mindenhol e korban, 

jelentős volt a beszámolókban „ideológiai és szovjet” irodalomként említett kö- 
tetekkel és folyóiratokkal való gyarapodás. 

 
54 Basch Lóránt levele Révai József miniszternek és a minisztérium válasza: OSzK Fond 145/18/1 

és 4. Közli: A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok 1941–1951. V. Szerk. TÉGLÁS János. Bp. 

2007. Argumentum, 193–196. 
55 WIX Györgyné: A szerzetesi könyvtárak sorsa Magyarországon 1950–1952. Bp. 1997. /Az 

Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 11./ 34. 
56 ITI Archívum 16. fond 2/1954: Beszámoló a könyvtár 1953. évi működéséről 
57 ITI Archívum 16. fond 66/1954: Az MTA Könyvtárától a Kornfeld-könyvtár anyagából az 

Eötvös Könyvtárnak átadott könyvek jegyzéke.  
58 CS. SZABÓ László: Hódoltsági irodalom. S. a. r. CZIGÁNY Lóránt. Bp. 2008. Mundus Ma- 

gyar Egyetemi Kiadó, 39–40. 
59 ITI Archívum 16. fond 255/1953: Átvételi elismervény és 300/1953: A cserekönyvek jegy- 

zéke. Az elveszett könyvtárat említi: BUDA Attila: „Ősök, barátok, utódok közt vagyok”. Cs. Szabó 

László könyvtáráról. = Irodalomismeret 2005. 4. sz. 24. (Cs. Szabó László külföldön gyűjtött könyv- 

tárát Londonból 1986-ban Sárospatakra szállították, azóta különgyűjteményként őrzik. Feldolgozta 

és bemutatja BARANYAI Katalin: Cs. Szabó László hagyatéki könyvtára. = Tiszáninneni Reformá- 

tus Egyházkerület Tud. Gyűjt. Évkönyve 1989/1990. 38–49). 
60 ITI Archívum 16. fond 73/1954: Berza Lászlónak, a Népkönyvtári Központ vezetőjének ér- 

tesítése (1954. április 21.) 
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Ejtsünk szót végül a veszteségekről is. Az Akadémiához csatolás után az Alkal- 
mazott Matematikai Intézet elszállította a matematika szakcsoportba tartozó köte- 
teket, valamint a fizikai gyűjtemény legértékesebb részét, teljes folyóirat-soroza- 
tokat.

61
 Nem sokkal később az épp kialakított Keleti Gyűjtemény számára vett át 

könyveket az Akadémia főkönyvtárosa, Scher Tibor (maga is orientalista). A gyűj- 
temény fő szervezője Ligeti Lajos volt, aki egykori collegistaként nagyon jól is- 
merte a könyvtárat, tudhatta, mely köteteket tudja átemelni. 

Összegzésként megállapítható, hogy bár a fent tárgyalt évtized hozta a könyv- 
tár életében a legnagyobb változást, a továbbiakban ez a változás volt az, ami 
garantálni tudta a kor körülményei között elképzelhető legnagyobb biztonságot, 
állandóságot. 

VERONIKA MARKÓ 

Bibliothèque du Collège József Eötvös – Bibliothèque Eötvös 
de l’Institut des Études Littéraires de l’Académie des Sciences 

L’histoire d’une décennie décisive (1945–1955) 

Le Collège József Eötvös, fondé en 1895, d’après le modèle de l’École Normale Supérieure de 
Paris, établie pour élever la qualité de la formation des enseignants, avait été installé dans son nouveau 
domicile se trouvant au Mont Gérard de Budapest, et y est resté jusqu’à nos jours. La biblio- 
thèque en était conséquemment développée dès le moment de son inauguration. Son intégrité était 
menacée le plus par les événements survenus dans la décennie entre 1944/45 et 1955. En l944 
l’institution était attaquée grièvement d’abord par la presse de droite, puis au cours du siège de 
Budapest, le bâtiment a subi plusieurs coups tirés, mais grâce au travail dévoué des étudiants et 
des professeurs, relativement peu de livres sont détruits. En 1950 le Collège József Eötvös a été 
supprimé, mais – contrairement aux autres organismes, fondations supprimés à l’époque – sa bib- 
liothèque est resté intégrale, sous l’administration de la Bibliothèque de l’Académie des Siences 
de Hongrie. Sa destinée future restait incertaine au premier moitié des années 50, puis elle est 
devenue partie organique de l’Institut d’Histoire (à partir de 1969, Institut des Études Littéraires), 
formé vers la fin de l’année 1955, et installé dans le bâtiment du Collège. Ainsi la bibliothèque a pu 
survivre, depuis 100 ans jusqu’à nos jours, servant autant les chercheurs de l’Institut et que les étu- 
diants du Collège József Eötvös réorganisé entre-temps. 

 

 
61 ITI Archívum 16. fond 7/1951: Jelentés a könyvtár működéséről 1950. szept. 1-től dec. 31-ig. 
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KÖZLEMÉNYEK 

Középkori pontifikálék Magyarországon.* A latin liturgia az európai kultúra alig fölbecsülhető 

jelentőségű tényezője, amely a késő ókort és a középkort szinte minden tekintetben meghatározta 

és azóta is szorosan kapcsolódik a gondolkodás és a művészet számos területéhez. Az egyházi tudo- 

mányosság hosszú időn keresztül magas színvonalon művelte e liturgia történeti és leíró kutatását, 

de ma már – legalábbis részben – a világi tudományosság felelőssége, hogy ne engedje feledésbe 

merülni ezt az óriási és kiemelkedően értékes örökséget. Ennek oka részben az, hogy a hittudo- 

mányi karokon művelt liturgikai kutatás és oktatás a gyakorlati, illetve lelkipásztori ismereteket 

részesíti előnyben a történeti szempontok rovására (a mai római katolikus szertartásrend ugyanis 

a középkori forrásokkal már csak többszörösen közvetett kapcsolatban van), más részben pedig az, 

hogy az egyházi tudományosság intézményes háttere és az azt művelők száma, átlagos képzettsége 

nem mérhető még a 20. század közepi állapotokhoz sem, nem is szólva a korábbi időszakokról. 

Ezzel szemben a világi tudományok közül például a történelem, a régészet, a művészettörténet, a ko- 

dikológia, a zenetudomány, az irodalomtörténet vagy a kulturális antropológia nem nélkülözheti 

a liturgiatörténet eredményeit. 

A liturgiatörténeti kutatás fő területeit az írott és a tárgyi forrásanyag, illetve a ma is élő, hagyo- 

mányos (főként keleti) liturgikus kultúrák föltárása és vizsgálata jelenti. Ami az írott emlékeket illeti, 

ezek között közvetett és közvetlen forrásokat különböztethetünk meg. A közvetett források a latin 

liturgiáról szóló írott híradások, a közvetlen források magának a latin liturgiának a könyvei. Ez 

utóbbiakat részben a liturgiát szabályozó normaszövegekre, részben a liturgia tényleges szövegeit 

közlő szertartásszövegekre különíthetjük el. A szertartásszövegek a középkorban változatos elren- 

dezésben és műfaji elosztásban éltek, de a középkor végére és a kora újkorra kialakult az a tipológia, 

amely a középkorra visszatekintve is jól használható rendszerezési elvet jelent. Eszerint a teljes 

latin liturgia szövegeit a misszále (mise), a breviárium (zsolozsma), a rituále (áldozópap által ki- 

szolgáltatott szentségek és szentelmények) és a pontifikále (püspök által kiszolgáltatott szentségek 

és szentelmények) tartalmazza. 

A kora újkori pontifikále ugyanakkor egy nyilvánvaló ésszerűsítési folyamat eredménye. A közép- 

kori előzményekből világos, hogy eredetileg a latin liturgia minden misén és zsolozsmán kívüli 

szertartását magába foglalta, sőt kiterjedt a mise és a zsolozsma rendhagyóságaira is. További je- 

lentőségét adja, hogy anyaga átmenetet jelentett a normaszövegek és a szertartásszövegek között, 

amit mind tartalmának leíró elemzése, mind a szövegtörténeti vizsgálat bizonyít. 

 

 

 

 

 
* Készült az OTKA K 78680 kutatási programjának támogatásával. 
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A kutatás nemzetközi előzményei 

A középkori pontifikále története a többi liturgikus könyvhöz képest hamar lezárult. A tridenti 

zsinat határozata nyomán kiadott és az egész római egyházban kötelezőnek kihirdetett Pontificale 

Romanum,1 amely utolsó változatában 1961-ben jelent meg, alig módosított megfelelője volt a 13. szá- 

zad végi, úgynevezett Durantus-féle pontifikálénak2 (a kettő közti átmenet tudományos vizsgálatát 

Marc Dykmans végezte el).3 Így a történeti kutatás egyrészt a Durantus-pontifikále előzményei- 

vel, másrészt a 16. századig vele párhuzamosan élő változatokkal kellett, hogy foglalkozzék. 16.,4 

majd 17–18. századi elődök5 után a római pontifikále előzményeit Michel Andrieu azonosította és 

adta ki mintegy hetven évvel ezelőtt.6 (A 13. századi római pontifikálénak azóta újabb kiadása is 

megjelent.)7 Ezzel párhuzamosan, közel harminc éven át dolgozott az úgynevezett római ordók 

kiadásán is:8 ez a gyűjtemény a már kialakult római liturgia legkorábbi normaszövegeit foglalja 

magába. Fölismerte, hogy a római pontifikále az ordók szertartásszövegekkel való kiegészítése és 

sorozattá rendezése útján jött létre, és fölfedezte, hogy a római ordók, illetve pontifikálék közt az 

összekötő kapcsot a 10. század közepén, Mainzban összeállított Német-római pontifikále jelenti. 

Ennek kiadását előkészítette ugyan, de befejezni már csak tanítványa, Cyrille Vogel tudta Rein- 

hard Elze közreműködésével.9 E maradandó szövegkiadások után is tekintetbe kellett viszont venni, 

hogy a Német-római pontifikále minden népszerűsége dacára nem jelentett központilag elrendelt 

mintakönyvet, így a pontifikále műfaji keretébe illeszkedő ordósorozatok tőle függetlenül vagy 

laza függésben is létezhettek mind az összeállítását megelőző, mind az azt követő időszakban. Az 

ezekre vonatkozó kutatást Niels Krogh Rasmussen alapozta meg tizenegy évvel ezelőtt megjelent 

 
1 Pontificale Romanum Clementis VIII. Pont. Max. iussu restitutum atque editum. Roma, 1595. 

Apud Iacobum Lunam, impensis Leonardi Parasoli et sociorum = SODI, Manlio–TRIACCA, Achille 
Maria: Pontificale Romanum. Editio princeps (1595–1596). Città del Vaticano, 1997. Libreria Edit- 
rice Vaticana. /Monumenta Liturgica Concilii Tridentini 1./ 

2 ANDRIEU, Michel: Le Pontifical Romain au moyen-âge III. Le pontifical de Guillaume Durand. 
Città del Vaticano, 1940. Biblioteca Apostolica Vaticana. /Studi e Testi 88./ 

3 DYKMANS, Marc SI: Le Pontifical Romain révisé au XV siècle. Città del Vaticano, 1985. 
Biblioteca Apostolica Vaticana. /Studi e Testi 311./ 

4 CASSANDER, Gregorius: Ordo Romanus de officio missæ … Köln, 1561; HITTORP, Melchior: 
De divinis catholicæ Ecclesiæ officiis et mysteriis … Köln, 1568.1. , Roma, 1591.2 , Paris, 1610.3 

5 MABILLON, Jean OSB: Benedicti, Beati Petri Canonici, Liber politicus, ad Guidonem de Castello, 
tunc Cardinalem S. Marci, qui postmodum factus est Cælestinus II. In: Museum Italicum. Paris, 
1724. II. 118–154. = UŐ: Musei Italici tomus II. complectens antiquos libros rituales sanctæ Ro- 
manæ ecclesiæ cum commentario prævio in Ordinem Romanum. Paris, 1689. /Patrologia Latina 
78./ 851–1406; MARTÈNE, Edmond OSB: De antiquis ecclesiæ ritibus etc. Antwerpen, 1764. = 
UŐ: De antiquis Ecclesiæ ritibus libri I–IV. Hildesheim, 1967–1969. Georg Olms Verlagsbuch- 
handlung; MURATORI, Ludovicus Antonius: Liturgia Romana vetus … Venezia, 1748. 

6 ANDRIEU, Michel: Le Pontifical Romain au moyen-âge I. Le pontifical Romain du XIIe siècle. 
Città del Vaticano, 1938. Biblioteca Apostolica Vaticana. /Studi e Testi 86./; UŐ: Le Pontifical 
Romain au moyen-âge II. Le pontifical de la curie romain au XIIIe siècle. Città del Vaticano, 1940. 
Biblioteca Apostolica Vaticana. /Studi e Testi 87./; UŐ: Le Pontifical Romain au moyen-âge IV. 
Tables alphabétiques. Città del Vaticano, 1941. Biblioteca Apostolica Vaticana. /Studi e Testi 99./ 

7 GOULLET, Monique–LOBRICHON, Guy–PALAZZO, Éric: Le pontifical de la curie romaine au 
XIIIe siècle. Paris, 2004. Les Éditions du Cerf. 

8 ANDRIEU, Michel: Les Ordines Romani du haut moyen âge. Louvain, 1931–1961. Peeters 
Publishers. /Spicilegium Sacrum Lovaniense 11, 23, 24, 28, 29./ 

9 VOGEL, Cyrille–ELZE, Reinhard: Le pontifical romano-germanique du dixième siècle I–III. 
Città del Vaticano, 1963., 1972. /Studi e Testi 226–227, 269./ 
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összeállításában,10 amelyben a pontifikále műfajának kezdetleges megnyilvánulásait ismertette. 

Az általa vizsgált és bemutatott források mindannyian Nyugat-Európából és az 1000 előtti vagy 

körüli időszakból származtak. 

A téma tehát jelentős nemzetközi háttérrel rendelkezik, de nem tekinthető lezártnak. Andrieu 

és Vogel a pontifikále-hagyomány központi vonulatát tárta föl, Rasmussen pedig a maga válasz- 

totta tér- és időbeli korlátok miatt nem terjeszthette ki érdeklődését Közép-Európára és az első ezred- 

forduló utáni időszakra, jóllehet bizonyítottan éltek ebben a térségben önálló pontifikále-típusok 

egészen a 16. századig. Ezek a pontifikálék nyugat-európai léptékkel mérve nem mondhatók ősi- 

nek, de a közép-európai liturgia- és egyháztörténet eltérő ütemét tekintetbe véve nem lehetetlen, 

hogy a Német-római pontifikálét megelőző, azzal párhuzamos vagy azt átdolgozó fejlemények. 

Ilyen források modern szövegkiadásban csak elvétve jelentek meg. Figyelemreméltó kivétel egy 

11. századi krakkói forrás,11 amelynek azonban sem apparátusa, sem bevezetője nem helyezi a ki- 

adott anyagot a föntebb vázolt, tág kutatástörténeti összefüggésbe. A téma iránti nemzetközi ér- 

deklődés mai föllendüléséről tanúskodik két jelentékeny, egyelőre csak interneten elérhető publi-

káció: a kansasi egyetem kutatói által összeállított pontifikále-katalógus12 és egy vici (Katalónia) 

pontifikále.13 Ezeken kívül csak a Henry Bradshaw Society kiadásában megjelent, angolszász 

pontifikálékról van tudomásunk. 

A kutatás magyarországi előzményei 

A fönnmaradt magyarországi eredetű pontifikále-állomány meglehetősen korlátozott. A mérv- 

adó katalógusok legföljebb öt püspöki ordókat tartalmazó forrásról számolnak be, és ezeknek sem 

mindegyike vált pontifikáleként a szakmai köztudat részévé. Töredékeket a közelmúltig nem sike- 

rült azonosítani; kivételt képez a Budapesti Egyetemi Könyvtár egyik tévesen katalogizált tétele,14 

amelyről a közelmúltban kimutattuk, hogy a Német-római pontifikáléból származik.15 

Az öt fönnmaradt forrás a következő. Az úgynevezett Esztergomi benedikcionále (Zágráb, Met- 

ropolitanska Knjižnica/Bibl. Univ. MR 89.) és Hartvik-agenda (Zágráb, Metropolitanska Knjiž- 

nica/Bibl. Univ. MR 165.) a 11. századból; a Veszprémi pontifikále (Budapest, Országos Széchényi 

Könyvtár Clmæ 317.) a 14. századból; a Filipecz- (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár Mss. 26.) 

és az ifjabb Vitéz János-féle pontifikále (Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana Ottob. Lat. 501.) 

az 1490 előtti, illetve körüli évekből. Tekintve, hogy a pontifikále műfaja eleinte több vagy kevesebb 

püspöki ordó lazán szerkesztett sorozatát jelenti, és hogy a teljesség igénye egyáltalán nem jel- 

lemző a műfaj korai képviselőire, mind az öt kódexet joggal nevezhetjük pontifikálénak. Ami a zág- 

 
10 RASMUSSEN, Niels Krogh OP–HAVERALS, Marcel: Les pontificaux du haut moyen âge. Genèse 

du livre de l’évêque. Louvain, 1998. Peeters Publishers. /Spicilegium Sacrum Lovaniense 49./ 
11 OBERTYŃSKI, Zdzislaw: The Cracow Pontifical (Pontificale Cracoviense Sæculi XI) Cra- 

cow, Jagellonian Library, MS. 2057. Manchester, 1977. C. Nicholls & Company Ltd.–The Philips 
Park Press. /Henry Bradshaw Society 100./ 

12 KAY, Richard: Pontificalia. A Repertory of Latin Manuscript Pontificals and Benedictionals. 
Lawrence, 2007. The University of Kansas. l. http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/handle/1808/4406. 

13 GROS I PUJOL, Miquel dels Sants: El Pontifical Romà de Vic. Vic, Arx. Cap., ms. 103 (XCIII). 
l. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000052%5C00000053.pdf. 

14 MEZEY László: Codices Latini medii ævi Bibliothecæ Universitatis Budapestinensis. Bp. 1961. 
Akadémiai Kiadó. 180: U. Fr. l. m. 208. s. 11/2. „Ordinarius liber canonicorum” fragm. membr. 

15 A középkori Magyarország ordináriuskönyvei. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. Bp. 
2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára. 76–78. 



 Közlemények 245 

Ksz2010-2-06.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:26:00 [245] 

rábi példányokat illeti, ezekre – áttekintő jellegű előzmények után – Kniewald Károly tanulmányai 

irányították a magyar liturgiatörténet figyelmét.16 Ettől kezdve mindkettővel folyamatosan foglalkoz- 

tak a téma szakértői, de a legmaradandóbb eredmények és egyben a téma legalaposabb összefogla- 

lása Szendrei Janka nevéhez fűződnek.17 A Veszprémi pontifikále liturgikus és zenei tartalmának 

elemzése kevésbé előrehaladott. Mindenekelőtt Bartoniek Emma18 és Szigeti Kilián19 írásait kell 

megemlítenünk, majd ismét Szendrei 1997-es tanulmányára hivatkozhatunk,20 amely mind a litur- 

giatörténet, mind a hangjelzés szempontjából archaikusnak ítélte a forrást. Ezen az ösvényen ha- 

ladt tovább, és állapította meg a kézirat egyik ordójának a Német-római pontifikáléval való szinte 

tökéletes egyezését Szaszovszky Ágnes,21 aki készülő doktori értekezését is e forrásnak szenteli. 

A két, 15. századi pontifikále már alig mutat hazai sajátosságokat: mindkettő a Durantus-pontifi- 

kále típusához tartozik, így – magas művészi színvonalon kidolgozott könyvekről lévén szó – első- 

sorban nem a liturgikus filológia, hanem a kodikológia és a művészettörténet foglalkozott velük. 

 A források egységben kezeléséhez és továbbkutatásához a „Monumenta Ritualia Hungarica” 

szövegkiadás-sorozat előkészítése adott indítást 2004–2008-ban. A Déri Balázs irányításával folyó 

kutatás keretei között, az esztergomi liturgia 15. század előtti normaszövegeinek elemzése során 

arra a következtetésre jutottunk, hogy ezekben az egyházi év rendhagyó ordóit (gyertyaszentelő, 

hamvazószerda, nagyhét, húsvét) rögzítő rubrikaanyag egy filológiailag világosan kimutatható, 

11. századi ősre megy vissza. A kutatási témát lezáró monográfiában, amelyet a közelmúltban mint 

PhD disszertációt védtünk meg, ezt az őst a pontifikále műfajához soroltuk és töredékeit a függe- 

lékesen közölt szövegkiadásban állítottuk helyre.22 Ugyanott igyekeztünk bizonyítani a Hartvik- 

agenda Szendrei által még csak valószínűnek mondott magyar, közelebbről esztergomi eredetét. 

A következtetéseket már elővételeztük egy 2005-ös tanulmányban,23 majd 2007-ben nemzetközi 

konferencián tettük őket közzé. Az itt elhangzott összefoglalás angol és magyar nyelvű változatban 

is megjelenés előtt áll.24 Azt is meg kell említenünk, hogy a szövegkiadás referenciaanyagaként 

 
16 KNIEWALD D. Károly: Esztergomi Benedictionale (XI. század). = Magyar Könyvszemle (65.) 

1941. 213–231; UŐ: Hartwick győri püspök Agenda Pontificalis-a. = Magyar Könyvszemle (65.) 
1941. 1–21. 

17 SZENDREI Janka: A „mos patriæ” kialakulása 1341 előtti hangjegyes forrásaink tükrében. 
Bp. 2005. Balassi Kiadó. 

18 BARTONIEK Emma: Az Országos Széchényi Könyvtár 317. sz. középkori kódexéről. = Magyar 
Könyvszemle (47.) 1923. 200–204. 

19 SZIGETI Kilián OSB: Mesko veszprémi püspök Pontificaléja. = Magyar Könyvszemle (96.) 
1972. 5–14. 

20 SZENDREI Janka: A Veszprémi Pontificale mint zenetörténeti forrás. In: Tudomány és művé- 
szet Veszprémben a 13–15. században. Szerk V. FODOR Zs. Veszprém, 1997. 29–41. 

21 SZASZOVSZKY Ágnes: A királykoronázás szertartása a Veszprémi Pontifikáléban. = Miles 
Christi (X/1.) 2008. 91–103. 

22 Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei. PhD disszertáció, 
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktoriskola, Ókortudományi Program 2008. l.  
http://latin.elte.hu/munkatarsak/FM_files/disszertacio.shtml. 

23 „Ligatis natibus”. Egy romlatlan szöveghely tanulságai. = Magyar Egyházzene (12.) 2004/ 
2005. 387–408. 

24 Unknown Fragments of Ordines in Medieval Hungary and Related Central European Churches. 
In: Dom Jean Mabillon figure majeure de l’Europe des lettres. Actes des deux colloques du tricen- 
tenaire de la mort de dom Mabillon. Abbaye de Solesmes, 18–19 mai 2007. Palais de l’Institut, 
Paris, 7–8 décembre 2007. Red. par Jean LECLANT, André VAUCHEZ, Daniel-Odon HUREL. Paris, 
2010. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 671–683. Ua. (magyarul): Ismeretlen ordótöre- 
dékek a középkori Magyarországon és a környező közép-európai egyházakban. = Magyar Könyv- 
szemle (126.) 2010. 3. sz. (közlésre elfogadva). 



246 Közlemények  

[246] Ksz2010-2-06.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:26:00 

bemutatott közép-európai, főként lengyel forrásrészletek alapján joggal lehetett állítani, hogy az 

európai pontifikále-hagyomány központi vonulatától eltérő pontifikále-típusok térségünkben a 16. szá- 

zadig adatolhatók. 

Az ős-pontifikále rekonstrukciója ugyanakkor nem terjedt ki másra, mint az egyházi év ordóira, és 

azoknak is csupán rubrikális szövegeit vette figyelembe. Természetesen adódott tehát a dolgozat- 

ban többször is megfogalmazott igény, hogy a munka egyrészt az egyházi évtől független, szent- 

ségi-szentelményi liturgiák elemzésével folytatódjék, másrészt pedig hogy kiterjedjen magukra 

a szertartásszövegekre. Ebben a vonatkozásban találkozott célkitűzésünk Józsa Attila fölvetésé- 

vel, amely szerint 

„A jövőben kívánatos lenne az európai egyházak processziós kincséből nemcsak 
az énektételekre figyelni szisztematikusan, hanem az imádságok és rubrikák anyagá- 
ra is, […] mert az imádságok árulkodhatnak a középkori egyházi központok közötti 
liturgikus kapcsolatokról, vagy egy-egy szerkönyv útjáról.” 

Józsa egy, a magyar hagyományra jellemző prex elemzésével valóban példaszerűen mutatta be,25 

hogy javaslata mind tárgyi, mind módszertani értelemben megalapozott, mi pedig hozzátehetjük: 

megállapítása nemcsak a processziókra, hanem a misén és zsolozsmán kívüli szertartások összes- 

ségére érvényes. 

A nemzetközi pontifikále-kutatás, a magyarországi forrásfeltáró munka és a sajátos, hazai pon- 

tifikále-hagyományra vonatkozó eredmények után a folytatás alapjául szolgáló munkahipoté- 

zist egyik jegyzetünkben így körvonalaztuk: 

„Szendrei […] kiemeli még, hogy a kódex [ti. a Veszprémi-pontifikále] templom- 
szentelési szertartása rokon a 11. századi, ún. Esztergomi benedikcionálééval. Mivel 
egyik sem az évkör rítusaival foglalkozik, e dolgozat keretei között nem térhetek ki 
rájuk, de mindkettőt hasznos volna elhelyezni a 13. század előtti európai pontifikále- 
hagyomány tágabb összefüggésében. Véleményem szerint e két forrás a Hartvik-agen- 
dával (és az annak bővebb redakcióját megőrző, további Pontificale Strigoniense- 
forrásokkal) kiegészítve elvezetne az esztergomi ős-pontifikále megközelítőleg teljes 
alakjához.”26 

Hozzá kell tennünk, hogy ezzel a sajátosan magyar liturgia első önálló forrásához jutnánk. 

A továbbkutatás útjai 

A jövőben ránk váró feladat a föntebb írtaknak megfelelően a Magyarországon eddig kevéssé 

alkalmazott, nemzetközi kutatási eredmények megismertetése (magyar fordítások, összefoglalók útján), 

a középkori magyar pontifikále-hagyomány mérvadó forrásainak kiadása, a föltételezett ős-pontifi- 

kále lehető legteljesebb mértékben való helyreállítása, a műfaj európai előzményeivel és párhuzamaival 

való összevetése, illetve további, sajátosan közép-európai pontifikále-típusok fölfedezése. 

Mérvadó forrásnak tartjuk az Esztergomi benedikcionálét, a Hartvik-agendát és a Veszprémi 

pontifikálét: ezek kritikai kiadásra való előkészítése már megindult, és megjelenésük is biztosítva 

van a „Monumenta Ritualia Hungarica” sorozat keretei között, amelynek két első kötete nemrég 

 
25 JÓZSA Attila: Máriás prefáció a gyertyaszentelés szertartásában a középkori Magyarország 

liturgikus forrásaiban. = Præconia (2.) 2007. 13–21. 
26 I. m. (22. jegyzet) II. 3. 147. jegyzet. 



 Közlemények 247 

Ksz2010-2-06.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:26:00 [247] 

látott napvilágot.27 A Filipecz- és az ifjabb Vitéz János-féle pontifikálék valószínűleg jelentéktelen 

saját anyagot tartalmaznak, így teljes szöveggel való kiadásukra nincs szükség, de kapcsolatukat 

a magyarországi hagyománnyal föl kell tárni, és az esetleges pozitív eredményeket tanulmányban 

vagy kivonatos közlésben érdemes közzétenni. Az előtanulmányokat és a részleteredményeket fo- 

lyóiratcikkekben kívánjuk bemutatni, a kiadások megjelentetése után pedig monografikus össze- 

foglalását adnánk a magyarországi pontifikále történetének. 

A kutatás eredményeképpen a normaszövegek után egy újabb liturgikus könyvműfaj teljes ma- 

gyarországi emlékanyaga válnék elérhetővé és kerülne széles földrajzi és történelmi összefüggésbe. 

Várhatóan sikerülne kimutatni, hogy a születő magyar egyházi kultúra a külföldi mintákat figye- 

lembe véve, de egyszersmind saját alkotóerejét is latba vetve olyan szövegkorpuszt szerkesztett, 

amely a kor szokása szerint az egyetemes európai mintákkal a legszorosabb folytonosságot tartotta, 

mégis jelölőjévé és hordozójává vált egy újonnan született keresztény királyság önazonosságának. 

Hazai szempontból a középkori művelődés egyik, valamelyest elhanyagolt területe találna így 

magas színvonalon és hosszú távon működő műhelyre a „Monumenta Ritualia Hungarica” forrás- 

kiadvány-sorozata révén. Európai szempontból Magyarország, és vele együtt egész Közép-Európa 

és az első ezredfordulót követő időszak meghatározó módon kerülhetne be a középkori liturgia- 

történet és a hozzá kapcsolódó latin filológia látókörébe. 

FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN 

Zsámboky-kiadványok és hozzá írt versek a British Libraryben. A londoni British Library 

számos Zsámboky János kiadványa közül kettő érdemel különös figyelmet. Ezek közül a korábbi 

az Obsidio Zigethiensis c. Szigetvár két évvel korábbi ostromáról szóló, 1558-ban Bécsben kiadott 

latin nyelvű krónika, amelyet a szerző Horváth Stansith Márknak ajánl. Ez az 1315.k.3 jelzet alatt 

számon tartott mű a prózai szövegen kívül egy verset is tartalmaz, ennek a címe „In Optatissimum 

Divi Caesaris Ferdinandi Vienam Reditum” − a vers Ferdinánd császárt mint a török elleni hábo- 

rúk hősét dicséri („Quis potent Thurcam, nisi te superare ferocem_/ Unica spes in te, subsiumque 

pater”). Ennek a már korábban ismert és a szakirodalom által is számon tartott kiadványnak (RMK 

III 450) az az érdekessége, hogy bár a nagyalakú füzet zöld kötése minden bizonnyal tizenkilence- 

dik századi, maga az Obsidio dedikációs példány, amelyet Zsámboky magának az 1564-től uralkodó 

Miksa császárnak adott dedikálva! A címlap alján ugyanis ez áll a nagyszombati humanista jelleg- 

zetes kézírásával: „Serenissimo ac Illustrissimo Regi Maximiliano dno dno, suo Clementissimo, 

Sambucus”. Ez az ajánlás szó szerint megegyezik az ugyanebben az évben a császárnak dedikált két 

Platón-dialógusok kézzel írt ajánlásával. Ebből a ritka kiadványból az RMK szerint csak Bécsben 

van példány.1 Arra vonatkozólag, hogyan került ez füzet a British Library gyűjteményébe, ez idő 

szerint nincs közelebbi információnk. 

