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pítja meg: a korábban egyoldalúan hangsúlyo- 

zott osztrák-bécsi kötődés mellett az észak- és 

közép-német protestáns kultúrához való szoro- 

sabb kapcsolódást is. A kötet rövidebb bevezető 

fejezetében munkája elméleti kiindulópontjait 

tisztázza: rokonszenve a szűk nemzeti szemlé- 

letet egyre inkább leküzdő (vagy erre törekvő) 

szlovákiai történeti, irodalomtörténeti, kompa- 

rasztikai kutatásoké, de inkább a nyugat-euró- 

pai országokban megélénkülő kultúrtranszfer- 

kutatások és transzkulturális irodalomtudomány 

mellett kötelezi el magát. Hangsúlyozza, hogy 

a német nyelvű kultúra transzfer-folyamatai- 

nak elemzése éppen a történelmi Magyarorszá- 

gon izgalmas téma, ahol a német irodalomnak 

a 18. század utolsó harmadától közvetlen recep- 

ció, ill. fordítások által fontos közvetítő szerepe 

jutott az egyes nemzeti irodalmak fejlődésében. 

A magyarországi germanisztika, ill. sajtótörté- 

neti kutatás eredményeit példamutató módon 

hasznosítja művében. Noha a német nyelvű iro- 

dalom, Windisch német (angol) irodalmi tájé- 

kozódása a fő téma, számos esetben a magyar, 

ill. szlovák irodalmi fejlődés kapcsolódási pont- 

jait is felvázolja. A szép kiállítású, 17 illusztrá- 

cióval szemléltetett, a kötéstáblákon színezett 

Pozsony-metszettel megjelenő kötetről mind- 

össze két bíráló megjegyzést tehetünk. A kul- 

turális körkép-fejezet elején Tancer túlzottan 

Pozsony-centrikus, amikor az esztergomi érsekek 

költözésénél Pozsonyt igen, Nagyszombatot 

viszont nem említi. Pozsonyt a legnépesebb ma- 

gyarországi városként mutatja be, 1780-ban majd- 

nem 29 ezer lakossal; Selmecbánya és Komá- 

rom kivételével ugyanis a legtöbb város csak 

10 ezer fő alatti lakosságot számlált − írja. Itt 

Magyarországról beszél ugyan, de az adatok 

csak a mai szlovák területre érvényesek, a tör- 

ténelmi Magyarországra nem, mert ott Debre- 

cen, Buda, Pest, Miskolc, Kecskemét, Szeged, 

Temesvár és még más népes városokat is fi- 

gyelembe kellene venni. Végül egy megjegy- 

zés a kiadásról: mivel a kötetnek, különösen 

Windisch könyvtára miatt, nagy a névanyaga, 

a kötet használói számára hasznos lett volna név- 

mutatót készíteni. 

PAVERCSIK ILONA 

Liber oeconomicus… A könyveket válo-

gatta és a szöveget írta SZŐNYI Éva. Bp. 2008. 

Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv- 

tár, 69 l. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi 

Könyvtára a közelmúltban új, pompás épület- 

be költözött és a bibliotéka nagy tudományos 

(valamint bibliofil) értéket képező muzeális gyűj- 

teménye is kedvezőbb körülmények között áll 

az érdeklődők rendelkezésére. A Kutatókönyv- 

tárban elhelyezett különgyűjtemény különleges- 

ségeiből válogatva tette közzé Szőnyi Éva a Liber 

oeconomicus… című szemet gyönyörködtető és 

sok hasznos tudnivalót tartalmazó képesköny- 

vet. A reprezentatív kiadvány megjelentetése 

egyébként az egyetem alapításának hatvanadik 

évfordulójához is kapcsolódott. 

A korábbi nevén Közgazdaságtudományi Egye- 

tem bár mint önálló univerzitás viszonylag fia- 

tal, az egyetem könyvtárába olvasztott jogelőd 

felsőoktatási intézmények, a Budapesti Keres- 

kedelmi és Iparkamara 1850-ben alapított és 

1948-ban már 70 000 kötetes gyűjteménye, to- 

vábbá néhány jeles gyűjtő – Navratil Ákos, Heller 

Farkas – kollekciója révén a régi gazdasági szak- 

irodalomnak és számos különlegességnek is 

a maga szakterületén páratlan hazai őrzőhelye. 

Nem volt könnyű dolga Szőnyi Évának a gaz- 

dag irodalomból úgy válogatni, hogy felvillantsa 

a bemutatott könyvekkel a gazdaságelméleti teó- 

riák fejlődését, ugyanakkor a szemnek is tetsze- 

tős albumot állítson össze. Harminc oldalpáron 

29, 1488 és 1874 között megjelent, illetve kelet- 

kezett nyomtatvány vagy kéziratos kötet leírását 

tartalmazza szemléletes hasonmásokkal a ki- 

advány; az utolsó, 30. oldalpáron (66–67.) pedig 

az egyetem professzora, Bekker Zsuzsa szerkesz- 

tésében 2001-ben induló „Magyar közgazdasági 

klasszikusok” eddigi kilenc kötetének címlapja 

látható. 