II. Miksa császár uralkodásához sokan fűztek jó reményeket, már csak amiatt is, mert a trónra 

lépő császárnak az volt a híre, hogy a protestánsokhoz hajlik, és nem hajlandó őket üldözni a római 

 

 

 
27 DÉRI Balázs: Missale Strigoniense 1484. Bp. 2008. Argumentum Kiadó. /Monumenta Ritualia 

Hungarica 1./; FÖLDVÁRY Miklós István: Ordinarius Strigoniensis. Impressum pluries Nurenbergæ, 
Venetiis et Lugduni annis Domini 1493–1520 (RMK III Suppl. I 5031, RMK III 35, 134, 165, 166, 
238). Bp. 2009. Argumentum Kiadó. /Monumenta Ritualia Hungarica 2./ 

1 [ZSÁMBOKY János] Sambucus: Dialogi Duo Platonis. Viennae, 1558. (RMK III 451) 
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látott napvilágot.27 A Filipecz- és az ifjabb Vitéz János-féle pontifikálék valószínűleg jelentéktelen 
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lyóiratcikkekben kívánjuk bemutatni, a kiadások megjelentetése után pedig monografikus össze- 

foglalását adnánk a magyarországi pontifikále történetének. 

A kutatás eredményeképpen a normaszövegek után egy újabb liturgikus könyvműfaj teljes ma- 

gyarországi emlékanyaga válnék elérhetővé és kerülne széles földrajzi és történelmi összefüggésbe. 

Várhatóan sikerülne kimutatni, hogy a születő magyar egyházi kultúra a külföldi mintákat figye- 

lembe véve, de egyszersmind saját alkotóerejét is latba vetve olyan szövegkorpuszt szerkesztett, 

amely a kor szokása szerint az egyetemes európai mintákkal a legszorosabb folytonosságot tartotta, 

mégis jelölőjévé és hordozójává vált egy újonnan született keresztény királyság önazonosságának. 

Hazai szempontból a középkori művelődés egyik, valamelyest elhanyagolt területe találna így 

magas színvonalon és hosszú távon működő műhelyre a „Monumenta Ritualia Hungarica” forrás- 

kiadvány-sorozata révén. Európai szempontból Magyarország, és vele együtt egész Közép-Európa 

és az első ezredfordulót követő időszak meghatározó módon kerülhetne be a középkori liturgia- 

történet és a hozzá kapcsolódó latin filológia látókörébe. 

FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN 

Zsámboky-kiadványok és hozzá írt versek a British Libraryben. A londoni British Library 

számos Zsámboky János kiadványa közül kettő érdemel különös figyelmet. Ezek közül a korábbi 

az Obsidio Zigethiensis c. Szigetvár két évvel korábbi ostromáról szóló, 1558-ban Bécsben kiadott 

latin nyelvű krónika, amelyet a szerző Horváth Stansith Márknak ajánl. Ez az 1315.k.3 jelzet alatt 

számon tartott mű a prózai szövegen kívül egy verset is tartalmaz, ennek a címe „In Optatissimum 

Divi Caesaris Ferdinandi Vienam Reditum” − a vers Ferdinánd császárt mint a török elleni hábo- 

rúk hősét dicséri („Quis potent Thurcam, nisi te superare ferocem_/ Unica spes in te, subsiumque 

pater”). Ennek a már korábban ismert és a szakirodalom által is számon tartott kiadványnak (RMK 

III 450) az az érdekessége, hogy bár a nagyalakú füzet zöld kötése minden bizonnyal tizenkilence- 

dik századi, maga az Obsidio dedikációs példány, amelyet Zsámboky magának az 1564-től uralkodó 
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zetes kézírásával: „Serenissimo ac Illustrissimo Regi Maximiliano dno dno, suo Clementissimo, 
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anyaszentegyház nevében. Az Emblemata 1564-es első és 1566-os bővített kiadását Zsámboky 

János Miksának ajánlja, akihez „Quis tibi tam iuveni divinos fundit honores…” kezdősorral hosz- 

szú latin panegirikuszt ír, s benne természetesen kitér arra, ami a Habsburg-párti, de hazafias érzel- 

mű magyaroknak a legfontosabb, − a török elleni harcra. „Te quoque Pannoniae fines tot cladibus 

usque / Afflictae, Regem poscunt, donantve corona…”2 Más kérdés, hogy ez a Habsburg uralkodó 

sem felelt meg a magyarok elvárásainak − az 1566-os török hadjárat sikere és az, hogy végül is 

nem sikerült sereget küldenie Zrínyi Miklós, illetve Szigetvár felmentésére, világosan megmutatta 

a császári hatalom korlátait. Az Európát korábban beutazó „kozmopolita” Zsámboky mindenesetre 

éppen 1564-ben telepedett le Bécsben, ahol jó fizetéssel kinevezték a császár udvari történetírójává, 

de ugyanakkor orvosi gyakorlatot is folytatott.3 

A másik Londonban található kiadvány Herberstein báró Zsámboky által 1566-ban kiadott gyász- 

antológiája. Ennek az Epistola et Epitaphia de Obitu… Baronis Herberstein című 9 lapos műnek 

két kiadása van, az augsburgi (RMK III 546) és a bécsi. Az utóbbiról, ahol a címben a báró neve 

„Herberstain”-nak van írva, az RMK korábban csak hírt adott (RMK III 549) és nemrégen a Pótlások 

próbálták ezt pontosítani RMK III 5309 alatt. Azonban még ez az utóbbi kiadvány sem írta le 

részletesen a fenti kis Sambucus-kötetet. 

Sigismund von Herberstein 1486-ban született, és 1566. március 28-án halt meg Bécsben. Fon- 

tos diplomatája volt a Habsburg-birodalomnak, számos alkalommal megfordult Magyarországon,4 

két ízben is járt Moszkvában, és második követségéről nagysikerű emlékiratot írt. Ez a Rerum Mosco- 

viticarum Commentarii című mű 1549-ban jelent meg először Bécsben, és vált Európa szerte 

kedvelt olvasmányává a Kreml akkori lakói iránt érdeklődő más nemzetiségűeknek. Még az 16. szá- 

zadbeli angol utazó, George Turberville is hivatkozik „Sigismundus”-ra egyik Oroszországból kül- 

dött verses levelében.5 Herberstein idősebb korábban barátkozott a már ismert és jó nevű Zsám- 

bokyval – ez a barátság késztette Miksa történetíróját arra, hogy kis gyászantológiában állítson 

emléket a jeles diplomatának. 

Az Epistola et Epitaphia… bécsi kiadását Caspar Stainhofer készítette. Maga a szöveg egy, 

a halál erejét jelző mondattal kezdődik: „Sic mors vitalis vitam mortalem superat”. Ezután jön egy 

több lapos latin levél Herbersteinről Johannes Andreas Schwambach királyi titkárnak, Sambucus 

igen kedves barátjának (amico carissimo) ajánlva. Ez ugyanaz a „Schuanbach”, akinek az Emble- 

mata 1566-os kiadásában „Mediocribus vere partis” feliratú emblémát dedikál Zsámboky.6 Ezek 

után a kiadvány Zsámboky tízsoros görög versével folytatódik, majd egy 48 soros latin verssel, amely- 

nek „In eusdem obitum” a címe. Ehhez csatlakozik négy rövid latin prózai szöveg, egyszer „Via- 

tor”, illetve három ízben „Aliud” címmel. Az egész kiadvány tehát Zsámboky műve − nem tudni, 

miért készült belőle két verzió – miután az augsburgi kiadást is kézbe vehettem az Országos Szé- 

chényi Könyvtárban, úgy találtam, hogy a két kiadás között teljes a hasonlóság. Lehetséges, hogy 

 

 

 
2 [ZSÁMBOKY János] Ioannes Sambucus Tirnaveniensis: Emblemata. Altera editio, Antverpiae, 

1566. 8. 
3 A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp. 1964. Akadémiai Kiadó, 

291. 
4 TARDY Lajos: Régi hírünk a világban. Bp. 1979. 67. Uo. Tardy tévesen 1547-et adja meg a moszk- 

vai útleírás első megjelenésének dátumául. 
5 Turbervillenek 1568-ban írt leveleit először Richard Hakluyt közölte The Principall Navi- 

gations…c. 1598-ben kiadott nagy útleirás-gyűjteményének egyik kötetében. 
6 [ZSÁMBOKY János] Ioannes Sambucus Tirnaviensis: Emblemata. Altera editio, Antverpiae, 

1566. 228. 
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az augsburgi kiadás az évenként megtartott nagy frankfurti könyvvásárra készült, hiszen amint 

már jeleztem, az útleíró Herberstein híre bejárta az egész akkori Európát. 

Mint ahogy Zsámboky Jánosnak is sok tisztelője volt nemcsak az akkori „két Pannóniában”, 

hanem annak határain kívül is. Ezek közé tartozott az a sokoldalú Nicolaus Reusner, aki számos 

magyar tárgyú kiadvánnyal gazdagította a tizenhatodik századi irodalmat − igaz, ezeknek többsége 

„turcica” volt, tehát a magyarok Reusnert főleg, mint a törökök ellenfelei érdekelték.7 Volt azon- 

ban egy-két olyan magyar tudós barátja vagy ismerőse is, akit a jogtudós-költő Nicolaus Reusner 

fölöttébb tisztelt: Sambucus ezek közé tartozott. Amikor Reusner 1581-ben egyszerre három kis 

kötet latin verset adott ki a Duna melletti (latin nevén „Lavingának” nevezett) Launingenben, mind 

a háromban közölt egy-egy Sambucushoz írt epigrammát, illetve az egyik függelékében egy 1581. 

március 26-án Bécsből keltezett Zsámboky-levelet. 

Az első, Insomniae, sive Noctes Iuniae entheae c. kis kötetben a XXX. számú, lakonikus kis 

epigramma szól Sambucushoz: „Vita, via est, farago viae, sunt cura, dolorque,/ Et labor, at mors 

est ultima meta viae”8 A második, ugyancsak Launingenben kiadott kötet címe Etesiae, sive Apinoe 

Therinae. Itt a XXV. számú négysoros epigramma nevesíti Zsámbokyt: 

„Si fit luxuriosus egens: si dives avarus: 
Iniustusve potens sit: petulansve senex: 
Quattor haec, anima est quorum SAMBUCE superba, 
Sunt invisa homini, sunt odiosa DEO”9 

Végül a harmadik, már 1581 őszén kiadott és az Ernest Frigyes badeni hercegnek ajánlott kis 

versgyűjteményben, a Therothermae-ben, Reusner mint orvost tiszteli meg Zsámbokyt, egy ilyen, 

megint csak a halálról faragott kétsorossal: „Sit mors certa licet: mortis latet hora, diesque; / At 

suprema venit, mors sua, cuique dies”.10 Lehet, hogy Zsámboky János már ekkor betegeskedett, 

s erről elérték a hírek a nála néhány évvel fiatalabb Nicolas Reusnert – mindenesetre ő majdnem 

húsz évvel élte túl tudós magyar barátját, csak 1602-ben halt meg. Nicolas Reusner halála után 

egy évvel, 1603-ban adta ki fia, Elias, Frankfurtban azt a vaskos szöveggyűjteményt, amellyel emlé- 

ket állított az akkor már szász királyi és császári tanácsos apjának, Nicolasnak, a szakirodalomban 

ismert Rerum Memorabilium in Pannonia sub Turcarum Imperatoribust.11 

GÖMÖRI GYÖRGY 

 

 

 

 

 

 
07 Ilyen műve az Epistolarum Turcarum, libri V. Frankfurt a. Main, 1598. RMK III 7475  
08 Ad Ioan. Sambucum, Caes.Histor. & Consil., Nicolas Reusneri Iuriscosulti Insomniae… 

Lavingae, 1581. számozatlan. Ugyanebben a kötetben van egy Dudith Andráshoz intézett epi- 
gramma is. (Ep. XII.) 

09 Ad Ioannem Sambucum, Caes. Cons., Nicolas Reusneri Leorini Silesii Etestiae sive Apinoe 
Therinae, Lavingae, 1581. számozatlan. 

10 Ioanni Sambuco Med(ico), [REUSNER, Nicolas] Nicolai Reusneri Leorini Silesii: Therother- 
mae, sive Aquae Ferinae. Lavingae, 1581. számozatlan. 

11 REUSNER, Nicolas: Rerum memorabilium in Pannonia … Frankfurt a. Main, 1603. Impensis 
Claudii Marnii et haeredum Ioannis Aubrii, (RMK III 7498). Példánya az OSzK és Wolfenbüttel 
mellett a British Libraryben. 
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Az ördög bibliája.1 Az Egyetemi Könyvtár régi könyvei között található egy 1585-ben Lyonban 

megjelent nyomtatvány, amelynek kötéstáblájából nemrégiben néhány kártyalap töredéke került 

elő. A sors iróniája, hogy a könyv úgynevezett „flores Bibliae”, azaz különféle bibliai idézetek 

gyűjteménye, így tehát a Szentírás és az ördög bibliája a szemünk előtt jelenik meg harmonikus 

egységben. Ez persze csak véletlen, könyvtörténeti komédia: Ráth-Végh István szokott ilyen kurio- 

zitásokkal szórakoztatni bennünket. Ha azonban hozzátesszük, hogy a most előkerült kártyalapok 

talán a legkorábbiak Magyarországon, akkor könnyen belátjuk, hogy a magyar közgyűjtemények 

egy igen értékes, egyedülálló kincséről fogunk beszélni. 

A kártya feltalálásának dicsőségét a kínai, az egyiptomi, az indiai és az arab kultúra egyaránt 

magáénak vallja.2 S hogy a játék mikor került el Európába, arra nézve is számos teória létezik. 

Egy 1472-ben Augsburgban megjelent ősnyomtatvány3 1300-ra teszi németországi megjelenését. 

Már 1341 előtt ismerte a kártyázást a A róka regénye címmel ismert francia állateposz4 is. Johannes 

Theutonicus domokos szerzetes 15. századi másolatban fennmaradt kézirata szerint „hinc est quod 

quidam ludus, qui ludus cartarum appellatur, hoc anno ad nos [Basel] peruenit, scilicet anno do- 

mini M.CCC.LXXVII.”5 A 15. századi krónikaíró, Covelluzo pedig – egykorú forrásokra hivat- 

kozva – azt írja: „a szaracénok országából származó kártyajátékot, melyet ott arabul naibnak ne- 

veztek, egy Hayl nevű mór 1379-ben vezette be” Itáliába.6 Bármelyik feltevést fogadjuk is el, három 

dologban mindegyik közös: a kártyázás Keletről származott, Itália kikötőiből terjedt el Európában, 

megjelenésének ideje pedig a középkor és a reneszánsz fordulója, az az időszak, amely felszaba- 

dítja a középkorban is határozottan meglévő, de elnyomott játékkedvet. 

Pontosan azt sem tudni, hogy a kártya a társadalom mely rétegét hódította meg először. Luxem- 

burgi Vencel és Brabanti Johanna 1379 körül komoly összeget fizetett azért a színes kártyacso- 

móért, „qui ludus cartarum apellitur”,7 míg a kártyatörténet legtöbbet idézett legendája szerint az 

első színes és arannyal festett kártyákat Jacquemin Gringonneur festette volna 1392-ben az elme- 

beteg VI. Károly francia király felvidítására.8 Valószínűbb azonban, hogy a kártyajáték a kikötői 

kocsmákból indult diadalmas útjára. Az említett francia verses regényben bordélyházi örömlá- 

nyok játszották. Marseille-ben 1381-ben egy Alexandriába készülő kereskedő a jegyző előtt köte- 

 

 
1 Elhangzott 2009. április 29-én az SZTE BTK Kari Tudományos Napján 
2 A kártya történetére összefoglalóan WILLSHIRE, William Hughes: A descriptive catalogue of 

playing and other cards in the British Museum. London, 1876. Repr. London, 2005.; D’ALLEMAGNE, 
Henry-René: Les cartes à jouer du XIVe au XXe siècle. Paris, 1906. Repr. Bologna, 1975.; ZOL- 
NAY Vilmos: A kártya története és a kártyajátékok. Bp. 1928.; KOLB Jenő: Régi játékkártyák. Bp. 
1939. Repr. Bp. 1984.; ENDREI Walter–ZOLNAY László: Társasjáték és szórakozás a régi Euró- 
pában. Bp. 1986.; HOFFMANN, Detlef: Kultur- und Kunstgeschichte der Spielkarte. Marburg, 1995.; 
GOGGIN, Joyce: The playing card’s progress: a brief history of cards and card games =  
http://reconstruction.eserver.org/061/goggin.shtml (2009.11.13.) 

3 HAIN, Ludwig: Repertorium bibliographicum. Vol. II. pars I. Stuttgartiae–Lutetiae Parisio- 
rum, 1831. 9187. 

4 Le roman de Renart le contrefait. Ed. Gaston RAYNAUD, Henri LEMAITRE. Paris, 1914. 141. 
/7. branche. 36045./ 

5 HOFFMANN von Fallersleben, August Heinrich: Horae Belgicae. VI. Vratislaviae, 1838. 175. 
6 WILLSHIRE: i. m. (2. jegyzet) 8. 
7 JANSSEN, Han: De geschiedenis van de speelkaart: een standaard-werk over de vele facetten 

uit de rijke geschiedenis van de speelkaart. Rijswijk, 1985. 114. 
8 CHATTO, William Andrew: Facts and speculations on the origin and history of playing cards. 

London, 1848. 76–77.; BOITEAU D’AMBLY, Paul: Les cartes a jouer et la cartomancie. London 
1859. 52–59; ZOLNAY: i. m. (2. jegyzet) 115–116. 

Megváltozott a mezőkód

http://reconstruction.eserver.org/061/goggin.shtml
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lezte magát, hogy sem az úton, sem hazatérve 8 napig nem forgatja az ördög bibliáját. Ugyancsak 

Franciaországban egy 1397. évi rendelettel az iparosok asztaláról söpörték le a kártyákat. A mün- 

cheni Staatliche Graphische Sammlung egyik 15. századi fametszetén pedig azt látjuk, hogy a férfiak 

és nők egyaránt kedvelték.9 Társadalmi „veszélyessége” eleinte csekély volt: 1393-ban például 

a firenzei Morelli még mint hasznos és kellemes szórakozást ajánlja gyermekek részére.10 Való- 

színűleg azért, mert a gyors kizsebeléssel járó kockajátékkal szemben mégiscsak gondolkodást 

igénylő stratégiai játéknak számított. Népszerűsége azonban rohamosan nőtt, és miután megjelen- 

tek a nagyobb vesztési lehetőséggel járó, hazardírozáson alapuló játékok, illetve a Villon Nagy 

testamentumában is emlegetett manipulált kártyalapok, a 14. század végére a kártyákra pingált figu- 

rák a hatóságok számára már a leplezett gonoszságot szimbolizálták. 

Tiltásokban ezért nem is volt hiány. 1382 körül Nürnbergben, 1384-ben Valenciában, 1397- 

ben Ulmban és Leidenben, ugyanebben az évben Spanyolországban, 1400-ban pedig Augsburgban 

tiltják meg a kártyázást, és a sort még hosszan lehetne folytatni.11 Hogy volt-e foganatja, nem tudjuk. 

Mindenesetre 1423-ban Sienai Szent Bernát a bolognai San Petronio-templom lépcsőjéről prédi- 

kálva így suhogtatta pálcáját: 

„A breviárium elítéli a kártyákat, amelyekre különböző alakokat pingálnak, amely- 
lyel pedig a leplezett gonoszságot jelenítik meg; úgymint: a dénárok a fösvénységet, 
a botok az ostobaságot avagy kegyetlenséget, a kelyhek vagy kupák a részegséget és 
falánkságot, a kardok a gyűlöletet és a háborút. A királyok s királynék pedig elöljárói 
ezeknek a fenti bűnöknek, az alacsonyabb s magasabb rangú lovagok pedig a buja- 
ságot és a szodómiát nyíltan hirdetik”.12 

Bernini szerint ennek a prédikációnak olyan nagy volt a hatása, hogy a hívek odahordták és el-

égették kártyáikat. Egy hívő így borult Szent Bernát lábai elé: „Atyám, én nem tanultam más mes-

terséget, mint a kártyafestést, és ha te most ezt elveszed tőlem, családom is, én is éhenha- 

lunk”. „Si nescis aliud pingere?” – „Nem tudsz mást festeni? Fessél ilyen képet!” és ezzel egy lapra 

napot rajzolt Jézus monogramjával.13 

Ugyanebben az időben Kapisztrán Szent János németországi útja során a játékok, főként a kocka 

és a kártya ellen prédikált. 1452-ben Szent Lőrinc napján a nürnbergi piactéren olyan – szó sze- 

rint – gyújtó hatású beszédet mondott, hogy a bűnbánó lakosság 2640 ostáblát, 40 000 kockát és 

nagyszámú kártyát hordott máglyára – ahogy ez Hans Schäufelin fametszetén is látható.14 A fe- 

rences prédikátor egyébként bejárta egész Németországot, s mindenütt a szerencsejátékokat osto- 

rozta. 1456 körül Magyarországra is eljutott, sőt Szegeden az alsóvárosi ferencesek vendégeként 

tartózkodott, és valószínű, hogy itt is igyekezett a játékszenvedéllyel megfertőzött népet a bűn- 

bánat útjára vezetni. Mentségéül szolgáljon, hogy útját nemcsak lángoló kártyahegyek, vagy ami 

ennél szomorúbb: eretnek- és zsidópogromok kísérték, hanem a nándorfehérvári ütközetben ke- 

resztjét magasra emelve vezette a lelkes magyar sereget a meglepett törökre. 

 
09 ENDREI–ZOLNAY: i. m. (2. jegyzet) 43. 
10 JESSEL, Frederic: A bibliography of works in English on playing cards and gaming – HORR, 

Norton Thownshend: A bibliography of card-games and of the history of playing-cards. Repr. Mont- 
clair, 1972. 54. 

11 Vö. http://www.wopc.co.uk/history/earlyrefs.html (2009. 11. 13.) 
12 ZOLNAY: i. m. (2. jegyzet) 56–57.; ENDREI–ZOLNAY: i. m. (2. jegyzet) 43. 
13 SINGER, Samuel Weller: Researches into the history of playing cards. London, 1816. 24. 
14 JOHANNES Capistranus: Vita Johanni Capistrani. Sermones eiusdem. Augustae Vindelicorum, 

1519. Címkép 

Megváltozott a mezőkód
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Nálunk a kártyázás első írásos emlékét 1537-ből Körmöcbánya, 1544-ből pedig Besztercebá- 

nya tiltó rendelkezései tartották fenn. Kolozsváron a szőcslegények 1560. évi szabályzata szerint 

„valamely legény kártyát, avagy vefelét (kockát) játszodnék, bírsága 50 dénár”. A szerencsejáték 

egész Erdélyben népszerű lehetett, mert a kártyázást és a kockázást 1577-ben a brassói városatyák 

is szigorúan büntették. A tilalmak persze nem sokat értek. 1588-ban a kolozsvári városi statutum 

szerint: ha „chak koennyen akar it ez Varosban Eelny kartuia Jatzasban korchomakon az Leghe- 

niek, …azokat eo kgme az kalitkaba tetesse”. 1614-ben Szepes vármegye tiltja meg a kocka- és 

kártyajátékokat. Kőszeg városa 1649-ben úgy rendelkezik, hogy „Senki nyolc óra után télen, az 

mikor megharangozzák, bort ne korcsmároljon 5 funt pénz bírság alatt. Koczkás kártyásjátszók 

pedig, ha megtapasztaltatnak, azok is 5 funt pénzzel büntettetnek”. Pozsony 1654-ben a városon 

kívülre száműzi a játékot, 1667-ben pedig egy késmárki rendelet inti mértékletességre a polgársá- 

got a kártyázás és a dohányzás tekintetében.15 

A kártyások természetesen a szószékről is dörgedelmes szavakra számíthattak. „A tékozlás 

kedig az, midőn az ki leg szüksegesb dolgait el hagyuan … hiaba valo dolgokra költi marhaiat, … 

iatekra, kotzkara … kartyara, … es egyeb holmi szükseg nelkül valo maga mutogatasra” – prédi- 

kálja 1584-ben Bornemisza Péter.16 „Nemelyec az éczakákat dorbezolással, koczka, kartya jadzás- 

sal mulattyác el” – panaszkodik Prágai András 1628-ban megjelent Guevara-fordításában.17 Vi- 

szont épp a játék népszerűségével magyarázható, hogy a kártyametaforát hitvitázó irodalmunk is 

szívesen használta. Pázmány Péter szerint „a kiket halálra itíltek és tömlöcben tartanak, nem csak 

akkor kínlódnak, mikor vagdaltatnak, hanem, ha kockát vagy kártyát jádczanak is, szünetlen gyöt- 

rődnek.”18 Másutt azt írja: „Nem kártya az szent irás, nem jáccótársaid a szentek, a lelki dolgok 

között ne makktronfoskoggyál”. 1666-ban jelent meg a jezsuita Kis Imre Pósaházi János ellené- 

ben írt Tök, mak, zöld tromfiára Posaházinak veres tromf című munkája,19 s ugyanebben az évben 

került ki a nyomdából Czeglédi István református lelkész könyve: Egy veres tromfosdit iádtzó San- 

dal barátomnak, játék elvesztéseért valo meg-piricskeltetése.20 Az ördög bibliáját persze nálunk 

sem csak a kocsmában vagy a köznép otthonában forgatták. Wesselényi Ferenc nádor Szécsi Má- 

riával gyakran rendezett ünnepségeket, ahol főként kártyázással múlatták az időt,21 és tudjuk, hogy 

Zrínyi Péter horvát bán, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós öccse, aki könyvjegyzékének tanúsága 

szerint széles műveltségű főúr lehetett,22 maga is szívesen kártyázott. 

A legrégibb fennmaradt kártyákon az úgynevezett olasz-spanyol színek szerepelnek. Ezeket az 

olasz, spanyol és portugál nyelvterületeken, illetve Franciaország déli részén használták. Az itáliai 

kártyatípust aztán a 15. század második felére Franciaországban a francia, a német nyelvterületen 

és Európa középső részén a német színjelzésű kártyák váltották fel. Számunkra most csak az 

 

 
15 ZOLNAY: i. m. (2. jegyzet) 209–218. 
16 BORNEMISZA Péter: Prédikációk egész esztendő által minden vasárnapra rendeltetett evan- 

géliumból. Detrekő, 1584. (RMNy 541.) 548. 
17 DRASKOVICH János–PRÁGAI András: Fejedelmeknek serkető órája. Bártfa, 1628. (RMNy 

1400.) 764. 
18 PÁZMÁNY Péter: A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és egynehany 

innepekre rendelt evangeliomokrúl predikációk. Posomban, 1636. (RMNy 1659.) 29. 
19 SZABÓ Károly: Régi magyar könyvtár. I. Bp. 1879. 1051. (A továbbiakban: RMK) 
20 RMK I. 1052. 
21 ZOLNAY: i. m. (2. jegyzet) 182. 
22 Magyarországi magánkönyvtárak. II. 1588–1721. S. a. rend. FARKAS Gábor, VARGA András, 

KATONA Tünde, LATZKOVITS Miklós. Szeged, 1992. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi moz- 
galmaink történetéhez 13/2./ 53–57. 
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utóbbiak a fontosak, mivel Magyarországon elsősorban a német lapokat forgatták, és a hazai köz- 

gyűjteményekben található legrégebbi kártyalenyomatok is ebből a típusból származnak. 

Biztos, hogy eleinte német földön is az olasz kártya hódított. Az említett Das Gulden Spil című 

ősnyomtatvány szerint VII. Henrik német császárnak az itáliai hadjáratból hazatérő katonái hoz- 

ták magukkal.23 1441 körül már olyan nagy mennyiségben másolták, hogy a velencei kártyakészí- 

tők közösen léptek fel a délnémet exporttal szemben. Egy 1474. évi ulmi krónika szerint a kártyák 

„wurden leglenweis [kis hordókban] in Italien, Sicilien und übers Meer geschickt, gegen Specereien 

und andere Waaren verstochen wurden”.24 Nem tarthatott tehát soká, amíg a kártyakészítők az olasz 

színektől elszakadva önálló német színeket rajzoltak. A legkorábbi német kártyákat még átmeneti, 

ma már nem használatos színek díszítik. A Meister der Spielkarten néven ismert 15. századi 

rézmetsző kártyáin például állatfigurák, a P. W. jellel ismert kölni mester kerek kártyáin papagáj, 

nyúl, szekfű és rózsa, Meister E. S. lapjain pedig sisak, pajzs, címer, állat és virág látható.25 Ma- 

gyar szempontból is érdekes az a bécsi úgynevezett „udvari kártya”, amelynek színeit a magyar, 

német, francia és cseh címerpajzzsal jelezték.26 A kezdeti próbálkozások után a 15. század köze- 

pére alakult ki az általánosan ismert német színegyüttes, amely az olasz tarokkhoz hasonlóan 

a társadalmi rétegződést vette alapul. A parasztságot a makk, a középosztályt a „zöld”-nek ismert 

levél, a papságot a szív, nemességet pedig a nálunk „tök”-nek nevezett csengő szimbolizálta. Ez 

utóbbi egyesek szerint a solymászat kelléktárából, mások szerint inkább a főrendűek ruháit díszítő 

csengettyűkből származott el. Voltak persze regionális típusok: Svájcban a szív és a levél helyett 

rózsát és címert használtak, míg a 17. században kialakult bajor kártyalapokat apró zsánerképek 

díszítették. Ez utóbbival például a már megszűnt úgynevezett soproni kártyatípus mutat rokonságot.27 

 Amilyen kiforratlan eleinte a kártyák színjelzése, olyan változatos a játszmák felépítése és a díszítő 

képek formája. Az olasz 52 lapos tarokk a németeknél 48 lapra csökkent, számozása II-től X-ig 

terjedt, de a III–VI lapokat több játékfajtában is mellőzték, így 52, 48, 36 és 32 lapos játszmák 

alakultak ki. Voltak olyan kártyák, ahol az ász jelentette a legnagyobb értéket, máshol a kettes, 

a franciából átvett német szóval Daus, magyarul kétszem – ugyanis eredetileg a kocka kétszemes 

lapját jelölte. Ezt a lapot leggyakrabban egy disznó rajza díszítette – ez a magyarázata annak, 

hogy a mai magyar kártya legnagyobb értékét, a négy évszak allegóriájával díszített kettest még 

ma is gyakorta disznónak hívják.28 Az eredetileg gazdag illusztráció azonban fokozatosan egysze- 

rűsödött, a mai tükörképes, osztott forma pedig a 18. századtól vált általánossá. 

A német kártyatípus természetesen a tömeges gyártást biztosító fametszéssel hódított. Az első 

fadúcokat ugyanis Gutenberg előtt legalább fél évszázaddal, a kártya- illetve szentképfestők met- 

szették.29 Már 1395-ben feltűnik Bolognában egy bizonyos Federico di Germania, aki a kártyák és 

szentképek eladásából befolyó jövedelmét hamis pénzveréssel egészítette ki.30 Nyilvánvaló, hogy 

a pénzverés technikáját ismerő mester a kártyalapokat fametszéssel sokszorosította. Kártyanyom- 

tatókat – Kartenmacher, illetve Kartenmaler néven – először 1402-ben Ulmból és 1418-ben Augs- 

 

 
23 CHATTO, William Andrew: i. m. (8. jegyzet) 74–75.; ZOLNAY: i. m. (2. jegyzet) 100–102. 
24 Historisches Taschenbuch. 8. Hrsg. Von Friedrich von RAUMER. Leipzig, 1837. 519–520. 
25 LEHMANN-HAUPT, Hellmut: Gutenberg and the Master of the Playing Cards. New Haven–

London, 1966.; KOLB: i. m. (2. jegyzet) 19, 20, 33. 
26 KOLB: i. m. (2. jegyzet) 32–33. 
27 ZSOLDOS Benő: A soproni kártya. = Soproni Szemle (30.) 1976. 62–65. 
28 ZOLNAY: i. m. (2. jegyzet) 192.; KOLB: i. m. (2. jegyzet) 53–55.; ENDREI–ZOLNAY: i. m. (2. jegy- 

zet) 51. 
29 SOLTÉSZ Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Bp. 1961. 14. 
30 KRISTELLER, Paul: Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten. Berlin, 1922. 21. 
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burgból említenek a források. Nürnbergből 1433-ban Ell Kartenmacherin, 1438-ban Margret Kar- 

tenmalerin, 1462-ben Pueri Stephan Kartenmaler neve ismert.31 A 15. század második felétől aztán 

az ősnyomdászok is szívesen nyomtatták: Lienhart Isenhut baseli nyomdászt például felváltva ne- 

vezik Buchdruckernek és Kartenmachernek. 

A magyarországi kártyagyártásra vonatkozó első adat az 1560-as évekből származik.32 Ekkor 

készült ugyanis Hoffhalter Rafael lengyel származású nyomdász és fametsző műhelyében az a já- 

tékkártya, amelynek négy – jelenleg lappangó – lapja Pesti Gábor 1568-ban kiadott szótárának egy- 

korú kötéstáblájából maradt fenn. Az egyiken a metszés idejét jelző 156-os csonka évszám, a másikon 

a H. R. monogram volt látható. A játékszenvedélyre felhozott adatok alapján bizonyos, hogy más 

16−17. századi nyomdák is nagy számban gyártottak kártyákat. Példaként említsük meg azt az 

1610 előtt készült kolozsvári nyomtatványt,33 amelynek 38 könyvdísze a kockával való sorsvetés- 

nél használt koncentrikus köröket ábrázolja.34 Valószínű, hogy a metszeteket kifaragó G. C. mes- 

tertől nem volt idegen a kártyadúcok készítése sem. 

A legrégibb, ma is meglévő magyarországi gyártású kártya a 18. század második feléből maradt 

ránk. A hazai közgyűjtemények ennél korábbi kártyalapjai kivétel nélkül külföldről, német nyelv- 

területről származnak. Többnyire könyvkötésekből áztatták ki őket, mint például azt az 52 színe- 

zett kártyalapot, amely a közelmúltban került elő az Országos Széchényi Könyvtár egy 1519-ben 

megjelent nyomtatványának kötéstáblájából.35 Valószínűleg a bécsi Hans Forster kártyafestő mű- 

helyében készültek az Iparművészeti Múzeum német sorozatjelű, színezetlen kártyaívei.36 A piros 

VI-on az 1563-as évszám, a piros II-en a H. F. monogramm látható. A szakirodalom 

„ezt a típust ‘korai bécsi kép’-nek nevezi. Az ászok zászlóin a sorozatjeleket látjuk, 
a rudakban felismerhetetlen állatok (talán madár és róka vagy kutya) kapaszkodnak. 
Az uralkodók lovon ülnek a hatalom jelképeivel, míg az alsó és felső alakok a ké- 
sőbbi német sorozatjelű kártyacsoport képeinek katonáit juttatják eszünkbe”. 

Ugyancsak itt látható az a 16 lapos, könyvtáblából kiáztatott, színezetlen fametszetű kártyaív, 

amely Bécsben készülhetett valamikor a 16. század második felében.37 Végül említsük meg a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtárának 48 lapos, 1570-es évszámmal jelzett, szétvágatlan kártya- 

íveit,38 amelyek jó példái „a naturalisztikus ábrázolásmódú, s korszerű elemeket kihangsúlyozó 

16. századi német kártyának, szemben az egyidejű francia kártya szertartásos merevségével”.39 

 

 
31 http://trionfi.com/0/p/20/ (2009. 11. 13.); http://sonic.net/yronwode/arcane-archive.org/occultism/ 

divination/tarot/collected-fragments-of-tarot-history-1.php (2009. 11. 13.); KOELNER, Paul: Die Safran- 
zunft 0zu Basel und ihre Handwerke und Gewerbe. Basel, 1935. =  
http://safranzunft.ch/koelner_chronik/Teil_2/KartenHelgenmaler/KartenHelgenmaler_Verzeichni
s.htm (2009. 11. 13.) 

32 FITZ József: A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. II. 
A reformáció korában. Bp. 1967. 227. 

33 RMNy 747.  
34 SOLTÉSZ: i. m. (29. jegyzet) 109. 
35 TÓTH Zsuzsanna: Kártyatöredékek egy XVI. századi könyv kötéstáblájából. = Papíripar (50.) 

2006. 24–26. 
36 Leltári száma: 70.81, 70.82., Vö. Kártya, játék, szerencse. Az Iparművészeti Múzeum játék- 

kártya gyűjteménye. Bp. 2006. 5, 1. (A továbbiakban: Kártya, játék, szerencse) 
37 Leltári száma: 70.20., Vö. Kártya, játék szerencse (36. jegyzet) 5, 2. 
38 MTAK T 307.; KOLB: i. m. (2. jegyzet) 34. 
39 KOLB: i. m. (2. jegyzet) 63. 
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Ebbe a sorozatba illeszkedik bele a szegedi Egyetemi Könyvtár két – máig publikálatlan – kártya- 

emléke. Az egyik hat példányban három különböző, színezetlen fametszetű ívtöredéket tartalmaz.40 

A tök III-as szalagornamentikájában olvasható évszám szerint 1580-ban készültek, a mellékelt ceru- 

zás feljegyzés pedig arra utal, hogy eredetileg egy frankfurti nyomtatvány kötéstábláját erősítette. 

A töredékekből a teljes kártyaív körülbelül egynegyede rekonstruálható. A színjelzések rajzolata, 

illetve a kártya ikonográfiája (címerek, dobókocka és állatok, mint például kutya, róka, szarvas és 

tyúk) meglepő rokonságot mutat az Iparművészeti Múzeum bécsi kártyájával. 

A bevezetőben említett, ugyancsak német színjelű kártyatöredék41 a közelmúltban került elő 

a Flores Bibliae sive loci communes című, 1585-ben Lyonban megjelent mű elülső és hátsó könyv- 

táblájából. A kötés ezek szerint nem a nyomtatás helyén, hanem valahol német nyelvterületen ké- 

szült, de az sem lehetetlen, hogy a német kártyajelzés francia földön is hódított. A töredék három 

ívrészletből áll, ezek összesen kilenc csonka kártyalapot tartalmaznak, köztük a makk V-et, VIII-at és 

IX-et. Hogy a lapok tartósságát biztosítsák, az ívekre további két réteg papírt ragasztottak, a hátol- 

dalt pedig kazettás virágmintával látták el. Ez utóbbiról tudni kell, hogy a lapok hátoldalát eleinte 

díszítőelem nélkül, üresen hagyták. Mivel a kártyát így könnyen meg lehetett jelölni, a későbbiek- 

ben különféle mintákkal – csillagokkal, pontokkal, körökkel, vonalrácsokkal stb. – díszítették. 

Maga az ábrázolás egyébként – a növényi ornamentikától eltekintve – kifejezetten puritán és pri- 

mitív, ehhez hasonlót még a legrégebbi kártyalapok között sem találunk. A teljesség kedvéért te- 

gyük hozzá, hogy a kártyalapokkal együtt egy üres lapot is kötöttek a táblába, amelyen – Pelbárt 

Jenő vízjelkutató szíves közlése alapján – sasos címert ábrázoló vízjeltöredék látható. A rajzon 

a vízjel alsó felének a címerpajzs alatti része látszik, azaz a sas két lába, amely 4–4 karomban vég- 

ződik, köztük pedig a sas jellegzetes faroktollazata. A Magyar Vízjel Adatbank sokezer hasonló 

címer-vízjelével összevetve elmondhatjuk, hogy ez a vízjeltöredék – elsősorban a méret és a rajzi 

jellegzetességek alapján – a délnémet, bajor papíripar sajátja. Hasonló faroktollazatú címer-víz- 

jelet két bajor papírmalom használt a működése során: az 1312-ben alapított kaufbeureni papírma- 

lom és az 1468-ban alapított Kempten im Allgäu-beli papírmalom. Mindkét műhely vízjelváltozata 

többször előfordul 1576–1584 között a magyarországi papíranyag adatbankjában.42 Ennek a papír- 

lapnak az állaga és bordázata azonban különbözik a kártyalapokétól. Így talán nem tévedünk, ha 

azok keletkezési idejét – főként a kezdetleges ábrázolás miatt – ennél korábbra, óvatos becsléssel 

a 16. század elejére tesszük. 

VARGA ANDRÁS 

Magyar könyvek Bécsben. Összefoglalásomban magyar szerzőknek a 19. század első felében 

Bécsben megjelent műveit kívánom számba venni. Összesen mintegy másfélszáz címről van szó az 

1801 és 1850 közötti évekből az Országos Széchényi Könyvtár nyomdakatalógusa alapján. Csak 

azokat a fontosabb kiadványokat szeretném bemutatni, amelyekből nyilvánvalóvá válik, milyen 

típusú kiadványokat jelentettek meg magyarok Bécsben, és jellemzően kikből tevődött össze a ma- 

gyar szerzők köre. A magyar szerkesztők bécsi munkálkodásával, az itt megjelent periodikumokkal 

 

 

 
40 SZTE EK RT 16. 
41 SZTE EK RT 17. 
42 Itt mondunk őszinte köszönetet Pelbárt Jenőnek a szíves adatközlésért. 
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lom és az 1468-ban alapított Kempten im Allgäu-beli papírmalom. Mindkét műhely vízjelváltozata 

többször előfordul 1576–1584 között a magyarországi papíranyag adatbankjában.42 Ennek a papír- 

lapnak az állaga és bordázata azonban különbözik a kártyalapokétól. Így talán nem tévedünk, ha 

azok keletkezési idejét – főként a kezdetleges ábrázolás miatt – ennél korábbra, óvatos becsléssel 

a 16. század elejére tesszük. 

VARGA ANDRÁS 

Magyar könyvek Bécsben. Összefoglalásomban magyar szerzőknek a 19. század első felében 

Bécsben megjelent műveit kívánom számba venni. Összesen mintegy másfélszáz címről van szó az 

1801 és 1850 közötti évekből az Országos Széchényi Könyvtár nyomdakatalógusa alapján. Csak 

azokat a fontosabb kiadványokat szeretném bemutatni, amelyekből nyilvánvalóvá válik, milyen 

típusú kiadványokat jelentettek meg magyarok Bécsben, és jellemzően kikből tevődött össze a ma- 

gyar szerzők köre. A magyar szerkesztők bécsi munkálkodásával, az itt megjelent periodikumokkal 

 

 

 
40 SZTE EK RT 16. 
41 SZTE EK RT 17. 
42 Itt mondunk őszinte köszönetet Pelbárt Jenőnek a szíves adatközlésért. 
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most nem foglalkozom.1 A 19. század elején Bécs különleges közvetítő szerepet töltött be a szel- 

lemi-művészeti életben, több magyar író élt és alkotott a városban.2 A Polizei Zensur-Hofstelle 

még a század elején is szigorúan figyelte a Habsburg Monarchián belüli könyvforgalmat, azonban 

a Szent Szövetség meggyengülése, az 1825-ben összehívott országgyűlés után a 30-as években az 

erőteljesebbé váló polgárosodással a könyvkultúra is fejlődésnek indult.3 Így a Bécsben élő ma- 

gyar írók is megtalálták a kapcsolatot a műveiket gyakran éveken át nyomtató nyomdászokhoz, 

többek között a legtöbbet foglalkoztatott Anton Haykulhoz, a Mechitaristák nyomdájához és Anton 

Pichlerhez. 

Mielőtt a nyomdákat, amelyek magyar szerzők műveit nyomtatták, sorra venném, néhány magyar 

szerzővel kiemelten kívánok foglalkozni. A számos néhány oldalas alkalmi kiadványra, a császárt, 

illetve a császári családot dicsőítő költeményre, szentek tiszteletére íródott versekre és az egyházi 

beszédekre nem térek ki. 

A Bécsben élő és működő magyarok közül mindenekelőtt kiemelendő Márton József (1771– 

1840) tevékenysége. Márton Görög Demeter hívására 1801-ben ment Bécsbe magyar nyelvtanár- 

nak, 1806-tól a bécsi egyetem rendkívüli tanára és a testőrség nyelvoktatója volt. 1827 és 1834 

között szerkesztette a Magyar Kurir című lapot, majd 1832-től 1834-ig melléklapját, a Sokfélét. 

Márton foglalkozott a magyar nyelv elméleti kérdéseivel, magyar nyelvtanok, nyelvkönyvek, olva- 

sókönyvek összeállításával, német nyelvtanok és olvasókönyvek, valamint szótárak szerkesztésével.4 

Mindezek a munkák igen keresettek és sikeresek voltak, s ezt bizonyítja, hogy némelyik több kiadást 

is megért. Ilyen például a Haykulnál nyomtatott Német grammatika egy német olvasókönyvel 

egygyütt [!] 1802-es 2. kiadása, amely 1846-ig 15 kiadást ért meg, később Német grammatika, 

ahoz [!] tartozó grammatikai gyakorlásokal, egy új német olvasókönyvel együtt címen. Bauernál 

1823-ban nyomattatott a háromnyelvű Német-magyar-deák lexicon. Nyelvtörténeti, de egyben leíró 

nyelvészeti és pedagógiai munkája 1830-ban látott napvilágot Haykulnál Értekezés a magyar nyelv 

eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimívelhetése, fundamentumos tanulása és könynyű taní- 

tása legjobb módjáról. 1831-ben jelentette meg (Anton Pichler nyomtatta) Praktische ungrische 

Sprachlehre für Deutsche, nebst dazu gehörigen Aufgaben und Uebungsstücken so wie auch mit 

einem ungrischen Lesebuche című, német anyanyelvűeknek szánt magyar nyelvtanát. Márton meg- 

írta „főnökének” és tanítómesterének, az 1833-ban meghalt térképész, író, lapszerkesztő és mecénás 

Görög Demeternek az életrajzát (Görög Demeter…életleírása, és a’ magyar literatura előmozdí- 

tása által …szerzett érdemei. Béts, 1834. Haykul ny.) 1801 és 1834 között litográfiai intézetet veze- 

tett.5 Még 1840-ben, halála évében is kiadott Márton egy magyar olvasókönyvet a magyar nyelvet 

tanulók számára (Gyönyörködtetve tanító magyar olvasókönyv különösen a’ magyar nyelvet tanulók 

számokra). 

Márton József saját műveinek megjelentetése mellett felvállalta az 1805-ben elhunyt Csokonai 

megismertetését, munkáinak kiadását. Az ő kiadásában látott napvilágot 1813-ban első alkalom- 

mal teljességre törekedve Csokonai Vitéz Mihály Poétai munkáinak négy kötete, igen szép, biblio- 

 

 
1 Lásd erről bővebben: A magyar sajtó története. I. 1705–1848. Szerk. KÓKAY György. Bp. 1979., 

valamint FRANK, Peter R.–FRIMMEL, Johannes: Buchwesen in Wien 1750–1850 című munkáról írt 
könyvismertetésemben foglalkozom a Bécsben működő magyar szerkesztőkkel, a magyar lapok- 
kal. = Magyar Könyvszemle (125.) 2009. 1. sz. 140–144. 

2 MIKÓ Pálné: Marseillaise és Gotterhalte. Találkozás Márton Józseffel. Bp. 1986. 36. 
3 KÓKAY György: A könyvkereskedelem Magyarországon. Bp. 1997. 83–84. 
4 MIKÓ Pálné: i. m. (2. jegyzet) 67. 
5 FRANK, Peter R.–FRIMMEL, Johannes: Buchwesen in Wien 1750–1850. Kommentiertes Ver- 

zeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger. Wiesbaden, 2008. 125. 
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fil kivitelezésben, rézmetszetekkel, kottákkal. Az 1. kötet a Békaegérhartz (Homérosz „Iliász”-ának 

paródiáját, az osztrák felvilágosodás nagy költője, Aloys Blumauer /1775–1798/ német közvetítése 

után) és a Dorottya, vagyis a dámák diadala a fársángon című vígeposzt, a 2. kötet a Lilla-ver- 

seket, valamint Ewald Christian von Kleist A tavasz (Der Frühling) című versciklusának Csoko- 

nai által készített fordítását tartalmazta. A 3. kötet Lilla-verseket, valamint ódákat foglalt magába, 

a 4. kötetben a Diétai magyar múzsa és az Alkalmatosságra írt versek találhatók. Szintén Márton 

adta ki Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb poétai munkáit két kötetben 1816-ban, de ezt már 

a Pichler nyomdában nyomták. Csokonai bécsi utóéletéhez kapcsolódik, hogy Némethi Nagy János 

(18–19. sz.) 1818-ban kiadta Haykulnál Értekezés Csokonai V[itéz] Mihály életéről… és Csoko- 

nai munkájinak kritikai megítéltetésökről Kölcsey Ferenc által… című könyvét. Az egyetlen műve 

alapján pusztán nyilvántartott, de különben az irodalomtörténet által nem ismert Nagy János Köl- 

cseynek Domby Márton 1817-ben megjelent Csokonai-kiadása kapcsán Csokonait a Tudományos 

Gyűjteményben „eredetiség- és érzelemnélküliség”-e miatt elítélő cikkére6 válaszként íródott köny- 

vében Csokonai védelmére kel, Csokonait a „magyar poezis Hectorának” nevezi, megállapítja, hogy 

Csokonai „originalis poeta”, és dícséri a költőnek a népnyelvből vett, „provincialis” kifejezéseit. 

 Márton József mellett bátyja, Márton István (1760–1831) filozófus, a pápai református kollé- 

gium, illetve főiskola tanára, a magyar nyelvű oktatás úttörője, Pichlernél 1817-ben jelentette meg 

a nagy vitát kiváltó Keresztyén morális kis katekhizmus a helvétziai vallástétellel megegyezőleg a ma- 

gán olvasóknak számokra… című munkáját, majd öccse segítségével kiadta a vitairatait 1818-ban 

Márton István Prof[esszor] tiszt[eletes] úrnak Ker[esztyén] moralis katekhizmus nevű munkájára 

írtt [!] recenziók az azokra tett feleletekkel egybekötve címmel. 

Egy másik fontos személy a kortársak köréből Pethe Ferenc (1763–1832) mezőgazda, a Vizs- 

gálódó Magyar Gazda című folyóirat szerkesztője, aki 1814-ben még egyszer próbálkozott Bécsben 

magyar nyelvű gazdasági szaklap kiadásával, ez a Nemzeti Gazda volt, amelyet Haykul nyomtatott, 

1816-tól Pethe hazavitte a lapot Pestre, ahol aztán egészen 1827-ig létezett tovább. Pethe állatte- 

nyésztési szakkönyvei a Nemzeti-Gazda-Hivatal kiadásában jelentek meg több részletben Haykul 

nyomtatásában 1814-ben. Ezek: A pallérozott mezei gazdaság. Szarvasmarhatenyésztés, Juhtenyész- 

tés, Házi majorság vagy disznó-, s aprómarhatenyésztés, Méh-tenyésztés. 1815-ben látott napvilágot 

az ő fordításában és jegyzeteivel Davy Humphrey A földmívelési kimía gyökere című munkája. 

1815-ben jelentette meg tankönyvét Természethistória és mesterségtudomány a’ tanítók’ és tanu- 

lók’ szükségekre… Mindezek a szakkönyvek szerves részét képezték a reformkor egyebek mellett 

a magyar mezőgazdaság modernizálását célzó törekvéseinek. Pethétől ezeken kívül megjelent még 

Haykulnál 1812-ben a Mathesis című szakkönyv. Pethe korábban egy ideig a keszthelyi Geor- 

giconban tanított matematikát, mezőgazdaság ismereteket és gazdaságtant. 

Gróf galántai Fekete János (1810–1892) kataszteri számtiszt, gazdatiszt, aki 1848 előtt többek 

között Bécsben nevelősködött, itt adta ki Anton Strauß özvegye nyomdájában Gyorsszámító. 

A’ szóvali számítás tanításának módja, gyermeki értelemhez alkalmazott egyszerű példákban és sza- 

bályok szerint (1843), valamint Képes számkönyv című, angolból fordított számtankönyvét gyer- 

mekek számára (2. kiadás 1845). Tőle származik a Törtek (1845) és a Szegény gyermekek könyve, 

ez utóbbi a Strauß és Sommer nyomda 1847-es terméke. A Mechitaristák nyomtatták 1847-ben 

Német nyelvész címmel gyermekek számára írt nyelvtankönyvét. Itt jegyezzük meg, hogy a Bécs- 

ben nyomtatott könyveken a nyomda neve mindig magyarra fordítva szerepel; így például: Pichler 

Antal betűivel, Nyomtattatott a Mechitaristáknál, vagy a Mechitarista atyák bötűivel (Buchdrucke- 

rei der Mechitaristen-Congregation), a cs. k. Álladalmi nyomda betűivel, Udvari és Álladalmi 

 

 
6 MIKÓ Pálné: i. m. (2. jegyzet) 146–147. 
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Nyomda (Hof- und Staatsdruckerei), Siket-némák nyomdája a Taubstummeninstitut k. k. Buch- 

druckerei helyett, illetve a Straussnő az Anton Strauß sel. Witwe megfelelőjeként. 

A ’48-as év sok magyar szerző politikai brosúrájának bécsi megjelentetését hozta magával. Így 

a Bécsben élő Töltényi Miklós Hű tükre a megbukott kancellaria, helytartótanács és kamara hi- 

vatalnokainak címen tette közzé a kompromittálódott személyek névsorát, amelyet Jaspar-Hügel 

és Manznál nyomtatott.7 

Nézzük azonban most sorban nyomdák szerint a Bécsben nyomtatott magyar műveket. Az 

1804-ben alapított Állami Nyomdában nyomták 1808-ban az A császári és királyi ármádia szá- 

mára készített hadi czikkelyek című 16 oldalas füzetkét, az 1830-as években az Erdélyi Nagyfeje- 

delemség Országgyűlésének ideiglenes ügyrendtartását német, magyar és román nyelven. 1845-ben 

jelent meg a Hivatalos műszótár, 1849-ben a bírósági perrendtartás szabályait rögzítő A Magyar- 

országon ideiglenesen behozandó bírósági szerkezetet és per-rendtartást tárgyazó határozatok. 

1850-ben tették közzé a csendőrség szolgálati rendjét: Szolgálatutasítás az országos csendőrség 

számára. A jogrendszer szerkezeti átalakításához kapcsolódik az Ideiglenes rendeletek a magyar- 

országi igazságügyi szerkezet tárgyában. Végül egy összefoglaló irodalomtörténeti munka, Toldy 

Ferenc A magyar történeti költészet Zrínyi előtt (1850) magyarul és németül. Toldy 1850-ben lett 

az esztétika és az egyetemes irodalom magántanára a pesti egyetemen, ez a kisebb munkája később 

megjelent magyar irodalomtörténete előtanulmányának is tekinthető. Az 1835 és 1857 között mű- 

ködő neves nyomdász Anton Benko8 nyomdájának terméke Zimmermann Jakab (1808–1878) piarista 

pap, tanár, tankönyvíró legfontosabb munkája, az első magyar iskolai irodalkomtörténet: Magyar 

irodalom (1843). Ő szintén bécsi tartózkodása révén – 1840 és 1845 között a Theresianumban a ma- 

gyar nemes ifjak nevelőjeként a magyar nyelv és irodalom tanáraként – került kapcsolatba a bécsi 

nyomdával. 

Feltétlenül említést érdemel Ponori Thewrewk József (1793–1870) költő, publicista, műkedvelő 

régiség- és történetbúvár 1849-ben Benkonál megjelent Adalék az 1848-1849-ik évi magyar for- 

radalomhoz című pamfletje. Ő nem élt Bécsben, konzervatív gondolkodás jellemezte, a szabad- 

ságharc leverése után támadta többek között Széchenyit és Kossuthot, síkraszállt a cenzúra meg- 

tartása mellett. Anton Doll nyomdájában jelent meg a jezsuita Baróti Szabó Dávid (1739–1819) 

Vergilius Aeneisének fordítása 1810-ben. Dankovszky Gergely Alajos (1784–1857) főúri családok- 

nál volt nevelő, több a császárt köszöntő, vagy a császári családdal kapcsolatos alkalmi költeménye 

között egy I. Ferenchez írott, 1814-ben a Camesina-nyomdában nyomtatott verse látott napvilágot 

Bécsben. 

1835-ben ismét a Bécsben tanító magyar tanárok egy művére bukkanunk. Kis Pál (1793–1847) 

apát-kanonok, a Theresianum oktatója, a bécsi egyetemi könyvtár munkatársa ebben az évben je- 

lentette meg az egyik legnagyobb bécsi nyomdavállalkozás, a Gerold-családi nyomda alapítójánál, 

Carl Geroldnál 1835-ben A magyar literatura remek darabokban című tankönyvét. Egy szép kiál- 

lítású könyv, a kevésbé ismert Cappi nyomdából Bikessy-Heinbucher József (1767–1833) pozso- 

nyi születésű, Bécsben mint katonatiszt a mérnöki akadémián tanult festő és térképrajzoló által 

metszett A magyar és horvát országi leg nevezetesebb nemzeti öltözékek gyűjteménye című, a Staats- 

patriotismus jegyében fogant, a birodalom népviseleteinek sokszínűségét bemutatni kívánó repre- 

zentatív és néprajzi értékű munkája 1816-ból. A bécsi születésű Adolph Friedrich Richter (1808–?) 

kétnyelvű Magyar-német és német-magyar zsebszótárat tett közzé 1836-ban a bécsi Haaz nyom-

dában. 

 
7 RÓZSA Mária: Miklós Töltényi – ein vergessener ungarischer Journalist im Revolutionsjahr 

1848. In: „das rechte Maß getroffen”. Festschrift für László Tarnói zum 70. Geburtstag. Berlin–Bp. 
2004. 125–134. 

8 FRANK, Peter R.–FRIMMEL, Johannes: i. m. (5. jegyzet) 17. 
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Dóczy József (1779–1856) Heiligenkreuzban élő és a növendékeket magyarul tanító ciszterci 

szerzetes fő munkája a 12 kötetes 1829-ben és 1830-ban Haykulnál nyomtatott Európa tekintete 

jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában, valamint magyarországi topográfiai, 

országismereti kötete: Magyar ország tekintete, jelenvaló és természeti, miveleti és kormányi álla- 

potjában (ebben Magyarországot mutatja be föld-és vízrajzi, történeti tekintetben), és ehhez kap-

csolódik a mutatókötet Magyar ország tökélletes mutató könyve (mindkettő 1830-ban Haykulnál). 

 A már említett Zimmermann Jakab fordított le németből egy technikatörténeti újdonságról szóló 

rövidke írást: Daguerre képei elkészítése módjának leírása (Friedrich Hagenauer nyomdája, 1840). 

Ezt a fényképészeti eljárást Daguerre 1839-ben fejlesztette ki, így a német közvetítésen keresztül 

hamar eljutott Magyarországra is az új eljárás bemutatása. 

Bárótzi Sándor (1735–1809) a testőrírók egyike. Azok közé tartozott, akik a német, francia 

művek lefordításával a felvilágosodás és a polgáriasodás ügyét igyekeztek előbbre vinni. Nevéhez 

fűződik az egyetlen magyar nyelven megjelent alkímiai munka: A’ mostani Adeptus vagy is a’ sza- 

bad kömivesek valóságos titka, amelyet 1810-ben adott ki Haykulnál. A könyv egy francia forrás 

(L’adepte moderne, ou le vrai secret des franc-maçon) alapján készült német változat (Der neue 

Goldmacher, oder das wahre Geheimnis der Freymaurer) fordítása. Bárótzi a könyv elé 70 oldalas 

előszót írt. A nagy gonddal és tudással összeállított iratban igyekszik e tudományt megvédeni 

a kételkedőkkel szemben. Ismerteti az alkímia lényegét, elméletét és áttekinti fejlődését a régi gö- 

rögöktől a kortárs szabadkőműves alkimistákig. Pálóczi Horváth Ádám (1760–1820) az első Habs- 

burg uralkodóról, I. Rudolfról szóló hőskölteményét (Rudolphias, az az A’ Habsburgi I. Rudof 

császár’ viselt dolgainak egy része…) 1817-ben nyomtatta Haykul. 

A Mechitaristák nyomdája máig létezik; keletkezéstörténete, hogy 1811-ben Bécsbe települt 

menekült örmény katolikus szerzetesek alapították. A nyomda a Hof- und Staatsdruckereinek volt 

erős konkurense,9 magyar szempontból az egyházi beszédeken kívül említésre méltó egy 1834-es 

örmény-magyar ábécés könyvecske és Mórocz Ferenc (19. sz.) Francia nyelvtana szintén az ifjú- 

ság számára. Róla Szinnyei sem tud többet, minthogy győri földbirtokos volt, aki hosszabb ideig 

élt Franciaországban. 