A bemutatott tomusok – ahogyan egy csepp 

az óceánból képes megidézni a végtelen tenge- 

reket – jól reprezentálják a könyvtár ritkaságait 

és a gazdaságtudományi elméletek változását, 

illetve azt, hogy az ökonómia tanulásához és 

műveléséhez régen is milyen sokféle ismeretre 
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volt szükség. Hiszen az albumban szereplő ré- 

giségek között akad térkép, szótár, jogi könyv, 

történeti szakmunka vagy éppen filozófiai ér- 

tekezés. És jelzi azt is, hogy egykori elődeink 

bizony nem mindig törődtek azzal, hogy a régi 

könyv – főleg ha neves tulajdonos tékájából szár- 

mazik – kulturális ereklye, amit nem lenne sza- 

bad leselejtezni, eladni. Némi rezignáltsággal 

– hiszen nem először találkoztam ilyen esettel – 

fedeztem fel Tomka Szászky János 1748-as kö- 

tetén gróf Széchényi Ferenc ex librisét és nem- 

zeti könyvtárunk törlési bélyegzőjének szövegét, 

miszerint „Másodlat a M.N. Muzeumi Széch. 

Orsz. Könyvtárból”. Ha már selejtezni kény- 

szerültek a régiek, talán mégsem az alapító gyűj- 

teményéből származó példányt kellett volna el- 

adni. De legalább vigasztalódjunk, hogy némi 

kerülővel ugyan, de jó helyre került a könyv. 

 A reprodukciók és a kötet tipográfiai meg- 

formálása Dáva Iván munkája, az oldalpárokhoz 

kapcsolódó magyar és angol nyelvű informatív 

ismertetőt Szőnyi Éva írta és ő jegyzi a kötet 

bevezető írását. A két rövid előszó szerzője Mé- 

száros Tamás rektor és Alföldiné Dán Gabriella 

főigazgató. 

POGÁNY GYÖRGY 

Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely 

Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a. I. (1498–

1710.) Csíkszereda, 2009. Csíki Székely Mú- 

zeum, 146 l. /A Csíki Székely Múzeum Gyűj- 

teményei 1. Sorozatszerk. Botár István [et al]./ 

Napjainkban örvendetesen megszaporodott 

azon kiadványok száma, amelyek az eddig ne- 

hezen hozzáférhető, vagy esetenként feltáratlan 

régikönyves állománnyal rendelkező gyűjtemé- 

nyek anyagát a legkorszerűbb szakmai szem- 

pontok figyelembe vételével dolgozza fel, és 

nyomtatásban az érdeklődők, kutatók számára 

közzé teszi. Újabban ezen értékes állományt őrző 

erdélyi gyűjtemények jelentetik meg egymás 

után nyomtatott katalógusaikat, ezzel is segítve 

a 16–18. századi régi magyar könyves kultúra 

teljesebb megismerését. 

 

Ezúttal a nyolcvan éves múltra visszatekintő 

Csíki Székely Múzeum tette közzé gyűjtemé- 

nyei közül elsőként a legértékesebbet, az 1710-ig 

kiadott „Régi Magyar Könyvtár”-a (RMK) ka- 

talóguskötetét. Ez magában foglalja a jelzett 

időhatárig bárhol megjelent magyar nyelvű, bár- 

mely nyelven Magyarországon kinyomtatott ki- 

adványokat, továbbá azokat az idegen nyelven, 

külföldön publikált munkákat, amelyek teljes 

egészében, vagy részben magyar szerzők mű- 

vei. Közöttük öt ősnyomtatvány, negyvenhárom 

16. századi, nyolcvanhat 17. századi könyv, va- 

lamint a 18. század első tíz évében megjelent 

tizennyolc darab nyomtatvány található. Az igen 

értékes ritkaságokat is tartalmazó gyűjtemény 

legnagyobb része az egykori somlyói Ferences 

Kolostor, a Gimnázium és a Mária Társulat könyv- 

tárából származik Ez az állomány bővült az el- 

múlt harminc esztendő során vásárlás, illetve ado- 

mányozás útján tizenkilenc nyomtatvánnyal. 

 Székelyföld, közelebbről Csíkszék könyv- 

kultúrájának, művelődéstörténetének alakításá- 

ban fontos szerepet játszottak a 13. század óta 

jelenlévő, Assisi Szent Ferenc reguláját követő 

szerzetesek. A 15. században nagy gonddal és 

igényességgel alapították meg Erdély egyik leg- 

értékesebb katolikus könyvgyűjteményét. A fe- 

rences rend feloszlatását követően, 1951 után 

a könyvtár eredeti őrzési helyén, a csíksomlyói 

kolostorban maradt, majd e gyűjteményt 1961- 

ben a jelenlegi helyére a Csíkszeredai Múzeum- 

ba szállították át. Egykori állományát megis- 

merhetjük az 1727. és az 1734. évi legrégebbi 

fennmaradt leltárjegyzékekből. Ebben „Libri Hun- 

garici communes” címen már 25 magyar köny- 

vet írtak le. A nyomtatott magyar emlékek ösz- 

szegyűjtését magára vállaló Szabó Károly, majd 

Hellebrant Árpád is személyesen kutatta a kolos- 

tor magyar könyveit, hogy teljessé tegyék a Régi 

Magyar Könyvtár című nemzeti bibliográfiát. 

Ennek megjelenését követően a ferences könyv- 

tár követve a többi régikönyves gyűjtemény pél- 

dáját, maga is elkülönítette az állományában 

meglévő régi magyar könyveket. Ennek a ma 

is tanulmányozható cédulakatalógusát a gim- 

názium tudós tanára, Glósz Miksa készítette el. 

 