Az egyik legjelentősebb bécsi nyomda, amely sok magyar könyvet adott ki, Alois Pichler nyom- 

dája volt. Az idegen nyelvből fordított munkák közül Pichlernél jelent meg Friedrich Justin 

Bertuch (1747–1822) kétnyelvű, gyermekeknek készült temészettudományi ismeretterjesztő műve 

Természethistóriai képeskönyv az ifjúság hasznára és gyönyörködtetésére – Bilderbuch zum Nutzen 

und Vergnügen der Jugend (új, bővített kiadás, 1805), amelyet, – bár neve a kötetben nem szere- 

pel – Márton József fordított. Bertuch gazdagon illusztrált, gyermekeknek szánt ismeretterjesztő 

műve 1790 és 1830 között látott napvilágot tizenkét kötetben. Bertuch alapította 1785-ben az Allge- 

meine Literatur Zeitungot, kapcsolatban állt többek között Wielanddal, saját nyomdát, papírmal- 

mot is üzemeltetett; nem annyira saját írói tevékenysége révén alkotott maradandót, mint inkább 

iniciátor, ötletadó és gazdasági hatalommal rendelkező támogató. 

Sándor István (1750–1805), korábban egy ideig Bécsben élő író, bibliográfus, aki Kazinczyval 

és Révai Miklóssal is kapcsolatban állt, vaskos kötetet adott ki Pichlernél 1808-ban Toldalék a ma- 

gyar-deák szókönyvhez címen. Jakobb Glatz (1776–1831) 1804 és 1817 között Bécsben élő evan- 

gélikus lelkész és egyházkerületi tanácsos a szerzője az 1817-ben, a reformáció háromszáz éves 

évfordulójára írt kötetnek, amelyben bemutatja városok, helységek szerint a Habsburg birodalom- 

ban megtartott ünnepi eseményeket. Glatz legfőbb érdeme az újonnan alapított bécsi protestáns 

theologiai intézet szervezése, ezenkívül több munkát írt a hitújítás magyarországi történetéről. Pichler 

nyomtatta Benyák Bernard József (1745–1829) piarista pap, egyetemi tanár verseit 1820-ban báró 

 
9 FRANK, Peter R.–FRIMMEL, Johannes: i. m. (5. jegyzet) 129–130. 
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Révay Nepomuk János költségén. Pigay Antal fordításában látott napvilágot 1820-ban Gilles Vauge 

Értekezés a keresztény reménységről a lélek-tsüggedtsége, bizodalmatlansága és felesleges félelme 

ellen…. Székács József kiadásában jelent meg a Magyarországi Evangélikus Egyház névtára. A Már- 

ton Józseffel kapcsolatban álló, szintén Bécsben nevelősködő Igaz Sámuel (1786–1826) színdara- 

bokat, verseket, leveleket tartalmazó gyűjteménye Zsebkönyv címen került kiadásra 1821-ben. Tacitus 

munkáinak (Dialogus de oratoribus) fordítása érdemel még említést (első kötete jelent csak meg) 

Baritz György fordításában, melyet 1822-ben Pichlernél nyomtattak. Az iskolai tankönyvek sorába 

tartoznak Nagy Károlynak a művei A ki számító (Rohrmann-Schweigerd, 1837), valamint A kis 

geometra (2. kiadás, Rohrmann, 1838,). Magyar nyelvkönyv a két nyelvet már címében érdekesen 

összekapcsoló: A magyar úrfi, oder die Kunst in 46 Stunden gut ungarisch verstehen, sprachen und 

schreiben zu lernen, melynek szerzője Schuster János Traugott (1810–1873) medgyesi evangéli- 

kus gimnáziumi tanár (Schmidt 1838). 46 óra alatt megtanulni magyarul egyszerűen képtelenség, 

de Schuster egy rövid bevezető után magyar–német szószedetet, majd egy napokra és témákra le- 

bontott óratervet ad könyvében. 

Az 1820 és 1849 között működő Johann Paul Sollinger nyomdája az egyik legjobb bécsi nyomda 

volt, képesítését Anton Straußnál nyerte, kiváló fametsző volt, betűöntödével is rendelkezett, ki- 

adóként is tevékenykedett.10 1838-ban itt nyomták Ramóczy Valerián (1807–1864) bencés paptanár 

magyar–német, német–magyar Nemzeti iskolai szótárát két kötetben. Vállas Antal (1809–1869) 

matematikus, természettudományi író, tanár, az Akadémia tagja, aki 1851-ben Amerikába emig- 

rált, könyvét, Az égi és földtekék’ használata címen 1840-ben Sollinger nyomtatta. 

Leopold Sommer, aki nagynénjének, Anton Strauß özvegyének volt először a társa, 1848 és 

1868 között önállóan működtetett nyomdát. Itt nyomták A „Pesti Jóltevő Asszonyi Egyesület” 

1817-től 1833-ig tartó tevékenységéről szóló beszámolót, Piringer Mihály (1763–1840), Bécsben 

élő császári és királyi udvari tanácsos, történész magyar nyelvtanát (A magyar nyelvnek fényre 

bocsátott ágozati, 1833), amelyet maga a szerző fordított németből magyarra, valamint 1850-ben 

Magyarország illeték- és bélyegtörvényét. A napoleoni háborúktól egészen a biedermeier időkig 

egyike volt a lekiválóbb és legnagyobb teljesítményt nyújtó bécsi nyomdáknak a Strauß-féle nyomda, 

amelyet az alapító, Anton halála után, özvegye vitt tovább.11 Az ő „magyar szerzői” közül Gévay 

Antal (1796–1845) két munkája emelendő ki. Gévay Antal történetíró, orientalista, 1827-től Bécs- 

ben élt, ott is halt meg, császári és királyi udvari levéltáros lévén ő azon magyarok egyike, akik 

állami hivatalt töltöttek be a császárvárosban. Az egyik kötete az 1627. évi szőnyi békekötés do- 

kumentumait tárja fel és közli őket latin, magyar és török nyelven (1837). Másik munkájában, 

A’ budai pasákban (Strauß, 1841) szintén ezt a korszakot választotta témájául. Gondol Dániel 

(1815–1891) szintén Bécsben nevelősködött, a szabadságharc leverése után vidéken bujdosott. Az 

ő Magyar nyelvtanát már a Sommerrel társult Strauß-özvegynél nyomták 1845-ben. 

A Siket-Némák nyomdájában (Taubstummeninstitut k. k. Buchdruckerei, melyet II. József a sü- 

ketnémák foglalkoztatása céljából alapított 1779-ben12, nyomtatták a Bielek László (1744–1806) 

piarista pap által fordított Vér szeme a religiónak, s vele járó erköltsi tudománynak című teológiai 

munkát. 

A Budán született és a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, majd a 40-es, 50-es években 

Bécsben rendszeresen kiállító Weixelgärtner Ede (1817–1873) az alkotója a Nevezetes tájképek 

magyarországi romok és kastélyokról – Ansichten ungarischer Ruinen und Schlösser című album- 

 
10 FRANK, Peter R.–FRIMMEL, Johannes: i. m. (5. jegyzet) 183. 
11 FRANK, Peter R.–FRIMMEL, Johannes: i. m. (5. jegyzet) 190–191. 
12 FRANK, Peter R.–FRIMMEL, Johannes: i. m. (5. jegyzet) 192. 



 Közlemények 261 

Ksz2010-2-06.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:26:00 [261] 

nak. Decsy Sámuel (1742–1816) és Pántzél Dániel (1759–1827) a szerzője a nyomda nevének 

feltűntetése nélkül, 1801–1802-ben nyomtatott A mezei gazdaságot tárgyazó jegyzések című há- 

romkötetes mezőgazdasági szakkönyvnek. Ők mindketten azok közé a magyarok közé tartoztak, 

akik Bécsben élve sokat fáradoztak a magyar nyelv és irodalom megismertetésén és terjesztésén. 

Ebben különösen nagy szerepet játszott a Decsy által alapított és 27 éven át szerkesztett Magyar 

Kurir című lap, amelynek Pántzél volt a társszerkesztője, majd Decsy halála után egyedüli szer- 

kesztője. Végezetül még egy grammatika: Császári Losy Pál (1771–1823) református lelkész, tanár 

Deák grammaticája iskolai használatra magyar nyelven, 1804-ben nyomdanév nélkül jelent meg. 

 Összefoglalólag megállapíthatjuk tehát, hogy a Bécsben nyomtatott magyar könyvek főlként 

a szótárak, tankönyvek köréből kerülnek ki, vagy a Staatspatriotizmus jegyében a soknemzetiségű 

Habsburg birodalom nemzeteit bemutatni kívánó országismereti munka, némelyik igen szépen il- 

lusztrálva. A Bécsben megjelent könyvek sorában ezeken kívül találhatók a magyar jogrendszer 

szervezeti átalakításához adalékul szolgáló munkák, valamint a mezőgazdaság modernizálásának 

egyes részterületeit – szintén a reformeszmék jegyében – bemutató szakpublikációk. 

RÓZSA MÁRIA 

Hunyady József könyvkötőművész egyik munkája Kolozsváron. Hunyady József (1907–1983) 

szakírói tevékenysége ismert a könyves szakma előtt.1 Azonban csak halála után bő egy évtized- 

del, Rozsondai Marianne kutatásainak eredményeképpen derült ki róla, hogy egyike volt a 20. szá- 

zad leginkább szakavatott magyar könyvkötőművészeinek.2 

Hunyady modern kötéseinek egyik csoportja Itáliával vagy olasz képzőművészeti témákkal 

foglalkozó műveket takar. A barna bőrkötések azonos stílusban készültek, legfőbb jellemzőjük, 

hogy az első és a hátsó táblán bőrszíjak vannak átbújtatva a gerincet díszítő bordák folytatásaként. 

Rozsondai Marianne írásaiban öt hasonló, 1938–1940 körül készített kötetet említ.3 Ezek közül 

az egyik kötésnek a fényképét is közli.4 

Nemrégiben Kolozsváron felbukkant egy példány a Hunyady által készített kötések fent említett 

csoportjából. A Román Nemzeti Könyvtár egyik felszámolt raktárából került egy bukaresti antik- 

váriushoz, tőle pedig a kolozsvári Akadémiai Antikvárium vásárolta meg.5  

A barna egészbőr kötés Fustel de Coulanges: La Cité Antique népszerű művének párizsi, Hachette- 

féle 1927-es kiadását tartalmazza. A gyűjtőknek készült kiadvány velin papírra nyomott, számozott 

 

 

 

 

 
1 HUNYADY József: A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig. Bp. 1937. 
2 ROZSONDAI Marianne: A könyvkötőművész Hunyady József (1907–1983). = Művészettörténeti 

Értesítő (45.) 1996. 1–2. sz. 83–88. ill.; UŐ.: A könyvkötés művészetének rövid története. Bp. 2004. 
79–81. 

3 ROZSONDAI Marianne recenziója VEKENE, Emile van der: Reliures des XVIe et XVIIe siècles 
conservées à la Bibliothèque Nationale de Luxembourg (Luxembourg, 2000. Bibliothèque Nationale, 
276 l., ill.) című könyvéről. = Magyar Könyvszemle (118.) 2002. 1. sz. 107. 

4 ROZSONDAI Marianne: i. h. 1996. (2. jegyzet) 8. kép.; UŐ.: i. m. 2004. (2. jegyzet) 31. kép. 
5 Bár a címlapról kimosták a Román Nemzeti Könyvtár pecsétjét, a 251. és 464. oldalakon 

megtalálható az ovális pecsét „România Biblioteca Naţională” felirattal. 
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1 HUNYADY József: A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig. Bp. 1937. 
2 ROZSONDAI Marianne: A könyvkötőművész Hunyady József (1907–1983). = Művészettörténeti 

Értesítő (45.) 1996. 1–2. sz. 83–88. ill.; UŐ.: A könyvkötés művészetének rövid története. Bp. 2004. 
79–81. 

3 ROZSONDAI Marianne recenziója VEKENE, Emile van der: Reliures des XVIe et XVIIe siècles 
conservées à la Bibliothèque Nationale de Luxembourg (Luxembourg, 2000. Bibliothèque Nationale, 
276 l., ill.) című könyvéről. = Magyar Könyvszemle (118.) 2002. 1. sz. 107. 

4 ROZSONDAI Marianne: i. h. 1996. (2. jegyzet) 8. kép.; UŐ.: i. m. 2004. (2. jegyzet) 31. kép. 
5 Bár a címlapról kimosták a Román Nemzeti Könyvtár pecsétjét, a 251. és 464. oldalakon 
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kiadásából ez a 238. számú kötet.6 Hunyady a könyvtestet befűrészelte, és három fűzőszalagra 

váltva fűzte, fejnél aranyozott, lábnál és hosszmetszésnél reszelővel készített, úgynevezett reszelt 

metszéssel díszítette. A bordó és sárga cérnával varrott oromszegőket bőrszíj-alapra készítette. A ra- 

gasztott, vásznas előzékekhez barna márványozott előzékpapírokat használt, a kiadói borítókat is 

beragasztotta, még a hátat borító részt is. A hát hüvelyes, 4 álbordával, illetve fejnél és lábnál 

a háttábla borda-szerű megvastagodása követi az oromszegők vonalát. A gerincmezők díszítetle- 

nek. A 20,6×14,8 cm nagyságú, 4 mm vastagságú papírtáblák a reneszánsz fatáblás kötések stílu- 

sában a metszések irányába kifelé srégeltek, a hosszanti oldalon három, a rövid oldalakon két 

szakaszban. Az elő- és háttábla díszítése megegyezik. Az álbordák vonalát követve a táblákon 

bőrcsíkok felsodrásával nyert szalagok vannak kivezetve, a két szélső borda mellett egy-egy, a két 

középső mellett két-két részben. Ez az egyik legfontosabb jellemzője ennek a kötéscsoportnak. 

A bőrszalagok végeihez hármas tagolású stilizált levélmotívumot nyomott Hunyady, amelyhez 

kisméretű ívelőket használt. A levélformákat bőr vagy vékony karton aládolgozásával emelte ki. 

A táblákon átfutó bőrszalagok közé nyomta a könyv szerzőjének nevét és címét: a felső mezőben 

F. DE COULANGES, az alsóban LA CITÉ ANTIQUE. A díszítés és a tábla felirata vaknyomá- 

sos. Két pár barna bőrszíj zárta a kötést, ezek ma csonkák. 

A kötés nem szignált. A könyv semmilyen possessori jegyet, bejegyzést nem tartalmaz, így nem 

lehet megállapítani, hogy mikor és milyen körülmények között került Bukarestbe. Felbukkanása 

egy újabb adatot szolgáltat Hunyady József könyvkötői működéséhez, és a 20. századi magyar 

könyvkötés történetéhez. 

KURTA JÓZSEF 

A Nyugat honoráriumainak kérdéséhez (1912). A Kelevéz Ágnes és Szilágyi Judit összeállí- 

totta Nyugat-képeskönyv1 egyebek közt közöl – hasonmásban – négy, Osvát Ernő által kiállított 

pénztári utalványt. Ezek a szerkesztő honorárium-kiutalásai, s kiderül belőlük, hogy a Nyugat négy 

munkatársa egy-egy alkalommal mennyi honoráriumot kapott a laptól. Ez a négy utalvány azon- 

ban, szerencsére, csupán ízelítő egy nagyobb anyagból: Osvátnak az OSzK kézirattárában lévő 

hagyatéka2 további darabokat is őriz az utalványokból – összesen negyvenhetet. Szilágyi Judit, 

aki volt szíves kimásolni számomra ezeket a fontos, de eddig figyelmen kívül hagyott dokumen- 

tumokat, önzetlenségével lehetővé teszi, hogy kicsit közelebbről is szemügyre vegyük a Nyugat 

honoráriumfizetési gyakorlatát. A most fölszínre kerülő 47 db pénztári utalvány természetesen 

nem fedi le teljesen a Nyugat több évtizedes gyakorlatát, hiszen ezek az adatok egyetlen félévből, 

1912 első feléből valók. De némi betekintést már ennyi adat is lehetővé tesz, s fölhívja a témára 

a figyelmet. Negyvenhét utalványból már összeáll valami, mégoly hozzávetőleges kép arról, mi 

volt az úzus a Nyugatnál. 

Az egyes utalványok azt rögzítik, hogy Osvát mikor, kinek, mennyit és milyen számla terhére 

utalt ki, s olykor az is kiderül, milyen konkrét produkcióért járt a tiszteletdíj. Ha ezeket az adato- 

kat összevetjük a Nyugat számaival, hozzávetőlegesen kikövetkeztethető, melyik honorárium melyik 

 
6 COULANGES, Fustel de: La Cité Antique. Illustrations composées et gravées sur bois par Paul 

Baudier. Paris, 1927. Librairie Hachette, 480 l., 8 ill.; A kötet kolofonja tájékoztat, hogy 2250 
példány készült velin papírra. 

1 Nyugat-képeskönyv, Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből. Vál. összeáll., szerk. KELE- 
VÉZ Ágnes és SZILÁGYI Judit. Bp. 2009. 74. 

2 Osvát Ernő hagyatéka. OSzK Kézirattár, Fond 253/696. 
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kiadásából ez a 238. számú kötet.6 Hunyady a könyvtestet befűrészelte, és három fűzőszalagra 

váltva fűzte, fejnél aranyozott, lábnál és hosszmetszésnél reszelővel készített, úgynevezett reszelt 

metszéssel díszítette. A bordó és sárga cérnával varrott oromszegőket bőrszíj-alapra készítette. A ra- 

gasztott, vásznas előzékekhez barna márványozott előzékpapírokat használt, a kiadói borítókat is 

beragasztotta, még a hátat borító részt is. A hát hüvelyes, 4 álbordával, illetve fejnél és lábnál 

a háttábla borda-szerű megvastagodása követi az oromszegők vonalát. A gerincmezők díszítetle- 

nek. A 20,6×14,8 cm nagyságú, 4 mm vastagságú papírtáblák a reneszánsz fatáblás kötések stílu- 

sában a metszések irányába kifelé srégeltek, a hosszanti oldalon három, a rövid oldalakon két 

szakaszban. Az elő- és háttábla díszítése megegyezik. Az álbordák vonalát követve a táblákon 

bőrcsíkok felsodrásával nyert szalagok vannak kivezetve, a két szélső borda mellett egy-egy, a két 

középső mellett két-két részben. Ez az egyik legfontosabb jellemzője ennek a kötéscsoportnak. 

A bőrszalagok végeihez hármas tagolású stilizált levélmotívumot nyomott Hunyady, amelyhez 

kisméretű ívelőket használt. A levélformákat bőr vagy vékony karton aládolgozásával emelte ki. 

A táblákon átfutó bőrszalagok közé nyomta a könyv szerzőjének nevét és címét: a felső mezőben 

F. DE COULANGES, az alsóban LA CITÉ ANTIQUE. A díszítés és a tábla felirata vaknyomá- 

sos. Két pár barna bőrszíj zárta a kötést, ezek ma csonkák. 

A kötés nem szignált. A könyv semmilyen possessori jegyet, bejegyzést nem tartalmaz, így nem 

lehet megállapítani, hogy mikor és milyen körülmények között került Bukarestbe. Felbukkanása 

egy újabb adatot szolgáltat Hunyady József könyvkötői működéséhez, és a 20. századi magyar 

könyvkötés történetéhez. 

KURTA JÓZSEF 

A Nyugat honoráriumainak kérdéséhez (1912). A Kelevéz Ágnes és Szilágyi Judit összeállí- 

totta Nyugat-képeskönyv1 egyebek közt közöl – hasonmásban – négy, Osvát Ernő által kiállított 

pénztári utalványt. Ezek a szerkesztő honorárium-kiutalásai, s kiderül belőlük, hogy a Nyugat négy 

munkatársa egy-egy alkalommal mennyi honoráriumot kapott a laptól. Ez a négy utalvány azon- 

ban, szerencsére, csupán ízelítő egy nagyobb anyagból: Osvátnak az OSzK kézirattárában lévő 

hagyatéka2 további darabokat is őriz az utalványokból – összesen negyvenhetet. Szilágyi Judit, 

aki volt szíves kimásolni számomra ezeket a fontos, de eddig figyelmen kívül hagyott dokumen- 

tumokat, önzetlenségével lehetővé teszi, hogy kicsit közelebbről is szemügyre vegyük a Nyugat 

honoráriumfizetési gyakorlatát. A most fölszínre kerülő 47 db pénztári utalvány természetesen 

nem fedi le teljesen a Nyugat több évtizedes gyakorlatát, hiszen ezek az adatok egyetlen félévből, 

1912 első feléből valók. De némi betekintést már ennyi adat is lehetővé tesz, s fölhívja a témára 

a figyelmet. Negyvenhét utalványból már összeáll valami, mégoly hozzávetőleges kép arról, mi 

volt az úzus a Nyugatnál. 

Az egyes utalványok azt rögzítik, hogy Osvát mikor, kinek, mennyit és milyen számla terhére 

utalt ki, s olykor az is kiderül, milyen konkrét produkcióért járt a tiszteletdíj. Ha ezeket az adato- 

kat összevetjük a Nyugat számaival, hozzávetőlegesen kikövetkeztethető, melyik honorárium melyik 

 
6 COULANGES, Fustel de: La Cité Antique. Illustrations composées et gravées sur bois par Paul 

Baudier. Paris, 1927. Librairie Hachette, 480 l., 8 ill.; A kötet kolofonja tájékoztat, hogy 2250 
példány készült velin papírra. 

1 Nyugat-képeskönyv, Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből. Vál. összeáll., szerk. KELE- 
VÉZ Ágnes és SZILÁGYI Judit. Bp. 2009. 74. 

2 Osvát Ernő hagyatéka. OSzK Kézirattár, Fond 253/696. 
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írásért járt, azaz a honorált közlemény is bekerül a képbe. (Sajnos, a pénzek rendszertelen utalása 

ezt az azonosítást megnehezíti, sőt olykor el is lehetetleníti – a közlemények azonosítása így nem 

járt mindig sikerrel.) Az így kialakuló adatsor – időrendbe szedve – a következő: 

1912. február 1. Szép Ernőnek, 100 korona, a Nyugat folyóiratszámla terhére. (Ezt 
a folyóiratszámlát a továbbiakban csak rövidítve, a Nyugatra való hivatkozás nélkül 
adom meg, de értelemszerűen mindig a Nyugat számlájáról van szó.) – Szép Ernő- 
nek a január 16-i számban jelent meg egy verse („Álmatlanul”); a honorárium való-
színűleg ezért az írásért járt neki. 

1912. február 7. Lányi Saroltának, 20 korona, a folyóiratszámla terhére. – Lányi- 
nak a január 16-i számban két verse jelent meg, egy oldal terjedelemben. Valószínűleg 
ezért az írásért járt neki a pénz. 

1912. február 7. Krúdy Gyulának, 50 korona, a folyóiratszámla terhére. – Krúdy- 
nak a január 16-i számban jelent meg egy figyelője („Író a kocsin”). Valószínűleg 
ezért az írásért járt neki a pénz. 

1912. február 8. Móricz Zsigmondnak, 100 korona, a folyóiratszámla terhére. – 
Móricznak a február 1-i számban jelent meg „Kaffka Margit” című cikke, a február 16-i 
számban pedig „A Végvacsora” című novellája. Bármelyikért járhatott neki a 100 ko- 
rona, de valószínűbb, hogy ekkor a február 1-jei cikkért díjazták. 

1912. február 12. F. Kernách Ilonának, 150 korona, a folyóiratszámla terhére, 
„kéziratért”. – Az írónőnek a február 16-i számban egy novellája („Péter”) jelent 
meg, a március 16-i számban pedig egy drámája („A fajtája”). Hogy melyik műve 
kéziratáért járt neki ekkor az előleg, csak találgatni lehet. Mivel a drámáért utóbb – 
igaz, más jogcímen – kapott tiszteletdíjat, valószínűbbnek az látszik, hogy itt a no- 
vella előlegéről van szó. 

1912. február 12. Móricz Zsigmondnak, 250 (esetleg: 25?) korona, a folyóiratszám- 
la terhére, „kézirat”-ra való utalással. – Mivel „A Végvacsora” című novella február 
16-án jelent meg, az időközeliség azt valószínűsíti, ezúttal ezért a novelláért járt 
Móricznak az előleg. 

1912. február 12. F. Kernách Ilonának, 150 korona, „»A fajtája« előadásáért”. – 
Az írónő drámája a március 16-i számban jelent meg. Hogy ezért a közlésért kapta-e 
a pénzt, bujtatott elnevezés alatt, vagy csakugyan valahol előadták a darabot a Nyu- 
gat égisze alatt, nem tudom eldönteni. A darabnak csak egy, március 10-i előadásáról 
tudunk. 

1912. február 12. Ambrus Zoltánnak, 200 korona, a folyóiratszámla terhére. – Nem 
állapítható meg jelenleg, melyik írásért járt ez a pénz. Ambrusnak ekkoriban csak 
a január 1-jei (!) számban jelent meg egy cikke („Ah, a külföldi”), de az időpont tá- 
volsága s az összeg nagysága alapján nem valószínű, hogy ekkor Osvát ezt honorálta. 
Más Ambrus-írás viszont ekkoriban nem jelent meg a Nyugatban. 

1912. február 13. Elek Artúrnak, 50 korona, a folyóiratszámla terhére. – Eleknek 
a január 16-i számban jelent meg egy cikke („Egy olasz biedermeier költő”), talán 
ezért kapta most a tiszteletdíjat. 

1912. február 18. Móricz Zsigmondnak, 200 korona, a folyóiratszámla terhére. – 
Móricznak az időközeli, február 16-i számban jelent meg „A Végvacsora” című no- 
vellája. Elképzelhető, hogy február 12-én ezért kapta az előleget, s most ezért kapta 
meg a neki járó további pénzt is. 

1912. február 19. Bán Ferencnek, 65 korona, a folyóiratszámla terhére, „kéziratért”. 
– Az előleget Bán talán a június 1-i (!) novellájáért kapta („Huszár Gál prédikátor”). 
 1912. február 20. F. Kernách Ilonának, 150 korona, a lapterjesztési számla terhére, 
„»A fajtája« előadásáért”. – E már többször hivatkozott dráma ekkori előadásáról nem 
tudunk, így vagy a március 16-i közlés „bújtatott” előlegéről van szó, vagy a március 
10-i előadás tantiemjének részletéről. 
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1912. február 23. Fekete Miklósnak, 20 korona, a folyóiratszámla terhére, „kéz- 
irat”-ra való utalással. – Feketének a március 1-i számban két rövid figyelője is megje- 
lent („A cárnő”, „Sam Benelli: Gunyvacsora”). Ezekért kaphatta, előre, a pénzt. 

1912. február 23. Jász Dezsőnek, 25 korona, a folyóiratszámla terhére. – Jásznak 
a február 16-i számban két figyelője („Szép Ernő »Énekesköny«-e”, „Zichy Géza gróf 
emlékiratai”) jelent meg. A honorárium most ezekért járhatott. 

1912. március 5. Fekete Miklósnak, 20 korona, a folyóiratszámla terhére. – Feke- 
tének a március 1-jei számban jelent meg két figyelője. Ha azonban február 23-án 
ezekért kapott előleget, akkor honoráriumát két részletben kapta meg, s a két összeg 
együtt adja ki tényleges díjazását. 

1912. március 6. Boross Lászlónak, 50 korona, a folyóiratszámla terhére. – Boross- 
nak március 1-jén „Az adórendszer és állami biztosítás” című írása jelent meg. 

1912. március 6. Nagy Lajosnak, 20 korona, a folyóiratszámla terhére. – Nem 
azonosítható az írás, amelyért ez a pénz járt. Nagy Lajosnak az április 16-i számban 
jelent meg prózája, „Éjjel, félegy után” címmel. 

1912. március 6. Salgó Ernőnek, 150 korona, a „kiadványi” számla terhére, s „Írók 
és színdarabok”-ra való utalással. – Salgónak 1916-ban jelent meg Írók és színda- 
rabok című könyve. Az időbeli össze nem illés magyarázatot igényel. 

1912. március 15. Babits Mihálynak, 100 korona, a terjesztési számla terhére, „Már- 
cius 10-i felolvasásáért”. – Március 10-én a Vígszínházban Nyugat-est volt, ahol Babits 
Dante-fordítással szerepelt. (Vö. Nyugat 1912. I. 560.) F. Kernách Ilona darabja is 
ekkor (vagy ekkor is) került színre. 

1912. március 16. Móricz Zsigmondnak, 200 korona, a folyóiratszámla terhére. – 
Móricznak aznap, március 16-án jelent meg a Nyugatban „Az élő vértanú” című be- 
széde. A kétlapos szöveg ilyen honorálása azonban meglepő, túlméretezettnek lát- 
szik. 

1912. március 21. Kaffka Margitnak, 20 korona, a folyóiratszámla terhére. – Az 
írónő közleménye, amelyért ezt a 20 koronát kapta, nem azonosítható. Esetleg az április 
1-jei számban megjelent verse („Precieux vers a fájdalomról”) előlege lehet. 

1912. március 23. Fenyő Miksának, 100 korona, a folyóiratszámla terhére. – A ho- 
norárium valószínűleg a Casanova valamelyik, talán április 1-jei részletéért járt. 

1912. március 29. Gallovich Károlynak, 40 korona, a folyóiratszámla terhére. – 
Gallovichnak ekkoriban nem jelent meg írása a Nyugatban. Talán elfogadott, de vé- 
gül mégsem közölt kéziratért járt neki a pénz. 

1912. április 10. Babits Mihálynak, 120 korona, a folyóiratszámla terhére. – Ba- 
bitsnak április 16-án a „Dante fordítása” című „műhelytanulmánya” jelent meg. Ennek 
honoráriumát kaphatta meg, előre. 

1912. április 11. Fenyő Miksának, 100 korona, a folyóiratszámla terhére. – A hono- 
rárium most is a Casanova egyik, talán április 16-i részéért járt. 

1912. április 11. Karinthy Frigyesnek, 175 korona, a „kiadványi” számla terhére, 
„Novelláskönyv” („Iszony és halál”) jelzéssel. – Karinthynak Iszony és halál című 
novelláskönyvéről nem tudok. 1912-ben az Esik a hó és a Ballada a néma férfiakról 
címmel jelent meg tőle prózakötet. 

1912. április 12. Boross Lászlónak, 60 korona, a folyóiratszámla terhére. – Bo- 
ross az április 16-i számban publikált „A vallási türelmetlenség” címmel. Ennek az 
írásának a honoráriumát kaphatta meg, előre. 

1912. április 17. Móricz Zsigmondnak, 200 korona, a folyóiratszámla terhére. – 
Móricznak „Magyarosság és nemzetietlenség” címmel április 16-án jelent meg írása. 
 1912. április 23. Fenyő Miksának, 100 korona, a folyóiratszámla terhére. – Fenyő 
ezúttal is a Casanova valamelyik (április 16-i vagy május 1-jei) részéért kapta a pénzt. 
 1912. április 24. Elek Artúrnak, 100 korona, a folyóiratszámla terhére. – Eleknek 
ekkoriban két időközeli írása jelent meg. Április 1-jén a „Fogazzaro Mirandája” cí- 
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mű cikke, május 1-jén a „Sámi Ella” című novellája. Csak valószínűsíthető, hogy most 
az utóbbiért járt neki a honorárium. 

1912. április 24. Nagy Lajosnak, 10 korona, a folyóiratszámla terhére. – Nagy 
Lajosnak az április 16-i számban jelent meg az „Éjjel, félegy után” című írása. Ezért 
a viszonylag hosszabb szövegért azonban a 10 korona kevésnek látszik: lehet, hogy 
ez az összeg csak részlete a honoráriumnak?! 

1912. április 26. Kéri Pálnak, 50 korona, a folyóiratszámla terhére. – Kérinek 
„A kézszorítás” című írása a május 1-jei számban jelent meg, előlegről lehet tehát szó. 
 1912. április 27. Újhelyi Nándornak, 30 korona, a folyóiratszámla terhére. – A most 
honorált írás nem azonosítható, Újhelyinek „Orosz balett” című írása még április 1-jén 
jelent meg. 

1912. május 6. Várady Irmának (?), alighanem Várady Istvánnak, 20 korona, a fo- 
lyóiratszámla terhére. – A honorált írás nem azonosítható. 

1912. május 9. Lányi Saroltának, 30 korona, a folyóiratszámla terhére. – A most 
honorált írás nem azonosítható. Az április 1-jei két versért már jóval korábban utal- 
ványozni kellett a honoráriumot. 

1912. május 10. Móricz Zsigmondnak, 50 korona, a folyóiratszámla terhére. – Itt 
talán a május 1-jén megjelent „Tavaszi dal” című vers honoráriumáról van szó. 

1912. május 15. Várady Istvánnak, 10 korona, a folyóiratszámla terhére. – A most 
honorált írás nem azonosítható, valószínűleg Várady valamelyik figyelőjéért járt 
a pénz, elszakadva a megjelenés időpontjától. 

1912. május 18. Elek Artúrnak, 100 korona, a folyóiratszámla terhére. – Nem 
azonosítható, melyik Elek-írásért járt ez a 100 korona. 

1912. május 24. Bán Ferencnek, 70 korona, a folyóiratszámla terhére. – Bán ezt 
a pénzt valószínűleg a „Huszár Gál prédikátor” című novellájáért kapta. 

1912. május 24. Franyó Zoltánnak, 50 korona, a folyóiratszámla terhére, „Tizián 
M. (?) ford.”-ért. – Franyónak ekkoriban nem jelent meg írása a Nyugatban. Elfoga- 
dott és kifizetett, de végül nem közölt szövegről lehet szó. 

1912. május 24. Karinthy Frigyesnek, 30 korona, a folyóiratszámla terhére. – A ho- 
norált írás nem azonosítható. Ezt megelőzően a május 1-jei számban jelent meg figye- 
lője az írónak Szilágyi Géza Könyvek és emberek című könyvéről. 

1912. május 28. Fenyő Miksának, 40 korona, a folyóiratszámla terhére. – A Casa- 
nova utolsó része a május 16-i számban jött. Ekkor talán a hosszabb szövegért járó 
honorárium „maradékát”, addig ki nem fizetett részletét kapta meg az író. 

1912. május 30. Móricz Zsigmondnak, 100 korona, a folyóiratszámla terhére. – 
Móricz ekkor talán a június 16-i számban közölt „Az ördög” című „paraszttréfája” 
előlegét kapta meg. 

1912. június 5. Bálint Aladárnak, 100 korona, számlamegjelölés nélkül, de „Nyu- 
gat könyvtár: Fiedler M. [?] ford.” megjelöléssel. – A „Nyugat könyvtár”-nak ezt a kö- 
tetét nem sikerült azonosítanom: mindenesetre nem folyóirat-, hanem könyvhonorá- 
riumról van szó, közelebbről fordítói díjról. 

1912. június 14. Kéri Pálnak, 20 korona, a folyóiratszámla terhére. – Kérinek 
a június 16-i számban jelent meg „Cholnoky Viktor”-ról írott nekrológja. 

* 

A lista, amely így összeállt, vegyes benyomást kelt. Ami azonnal föltűnik: Osvát – pontosab- 

ban a Nyugat – aligha volt pontos honoráriumfizető. Az a gyakorlat, amely a megjelenés napjához 

igazítja a honoráriumkiutalást, itt nem érvényesült. Gyakorlatnak látszik viszont az előlegfizetés, 

pontosabban az előre való fizetés. Néhány esetben az is föltételezhető, hogy bizonyos kéziratokat 

Osvát elfogadott és kifizetett, de végül mégsem közölt. Mindez összefügghet a lap – s szerzőgár- 

dája – anyagi lehetőségeivel: akkor fizettek, amikor volt pénz – vagy amikor a megszorult szerzőt 

meg kellett segíteni. 
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Figyelemre méltó, hogy a kifizetett összegek elég nagy szóródást mutatnak, 10 koronától 200-ig. 

Ez természetes, hiszen nyilvánvaló, hogy egy rövidke figyelő másféle díjazást érdemel, mint egy 

hosszú novella vagy dráma. Amennyire megállapítható, a figyelők honoráriuma 10−20−30 korona 

körül mozgott. Egyéb írásért pedig a 100 korona már „jó” tiszteletdíjnak számított, s csakis nagy 

„anyagért” járt. Az egyszeri honoráriumplafon a 200 korona volt, ennél többet egy alkalommal 

a legnevesebbek sem kaptak. 

Az is valószínűsíthető az adatok alapján, hogy Móricz a lap legjobban fizetett szerzői közé tar- 

tozott, s Babits és Fenyő Miksa is az élvonalba sorolható. Ha tekintetbe vesszük, hogy a Casano- 

váért Fenyő több száz koronát kasszírozott, míg Karinthynak egy egész novelláskönyvért „csak” 

175 korona járt, egy belső, pénzben is kifejeződő kánon jelenléte jól érzékelhető. S ebből a néző- 

pontból értelmezve a tényeket az is szembeötlő, hogy Nagy Lajos viszont aligha lehetett Osvát 

kedvence. A kedvenc (vagy helyesebben: az egyik kedvenc) szerző inkább F. Kernách Ilona lehe- 

tett – jóllehet a két szerző értéke a mai irodalmi távlatból éppen fordított. 

S végezetül egy összegző megjegyzés: bármilyen szerény is ez az adatsor, annyi már ily kevésből 

is bizonyosnak látszik: célszerű lenne módszeresen gyűjteni a honorárium-adatokat. Ha létrejönne 

egy nagy adatbázis, azzal mind a történeti irodalomszociológiai kutatások, mind a lap belső ká- 

nonjának földerítését ambicionáló értelmezés nyerne. 

LENGYEL ANDRÁS 
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FIGYELŐ 

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiállításai 2009-ben. A Pécsi Egyházmegye 2009. augusztus 23-án 

ünnepelte alapításának 1000. évfordulóját. A püspökség megemlékezéseihez a helyi intézmények 

és szervezetek a város számos pontján csatlakoztak különféle rendezvényekkel. A Pécsi Tudomány- 

egyetem Egyetemi Könyvtára egyedi szálakkal kötődik a pécsi egyházmegye történetéhez, hiszen 

az alapjait képző hajdani püspöki könyvtár Klimó György egyházfő nagylelkű felajánlásából léte- 

sült, és nyitotta meg kapuit mindenki közhasznára 1774-ben. A könyvanyag jogi státusza igen ér- 

dekesen alakult, hiszen 1925-től az egyetem és a püspökség között megkötött Haszonkölcsön- 

szerződés értelmében jogilag az egyházmegye és a püspök tulajdonában maradt, ám a használati 

jogot az egyetem élvezte. Ez a jogi állapot az elmúlt rendszerben is fennállott, és mind a mai na- 

pig tart. 

A 2009. évi kiállítás-sorozat fő tematikai egységét ekképpen nem kellett keresnünk, hiszen adva 

volt: a könyvtár anyagán keresztül bemutatni az elmúlt 1000 esztendő főbb eseményeit, kulturális 

történéseinek vonalát. Kezdetben igencsak nagy fejtörést okozott az állományunkban található 

dokumentumok segítségével a fejlődésvonal teljességének megrajzolása, hiszen a Klimó Könyvtár 

egy, a 18. század derekán alapuló könyvgyűjtemény, amelynek legfőbb gyűjtőkörét nagyobb há- 

nyadban 17–20. századi kéziratok és nyomtatványok tették ki. A helyzet a helyi levéltárakban sem 

rózsásabb, mivel a Pécsett fellelhető középkori és kora újkori kéziratos és nyomtatott források a tör- 

ténelem viharaiban sajnos elvesztek, megsemmisültek, jobb esetben pedig elkerültek a városból. 

Ekképpen már a koncepció kialakulásának kezdetén tisztában voltunk azzal, hogy kizárólag pécsi 

anyaggal nem sikerülhet a vitrineket megtölteni, és nem tudunk történelmileg hű képet adni láto- 

gatóink számára. Innen kezdődött a budapesti közgyűjteményekkel – a Magyar Országos Levél- 

tárral, a Budapesti Történeti Múzeummal, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtárával és az 

Országos Széchényi Könyvtárral – való kapcsolatfelvétel. 

A kiállítások megtervezésénél még egy, nem titkolt szándékunknak is eleget kívántunk tenni, 

miszerint bemutassuk a Pécsi Püspöki Könyvtár azon „kincseit”, ritkaságait, amelyeket különleges 

értékességük miatt az 1950-es évek óta a püspökség kincstárában őriznek, így ezeket a dokumentu- 

mokat nem vehetik napi szinten a kezükbe sem a könyvtárosok, sem az olvasók. Jó részük utolsó 

ismertetése az 1930-as évek előtt keletkezett, újbóli leírásuk és vizsgálatuk igen fontos feladatot 

képezne. Az egyes bemutatókban olyan gyűjteménytestek anyagai is előtérbe kerültek, amelyek 

ismerete kevésbé reprezentált a Klimó Könyvtárban. Ezen kiállítások segítségével reményeink 

szerint több forrást sikerül a kutatások fókuszába állítani. 

2009. május 15-én mutatta be a könyvtár az „1000 esztendő pécsi püspökei” című, a Pécsi Püs- 

pöki és Káptalani Levéltárral (Kovács Zoltán levéltáros segítségével) közös kiállítását, amely 

a millenniumát ünneplő pécsi egyházmegye püspökei előtti méltó főhajtás jegyében készült el. 

A tavaszi nyitó kiállításunk szélesebb dimenzióban, kilépve a könyvtár kereteiből a pécsi egyház- 
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megye történetének bemutatására vállalkozott, főként a fennmaradt levéltári források segítségével. 

A Klimó Könyvtár Hártyatermében berendezett tárlat a pécsi ordináriusok történetét dolgozta fel, 

Bonipert püspöktől Mayer Mihály megyéspüspökig. A fennmaradt írásos dokumentumok mellett 

helyet kaptak az apróbb tárgyi emlékek is, amelyek révén több évszázad történeti vonala rajzolódott 

ki. Az egyházmegye történeti forrásait tekintve a középkor időszakából igencsak nagy hiányossá- 

gokkal kellett számolnunk. A történeti kutatásokat a 18. században Klimó György püspök ösztön- 

zésére Koller József kanonok, püspöki könyvtáros végezte el: összegyűjtötte, majd lemásolta az 

európai állami levéltárakban, továbbá a Vatikáni Levéltárban a pécsi egyházmegyére vonatkozó 

dokumentumokat. Ezen iratok a mai napig a hajdani püspöki könyvtár kézirattárának markáns részét 

képzik. Az egyházfők hitelesítő pecsétjeinek a Püspöki Levéltárban őrzött sora a Magyar Orszá- 

gos Levéltár és a Budapesti Történeti Múzeum vonatkozó pécsi anyagával adott egységes képet. 

A felszabadító háborúk utáni pécsi püspököket felsorakoztató tárlókban már bőségesebb bemutató 

volt látható. Itt már olyan levéltári források kerültek ki, amelyek bár fennmaradtak, mégis igen 

ritkán vagy soha nem voltak kiállítva; így például az uralkodók által főkegyúri jog alapján tett 

püspöki kinevezések, továbbá a pápai bullával ellátott szentszéki megerősítések. Ezek egészülnek 

ki a pécsi egyházfők helyi munkásságából megőrzött emlékekkel, azok képeivel, személyes tár- 

gyaival, műveivel. Az egyházmegye e jeles alkalomból a nevesebb egyházi személyiségek emlé- 

kére millenniumi emlékérmet veretett: ezen ezüstérmék már a modernkori megemlékezés jelképeivé 

váltak. 

A pécsi egyházmegyével közös kiállítás-sorozat második darabja, tematikáját tekintve a közép- 

kor írásbeliségét és a nyomtatott könyvkultúráját volt hivatott bemutatni a bibliotéka Aranytermé- 

ben. A gazdag tárlat szerves részét képezte a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

„Egyházi műveltség a régi Magyarországon” című tudományos konferenciájának (2009. június 3–6.), 

amely a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, 

a Pécsi Egyházmegye és a régi magyar irodalmat tanító egyetemek tanszékei által került megren- 

dezésre. 

A Klimó György által alapított első nyilvános könyvtár azon kéziratos és nyomtatott középkori 

munkái adták a bemutató fő vonalát, amelyeket különleges értékességük miatt jelenleg a püspöki 

kincstárban őriznek. Köztük a legrégibb egy négykötetes kéziratgyűjtemény, amely 266 darab Árpád- 

és Anjou-kori, valamint későbbi korszakbeli eredeti oklevelet, valamint azok 18. századi átiratait, 

magyarázatait tartalmazza. Eme oklevélgyűjtemény nagy része Dobai Székely Sámuel lovaskapi- 

tánytól származtatott át a püspöki bibliotékára, majd Koller József történész-könyvtáros dolgozta 

fel azokat. Szintén tőle vásárolta meg Klimó a Magyi-kódexet és egy II. Ulászló korabeli okle- 

vélmintakönyvet, amelyek jogi formuláriumokat tartalmaznak. A középkori írásbeliség okleveles 

forrásai a vitrinekben kiegészültek a Magyar Országos Levéltár gyűjteményében fellelhető ma- 

gyar uralkodói pecsétek másolataival. A Budapesti Történeti Múzeum a Pécsi Egyetemi Könyvtár 

rendelkezésére bocsátotta a magyarországi írásbeliség és könyvkultúra tárgyi emlékeit, amelyek 

nagy része budapesti ásatásokból került a felszínre. A budai festőműhely festőedényei, a könyv- 

táblaveretek és a vallási élet apró kegytárgyai mind-mind bizonyítékai a virágzó középkori Ma- 

gyarország létező könyves kultúrájának. A kiállítás egyik legrégibb kézirata egy 1380-as években 

pergamenre írott Missale Romanum volt, amely Herzan Ferenc szombathelyi püspök tulajdonát 

képezte. Ezt a példányt jelenleg a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

könyvtárárában őrzik. A középkori könyvkészítés a gótikus és reneszánsz könyvkötés művészeti 

remekeinek felmutatásával vált élvezhetővé, így a könyveknek egy kevésbé „mutogatott” oldala is 

előtérbe került. A hajdani püspöki könyvtár rendkívül gazdag, ám 1803-ban eltulajdonított érem- 

gyűjteményét a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztálya középkori ásatásaiból előkerült ural- 
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kodói pénzérméivel idéztük fel, kiegészítve a bibliotéka numizmatikai szakirodalmi remekeivel. 

A kiállítást a magyar történeti források Klimó Könyvtárbeli darabjai zárták: Kézai Simon Chro- 

nica Hungarorumának egy 18. századi másolata mellett megtekinthető volt az 1473-ban, Hess 

András budai ősnyomdájában nyomtatott Chronica Hungarorum 1481-es, Johannes Menestarrfer 

bécsi orvos-rektor által elkészített kézirata. Ez azon kevés másolatok egyike, amely a csekély 

számú nyomtatvány mellett fellelhető volt Magyarországon. A kiállítás különlegessége az a For- 

gách-kódex volt, amely a nagyváradi püspök, Forgách Ferenc 1551 és 1574 közötti történeti fel- 

jegyzéseit tartalmazza, bátyja Forgách Simon és Istvánffy Miklós jegyzeteivel kiegészítve.  

A harmadik alkalommal szervezett kiállítás („A Pécsi Püspöki Könyvtár ritkaságai és kóde- 

xei”) a könyvtár második alapítójáról, Szepesy Ignácról elnevezett teremben nyílt meg 2009. 

szeptember 15-én. A hajdani Püspöki Könyvtár legértékesebb és gazdagon illusztrált kézirataiból 

és ősnyomtatványaiból bemutatásra került darabok az egyházi kultúra és a liturgikus élet kiemel- 

kedő munkái voltak. Ezen köteteket napjainkban szintén a püspöki kincstárban őrzik. A legrégibb, 

kisméretű kéziratos Biblia a 13. század első feléből, Franciaországból származik, és a párizsi 

miniátoriskola apró gyöngybetűivel készült el. A benne található 112 iniciálé teszi egyedivé és 

kivételesen szép kivitelűvé a kötetet. Mellette kapott helyet egy szintén francia készítésű, fólió 

méretű Szentírás, a Hainburgi Biblia, amelyet kivételes aprólékossággal és műgonddal készített 

144 figurális és ornamentális iniciáléval díszítettek. Ezek mellett még további kéziratos és ős- 

nyomtatvány jellegű példányok kalauzolták el a látogatókat a 14. és 15. század könyvművészeté- 

nek sokszínűségébe. A kiállítás kuriózumát az Ernuszt Zsigmond pécsi püspök megrendelésére 

1499-ben, Velencében nyomtatott Pécsi Misekönyv két fennmaradt példánya jelentette, amelyek 

az egyetlen nyomtatásban fennmaradt dokumentációját jelentik a pécsi korabeli liturgikus életnek. 

Az országban fellelhető példányok közül az Országos Széchényi Könyvtár pergamen- és papír- 

példánya lett a kiállítás dísze. A pergamen misekönyvből a hajdani püspöki bibliotéka is rendel- 

kezett egy példánnyal, ám ez a leghiányosabb az országban: kikerült belőle a Krisztust mint a ke- 

gyesség kútját ábrázoló, gazdagon színezett kánonkép. A papír-kódex érdekessége, hogy a benne 

fellelhető 1769-es ex libris tanúsága szerint hajdan Klimó György pécsi ordinárius tulajdonában 

volt. Egy velencei 1494-es, díszítés nélküli ősnyomtatvány-Biblia mellett Szepesy Ignác püspök 

kéziratos pergamen imakönyve volt látható, amely egyik színes példája a 15. századi milánói 

miniátorműhely munkásságának. Az 1455-ben keletkezett, német szentek életrajzát tartalmazó, 

kiállított kéziratos kötet mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen egy hajdani bőr okuláré nyo- 

mát fedezhetjük fel annak „Index”-énél, amely bizonyítéka az aktív használatának is. A sort Szent 

Ágoston Isten városáról írott munkájának 1468-ban, Strassburgban, kommentárokkal megjelente- 

tett díszes kiadása zárta. 

A millenniumi programjaink befejező tárlata 2009. november 25-én nyílt meg a Klimó Könyv- 

tár Hártyatermében, és tematikája szerint bepillantást igyekszik adni az egyházi zenekultúra gyűj- 

teményünkbe bekerült kéziratos és nyomtatott reprezentáns darabjaiba. Továbbá a pécsi egyházi 

zenei élet sokszínű múltjából felvillantott jellegzetes részletek bemutatásával emléket állít a helyi, 

18–20. századi vallásos zenekultúrának. A kiállítás alapját itt is a Klimó Könyvtár kéziratos és 

nyomtatott dokumentumai, továbbá a Pécsi Püspöki Levéltár kottatárának anyaga tette ki, amely 

kiegészült a várostörténeti múzeum vonatkozó tárgyi emlékeivel. A kiállítást Dezső Krisztina mu- 

zeológus-könyvtáros készítette. 

A kiállítások kiemelkedő látogatottsága, valamint az érdeklődők lelkesedése is azt bizonyította 

számunkra, hogy a történelmünk, és a régi korok fennmaradt emlékei iránti csillapíthatatlan meg- 

ismerés vágya napjainkban is fontos tényezőként van jelen. Az egyházmegye 1000 éves fennállása 

során megmaradt kulturális javak mind-mind ékes bizonyítékai a múltunk egy-egy szeletének, 
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amely megismerése kötelességünk, hiszen ennek ismeretében értékelhetjük a jelen történéseit, és 

alakíthatjuk a jövőnket. 

A kiállítás berendezési munkáiban a Történeti Gyűjtemények Osztálya munkatársai, Darvasi 

Réka, Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Kokovai Szabina, Pohánka Éva és Szilágyi Mariann 

vettek részt. 

POHÁNKA ÉVA 

Új magyar bibliofil hasonmássorozat születése (Schöck Gyula kiadványai). Az elmúlt évti- 

zedben a régi nyomtatványok és kéziratok hasonmás kiadásai iránti kereslet növekedésével egy 

időben a kiadók különböző színvonalú, és különböző anyagi értékű (áru) sorozatokat indítottak 

útjukra. A hatvanas években indult, bibliofil és filológiai szempontból egyaránt igényes sorozat, 

a „Bibliotheca Hungarica Antiqua” túlélte a politikai változásokat, és a filológiai alaposságát 

(megfelelő kísérő tanulmány közlése mellett) megtartva, továbbra is megjelenik a Balassi Kiadó 

kiadói gondozásában. Ez a sorozat az irodalomtörténészek és a nyelvtörténészek számára készül, 

elérhető áron, de nem bibliofil igénnyel adja közre a ritka nyomtatványok hasonmásait. Sok kiadó 

szánta el magát alkalmi hasonmások létrehozására. Ezek a kiadványok általában mérethelyes fak- 

szimile formák, a megrendelő pénztárcája dönti el, hogy milyen papíron, milyen kötéssel készül- 

nek el. A Pytheas Kiadó, vagy a szentendrei Vincze László papírmalma és kiadója által kiadott 

könyvek sajnos még a könyvtárak számára is vásárlási nehézséget okoznak, ugyanakkor számos, 

ma már nehezen elérhető könyv vehető kézbe nekik köszönhetően. Egyes egyetemi tanszékek, 

szakmai csoportok is gyakran adatnak ki ajándékozási szándékkal (például egy-egy professzor 

születésnapjára) a szakterület történetét idéző könyvek hasonmásait. Ezek a kiadványok baráti 

körben terjednek, sajnálatos módon még a nemzeti könyvtárba sem jutnak el, tekintve, hogy pél- 

dányszámuk nem haladja meg az ötvenet, így köteles példányt a nyomda nem küld. A kiadónak 

meg vagy eszébe jut ez, vagy nem. 

A Kossuth Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár „Amor librorum” klubja már rendszeresen 

évi öt könyvet jelentet meg, jellemzően 1850 előtti magyar nyelvű könyvek hasonmásait. A kísérő 

szöveg kétoldalas ismeretterjesztő, emlékeztető jellegű, és a kiadványok sok esetben nem méret- 

helyes fakszimilék, a sorozat méretéhez igazítja a kiadó az egyes köteteket (néha csak a margó 

nagyobb, de előfordul a szövegtükör nagyítása, vagy kicsinyítése is). 

A szekszárdi Schöck Gyula azonban, összefogva a Pécsi Főegyházmegyével, nagy kalandba 

fogott. Több európai országban már régóta létező igényes hasonmás könyveket kezdett kiadni olyan 

céllal, hogy a jelentős vásárlóerővel rendelkezők kincsképzési szándékkal ezekbe helyezzék el 

megtakarításaikat. Ezeknek a könyveknek az értéke a banki megtakarítások kamatait meghaladó 

mértékben kellene, hogy nőjenek, hiszen a vásárlók jellemzően nem a történeti, filológiai szakmai 

körökből kerülnek ki. A legjobb hazai és európai hagyományt követve, a hasonmás kötet előállí- 

tási minősége (papír, kötés) mellett, a kiadó külön könyvet irat a hasonmás tárgyául szolgáló mű, 

annak szerzője, illetve kiadásai bemutatásának, ha kell, le is fordíttatja a ma már nehezen hozzá- 

férhető nyelveken (latin, ógörög stb.) megjelent szövegeket. Költséges kiadás, minőségi könyv- 

szakmai, filológiai és történeti munka, és ennek eredményeként hallatlanul magas ár! A kiadónak 

ráadásul nem titkolt szándéka az, hogy az egyes eladások hasznát új fakszimile munkákra fordítja, 

illetve karitatív módon, példányokat juttat el közkönyvtárakba a megjelent darabokból. Ilyen mó- 
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amely megismerése kötelességünk, hiszen ennek ismeretében értékelhetjük a jelen történéseit, és 

alakíthatjuk a jövőnket. 

A kiállítás berendezési munkáiban a Történeti Gyűjtemények Osztálya munkatársai, Darvasi 

Réka, Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Kokovai Szabina, Pohánka Éva és Szilágyi Mariann 

vettek részt. 

POHÁNKA ÉVA 

Új magyar bibliofil hasonmássorozat születése (Schöck Gyula kiadványai). Az elmúlt évti- 

zedben a régi nyomtatványok és kéziratok hasonmás kiadásai iránti kereslet növekedésével egy 

időben a kiadók különböző színvonalú, és különböző anyagi értékű (áru) sorozatokat indítottak 

útjukra. A hatvanas években indult, bibliofil és filológiai szempontból egyaránt igényes sorozat, 

a „Bibliotheca Hungarica Antiqua” túlélte a politikai változásokat, és a filológiai alaposságát 

(megfelelő kísérő tanulmány közlése mellett) megtartva, továbbra is megjelenik a Balassi Kiadó 

kiadói gondozásában. Ez a sorozat az irodalomtörténészek és a nyelvtörténészek számára készül, 

elérhető áron, de nem bibliofil igénnyel adja közre a ritka nyomtatványok hasonmásait. Sok kiadó 

szánta el magát alkalmi hasonmások létrehozására. Ezek a kiadványok általában mérethelyes fak- 

szimile formák, a megrendelő pénztárcája dönti el, hogy milyen papíron, milyen kötéssel készül- 

nek el. A Pytheas Kiadó, vagy a szentendrei Vincze László papírmalma és kiadója által kiadott 

könyvek sajnos még a könyvtárak számára is vásárlási nehézséget okoznak, ugyanakkor számos, 

ma már nehezen elérhető könyv vehető kézbe nekik köszönhetően. Egyes egyetemi tanszékek, 

szakmai csoportok is gyakran adatnak ki ajándékozási szándékkal (például egy-egy professzor 

születésnapjára) a szakterület történetét idéző könyvek hasonmásait. Ezek a kiadványok baráti 

körben terjednek, sajnálatos módon még a nemzeti könyvtárba sem jutnak el, tekintve, hogy pél- 

dányszámuk nem haladja meg az ötvenet, így köteles példányt a nyomda nem küld. A kiadónak 

meg vagy eszébe jut ez, vagy nem. 

A Kossuth Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár „Amor librorum” klubja már rendszeresen 

évi öt könyvet jelentet meg, jellemzően 1850 előtti magyar nyelvű könyvek hasonmásait. A kísérő 

szöveg kétoldalas ismeretterjesztő, emlékeztető jellegű, és a kiadványok sok esetben nem méret- 

helyes fakszimilék, a sorozat méretéhez igazítja a kiadó az egyes köteteket (néha csak a margó 

nagyobb, de előfordul a szövegtükör nagyítása, vagy kicsinyítése is). 

A szekszárdi Schöck Gyula azonban, összefogva a Pécsi Főegyházmegyével, nagy kalandba 

fogott. Több európai országban már régóta létező igényes hasonmás könyveket kezdett kiadni olyan 

céllal, hogy a jelentős vásárlóerővel rendelkezők kincsképzési szándékkal ezekbe helyezzék el 

megtakarításaikat. Ezeknek a könyveknek az értéke a banki megtakarítások kamatait meghaladó 

mértékben kellene, hogy nőjenek, hiszen a vásárlók jellemzően nem a történeti, filológiai szakmai 

körökből kerülnek ki. A legjobb hazai és európai hagyományt követve, a hasonmás kötet előállí- 

tási minősége (papír, kötés) mellett, a kiadó külön könyvet irat a hasonmás tárgyául szolgáló mű, 

annak szerzője, illetve kiadásai bemutatásának, ha kell, le is fordíttatja a ma már nehezen hozzá- 

férhető nyelveken (latin, ógörög stb.) megjelent szövegeket. Költséges kiadás, minőségi könyv- 

szakmai, filológiai és történeti munka, és ennek eredményeként hallatlanul magas ár! A kiadónak 

ráadásul nem titkolt szándéka az, hogy az egyes eladások hasznát új fakszimile munkákra fordítja, 

illetve karitatív módon, példányokat juttat el közkönyvtárakba a megjelent darabokból. Ilyen mó- 
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don biztosítja, hogy az eredeti kiadásban nem hozzáférhető könyvek a kutatást és az általános 

művelődést is szolgálják. 

Iani Pannonii … Sylva Panegyrica ad Guarinum Veronensem, praeceptorem suum. 
Et eiusdem Epigrammata nunquam antehac typis excusa. Basiliae, 1518, Johannes Fro- 
benius. Hasonmás kiadás. Összeáll.: FAZEKAS Orsolya. Utószó: POHÁNKA Éva. Pécs, 
2008. Fény Kft. 

A kiadvány Janus Pannonius újratemetése alkalmából készült, a már említett szentendrei pa- 

pírmalom (Vinczemill Kft.) által készített papírra nyomva. A nyomdai munkákat a papír készítője 

vállalta. A kötést a pécsi Kézműves Bt. Készítette el, az első borítót a szegedi Szabó Géza „JANUS 

PANNONIUS PÉCSI PÜSPÖK (1459–1472)” köriratú emlékérméjével díszítve. A könyvet Schöck 

Gyula tervezte. A kísérő kötetben (a két kötet egy egyszerű tokban helyezkedik el) megtalálható 

az összes szöveg magyar fordítása, beleértve Frobeniusnak az iskolamesterekhez és az olvasóhoz 

címzett két ajánlását, illetve Battista Guarino (Janus Pannonius tanárának fia), a költőhöz címzett 

két levelét is. A kísérő kötetben olvashatjuk Pohánka Éva könyvtörténeti ismertetését az 1518-as 

kiadásról. 

Janus Pannonius európai elismertségét bizonyítja, hogy az 1518-as, Beatus Rhenanus-féle bá- 

zeli kiadás már nem az első volt. A szakirodalmi hagyományt követve Pohánka Éva megismétli, 

hogy az elzászi humanista Jakob Sturmtól (1489–1553) kapta meg Janus verseit. Hozzá idősebb 

Peter Schottól kerültek, akihez viszont fiatal korában meghalt fiától jutottak. Ez utóbbi volt Bo- 

lognában diák. Itt szerezhette meg Janus költeményeinek kéziratát. Janus kritikai kiadásának első 

kötetében azonban Mayer Gyula kétkedését fejezte ki ezzel kapcsolatban, szerinte nem Schott 

kézirata volt Rhenanus kiadásának forrása, hanem egy másik, ismeretlen kézirat (Iani Pannonii 

Opera quae manserunt omnia. Volumen I. Epigrammata. Fasciculus I. Textus. Ed. Iulius MAYER. 

Similia add. Ladislaus TÖRÖK. Bp. 2006. Balassi Kiadó, 15–16). Pohánka részletesen ismerteti 

napjainkban a Janus Pannonius Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában őrzött példány (ez 

a hasonmás alapja) történetét is. A kötet 1922 végén került Pécsre, az akkor már jugoszláviai 

Zsombolya plébánosától, aki szorult anyagi helyzetében (kirabolták) ajánlotta fel megvételre a kö- 

tetet. A püspök kisegítette őt nyomorult helyzetéből, ezért, hálából, végül is a kötetet adomány- 

ként kapta meg a Könyvtár. 

A Janus-filológiában az egyik mérföldkő, a Teleki-féle kiadás (Utrecht, 1784) is megjelent ha- 

sonmásban (Balassi Kiadó, 2002), és a legteljesebb 16. századi is (Bécs, 1569. ZSÁMBOKY János; 

hasonmás: 1972, Akadémiai Kiadó, majd 1991). Ettől függetlenül a Janus-szerelmesek bizonyára 

szívesen látnák a többi kiadást is fakszimile formában. 

Missale secundum morem Alme Ecclesie Quinqueecclesiensis. Venetiae, 1499, Jo- 
hannes Emericus de Spira, impensis Johannis Paep. Hasonmás kiadás. Szekszárd, 
2009. Schöck kft. 

A kiadással kapcsolatos egyetlen kritikámat rögtön itt fogalmazom meg, hiszen nem derül ki 

a könyvből, hogy ki gondozta a hasonmást (csak sejthető, hogy maga Schöck Gyula), ki szerkesz- 

tette a tanulmánykötetet, továbbá az sem, hogy hol adták ki. Kár, mert ettől eltekintve az egyik 

legszebb magyarországi hasonmás kiadás. 

Maradjunk a kiadás formai jellemzőinél, amelynek alapjául az alapításának 1000. évfordulóját 

ünneplő Pécsi Egyházmegye példánya szolgált. Az ebből hiányzó CI. és CXII. leveleket az OSzK 

pergamen-példányából pótolták. Az utóbbi levél különösen fontos, hiszen ennek verzóján szere- 

 



 Figyelő 273 

Ksz2010-2-07.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:26:00 [273] 

pel a kánon-metszet. Így ez a hasonmás kötet egy rekonstruált, teljes kiadás. A nyomás a Reál- 

szisztéma Dabasi Nyomda ZRT-ben készült, az aranyfóliázás az ausztriai Print and Art Faksimile 

GMbH munkája. A kötés, amely a Pécsi Egyházmegyei Kincstárban őrzött eredetit utánozza,  

a Bodrogi és Társa Kft. gondosságát dicséri. A hasonmás, és a hozzá tartozó tanulmánykötet egy 

fadobozban helyezkedik el. A kiadás valóban alkalmas a kincsképzésre, értéke várhatóan megma- 

rad, illetve növekszik. 

A tanulmánykötetben három tanulmányt olvashatunk. Fedeles Tamás, aki a Pécsi Egyházmegye 

múltjának avatott szakértője, a kutatások szervezője, ezúttal a Missale megrendelőjének, Ernuszt 

Zsigmond püspöknek (1473–1505) portréját rajzolta meg. Az Egyházmegye története részleteinek 

tisztázása, a család, illetve a humanista főpap életének bemutatása mellett a tanulmány – de a ha- 

sonmás kiadás maga is – kimondatlanul is hangsúlyozza a Jagelló-kor művelődéstörténeti újraér- 

tékelésének szükségességét. Apja, Janus Pannonius kortársa és munkatársa, a család helyzetének 

anyagi és politikai biztonsága megteremtése mellett, fontosnak tartotta az 1445-ben született 

Ernuszt Zsigmond iskoláztatását. Bécsben, majd Ferrarában tanult (1469–1473). Kiváló humanista 

képzettséggel tért haza, karrierje a család Mátyás iránti hűségének szilárdsága miatt biztosított 

volt. Corvin János trónutódlását is támogatta, ám II. Ulászlóval is jó viszonyt alakított ki. Főpász- 

torként karakteresen képviselte egyházmegyéje, és a hozzá lojális személyek érdekeit, építkezései- 

vel maradandó nyomot hagyott maga után. Udvartartása jól példázza a Mátyás adta humanista 

udvari példát. A pécsi egyházmegyei Missale az ő anyagi támogatásával először 1487-ben, má- 

sodszor, a most hasonmásban megjelent kiadásban (Velence, 1499) jelent meg. Másolóműhelyről 

is gondoskodott, vagyis a Jagello-kori könyvkultúra értékelésében az ő udvara is számon tartandó 

intézmény. 

A pécsi misekönyvet magát, Török József tanulmányából ismerhetjük meg. Az esztergomi rítus 

szerinti nyomtatott misekönyvek sorát az 1480-ban Velencében megjelent Missale nyitotta meg, 

a Pécsi Egyházmegye azonban a maga számára – más egyházmegyékhez hasonlóan – sajátos ünne- 

peket is beiktatott. Török professzor ezeket a sajátosságokat külön is elemzi. 

A hasonmás kiadás jól irányítja a figyelmet arra a tényre, hogy a lagúnák városa a Mohács 

előtti Magyarország könyvellátásában kulcsszerepet játszott. Csak összehasonlításként: a 15. szá- 

zadból 242 nyomtatott polonicum ismert, ebből 18 jelent meg itt, ezzel szemben a 126 ismert 

hungaricumból 22 velencei nyomda terméke. Külön ki kell emelni azt a tényt, hogy a két, nagyon 

rövid ideig aktív magyarországi ősnyomda megszűnése után a budai könyvkereskedők – így Jo- 

hannes Paep – tevékenysége biztosította az ország, főként az egyház intézményeinek a könyvellá- 

tását. Ők nem csupán kereskedtek, de könyvkiadói tevékenységet is végeztek. Az általuk finanszí- 

rozott 61 könyv közül 55 velencei nyomdásznál látott napvilágot (emellett csak Nürnbergben jelent 

meg számottevő kiadvány, Bécs, Krakkó, Lyon, Párizs csak néhány címmel szerepel). Valamennyi 

kiadvány közvetlen egyházi használatba került: szerkönyvek, zsinati határozatok, illetve magyar 

szentek élete. Az Ernuszt Zsigmond által megrendelt Missale is ezen kiadványkör része. 

Pohánka Éva a pécsi misekönyv fennmaradt négy példányának a történetét írta meg. A pécsi 

pergamen példányt Klimó György püspök Eszterházy Károly egri püspök jóindulatának megszer- 

zésével tudta Kassáról a Pécsi Egyházmegyének megszerezni 1769-ben. Ugyanebben az évben 

került Klimó tulajdonába a ma az OSzK-ban őrzött papír-példány is (ezt a nyomtatott ex librise 

bizonyítja). 1804-ben azonban már a Bibliotheca Regnicolaris (a mai OSzK) tulajdonában volt. 

Ide, Pohánka feltevése szerint, a pozsonyi káptalanból kerülhetett, ahova Klimó ajándékozhatta 

a könyvet. Az OSzK pergamen példánya esztergomi provenienciájú, minden bizonnyal a 19. szá- 

zad hetvenes éveiben a Főegyházmegyei Könyvtár duplum anyagának cseréje keretében került 

(talán 1878-ban) a nemzeti gyűjteménybe. A negyedik ma is ismert példány a pannonhalmi Fő- 
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apátsági Könyvtár tulajdona (pergamen), ahova csaknem biztosan Tolnai Máté apát (1500–1535), 

korábbi pécsi klerikus vihette magával. A tanulmány szerzője a négy példány történetét külön- 

külön nagy gonddal, minden részletében dokumentálja. 

A Schöck Gyula által kiadott két hasonmás kötet – ahogy említettük – komoly vállalás: kocká- 

zatos vállalkozás, de egyben küldetés is. A kiadások költségei nem biztosan térülnek meg, hiszen 

a magyarországi kereslet ilyen minőségű, és ilyen magas értékű kiadványok iránt nagyon kicsi. 

Küldetés, személyes indíttatás a kiadó részéről, példaadás gyermekinek, és egyben példás együtt- 

működés a Pécsi Egyházmegye vezetőivel, intézményeivel. A bibliofil hasonmás kiadás megszü- 

letése mellett nem lehet nem figyelni arra, hogy főpapjaink mai generációjának több tagja, és Mayer 

Mihály mindenképpen ilyen, méltó utóda Janus Pannoniusnak, vagy Ernuszt Zsigmondnak. 

MONOK ISTVÁN 

 



Ksz2010-2-08.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:27:00 [275] 

SZEMLE 

Imre Mihály: „Úton járásnak megírása” 

Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek 

érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben. 

Bp. 2009. Balassi, 353 l. 

Imre Mihály több mint harminc esztendeje 

kutatja nagy lelkesedéssel, kitartó szorgalommal 

és igen eredményesen Szenci Molnár Albert mun- 

kásságát. Első, méltán figyelmet keltő eredménye 

Szenci Molnár Albert Biblia Tigurinájának a fel- 

fedezése volt 1974-ben a hódmezővásárhelyi 

Bethlen Gábor Gimnázium Könyvtárában. Már 

az e lelet kapcsán készült írásaiban fontos meg- 

figyeléseket tett Szenci Molnár bibliakiadói mun- 

kájáról, forrásairól stb. A következő mű a Dic- 

tionarium volt, amelynek fakszimile kiadásához 

(Bp. 1990) ő írta a kísérő tanulmányt. Debre- 

cenbe kerülvén többek között a reformáció kori 

retorikák magyarországi megismertetésén fára- 

dozott. S végül a közelmúltban újabb jelentős 

felfedezéssel örvendeztette meg a régi magyar 

irodalom kutatóit. Ezúttal a debreceni Nagy- 

könyvtárban folytatott szisztematikus feltáró mun- 

kájának köszönhetően megtalálta, és azóta szép 

kiadású könyvben közre is adta a Vizsolyi Biblia 

egyik eddig ismeretlen forrását, amelyet Káro- 

lyi Gáspár ismeretlen fordítótársa írt be kézzel 

Petrus Martyr 1564-ben Zürichben megjelente- 

tett, Sámuel könyvét kommentáló kötetének Bib- 

lia-szövege mellé (Debrecen 2006). 

Most megjelent könyvével ismét Szenci Mol- 

nár munkássága felé fordult. Az általa választott 

címet a következőképpen indokolta: „…három 

évtized sokfelé szerzett ismereteinek olyan ösz- 

szegzése e könyv, amely mindig visszatalált 

a causa efficienshez, ezért nem más az, mint 

»Hodoeporicum Itinerarium«, Uton jarasnac 

megirasa” ahogyan a szótárszerző Molnár mond- 

ja.” (12.) 

A könyv első fejezete a németországi könyv- 

tárakban: Wolfenbüttelben és Heidelbergben: 

a Bibliotheca Palatina mikrofichen meglévő gaz- 

dag állományában végzett kutatásokra támasz- 

kodva Szenci Molnár szótárkiadásának tudo- 

mányelméleti hátterét vizsgálja. Ilyen jellegű 

kutatások eddig csak elvétve voltak a Szenci Mol- 

nár-filológiában. Balázs János, Téglásy Imre és 

Uray Piroska tanulmányain kívül Imre Mihály 

saját korábbi eredményeire támaszkodhatott a Dic- 

tionarium említett hasonmás-kiadásához írott ta- 

nulmányából. Ezúttal már nemcsak Johann Sturm 

„sapiens et eloquens pietas” koncepcióját vá- 

zolta fel, hanem a források és a rájuk vonatkozó 

legújabb külföldi szakirodalom eredményeinek 

hasznosításával összefoglalta a 16−17. századi 

retorikai és poétikai elméletek lényegét. Végig- 

vezette azt a folyamatot, amelynek során a le- 

xikográfia önálló „ars”-szá lépett elő. Hiszen 

Johann Heinrich Alsted Septem artes liberales 

című, Herbornban 1620-ban megjelent munká- 

jában a tudományok sorában már az első ars 

a lexikográfia. 

Imre végigelemezte Szenci Molnár Albert Szó- 

tárának (Nürnberg, 1604) és Lexiconainak (Ha- 

nau 1611, Heidelberg 1621) prae- és postlimi- 

náriáit (ajánlólevelek, előszavak, üdvözlőversek, 

függelékek), valamint az azokban idézett, tehát 

Szenci Molnár által ismert nyelvészek, teoreti- 

kusok munkásságát. Kutatási eredményei közül 

a következő néhányat emeljük ki: 

Helyesen látja, hogy Szenci Molnár számára 

„a szótár az autentikus bibliaemendáció tudo- 
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mányos-nyelvi eszköze” (19.), ezért is előzi meg 

életművében a szótárszerkesztés a Vizsolyi Bib- 

lia újrakiadását. Helyesen figyelmeztet arra is, 

hogy Szenci Molnár esetében az általa tanult, 

ismert és vallott elméletek gyakorlatiasabb, egy- 

szerűsített értelmezésben jelennek meg (46.), nem 

ismétli el részletesen azokat, hanem inkább meg- 

teremti az eszközöket – vagyis szótárt, gram- 

matikát szerkeszt stb. −, amelyek hozzásegítik 

honfitársait ahhoz, hogy „más művelt népek min- 

tájára” magas szinten, anyanyelven imitálhassák 

a klasszikus latin irodalmat; illetve hirdessék 

szóban és írásban Isten Igéjét – természetesen 

ugyancsak anyanyelven. Jó példa erre az, hogy 

Horazio Toscanella: Ciceroniana epitheta, anti- 

theta et adiuncta című munkáját az elméleti be- 

vezetők nélkül vette át Szenci Molnár Albert, 

s ezzel – Imre Mihály szavaival – „elmaradt az 

az elméleti értelmezői távlat is, amely a retorika 

és filozófia szoros kapcsolatát fejtette ki, maradt 

a pragmatikus szöveggyűjtemény” (113.). 

A Dictionariumhoz készült üdvözlőversek 

vizsgálata ébresztette rá Imre Mihályt arra, hogy 

a kortársak szemében Szenci Molnár és a Dictio- 

nariumot kiadó, Elias Hutter tudós nyelvszem- 

lélete, írói terveik rokonságban álltak egymással. 

 A magyar−latin Szótár parömiológiai előz- 

ményeinek, párhuzamainak és Baranyai Decsi 

János hatásának több részfejezetet is szentelt 

a szerző, bevonva vizsgálataiba a ma Sárospata- 

kon őrzött erasmusi Adagia-példány kéziratos 

bejegyzéseit is. Ez 1990-ben, a Dictionarium- 

kiadás kísérőtanulmányában még a megvizsgá- 

landó témák között szerepelt. 

S végül méltó figyelmet szentelt a Syllecta 

scholastica című 1621-ben megjelent szöveg- 

gyűjteménynek is. Kutatásaiból kiderült, hogy 

a Molnár által itt kiadott Rudolf Agricola-írás, 

a De formando studio epistola az egyik legelső 

reneszánsz kori irat, amely a latin és az anyanyelv 

együttes oktatásának fontos szerepet szánt már 

1474-ben. 

A második nagy fejezete Jan Assmann termi- 

nológiáját kölcsönvéve a „kulturális emlékezet” 

jelenlétét és mibenlétét tárgyalja a molnári para- 

textusokban, más szóval végre Szenci Molnár 

 

Albertnek az ezekben az írásokban megnyilvá- 

nuló történelemszemlélete, res litteraria-felfogása, 

konfesszionalizmusa is vizsgálat tárgya lesz. 

A német környezet e téren is döntő hatást gya- 

korolt Szenci Molnár nézeteire. A német kultu- 

rális emlékezet szemiotikus alakjának, Nagy Ká- 

rolynak a magyar megfelelőjét Mátyás királyban, 

Attilában, majd Bethlen Gáborban találta meg. 

E történelemszemlélet egész életén végigvonult, 

hiszen utolsó művének, a Discursus de summo 

bono (Lőcse, 1630) című erkölcsfilozófiai érte- 

kezésének az ajánlólevelében, 1630-ban a már 

megboldogult Bethlen Gábor fejedelem gyula- 

fehérvári akadémia-alapításáról szólt dicsérőleg, 

amelyben valószínűleg őneki is szerepet szánt 

a néhai fejedelem. E részben Imre Mihály arra 

a kérdésre is válaszol, hogy mennyiben illesz- 

kednek e paratextusok a fő mű mondanivaló- 

jához, jellegéhez, mennyiben szólnak a külföldi 

olvasókhoz és mennyiben a hazaiakhoz. Itt va- 

lóban szépen megvalósul célkitűzése, egységben 

vizsgálni Szenci Molnár Albert életművét, ezzel 

csökkentve az eddigi világi és egyházi tudomá- 

nyosság hamis dichotomiáját. 

A következő, „A Psalterium Ungaricum poé- 

tikai programja XVI. századi kontextusban” című 

fejezetben Imre Mihály megpróbálta „körbeol- 

vasni a Psalterium ajánlásait, hogy megtalálja 

annak kapcsolódási pontjait a kortárs, közel-kor- 

társ német zsoltárköltészet irodalmában”. (238.) 

Természetesen itt is a források és a legújabb szak- 

irodalom ismeretében részletesen szólt a zsoltár- 

író, „psalmographus” Móric, hesseni fejedelem 

udvaráról, zsoltárparafrázisairól és a környeze- 

tében született, neki ajánlott zsoltáros munkákról. 

Figyelmet szentelt a Szenci Molnár által példa- 

ként idézett Andreas Spethe latin nyelvű, met- 

rikus zsoltárainak is. 

Az utolsó fejezet a Szenci Molnár Albert által 

szerkesztett Idea Christianorum… című szöveg- 

gyűjteményt (Oppenheim, 1616) mutatja be. Az 

itt közölt írásokban egyfelől a Concordia-gon- 

dolat hangsúlyozását látja a szerző a protestan- 

tizmuson belül, másfelől a kereszténység össze- 

fogását sürgeti az oszmán hódítás ellen. Imre már 

könyve első fejezetében figyelmeztetett arra, hogy 
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a Sturm által képviselt Unio és Concordia-esz- 

mény csak rokonítható, de nem azonosítható 

a később kibontakozó irénikus mozgalommal, de 

kétségtelen, hogy Szenci Molnár irénikus min- 

tái között Sturm gondolatrendszerének is szere- 

pelnie kell. 

Ez az új szempontú, a Szótár, a Lexikonok, 

a Psalterium és az Idea Christianorum-kiadás 

szellemi környezetét igen jól megrajzoló, érde- 

kes szintézis természetesen számos kérdést hagy 

még nyitva, amelyek némelyikére szerzője maga 

is utal. Imre Mihály is sürgeti olyan összefog- 

lalás elkészítését, amely a Szenci Molnár Alber- 

tet Marburgban ért ösztönzések és hatások elem- 

zésére irányul. Hasonlóképpen izgalmas kérdés 

a Vizsolyi Biblia szóanyagának és a Lexikonok- 

nak a viszonya. Igazat adhatunk a szerzőnek 

abban, hogy e tekintetben eredmény a két Lexi- 

kon-kiadás magyar–latin szóanyagának vizsgála- 

tától remélhető (76. lap: 166. lábjegyzet). A loci 

communesek és a molnári életmű tekintetében 

a kép teljessé tétele tekintetében elengedhetetlen 

az Analecta aenigmatica tematikus beosztásá- 

nak figyelembe vétele és a Marosvásárhelyen 

őrzött feljegyző könyvecskéé, amelynek CD-vál- 

tozata az OSzK Kézirattárában is kutatható. Meg 

kellene vizsgálni továbbá Szenci Molnár Albert 

és Újfalvi Imre literátori kapcsolatát. Erre nézve 

igen jelentős előrelépést tett Imre Mihály köny- 

ve. A korabeli magyarországi neolatin költészet- 

ben vajon megfigyelhető-e Szenci Molnár szó- 

tárkiadásainak és azok függelékeinek hatása? 

Tényleg felhasználták alkalmi költeményeikben 

a magyarországiak a Szenci Molnár által közölt 

szinonimákat stb.? 

A könyv igen értékes függeléke végül felso- 

rolja mindazokat a retorikai és irodalomelméleti 

címszavakat, amelyek Szenci Molnár Albert szó- 

táraiban előfordulnak. Jellemző a magyar nyel- 

vű retorikai szaknyelv hiányára, hogy míg a la- 

tin–magyar szakszavak jegyzéke a 12 lapot is 

meghaladja, a magyar szakszavak mindössze 

másfél lapot tesznek ki. 

A könyv végén – amint azt a Balassi Kiadó 

e sorozatában már megszokhattunk – részletes 

német nyelvű összefoglalás olvasható. Így meg- 

van a lehetősége annak, hogy Imre Mihály érté- 

kes eredményei a korral foglalkozó, németül tudó 

szakemberek előtt is ismertté váljanak, és a nem- 

zetközi tudományos vérkeringésbe is bekerül-

jenek. 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti Könyv- 

tár gyűjteményes kincsei és történetük. (Szerk.: 

BOKA László, FERENCZYNÉ WENDELIN Lídia.) 

[Bp., 2009.] Kossuth–Országos Széchényi Könyv- 

tár, 231 l. 

Gyűjtők, adományozók, könyvtárosok emlé- 

két kívánja szolgálni nemzeti könyvtárunk evvel 

a szépen megírt, megtervezett és előállított kö- 

tettel, amely azonban nem előzmény nélküli. Né- 

hány évvel ezelőtt ugyanis már egy reprezenta- 

tív albumban mutatta be legféltettebb kincseit 

– kódexeket, nyomtatványokat és egyéb ki- 

adványokat –, ezután került sor az Országos 

Széchényi Könyvtárhoz kötődő, legfontosabb, 

legértékesebb gyűjtemények, gyűjteményrészek 

illetve a mögöttük álló könyvgyűjtők felidézé- 

sére is. E két kötet, a szellemi, kulturális örökség 

(2002), s a mecénási, támogatói önzetlenség 

(2009) alapján egymás kiegészítésének tekint- 

hető. A Gyűjtők és gyűjtemények címet viselő 

„második” rész tartalmaz néhány, már koráb- 

ban megjelent, de ma is helytálló tanulmányt, 

amelyek érvényessége nem fakult, adataik pon- 

tossága nem sérült, – ám döntően e válogatás 

számára írt ismertetésekből áll. A kötetkezdő 

írások a legnagyobb alapítókról szólnak, majd 

azok a támogatók kerülnek sorra, akik a mai kü- 

löngyűjtemények állományához járultak hozzá 

jelentős mértékben. 

Somkuti Gabriella Széchényi Ferencről, Ber- 

lász Jenő Jankovich Miklósról és Illésházy Ist- 

vánról, Wix Györgyné pedig a kevésbé reflek- 

torfényben álló, ám azért a nemzeti könyvtárat 

gazdag adományokkal bővítő, 19. századi könyv- 

gyűjtőkről közöl összefoglalást. Széchényi, Jan- 

kovich és Illésházy a nemzeti könyvtár kezdeti 

gyűjteményének meghatározói voltak, a könyv- 

tártörténeti érdeklődés nem véletlenül fordul fe- 
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a Sturm által képviselt Unio és Concordia-esz- 

mény csak rokonítható, de nem azonosítható 

a később kibontakozó irénikus mozgalommal, de 

kétségtelen, hogy Szenci Molnár irénikus min- 

tái között Sturm gondolatrendszerének is szere- 

pelnie kell. 

Ez az új szempontú, a Szótár, a Lexikonok, 

a Psalterium és az Idea Christianorum-kiadás 

szellemi környezetét igen jól megrajzoló, érde- 

kes szintézis természetesen számos kérdést hagy 

még nyitva, amelyek némelyikére szerzője maga 

is utal. Imre Mihály is sürgeti olyan összefog- 

lalás elkészítését, amely a Szenci Molnár Alber- 

tet Marburgban ért ösztönzések és hatások elem- 

zésére irányul. Hasonlóképpen izgalmas kérdés 

a Vizsolyi Biblia szóanyagának és a Lexikonok- 

nak a viszonya. Igazat adhatunk a szerzőnek 

abban, hogy e tekintetben eredmény a két Lexi- 

kon-kiadás magyar–latin szóanyagának vizsgála- 

tától remélhető (76. lap: 166. lábjegyzet). A loci 

communesek és a molnári életmű tekintetében 

a kép teljessé tétele tekintetében elengedhetetlen 

az Analecta aenigmatica tematikus beosztásá- 

nak figyelembe vétele és a Marosvásárhelyen 

őrzött feljegyző könyvecskéé, amelynek CD-vál- 

tozata az OSzK Kézirattárában is kutatható. Meg 

kellene vizsgálni továbbá Szenci Molnár Albert 

és Újfalvi Imre literátori kapcsolatát. Erre nézve 

igen jelentős előrelépést tett Imre Mihály köny- 

ve. A korabeli magyarországi neolatin költészet- 

ben vajon megfigyelhető-e Szenci Molnár szó- 

tárkiadásainak és azok függelékeinek hatása? 

Tényleg felhasználták alkalmi költeményeikben 

a magyarországiak a Szenci Molnár által közölt 

szinonimákat stb.? 

A könyv igen értékes függeléke végül felso- 

rolja mindazokat a retorikai és irodalomelméleti 

címszavakat, amelyek Szenci Molnár Albert szó- 

táraiban előfordulnak. Jellemző a magyar nyel- 

vű retorikai szaknyelv hiányára, hogy míg a la- 

tin–magyar szakszavak jegyzéke a 12 lapot is 

meghaladja, a magyar szakszavak mindössze 

másfél lapot tesznek ki. 

A könyv végén – amint azt a Balassi Kiadó 

e sorozatában már megszokhattunk – részletes 

német nyelvű összefoglalás olvasható. Így meg- 

van a lehetősége annak, hogy Imre Mihály érté- 

kes eredményei a korral foglalkozó, németül tudó 

szakemberek előtt is ismertté váljanak, és a nem- 

zetközi tudományos vérkeringésbe is bekerül-

jenek. 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti Könyv- 

tár gyűjteményes kincsei és történetük. (Szerk.: 

BOKA László, FERENCZYNÉ WENDELIN Lídia.) 

[Bp., 2009.] Kossuth–Országos Széchényi Könyv- 

tár, 231 l. 

Gyűjtők, adományozók, könyvtárosok emlé- 

két kívánja szolgálni nemzeti könyvtárunk evvel 

a szépen megírt, megtervezett és előállított kö- 

tettel, amely azonban nem előzmény nélküli. Né- 

hány évvel ezelőtt ugyanis már egy reprezenta- 

tív albumban mutatta be legféltettebb kincseit 

– kódexeket, nyomtatványokat és egyéb ki- 

adványokat –, ezután került sor az Országos 

Széchényi Könyvtárhoz kötődő, legfontosabb, 

legértékesebb gyűjtemények, gyűjteményrészek 

illetve a mögöttük álló könyvgyűjtők felidézé- 

sére is. E két kötet, a szellemi, kulturális örökség 

(2002), s a mecénási, támogatói önzetlenség 

(2009) alapján egymás kiegészítésének tekint- 

hető. A Gyűjtők és gyűjtemények címet viselő 

„második” rész tartalmaz néhány, már koráb- 

ban megjelent, de ma is helytálló tanulmányt, 

amelyek érvényessége nem fakult, adataik pon- 

tossága nem sérült, – ám döntően e válogatás 

számára írt ismertetésekből áll. A kötetkezdő 

írások a legnagyobb alapítókról szólnak, majd 

azok a támogatók kerülnek sorra, akik a mai kü- 

löngyűjtemények állományához járultak hozzá 

jelentős mértékben. 

Somkuti Gabriella Széchényi Ferencről, Ber- 

lász Jenő Jankovich Miklósról és Illésházy Ist- 

vánról, Wix Györgyné pedig a kevésbé reflek- 

torfényben álló, ám azért a nemzeti könyvtárat 

gazdag adományokkal bővítő, 19. századi könyv- 

gyűjtőkről közöl összefoglalást. Széchényi, Jan- 

kovich és Illésházy a nemzeti könyvtár kezdeti 

gyűjteményének meghatározói voltak, a könyv- 

tártörténeti érdeklődés nem véletlenül fordul fe- 



278 Szemle  

[278] Ksz2010-2-08.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:27:00 

léjük. Ők hárman egyébként nagylelkű, kultú- 

rapártoló és műveltségterjesztő szándékukat is 

meghaladó dilemmákat hagytak az utókorra. Szé- 

chényi Ferenc például az életútjával, amely a re- 

former szellemű társadalmi változásoktól egy 

viszonylag szabadabb, eredményes – többek kö- 

zött a nemzeti könyvtár létrehozási tervét is jó- 

váhagyó – kormányzáshoz vezetett, majd meg- 

tapasztalva a visszavonásokat, az alkotmányos 

és az alkotmány nélküli erőszakot egyaránt, azt 

az ellentmondást felmutatva, hogy a védekezés 

legkézenfekvőbb útja: betagozódni abba a tár- 

sadalmi rendbe, amelyet korábban meg akart vál- 

toztatni. Az persze véletlen, hogy ekkor mellette 

feltűnik a pesti könyvtárőr is, aki – bár a gyűj- 

teményt gondozza – nem veszi figyelembe az 

adományozó kívánságát, s nem segít annak meg- 

valósulásában. Van, akinél a vagyon alakítja ki 

az értelmiségi tudatot, van, akinél a hiúság, mel- 

lőzöttség érzése ugyanazt. Isten útjai kifürkész- 

hetetlenek. 

Jankovich Miklós és Illésházy István könyv- 

tári gyűjteményének története ellenben arra vi- 

lágít rá, hogy a nagy magánkönyvtárak sorsát az 

eladás-elajándékozás sem rendez(het)i megnyug- 

tatóan, ha nincs egy elkötelezett hivatalnok, vagy 

könyvtáros, aki (legtöbbször) minden ellenszol- 

gáltatás nélkül, önmaga által választott feladat- 

nak tekinti annak gondozását és feltárását, azaz 

legalább tételeinek regisztrálását. Mert bizony 

előfordul, hogy a megajándékozott intézmény 

nem egészen jóhiszemű, vagy a feldolgozáshoz 

nincs elég személyi, raktározási kapacitása, egyéb 

kényszerekről nem is beszélve. Ebből pereske- 

dések keletkezhetnek, amelyek időbeli elhúzó- 

dása nem használ a porosodó, használat nélkü- 

li, romló állagú, csökkenő számú könyveknek. 

Másfelől a Jankovich- és Illésházy-gyűjtemény 

szétszóródása arra a kérdésre is ráirányítja a fi- 

gyelmet, hogy vajon hol a határ egy-egy, bizo- 

nyos szempont(ok)ból összetartozó gyűjtemény 

egységben való megőrzése, valamint a közgyűj- 

temények ettől eltérő igényei és lehetőségei kö- 

zött? Az egyre bővülő állományú intézmények- 

nek – nem csak könyvtáraknak – természetesen 

ki kell alakítaniuk saját rendjüket, amelyben leg- 

feljebb néhány, különlegesen indokolható, nem 

a könyvtár által létrehozott gyűjteményrész egy- 

ben tartására van lehetőség. Nem lehet kíván- 

ni, egyébként is irracionális, hogy például egy 

nemzeti könyvtár dokumentumállománya apróbb- 

nagyobb személyi felajánlások szeparáltságában 

létezzen. Ugyanakkor minden, ajándékként ka- 

pott gyűjteményt felbontó könyvtáron ott a fele- 

lősség és mulasztás, ha nem készítette el a szét- 

szórással már soha vissza nem állítható bibliofil 

szándék, törekvés katalógusát. Mivel az adomá- 

nyozó kívánságának figyelmen kívül hagyása 

minden esetben a kiválasztott könyvtár létrejöt- 

tének, fennállásának alapjait kérdőjelezi meg, 

vagy törekedni kell olyan reális megegyezésre, 

amely mindkét szándéknak megfelel, vagy nem 

kell olyan feltételeket elfogadni, amelyek telje- 

sítésre nincs sok lehetőség. Igaz, reménykedni 

lehet legalább a kései elégtételben, amire jó példa 

volt a Magyar Nemzeti Galéria 2002-ben ren- 

dezett Jankovich Miklós-kiállítása. 

Az Országos Széchényi Könyvtárra hagyott 

gyűjtemény jelentősége, a tulajdonos társadal- 

mi helyzete miatt az előbbi ismertetésekhez kap- 

csolódik W. Salgó Ágnes Apponyi Sándorról 

szóló írása. Az ő könyvei, amelyek valamikor 

a lengyeli kastélyban voltak, eredeti egységük- 

ben, az ott is használt bútorok között tanulmá- 

nyozhatók az úgynevezett Apponyi-teremben. 

Tulajdonosának páratlan Hungarika-kollekció- 

ja a magyar művelődéstörténeti kutatások egyik 

fontos bázisa. A tanulmány írója részletesen is- 

merteti e könyvtár történetét, kialakulását, alá- 

húzva a családi minta szerepét. Szó esik az egyko- 

ri tulajdonos saját könyvjegyzékéről, a megjelent 

katalógusáról, s a feleség, Esterházy Alexandra 

szerepéről, alapítványáról. Az összefoglalás plasz- 

tikus képet fest a korabeli, hasonló gyűjtemé- 

nyekről, s vallomások, emlékezések színezik; gaz- 

dagon dokumentált, kiemelkedő írás. 

„A jó polgár fölér egy hadvezérrel” – ez az 

idősebb Szinnyei Józseftől származó megállapí- 

tás lehetne mottója azoknak az írásoknak, ame- 

lyek néhány, értékben vagy mennyiségben az 

előzőekhez nem mérhető, ám bizonyos szem- 

pontokból azokat kiegészítő adományokat ismer- 

tetnek. Kocsy Anikó például éppen Szinnyei 

József hírlapkönyvtárát, és Lamotte Károly fel- 
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ajánlását, Bácsváry Anna Todoreszku Gyulának 

és feleségének speciális gyűjteményét, Csepre- 

gi Klára Seitz Ottó gyűjteményét, Elekes Irén 

pedig Boldizsár Kata Piroska különleges célú 

könyveit. Szinnyei József életútja azt példázza, 

hogy az érdeklődés, valamint az elkötelezettség, 

a szakmaszeretet és a kínálkozó alkalom, miként 

hozza egyik munkát a másik után: a repertórium- 

szerkesztés a hírlapok gyűjtését, a megtapasztalt 

adathiány a tágan értelmezett életrajzi lexikont, 

a gyakorlatban végzett könyvtári munka egy or- 

szágos hírlap- és folyóiratgyűjtemény létreho- 

zását. Szinnyei tevékenységének fontosságát mi 

sem mutatja jobban annál, hogy életrajzgyűjte- 

ménye, repertóriumai nélkülözhetetlenek marad- 

tak, s a Hírlaptár is őrzi rendszerező munkájának 

eredményeit. Hozzá hasonlóan Todoreszku Gyula 

is gyermekkorától kezdve a régi könyvek, nyom- 

tatványok vonzásában élt, s jól megválasztott, 

behatárolt bibliofil érdeklődése következtében 

– az 1711 előtt megjelent magyar és magyaror- 

szági nyomtatványokra specializálódott – a nem- 

zeti könyvtár már meglévő állományát egy igen 

fontos ponton egészíthette ki adománya segít- 

ségével. Szenvedélyében élete végéig társa volt 

felesége, Horváth Aranka, aki férje halála után 

is támogatta a könyvtárat, részben ingó, rész- 

ben ingatlan vagyontárgyakkal. A Seitz Ottóról 

szóló írás forrástanulmányként is olvasható, e 

gyűjtemény ugyanis némiképp állományidegen 

az OSzK gyűjteményében, ezért korábban nem 

sokszor említették; éppen ezért nóvum az itt 

olvasható részletes beszámoló. Csepregi Klára 

összefoglalója ennek megfelelően az életút ál- 

lomásairól, a személyiség megfogható jegyeiről 

s a könyvtár történetéről szélesebb körben egy- 

aránt ismeretlen tényeket gyűjt össze. Ehhez 

a tanulmányhoz kapcsolódik a kötet legérdeke- 

sebb illusztrációja, amely egy szétnyitható papír- 

modellekkel dokumentált, repülőgépekről szóló 

kiadvány egyik oldalát mutatja. S míg e gyűjte- 

ményrész jó állapotban, könyveit illetően fel- 

ajánlási egységében található meg ma is a nem- 

zeti könyvtár állományában, nem mondható el 

ugyanez a Boldizsár Kata Piroska által létreho- 

zott Magyar Asszonyok Könyvtáráról. Elekes 

Irén sokszínű összefoglalója, amelyben Nagy 

Anikó korábbi írását is felhasználta, egy, a maga 

korában és napjainkban is időszerű kezdemé- 

nyezésről szól. A Magyar Asszonyok Könyv- 

tára létrehozójának célja ugyanis az volt, hogy 

olyan, a nőkérdés és nőnevelés számtalan aspek- 

tusát érintő gyűjteményt hozzon létre, amely is- 

meretterjesztés, nevelés és szórakoztatás harmó- 

niáját teremti meg, elsősorban a középosztály 

számára. Adománya két részből állt, könyvtár- 

ból és levéltárból, mindkettőről részletes szemle 

olvasható. A gyűjtemény további sorsába sajnos 

beleszólt a történelem. Átadása után még gya- 

rapodott, az OSzK különgyűjteményként kezelte, 

tervezték katalógusának megjelentetését is; 1945 

után azonban igen hamar megszűnt, felolvadt, 

érdekérvényesítés nélkül maradt az a társadal- 

mi közeg, amelynek az alapító szánta, s az új 

könyvtári feladatok és direktrívák következté- 

ben elvesztette szerepét, jelentőségét, használata 

okafogyottá vált – ezt a jelenséget hívják ha- 

gyományszakadásnak – s „ma nagy hiányokkal 

a rezerv raktárban található”. Lamotte Károly 

Seitz Ottóhoz hasonlóan nem tartozik a sokszor 

emlegetett mecénások közé. Ebben valószínű- 

leg szerepet játszott az a tény, hogy 1945 előtt, ha 

nem is első számú vezetőként, de fontos posztokat 

töltött be a főváros vezetésében s más intéz- 

ményekben is. Hivatali életútja emberi tisztes- 

séggel és szakmaszeretettel párosult, nyugdíjba 

vonulása után főként bibliofil szenvedélyének 

élt. Könyvtárának egy részét 1958-ban megvette 

az OSzK, s avval főként a Hírlaptár anyagát 

gazdagították. A Lamottéról szóló írás rövidsé- 

gét ellensúlyozza, hogy – talán a feltárt anyag- 

nál fogva is – ez az egyik legváltozatosabban 

illusztrált fejezet. 

A Térképtár nem csupán részgyűjteménye az 

Országos Széchényi Könyvtárnak, hanem mű- 

vészi szempontokból az egyik legmutatósabb 

állományával is bír, köszönhetően a földgöm- 

bök, atlaszok, térképlapok lényegi, ábrázolással 

járó sajátosságának. Két tanulmány is innen me- 

ríti témáját, az egyik egy közismertebb, a másik 

valószínűleg meglepetést okozó adományozót 

hoz közel az olvasóhoz: Tóth Gergely a keszt- 

helyi Festetics-gyűjtemény kéziratos térképeit, 

míg Pászti László Kossuth Lajos főként nyom- 
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tatott dokumentumokból álló hagyatékát ismer- 

teti. A keszthelyi Helikon, az oktatási intézmény 

s a könyvtár létrehozása, fenntartása a Festeti- 

csek különleges érdeme a hazai művelődéstör- 

ténetben, a családi levéltár azonban, érthetően, 

a szakembereken kívül nem váltott ki nagyobb 

érdeklődést. A tanulmány szerzője a család és 

az archívum históriáját párhuzamosan tárgyalja, 

mindkettőt a hazai történelembe ágyazva, rámu- 

tatva a kölcsönhatásokra, amelyeket a jól kivá- 

lasztott mappák meggyőzően támasztanak alá. 

E gyűjteménynek aktuális, használati értékén túl 

reprezentatív jellege is volt, szemben Kossuth 

térképeivel, utóbbiak kizárólag tulajdonosuk- 

nak érdeklődést elégítették ki, s munkaeszközül 

szolgáltak különböző írásaihoz. A szerző Kos- 

suth Lajos száműzetésben töltött éveinek esemé- 

nyeit, könyvtári hagyatékát egyaránt forrásként 

használja fel a Térképtárban található gyűjte- 

mény történetéhez. Mintegy csattanóként rész- 

letesen ismerteti annak egyik érdekes darabját, 

egy polgári térképet, amelyet nagy valószínűség- 

gel hadműveleti segédeszközként is használtak. 

Ez az írás kitűnik jól dokumentált, a szövegben 

említett lapokat pontosan azonosító jegyzetanya- 

gával. 

Kossuth Lajos különben egy másik írásnak 

is tárgya. Elbe István számol be a hazájától tá- 

vol élő kormányzó torinói könyvtáráról, pon- 

tosabban azokról a könyvekről, amelyek az OSzK 

gyűjteményét gazdagítják. Ez az érdekfeszítő írás 

is több szimpla ismertetésnél, hiszen az egykori 

tulajdonos személyisége, anyagi gondjai, olvas- 

mányai, olvasási szokásai keretezik könyveinek 

jegyzékét és annak elemzését. Hatásosan egészí- 

tik ki mindezt a jól válogatott képek, amelyek 

igazi „könyvtárgyak” mellett Kossuth sajátke- 

zű margináliáit is megörökítik, utalva a gyűjte- 

ményt kísérő kéziratokra. Külön érdekesség, hogy 

e könyvtár ma is „gyarapodik”, olyan könyvek- 

kel, amelyek egykor a száműzetésbe vonult kor- 

mányzó tulajdonában voltak, így Kazinczy Ferenc 

mellett – akinek szelleme sötét éjszakákon meg- 

jelenik, hogy némely levéltár régen bolygatott 

fondjában elhelyezze egy-egy, addig ismeretlen 

levelét –, Kossuth Lajos is a pártolók főnixként 

visszatérő, túlvilági tagjai között található. 

A nemzeti könyvtár egykor volt könyvtáro- 

sai sorában Gulyás Pálnak elévülhetetlen ér- 

demei vannak. Hangodi Ágnes vele foglalkozó 

írása tulajdonképpen visszahelyezi személyét 

és munkásságát a magyar művelődéstörténetbe, 

miközben megörökíti életének állomásait, sok- 

oldalú érdeklődését, speciális kutatásait, iroda- 

lomtörténeti és bibliográfusi munkásságát. Utób- 

bit művelve nem egy esetben kezdeményező sze- 

repet vállalt, mások feltárását folytatta, vagy az 

ő munkáját vitték tovább mások. Gazdag és ér- 

tékes magánkönyvtárát egykori munkahelyére, 

az OSzK-ra, kéziratos írói gyűjteményét az MTA- 

ra hagyta. A tanulmány kitér a hagyaték átadásá- 

nak történetére, a könyvhagyaték elemzésére is. 

 Némiképp kilóg Kövi András és Maurer Zsu- 

zsa írása a személyekre épülő kötetből, tárgyuk 

azonban két, a könyvtárak életét jelentősen be- 

folyásolható körülményre, az ideológia- és po- 

litikatörténetre vet fényt. Bízvást lehet mondani 

mindkettőről, hogy az átlagolvasó számára ér- 

dekes újdonságokat tartalmaznak. Kövi Ádám 

az 1919-ben tervbe vett, majd nem sokkal később, 

de nem az első megálmodók szándéka szerint 

létrehozott Proletármúzeum anyagával, annak 

viszontagságaival, az intézményi érdek(különb- 

ség) megjelenésével foglalkozik. Sorait olvasva 

az eltérő indokú használatkorlátozások értelmén 

lehet töprengeni. Maurer Zsuzsa a velencei egyez- 

mény több szempontú, részletes elemzésével 

a magyar állami kultúrjavak első világháború 

utáni sorsát dokumentálja, főként könyvtári, de 

részben múzeumi vonatkozásaiban is. Nem ke- 

rüli ki a csere tárgyának magyar vonatozásait, 

azaz az Ausztriának átadott kéziratokat sem, az 

evvel kapcsolatos kritikai hang jogosságában 

nem lehet kételkedni. 

A kötetzáró írások a Kézirattár egy-egy fon- 

tos hagyatékát, Dohnányi Ernőét, Babits Mihá- 

lyét, Keresztury Dezsőét ismertetik, s olaszországi 

hungarika hagyatékok sorsát összegzik. Kelemen 

Éva, Nemeskéri Erika és Fülep Katalin alapos 

tárgyismerettel dokumentált írásai sok érdekes- 

séget foglalnak magukba, ezek közül is kiemel- 

kedik a Babits-hagyaték 1945 utáni sorsa, vagy 

a 20. századi magyar történelem az italianisztika 

fénytöréséből nézve. Az egymás után sorakozó 
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tanulmányok meggyőzően mutatják a nemzeti 

könyvtár egyik legfőbb működési jellemzőjét: 

fel- és leépülés egymás melletti, egyidejű léte- 

zését. Ez persze az emberi kultúra legfőbb vonása 

is. (Mi, magyarok, az elmúlt században talán 

kissé sokat is kaptunk mindkettőből.) Az ado- 

mányozók, a mecénások az OSzK állományát 

az elmúlt két évszázadban folyamatosan gyara- 

pították, könyvtárosai a bekerült gyűjteményeket 

legjobb tudásuk szerint feltárták és szolgáltat- 

ták, a körülvevő társadalmi késztetés azonban, 

főképpen a 20. század közepétől, a korábbi tö- 

rekvések folyamatosságát először megkérdője- 

lezte, majd részben el is lehetetlenítette. Mi sem 

mutatja jobban közművelődési intézményeink 

nélkülözhetetlen fontosságát… 

Hapák József az elmúlt években lassan végig- 

fotózta a nemzeti könyvtár legféltettebb kincseit. 

E kötet illusztrációi is méltó társai az emlékező 

és feltáró írásoknak. 

BUDA ATTILA 

Tanulmányok Nagyvárad újkori történe- 

téből. Szerk.: EMŐDI András. Nagyvárad, 2009. 

Partium Kiadó, 316 l. /Miscellanea Historica Va- 

radinensia I./ 

A kötet előszava szerint a „Miscellanea His- 

torica Varadinensia” címmel induló sorozat pri- 

mer források kutatásán alapuló történeti tanulmá- 

nyoknak és forrásközléseknek ad helyet, amelyek 

elsősorban Bihar megye és Nagyvárad köz-, mű- 

velődés-, intézmény-, egyház- és művészettör- 

ténetére vonatkoznak. Az első kötet négy tanul- 

mányt tartalmaz. 

Emődi András „A váradi egyházmegye 18. szá- 

zadi alumnusainak – papnövendékeinek és böl- 

csészhallgatóinak – névtára” című adattárának 

bevezetője röviden áttekinti a váradi egyházme- 

gye történetét, a szomszédos egri egyházmegye 

papnevelésének helyzetét, a váradi papnevelde 

alapításának körülményeit, néhány kiragadott pél- 

dával illusztrálja az egyházmegye lélekszámát, 

kitér a váradi papnevelde tanáraira, oktatási rend- 

 

szerére (teológia és bölcsészkar), továbbá az egy- 

házmegye növendékeire Váradon és Kassán. 

Az adattár az időközben kutathatóvá vált nagy- 

váradi iratállomány és két kassai kézirat (az egyik 

a kassai jezsuita gimnázium és akadémia 1693– 

1745 közötti matrikulája, a másik a Kisdianumba 

felvettek esküszövegét és az elbocsátó nyilatko- 

zatokat tartalmazó, (1708)–1714–1763 között 

vezetett nyilvántartás) alapján készült, kiegészít- 

ve a szakirodalomból vett esetleges pótlólagos 

adatokkal. A szerző névsorában 678 18. századi, 

a váradi egyházmegyéhez kötődő alumnus vagy 

alumnusjelölt nevét azonosította, így a század- 

ban ott tevékenykedő alsópapságot gyakorlati- 

lag hiánytalanul számba vette. 

Az adattárban a személyek betűrendben kö- 

vetik egymást, nevük után fel van tüntetve val- 

lásuk, továbbá társadalmi jogállásuk, nemzetisé- 

gük, születési helyük, születési évük, szüleik 

vallása, a tanuló által ismert nyelvek és az isme- 

ret szintje. Ezen kívül szerepelnek a tanulmányi 

adatok, amelyek az elemi és gimnáziumi tago- 

zatra, a bölcsész-, néha jogi, valamint a teoló- 

giai stúdiumokra vonatkoznak. Jelölve van a ta- 

nulmányi szint és a doktori fokozat elnyerésének 

ténye is. Ezt követi a tanulmányok helyszíne. 

Külön sorban sorakoznak az egyházi rendek fel- 

vételének időpontjai, valamint az egyházmegyei 

alumnus státusz elnyerésének, illetve az inkar- 

dinációnak az éve. Vázolva van a teológiát vég- 

zettek pályafutása az egyházi méltóságok betöl- 

tésének kezdő évével és a fontosabb kinevezések 

dátumaival. Az adatsort az elhalálozás éve zárja. 

 Kormányos László „Nagyvárad-Olaszi római- 

katolikus és református lakosságának demográ- 

fiai fejlődése a 18. század végén és a reform- 

korban, az egyházi összeírások és anyakönyvek 

tükrében (1780–1800, 1819–1853)” című ta- 

nulmánya is rendkívül adatgazdag. A címben jel- 

zett források alapján a szerző állításai alátámasz- 

tására hatvannál több táblázatot és grafikont kö- 

zöl. 

A 18. század Várad-Olaszi számára is az újjá- 

szerveződés, az újjászületés kora volt. A város 

népessége, amely az 1692-es ostromot követően 

aligha volt száz fő, 1785 körül 5024 főre, 1840 
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BUDA ATTILA 

Tanulmányok Nagyvárad újkori történe- 

téből. Szerk.: EMŐDI András. Nagyvárad, 2009. 
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akkor 7806 fő lakta. 

A népesség felekezeti megoszlása szerint dön- 

tően katolikus, református, emellett görög-kato- 

likus, továbbá görög-keleti, evangélikus és zsidó 

volt. A szerző a nagyobb felekezetenként ada- 

tolja többek között a demográfiai képet, az etni- 

kai megoszlást, a foglalkozást, a házasságkötést, 

a születést és a halálozást. 

A könyvvel kapcsolatos foglalkozás igen ritka 

volt. 1839 és 1848 között egy református könyv- 

kötő és egy könyvárus működéséről tudunk. 

Fazakas Gábor „Adalékok Nagyvárad 1850. 

évi egyesítésének történetéhez” című írása Várad- 

Velence, Várad-Olaszi, Várad-Újváros és Vá- 

rad-Váralja részek közgyűlési jegyzőkönyvei- 

ből közöl részleteket, amelyek 1848. március 

23. és 1850. január 1-je között keltek. A rész- 

letek nyomon követik az egyesítéssel kapcso- 

latos egyeztetéseket, a fegyvergyár Váradra köl- 

töztetését, amely a várost ideiglenesen az or- 

szág második legfontosabb településévé tette, 

végül pedig az egység létrejöttét az osztrák ura- 

lom alatt. Nagyvárad egyesítésének folyamata, 

amely 1848 márciusában kezdődött, nem akadt 

el, a kitűzött cél teljesült, de nem a városveze- 

tők erejéből, nem a magyar országgyűlés adta jog- 

szabályi elismerés keretei között, hanem köz- 

vetett osztrák ellenőrzés útján. 

Lakatos-Balla Attila „A Biharvármegyei és 

Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet jegy- 

zőkönyvei” című összeállításában vázolja az egy- 

let történetét, ahhoz fontos adalékokat nyújtva 

közli az egylet két legfontosabb döntéshozó fó- 

rumának, a közgyűlésnek és a választmánynak 

fennmaradt jegyzőkönyveit. 

Az 1872 és 1947 között, több mint hét évti- 

zeden keresztül működő egylet a dualizmus kori 

Nagyvárad polgári önszerveződéseinek egyik leg- 

sikeresebb példája. Megteremtette a Bihar megyei 

műemlék- és műtárgyvédelem, a helytörténeti és 

régészeti kutatás kereteit és szakmai fórumát, 

megvetette a város és a megye máig fennálló, 

művészettörténeti, régészeti, történelmi és nép- 

rajzi közgyűjteményének alapjait. 

A közölt jegyzőkönyvek értékes forrásul szol- 

gálnak a történeti, a régészeti kutatások számára, 

emellett a régió intézmény- és társadalomtör- 

ténete szempontjából sem érdektelenek. 

A sorozat nyitókötete maradéktalanul eleget 

tesz a kitűzött céloknak, forrásközlő tanulmá- 

nyait nagy haszonnal böngészheti és forgathat- 

ja mindenki, aki Nagyvárad újkori múltját bú-

várolja. 

SZVORÉNYI RÓBERT 

V. Ecsedy Judit–Simon Melinda: Kiadói és 

nyomdászjelvények Magyarországon 1488– 

1800. Hungarian Printers’ and Publishers’ 

Devices 1488–1800. [Bp.] 2009. Balassi Kiadó–

Országos Széchényi Könyvtár, 203 l. 

A kötet a Magyarországon és Erdélyben a kez- 

detektől 1800-ig használt kiadói és nyomdász- 

jelvények összegyűjtését, és szakszerű bemutatását 

tűzte ki célul. Bár a címlap nem jelzi, a könyv 

formai jellegzetességei, a kiadók, V. Ecsedy Judit 

neve és a téma is azt sugallja, hogy a 16. szá- 

zadot feltáró kötettel, 2004-ben útjára indult 

„Hungaria Typograhica” című sorozathoz kö- 

tődik, amely az 1473-tól 1800-ig működött ma- 

gyarországi nyomdák készletének, betűinek, dí- 

szeinek teljes összeállítását kívánja létrehozni. 

E kiadvány az időrendi építkezés helyett egy 

önálló témát ragadott meg, ezt azonban a teljes 

időkörben végigtekinti. 

A bevezető tanulmány elsőként a kiadói és 

nyomdászjegy általános, elméleti meghatározá- 

sát kísérli meg, ugyanakkor figyelmeztetve arra, 

hogy néha roppant nehéz egyértelműen eldön- 

teni, egy-egy illusztrációnak, dísznek valóban 

ezt a szerepet szánta-e a nyomdász. Ezt köve- 

tően századonként tárgyalja a hazai jelvények 

történetét, jellegzetességeit. Nem cél e helyütt 

az ismertetett munka tartalmi kivonatát adni, le- 

gyen szabad csak néhány megragadó jellegze- 

tességre, önkényesen kiválasztott példára felhívni 

a figyelmet. Általánosan elmondható, hogy a ha- 

zai nyomdászjelvények legnagyobb része kül- 

földi, sok esetben nemzetközileg is általánosan 

elterjedt előképek nyomán készült. Ezeket a min- 

tákat a tanulmányokat kísérő képek szemléle- 

tesen be is mutatják. 
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Nyomdászjelvényeink történetének érdekes, 

és a régi könyvek korszakában egyedülálló epi- 

zódja a 15. század és a 16. század eleje, amikor 

rendkívül modern módon önálló kiadók működ- 

tek Budán. Bár e zömében külföldről érkezett 

kiadók megfelelő felkészültségű és kapacitású 

hazai nyomda híján, magyarországi használat- 

ra szánt kiadványaikat külföldön állíttatták elő, 

az itthoni közönségnek címzett, privilégiumuk 

jelzésére és reklámként elhelyezett, általában mo- 

nogramjukat, attribútumaikat tartalmazó, gyak- 

ran vörös nyomással készült, jellegzetes stílusú 

kiadói jelvényeik kétségtelenül a magyarországi 

könyvtörténet szerves részeivé, hamarosan szá- 

zadokra eltűnő színfoltjaivá váltak. 

Közismert, hogy Mohács után általánosság- 

ban a nyomdászok tekinthetők könyveik kiadó- 

jának is, ettől kezdve tehát inkább olyan jelvények- 

ről esik szó, amelyeket Magyarország területén 

működött tipográfusok használtak. Érdekes, még 

a következő századokra is jellemző hazai sajá- 

tosság, hogy a nyomdászok jelvényül városuk 

címerét választották. Ez a gyakorlat Nyugat-Euró- 

pában sem volt ismeretlen, magyarországi álta- 

lánossá válásában nagy szerepet játszhatott, hogy 

itthon egy városban általában egyetlen, székhe- 

lyéhez szorosan kötődő műhely működött, de 

az is szempont lehetett, hogy a szerényebb tipog- 

ráfiai felszerelés egy darabja így kettős funkciót 

tölthetett be. Bártfa, Debrecen, Kolozsvár, Sze- 

ben, Brassó címerén kívül e században nyom- 

dászjegyként értelmezhető a Hoffhalterek saját 

nyomtatványaikon felbukkanó családi címere, 

a többi jelvény pedig lényegében az európai 

reneszánsz ikonográfia néhány általános, az ókori 

mitológiára és keresztény jelképekre visszave- 

zethető emblémája. 

A 17. századra nagyjából ugyanezen formák 

jellemzőek, sőt egy részük esetében nemcsak 

a jelvény, hanem maga a dúc is tovább hagyo- 

mányozódott. Megjelenik azonban Európa-szerte 

egy új motívum, a fa. A sokféle, többek által 

kedvelt, szerteágazó jelentésű faábrázolások kö- 

zül talán érdemes kiemelni az Elzevierek „Non 

solus” feliratú, szilfa alatt álló magányos férfi- 

alakot formázó jelvényét. Magyarországon négy- 

féle változatban használták és huszonhét alka- 

lommal jelent meg, azt igyekezvén bizonyítani, 

hogy használóik azoknak a németalföldi kiad- 

ványoknak az igényességét kívánják követni, 

amelyek ugyanebben az időben, ugyanezen jel- 

vénnyel kerültek ki a sajtó alól. A leghosszabb 

pályát az a metszet futotta be, amely rendkívül 

pontos másolata Abraham és Bonaventura Elze- 

vier jelvényének és elsőként Szenci Kertész Áb- 

rahám kiadványain bukkant fel, majd készletét 

öröklő utódai (közöttük M. Tótfalusi Kis Mik- 

lós) is szívesen használt egészen a 18. század 

végéig. 

Nem meglepő, hogy a 18. századot nemcsak 

stílusában, hanem tartalmilag is barokkos túl- 

áradás jellemzi. Egyre összetettebb, sokszerep- 

lős emblémák, allegorikus tájak jelennek meg. 

A Johann Brewer nevét rejtő, szintén most diva- 

tossá váló kalligrafikus monogram Pápai Páriz 

Ferenc latin–magyar szótára előtt egész díszcím- 

lappá növi ki magát. Ebben az időszakban tűn- 

nek fel az olyan nyomdászjelvények, amelyek 

képi világukban is közvetlenül utalnak a nyom- 

dászat mesterségére, akár mint kézműves fog- 

lalkozásra (a sajtó, szedőszekrények, festékező 

labdacsok, stb. ábrázolásával), akár mint a szel- 

lemi, erkölcsi gyarapodás, emelkedés elengedhe- 

tetlen eszközére. Ezek szép, a nemzetközi mintákat 

egyedien megformáló példája a pécsi Engel- 

nyomda emelvényen álló angyala. Szerkezeté- 

ben nem, de összetevőiben sajátos hungaricum 

a Batthyány Ignác, gyulafehérvári püspök által 

alapított nyomda rézmetszetű jelvénye, amely 

konkrét utalásokat tartalmazó részleteivel az 

ő széleskörű, nagyszabású tudományos és köz- 

művelődési programját illusztrálja. 

Végül essék szó egy keretdíszről, amely ta- 

lán nem a legfontosabb hazai nyomdászjelvény, 

de végigkíséri a magyarországi kézműipari nyom- 

dászat három századát, átalakításaival, változá- 

sival sajátosan illusztrálva környezete alakulását. 

A címlapkeret mindhárom században egy-egy 

alkalommal bukkan fel, mindannyiszor Matthias 

Froniusnak az erdélyi szászok jogszokását ösz- 

szefoglaló könyvét díszíti. Első kiadását a két 

nagy szász város, Szeben és Brassó egyesített 

nyomdakészletével készítette Georg Greus. A ke- 

reten felül a sárkányfogas Bethlen, alul Brassó 
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címere áll. 101 évvel később a nagyobb jelentő- 

ségre szert tett szebeni városi nyomdában hasz- 

nálták, ekkor azonban mindkét címer helyére 

a város jelképe került. 1721-ben a dúc, bár kissé 

kopottabban, de még mindig megvolt, azonban 

az új időknek megfelelően teljes felső részét ki- 

cserélték és fő helyén az osztrák kétfejű sas keb- 

lén nyugvó Erdélyi Nagyfejedelemség címere 

látható. 

A mű katalógus részében folyamatos számo- 

zással, a nyomdász, illetve a kiadók századonként 

újra kezdődő betűrendjében sorakoznak egymás 

után a jelvények. A mérethű ábrázolás alatt ol- 

vasható használójának neve, tevékenységi kö- 

re, működési helye, a használat ideje, a jelvény 

technikai jellemzői és mérete valamint a sok- 

szor bonyolultan összetett, emblematikus, heral- 

dikai alkotás szakszerű leírása. Mindig utalás 

történik arra, ha az adott jelvény több helyen is 

felbukkan vagy más is használta. Mivel a kata- 

lógus a jelvényeket a nyomdász személyéhez 

kapcsolja, az utóbbi esetben minden alkalom- 

mal külön sorszámot és leírást kapott. Itt olvas- 

ható az is, hogy az adott ábrázolás milyen kül- 

földi előzményre, mintára mehet vissza. 

Arról, hogy az adott dísz melyik nyomtatvány- 

ban bukkan fel a kötet végén található forrás- 

jegyzék tájékoztat. Itt találhatók meg a bevezető 

tanulmányban közölt szövegközti ábrák lelőhe- 

lyei is. Szintén itt áll a jelvényeken olvasható 

jelmondatok mutatója, amely azonban sajnos 

nyilván a tételek későbbi átszámozása miatt pon- 

tatlan. A kiadványt a hely-és névmutató zárja. 

Felmerülhetne egy „motívummutató” létreho- 

zásának igénye is, amelyben az emblematikus 

ábrázolások jellegzetes képi elemeire lehetne ke- 

resni. Ez a nagy munka azonban fölöslegesnek 

tűnik annak a fényében, hogy a kötet mindösz- 

sze 131 tételből áll, ráadásul az ábrázolások 

száma az ismétlődések miatt ennél kevesebb, 

így e szempontból is könnyen áttekinthető. 

Itt kell megjegyezni azt is, hogy sem a ta- 

nulmányok, sem az embléma leírások esetében 

nem szerepel sehol, és nem is állapítható meg, 

hogy a szerzőpáros melyik tagja készítette, de 

ez egyúttal olvasói szempontból azt is jelenti, 

 

hogy minden részt egyenletes, egységes szö- 

veggé sikerült formálni. 

A kötetből egyértelműen kitűnik, hogy tudo- 

mányos igényű, a legfrissebb nyomdászattörté- 

neti kutatások eredményeit felhasználó, hiteles 

adatokkal alátámasztott, alapos, aprólékos mun- 

kával született, de szerencsére (sőt természete- 

sen) ez nem mond ellent annak, hogy a szélesebb 

olvasóréteget célozza meg. Persze a választott 

téma is kínálja magát, míg a papíron hagyott 

apró nyomok: betűk, körzetek, iniciálék köve- 

tése, olvasása a szűkebb szakma tagjainak hasz- 

nos szenvedélye, a gyakran mély mondanivalót 

hordozó, művészi, vagy éppen naivan megfor- 

mált illusztrációk minden kultúrakedvelő olvasó 

érdeklődésére számot tarthatnak. Sőt nemcsak 

hazai, hanem külföldi érdeklődésre is számíthat- 

nak, ugyanis a kötet minden része, a tanulmányok, 

az egyes emblémák ismertetése stb. a magyar- 

ral párhuzamosan angolul is olvasható. Így re- 

mélni lehet, hogy – átugorva a sokszor magas szín- 

vonalú hazai kutatási eredmények nemzetközi 

megismerése előtt tornyosuló nyelvi akadályo- 

kat – a munka minél többeknek válik szemet és 

elmét gyönyörködtető szép olvasmányává. 

PERGER PÉTER 

Kommunikation und Information im 18. 

Jahrhundert: Das Beispiel der Habsburger- 

monarchie. Hrsg. von Johannes FRIMMEL und 

Michael WÖRGERBAUER. Wiesbaden, 2009. Har- 

rasowitz Verlag, 401 l. /Buchforschung: Bei- 

träge zum Buchwesen in Österreich, Bd. 5./ 

A könyvnyomtatás feltalálása után a felvilá- 

gosodással terjedő tudás, az ismeretek feltartóz- 

tathatatlan áramlása volt a 18. században a má- 

sodik olyan médiaforradalmi esemény, amihez 

hasonló az internet használatának általánossá 

válása lett a 20. században. A 18. században ol- 

vasási forradalom zajlik le, ahogy Reinhard Witt- 

mann megfogalmazza, az addigi extenzív olvasás 

intenzív olvasássá válik, tehát már nem csak 

ugyanazokat a könyveket (biblia, kalendáriuo- 
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mok) olvassák, hanem egyre inkább szépirodal- 

mat, újságokat is. Az olvasók számára vonat- 

kozólag kevés, becsült adat áll rendelkezésre, 

Németországban például mindössze a felnőtt né- 

pesség 1,5 %-a olvas, de a rendkívül összetett 

polgárságon (kereskedők, kézművesek, vállal- 

kozók és pénzügyekkel foglalkozó polgárok) be- 

lül egyre jobban nő a „Bildungsbürgertum”, azaz 

az értelmiség rétege, s a nők is olvasóvá vál- 

nak. Az első döntő áttörést Goethe 1774-ben 

megjelent bestsellere Az ifjú Werther szenvedé- 

sei hozta meg, amelyet szinte minden olvasni 

tudó réteg „falt”. 

A francia forradalom után a világot már ki- 

terjedt információs hálók szövik át, amelyhez 

új infrastruktúrák (iskolák, egyetemek, nyomdák, 

szerkesztőségek, tudós társaságok) kapcsolód- 

nak. Az előttünk fekvő kötet a soknemzetiségű 

és a szigorú cenzúra ellenére az információáram- 

lás területén mégis működő Habsburg birodalom 

kultúrtörténetének néhány kiemelt csomópont- 

ját (a könyvkiadást, a könyvkereskedelmet, a ki- 

adók tevékenységét, a cenzúra miatt titkossá váló 

könyvügyeket, a „népfelvilágosítást”, és speciá- 

lisan a tudásáramlást a leggyorsabban elősegítő 

és a leggyorsabban fejlődő média, a periodiku- 

mok szerepét) mutatja be. 

Csáky Móric bevezető írásában felvázolja 

a jozefinista Habsburg birodalomban az infor- 

mációáramlással kapcsolatos társadalmi változá- 

sokat, és a nyomtatott média mellett (itt elsősor- 

ban a rendkívül elszaporodott borsúrairodalomra 

hívja fel a figyelmet, például az uralkodó meg- 

ítélésével kapcsolatban), rámutat a színház, kü- 

lönösen az opera által közvetített újszerű gondo- 

latok szerepére. A kultúra nonverbális területei 

olyan információkat is eljuttattak a közönséghez, 

amelyeket verbális, tehát írott formában nem le- 

hetett. Csáky Móric bemutatja a multikulturális 

és szociálisan heterogén Bécset, amelynek lako- 

sai a maguk különböző nyelveivel és kultúrájuk- 

kal nemcsak konkuráltak egymással, hanem a sok 

átfedés, egyezés miatt segítették, erősítették egy- 

mást; ez a nemzeti nyelvek fejlődésének, a nem- 

zeti nyelveken való oktatás általánossá válásá- 

nak időszaka is. 

Az első a könyvkiadással és a kulturtransz- 

fer más módjaival foglalkozó fejezetben Frédéric 

Barbier Párizs és Bécs eltérő cenzúraviszonyai- 

ból kiindulva bemutatja, hogy francia oldalról 

nem a hivatalos könyvkereskedelem, hanem 

a szakma perifériáján elhelyezkedő könyvkeres- 

kedők, így például a Desaint család juttatták el 

többek között a skót filozófus és történész Da- 

vid Hume könyveit Bécsbe. Barbier többször is 

hangsúlyozza a bibliográfiai adatbázisok hasz- 

nálatának előnyeit a nyomdatörténeti kutatás- 

ban. 

A Vas megyei (gyimótfalvai, ma Jormanns- 

dorf/Burgenland) születésű, de Európát átfogó 

kiadói tevékenységével nevet szerzett Trattner 

János Tamás (1717 [!]–1798) bécsi cégének szlo- 

vén könyvkiadókkal és kereskedőkkel való kap- 

csolatait Anja Dular mutatja be. Hans Joachim 

Kertscher a német felvilágosodás (főleg teoló- 

giai és történeti munkák) terjesztésében fontos 

helyet betöltő hallei Gebauer és Schwetschke 

kiadóknak a Habsburg birodalom kiadóival és 

könyvkereskedőivel (így Johann Paul Krauß, Tratt- 

ner) folytatott együttműködését elemzi elsősor- 

ban Johann Justinus Gebauer levelezése alapján. 

Gertraud Marinelli-König Franz Sartori (1782– 

1832) osztrák orvos és író, többek között a Wie- 

ner Literatur Zeitung és a Vaterländische Blätter 

szerkesztője Historisch-ethnographische Über- 

sicht der wissenschaftlichen Cultur, Geistesthätig- 

keit und Literatur des österreichischen Kaiser- 

thums… című 1830-ban megjelent, a soknyelvű 

állam (Sartori 14 nyelvet vesz figyelembe) tu- 

dományos irodalmának a megelőző harminc év- 

ben létrejött „termését” nyelvek szerinti bontás- 

ban, egyfajta kezdetleges nemzeti bibliográfiaként 

közreadó munkájával ismertet meg bennünket, 

Marinelli-König részletesebben kitér a lengyel, 

az olasz és az örmény irodalomra. 

A birodalmi nyomdászat keleti kapcsolatai- 

val két tanulmány foglalkozik. Geoffrey Roper 

az Anthimos jeruzsálemi pátriárka megrendelé- 

sére 1792-ben Josef Lorenz von Kurzböck bécsi 

nyomdásznál nyomtatott gyönyörű kivitelezé- 

sű, a barokk és rokokó jegyeit is példázó, arab 

nyelvű zsoltároskönyvét mutatja be mint az arab- 
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európai nyomdászati kapcsolatok érintkezésének 

gyümölcsét. Orlin Sabev a török nyomdászat ki- 

emelkedő alakjának, a magyar származású, ko- 

lozsvári születésű, máig tisztázatlan körülmé- 

nyek között Törökországba került és az iszlámra 

áttért Ibrahim Müteferrikának alakját és Isztam- 

bulban megnyitott nyomdájának tevékenységét 

ismerteti. Ibrahim Müteferrika fiatal koráról ke- 

vés adattal rendelkezünk, az viszont biztos, hogy 

II. Rákóczi Ferenc mellett száműzetésében Te- 

kirdagban 1718-tól Rákóczi 1735-ben bekövet- 

kezett haláláig tolmácsi és titkári teendőket látott 

el, és a törökországi magyar emigránsokkal to- 

vábbra is kapcsolatban maradt, e mellett diplo- 

máciai feladatokat is teljesített. Ibrahim maga 

is fordított és írt műveket, nyomdáját propagan- 

disztikus célzattal a bécsi udvar is támogatta. 

Ibrahim Müteferrika sosem tagadta meg a török- 

országi, illetve az iszlám előtti létét, sokkal in- 

kább egész életében arra törekedett, hogy e két 

kultúrát harmóniába hozza egymással. 

Franz M. Eybl egy valószínűsíthetően észak- 

csehországi kapucinus könyvtár kézzel írt ka- 

talógusa (benne jelzet szerinti, szerzői név- és 

tárgymutató) alapján rekonstruálja a valamivel 

több mint 1500 kötetet tartalmazó könyvtárat, 

és teszi létezésének idejét a benne leírt köny- 

vek megjelenési éveit alapul véve az 1760-as évek 

előttre. Részletesen elemzi a ma már egyben nem 

fellelhető könyvegyüttes fő gyűjtőköri szempont- 

jait, nemzetközi irányultságát főleg a teológiai 

irodalom körében, de emellett különös érdek- 

lődést konstatál a török elleni háborúkkal fog- 

lalkozó történeti munkák, a környék nevezetes- 

ségeit bemutató, valamint az útikönyvek iránt. 

A szerényen csak „nyomkeresésnek” (Nordböhmi- 

sche Spurensuche) nevezett kutatás eredményeit 

(szakcsoportok, megjelenési évek, a kapucinu- 

sok könyvtárjegyzékei tárgyszerinti csoporto- 

sításának összevetése a jezsuitákéval) kitűnően 

szemléltető táblázatok egészítik ki. 

Pavercsik Ilona levéltári források alapján mu- 

tatja és bizonyítja be, hogyan változott – egy 

pesti könyvkereskedés kimutatásainak (a Wein- 

gand-Köpf könyvkereskedés 1780-ból fennma- 

radt üzleti könyve és Köpf özvegyének 1786/87- 

ből származó pénztárkönyve) tanúsága szerint – 

hat-hét év alatt a pesti olvasók, vásárlók ízlése, 

ami abban nyilvánult meg, hogy a teológiai iro- 

dalom iránti érdeklődés számszerűsíthetően csök- 

kent. A szépirodalom és a szépirodalmi folyó- 

iratok ekkor még csak második helyet foglalták 

el az olvasóközönség olvasmányai között. Ha- 

sonló tendenciákra mutat rá Jiří Pokoný a prágai 

polgárok 18. századi könyvtárainak vizsgálata- 

kor, vagyis az egyházi tematikájú művek több- 

ségére. A korszak cseh nyomtatott kultúrájának 

egyedi vonása a nagyszámú dalszöveg létrejötte. 

Cseh nyelvű újság egészen a 80-as évekig nem 

tudott a piacon hosszabb ideig megmaradni, egé- 

szen Václav Matěj Kramerius, a cseh irodalmi 

élet vezető alakja (publicista, kiadó, könyvke- 

reskedő) lapjaiig, de ezek már a 90-es évekre 

esnek. 

Andreas Golob tanulmánya már a következő 

egység, a könyvkereskedelemmel foglalkozó fe- 

jezet része. Ő az 1780 és 1811 között megjelent 

gráci újságokban, zömmel az ún. „Intelligenz- 

blatt”-okban megjelent 7000 könyvárusi hirdetést 

vizsgálja. A gráci és az egész Stájer tartományra 

(Steiermarkt) kiterjedő professzionális könyv- 

terjesztésben részt vettek olyan „önkéntesek” 

(tanárok, a hadsereg hivatalnokai, postai tiszt- 

viselők), akik szervezeti hátterük miatt viszony- 

lag sok emberrel álltak kapcsolatban, és tudták 

így a könyveket terjeszteni. A stájer könyvesek 

kapcsolatai zömmel a Monarchián belül voltak 

élénkek, a déli német városokkal (Lipcsét, a könyv- 

kereskedés „Mekkáját” természetesen kivéve), 

a nem a Habsburg birodalomhoz tartozó olasz 

területekkel jelentősen alulmaradtak, illetve nem 

voltak. Ernst Grabovszki jogtörténeti tanulmá- 

nyában a könyvkereskedői szakmát szabályozó 

1772-es és 1806-os rendeleteket ismerteti, ame- 

lyek megteremtették a szakma működésének fel- 

tételeit, majd bemutatja a könyvkereskedők első, 

1807-es alapítású bécsi egyesülését. Granasz- 

tói Olga Bécs szerepét vizsgálja francia könyvek 

magyarországi behozatalával kapcsolatban, ame- 

lyek a magyar olvasói elit (azaz az arisztokrá- 

cia) körében rendkívül népszerűek, ugyanakkor 

a Habsburg birodalomban betiltottak voltak, és 

kitér a Gay testvérek könyvkereskedésének bécsi 

közveítői kapcsolataira. Claire Mádl cseh neme- 
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sek könyvkereskedőkhöz fűződő viszonyait elem- 

zi, melynek célja szintén francia könyvek meg- 

szerzése volt. 

Papp Júlia művészettörténész a korszak sokat 

foglalkoztatott rézmetszőjére, a pozsonyi szü- 

letésű Blaschke Jánosra (1763–1833) hívja fel 

tanulmányában a figyelmet, akinek neve a bé- 

csi lapokban, irodalmi almanachokban jól ismert 

volt, illusztrátorként részt vett több bécsi nyom- 

dász, könyvkiadó (így Anton Doll, Carl Haas, 

Anton Strauss) nagy vállalkozásában, hiszen gyer- 

mekkora óta Bécsben élt és ott is halt meg, és 

aki számos illusztrációt készített Kisfaludy Ká- 

roly és Sándor, Kazinczy Ferenc, Kis János és 

Igaz Sámuel műveihez. 

A titkos ügyekkel kapcsolatos fejezetben Nor- 

bert Bachleitner értékeli Mária Terézia cenzú- 

raszabályozási rendeletét, és egészen II. József 

koráig vizsgálja a cenzúra hatását a virágzó 

titkos könyvkereskedelemre, ehhez adalékul hasz- 

nálva fel a levéltárakban fellelhető tiltott köny- 

vek listáit. Külön kitér két, a cenzúra által külö- 

nösen károsnak tartott és üldözött témakörre, 

az ördög (itt Faust alakja is szerepel) és a vele 

kapcsolatos babonák irodalmi ábrázolásainak 

tiltására, valamint az öngyilkosság (itt elsősor- 

ban a Werther keltette „divathullám” áll az elem- 

zés középpontjában) , melynek célja bizonyos 

pszichológai problémák ilyen lehetséges meg- 

oldása elterjedésének megakadályozása volt. Hell- 

mut G. Haasis írása a 18. századon végigvonuló 

délnémet, cseh és és vorarlbergi (de nyomtat- 

ványaikkal Magyarországot és Erdélyt is elérő) 

Habsburg ellenes szabadságmozgalmak (under- 

ground) nyomtatott dokumentumait (zömében 

kisnyomtatványok, brosúrák, röplapok) mutatja 

be, amelyek gyakran kisebb levert felkelések- 

hez, helyi lázadásokhoz kapcsolódtak. 

Christine Haug a „titkos irodalom” európai 

terjedését vizsgálja, vagyis hogyan csempészték 

be a német és osztrák könyvkereskedők kerülő 

utakon a cenzúra által elvileg tiltott irodalmat 

sok esetben németalföldi kereskedőkön keresztül 

országuk területére, illetve juttatták el a nyom- 

datermékeket az azok iránt érdeklődő olvasó- 

réteghez. A tiltott könyvekkel való kereskedelem 

fellendülésének hátterében állt a meglévő keres- 

let mellett, hogy a német és az osztrák uralko- 

dók belátták, hogy nem tudnak hathatós és biz- 

tos eredményre vezető cenzúrát létrehozni úgy, 

hogy eközben a tiltott eszmeáramlatok cseréjét 

óhatatlanul ne segítsék elő. A 18. század má- 

sodik felében a Franciaországból terjedő anti- 

klerikális, vallásellenes nézetek brüsszeli után- 

nyomások, olcsó „rablónyomatok” formájában 

árasztották el Európát. Christine Haug végeze- 

tül Louis-François Mettra németországi francia 

kiadó (aki francia újságai és erotikus irodalom 

terjesztése miatt keveredett gyanúba) a titkos- 

rendőrséget kijátszó székhelyváltoztatási techni- 

káira, valamint kelet-európai kapcsolataira tér ki. 

Vizkelety-Ecsedy Judit tanulmányában néhány 

kiemelt példán mutatja be, hogyan próbálták 

meg kiadók, illetve nyomdászok a hatóságokat 

hamis, vagy kitalált nyomdahelyek megadásával 

félrevezetni. A valódi nyomdahelyek és nyom- 

dák meghatározásánál több évtizedes kutatásai 

alapján a betűtipusok és díszítőelemek összeve- 

tése segítette a szerzőnőt. Dietmar Weikl a II. Jó- 

zsef 1781-ben kiadott türelmi rendlete utáni évek- 

ben a megtűrt, de vallásukat nyilvánosan nem 

gyakorolható protestánsok olvasási szokásai- 

val foglalkozik írásában. 

A „nép felvilágosítása” címet viselő fejezet- 

ben Louise Hecht a Mária Terézia iskolarende- 

lete és II. József vallási türelmi rendelete utáni 

időszakban a zsidó felekezeti iskolák szekula- 

rizációja keretében megvalósított oktatási reform 

jegyében Csehországban kiadott tankönyveket 

(német és héber olvasó- és történelemkönyve- 

ket, valamint hittankönyveket) mutat be. Louise 

Hecht kitér arra a tényre is, hogy a kezdetben 

a keresztény vallások „átalakított” tankönyveit, 

melyek nem lettek igazán népszerűek, hogyan 

váltották fel később a magán kezdeményezésre 

létrejött és elterjedt olyan tankönyvek, melyek 

aztán hosszú időn át hozzájárultak a zsidó ön- 

tudat erősítéséhez. Eduard Maur írása a 18. szá- 

zadban Csehországban igen elterjedt, a hely- 

történet és néprajz számára forrásértékű falusi 

krónikák számbavétele; valamint ezek történet- 

tudományi feldolgozásának ismertetése. Maur 

rámutat ezeknek a helyi krónikáknak és cseh 

újságoknak a hírek terjedésével való kapcsola- 
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tára, és felhívja a figyelmet, hogy az olvasni tu- 

dó parasztok arányának megállapítása további 

kutatásokat igényelne. 

Reinhart Siegert készülő adatbázisa alapján 

ismertet meg bennünket a Habsburg birodalom 

népfelvilágosítást szolgáló íratainak elterjedését 

bemutató statisztikai adatokkal, illetve értékeli 

azokat. Bár meg kell jegyeznünk, hogy ő a vizs- 

gált korszakot 1780 és 1850 közé helyezi, és 

a Habsburg birodalmat nem egységként, hanem 

főbb alkotóelemeire bontva vizsgálja, ezen be- 

lül Magyarországot és a cseh-morva tartományo- 

kat is külön, és az összehasonlító vizsgálatba 

bevonja Svájcot, valamint a német hercegsége- 

ket is. Anton Tantner a 18. században elterjedt 

és a google elődjének tekinthető „Frag- und 

Kundschaftsamt”-ok, az információk szervezett 

áramlását és mindenki által hozzáférhetővé válá- 

sát lehetővé tevő hivatalok tevékenységét mutatja 

be a Habsburg birodalom néhány nagy városá- 

ban. A posta, valamint az újságok elterjedésével 

a 19. század elejére ez a szolgáltatás korszerűt- 

lenné vált és megszűnt. 

A következő fejezetegység tanulmányai a 18. 

században a leggyorsabban fejlődő médiummal, 

a periodikummal foglalkoznak A bécsi Ágoston 

Zénó Bernád Windisch Károly Gottlieb (1725– 

1793) 1781 és 1787 között Pozsonyban kiadott 

Ungrisches Magazinját annak egy erdélyi szász 

munkatársa, Johann Seivert írásai szempontjá- 

ból mutatja be. Windisch célja volt tudományos 

folyóiratával a magyar tudományosság eredmé- 

nyeit a külföld számára hozzáférhetővé tenni, 

az ő hungarus patriota szemléletének némileg 

ellene hatottak a közismerten Habsburg-hű er- 

délyi szászság e tudós képviselőjének a folyó- 

iratban közölt kultúrtörténeti írásai. Bíró Anna- 

mária az 1790 és 1801 Nagyszebenben megjelenő, 

sajnos hiányosan fennmaradt Siebenbürgische 

Quartalschrift című, a felvilágosodás eszméit 

népszerűsítő, és a három nemzetiség (német, ma- 

gyar, román) közös történetének kutatásaival kap- 

csolatos nézeteket ütköztető folyóirat pályáját 

vázolja fel. Romana Filzmoser a bécsi Neueste 

Mode Allmanach (1778–1811) című naptárat 

elemzi, vagyis hogyan népszerűsítette ez a már 

 

a folyóirat határterületén mozgó, havonta meg- 

jelenő periodikum a szatirikus, karikaturisztikus 

illusztrációkkal a felvilágosodás olyan eszméit, 

mint a szerelmi házasság az érdekházasság he- 

lyett, és szolgálta ezen kívül még szó szerint az 

egészségügyi felvilágosítás propagandáját is. Az 

angol William Hogarth valamint a lengyel szár- 

mazású berlini Nikolaus Daniel Chodowiecki 

rézmetszeteinek utánnyomása miatt az írás mű- 

vészettörténeti szempontból is igen érdekes. Helga 

Meise négy prágai német nyelvű erkölcsneme- 

sítő hetilappal ismerteti meg az olvasót, amelyek 

a bécsi és pozsonyi hasonló lapokhoz képest 

később jelentek meg, és amelyek egymással is 

kapcsolatban álltak, továbbá jellemzőjük a női 

olvasó és a női szerkesztő képzelt dialógusa. 

Andrea Seidler a kamarai tanácsosként Bécs- 

ben élő Tersztyánszky Dániel Allergnädigst pri- 

vilegirte Anzeigerje (1771–1776) és Windisch 

Károly Gottlieb már említett Ungrisches Maga- 

zinja (1781–1787) alapján, valamint szerkesztőik 

levezelését tanúul híva mutatja be az ő tudo- 

mányszervezői tevékenységüket. Jozef Tanzer 

a Preßburger Zeitung két rövid életű, hetente meg- 

jelenő melléklapjának, a Der Freund der Tugend- 

nek (1767–1769) és a Der vernünftige Zeitvertrei- 

bernek (1770) irodalomközvetítő tevékenységét 

ismerteti meg az olvasóval, s hogy – bár a felvi- 

lágosodás erkölcsi hetilapjai nem voltak szépiro- 

dalmi folyóiratok – az általuk közvetített irodalmi 

szövegekkel kivették a részüket az izlésformá- 

lásban, ezen kívül felhívja a figyelmet Windisch 

kultúraközvetítői módszerére, amennyiben az 

angol felvilágosodás képviselőinek Alexander Pope 

és James Thomson, illetve az olasz Pietro Me- 

tastasio munkáinak német fordításait átjavította, 

illetve maga készítette el. Alfred Stefan Weiß 

írásának témája a Salzburgban 1790 és 1808 kö- 

zött megjelenő orvosi szakfolyóirat, a Medici- 

nisch-chirurgische Zeitung, amely az orvostudo- 

mány akkor korszerűnek mondott ismereteit 

terjesztette, és felvilágosító szakközleményei- 

vel sokat tett a butaságok és babonák ellen. 

A kötet célja nem a korszak átfogó könyv- 

történeti bemutatása, hanem a Habsburg birodal- 

mon belüli, határokon átívelő kapcsolatrendsze- 
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rek , érintkezési pontok „mozaikszerű” felvillan- 

tása, támaszkodva a soknemzetiségű Monarchia 

története kutatóinak részaspektusokat vizsgáló 

munkáira. A kötet éppen ezért rendkívül sokféle, 

taláhatók benne – a mikrofilológiai kutatások- 

tól kezdve (mint pédául Franz M. Eybl vagy Pa- 

vercsik Ilona tanulmánya), egyes kiadványok, 

folyóiratok bemutatásán keresztül – olyan az 

egész Birodalmat átfogó kérdéseket tárgyaló, 

tendenciákat felvázoló tanulmányok mint Nor- 

bert Bachleitner, illetve Christine Haug írása. 

A kötet nagy érdeme, hogy a folyamatban lévő, 

magas színvonalú egyedi kutatásokat összefog- 

lalja, és a kutatók eredményeit közzéteszi. 

RÓZSA MÁRIA 
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Szerzőinkhez 

Kérjük folyóiratunk szerzőit, hogy a jövőben a szerkesztőségünkhöz eljuttatott kéziratokkal 

kapcsolatban szíveskedjenek az alábbi formai megoldásokra figyelni: 

1. A közlésre szánt, szövegszerkesztővel készített kéziratot (tanulmányt, cikket, recenziót) ki- 

nyomtatva és elektronikus úton is juttassák el szerkesztőségükhöz. 

2. Csak végleges szöveget küldjenek, ügyelve arra, hogy a kinyomtatott és a digitális szöveg tel- 

jesen azonos legyen, ugyanis nyomban tördelt szerzői korrektúra készül, ennek következtében 

már nincs lehetőség jelentősebb szövegváltoztatásra. 

3. A kézirat elkészítésekor mellőzzék a tipografizálást, kiemelést (pl. aláhúzás, kurziválás, fél- 

kövér betűtípus alkalmazása stb.). 

4. A jegyzetek formai leírásakor törekedjenek arra, hogy folyóiratunk gyakorlatát kövessék, a ko- 

rábbi számok példái alapján. 

5. A tanulmányok kéziratához mindenkor mellékeljenek egy kb. féloldalnyi tartalmi kivonatot 

(ún. rezümét), akár magyarul megfogalmazva (amely szöveget általában francia nyelvre fordít- 

tatunk), akár angol, francia, vagy német nyelven. 

6. A beküldött kézirathoz kérjük, ne mulasszák el csatolni a szerző elérhetőségi adatait (név, lak- 

cím, telefon-/mobil-, esetleg fax-szám, e-mail cím), amely feltétlenül szükséges a szerzői kor- 

rektúra eljuttatásához és a kapcsolattartáshoz. 

7. A fentiekben jelzett formaságok mellőzése jelentősen hátráltatja a kézirat megjelentetését. 

A Magyar Könyvszemle szerkesztősége 
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Folyóiratunknak ez a száma  

a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságának 

támogatásával jelent meg. 
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