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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. 
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Párhuzamosan összeállította a somlyói tipog- 

ráfiában nyomtatott művek jegyzékével, amelyet 

1884-ban megjelentetett. A következő eszten- 

dőben pedig a ferences könyvtár régi magyar 

könyveinek jegyzékét nyomtatta ki, hivatkozva 

az egyes tételeknél Szabó Károly bibliográfiá- 

jának tételszámára. A csíksomlyói gyűjtemény 

RMK-inak (12 magyar könyv) első tudományos 

leírását a 19. század második felében kutatási 

jelentésében Ábel Jenő készítette el, amelyet 

a kötetekben található bejegyzések részletezésé- 

vel is kiegészített. Őt Fejérpataky László követte, 

aki 1908-ban behatóan kutatta a Somlyón őrzött 

kéziratokat és nyomtatványokat. A fentebb em- 

lített kutatókon kívül az értékes gyűjtemény egy- 

egy felbecsülhetetlen darabját kutatta Ballagi 

Aladár, Dézsi Lajos és Lukinich Imre is. 1961 

után Jakó Zsigmond segítette a városi könyv- 

tárba átszállított kolostori könyvanyag szakszerű 

újrarendezését. Ennek során a megtalált régi ma- 

gyar könyvek leírását az akkor készülő Régi 

Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) című 

retrospektív magyar nemzeti bibliográfia készí- 

tőihez is eljuttatta. Dankanits Ádám, aki a posz- 

szesszorok bejegyzéseit tanulmányozta, több is- 

meretlen 16–18. századi erdélyi nyomtatványra 

bukkant e ferences állományban. Eredményeit 

1963-ban publikálta. 

A ferences könyvtárral együtt átszállították 

ide a 19. század második felében létesített Csík- 

somlyói Római Katolikus Gimnázium Tanári 

Könyvtárának tizenhárom nyomtatványát, va- 

lamint a csíksomlyói Mária Társulat könyvtá- 

rához tartozó kilenc kiadványt is. Az 1730-as 

években alapított Szeplőtelenül fogantatott Sar- 

lós Boldogasszony Társaságának könyvtára a diá- 

kok és mecénások adományából jött létre. 660 

kötete ugyancsak 1961-ben került be a Csíksze- 

redai Múzeum állományába. 

Az 1980-as években kezdődött meg az egy- 

begyűjtött múzeumi állomány tudományos fel- 

tárása, amelynek során az azonosított könyvek 

szakszerű leírásával együtt megtörtént azok tör- 

téneti kötésének és posszesszorainak meghatá- 

rozása is. A feldolgozó munka során jegyzéket 

készítettek mindazon kötetekről, amelyek kö- 

 

tésében kézirat- és nyomtatványtöredékeket fe- 

deztek fel. Ezt követően megindult ezeknek 

a fontossági sorrendbe állított kötéseknek szak- 

szerű megbontása és restaurálása. E munkálatok 

eredményeként a kiáztatott kötésekből elveszett- 

nek hitt, illetve eddig nem ismert magyarországi 

nyomtatványok töredékei kerültek elő. Így buk- 

kant elő például a strassburgi és bázeli ősnyom- 

tatványokat tartalmazó 1590-es feliratú, CH- 

monogramos kötéscsoportba tartozó jellegzetes 

nagyszombati kötéstáblából a nagyszombati 

nyomda 1590. évre szóló kalendáriumának négy- 

leveles töredéke. Ennek a nagyszombati ka- 

lendáriumnak létezését az RMNy (631) addig, 

mint a naptársorozat többi tagját, csupán csak 

feltételezte. A legnagyobb számban előkerült 

fragmentum az Andreas Wechel-féle párizsi ki- 

adású, 1566-os Clanadus görög nyelvkönyv 

16. századi, valószínűleg Debrecenben készített 

kötésében várta felfedezését. A kiáztatott nagy- 

számú, igen ritkának számító tizennégy külön- 

böző nyomtatvány töredéke (többsége ugyancsak 

a cívisváros nyomdájában készült) közül öt is- 

meretlen, unikális példány volt (CsSzM RMK- 

Kat 22, 29, 31, 34, 38. sz. tételei). 

A Csíkszeredai Múzeum állományát gyara- 

pító, irodalom-, könyv és nyomdászattörténeti 

szempontból jelentős értékű töredékek mellett 

a szakszerű feldolgozás az RMK-kötetek kö- 

zött két bibliográfiai szempontból ismeretlen 

újdonságot is feltárt. Leonard Stöckel, a bártfai 

iskola rektora tiszteletére a barátai által írt bú- 

csúzó versgyűjteményt, amelyet Matthaeus We- 

lack jelentetett meg 1578-ban Wittenbergben 

(CsSzM RMK-Kat 32. sz. tétel). Továbbá a rozs- 

nyói Carolus Abrahamus verses művét, amelyet 

jótevői – Martin Sturm lőcsei tanító, Antonius 

Platner lőcsei lelkész, Carolus Valentinus rozs- 

nyói nagybátyja és tanára és Johannes Egranus 

– köszöntésére írt (CsSzM RMK-Kat 47. sz. 

tétel). Ezt a művet Nicolaus Woltzius nyomtat- 

ta ki Frankfurtban 1598-ban. Mellettük külön 

figyelmet érdemel annak a három, ugyancsak 

unikális példánynak az említése, amelyek szin- 

tén a szakszerű feldolgozómunka eredményeként 

kerültek elő: az 1537-ben Velencében megjelent 
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pálos szerzetesi szabályzat Gregorius Coelius 

Pannonius perjel fordításában (RMNy 20), Ci- 

ceró családi leveleinek 1581. évi kolozsvári pél- 

dánya (RMNy 488), valamint a ferences szerze- 

tesi regula magyarázatát tartalmazó 1699. évi 

somlyói nyomtatvány (CsSzM RMK-Kat 124. sz. 

tétel). 

A Csíkszeredai Múzeum régikönyves gyűj- 

teményének szakszerű, példányleíró katalógusát 

az a Muckenhaupt Erzsébet művelődéstörténész 

állította össze, aki maga is oroszlánrészt vállalt 

az állományt feltáró többszempontú, tudomá- 

nyos igényű munkálatokban. 

A katalógus 152 nyomtatványának tételle- 

írása két részből tevődik össze: az adott művet 

azonosító bibliográfiai leírásból, amely a mun- 

kára vonatkozó összes adatot közli, illetve a mú- 

zeumi gyűjtemény saját példányának részletes 

leírásából. A katalógustételek a kiadás időrend- 

jében, az azonos éveken belül pedig a nyomdák 

betűrendjében követik egymást. Az év nélküli 

kiadványokat a katalógus összeállítója – Szabó 

Károly módszerét alkalmazva – a század végére 

helyezte el. 

A nemzetközi szabályzatnak megfelelő igényű 

bibliográfiai számbavételt követő, saját példány- 

leírás kiterjed az egyedi jellemzőkre: csonka 

példány esetében a hiányok pontos közlésére; 

a kötés részletes és szakszerű jellemzésére (kö- 

tés anyaga, díszítése, színe, stílusa, állapota, ké- 

szítésének időpontja, a vonatkozó szakirodalom); 

a proveniencia adataira (posszesszorbejegyzé- 

sek, tulajdonbélyegzők, tulajdonoshoz köthető 

régi jelzetek az előfordulási hely feltüntetésével) 

és a köteten belül található további bejegyzé- 

sekre (a széljegyzetek keletkezési ideje, nyelve, 

kézi díszítések, rubrikálás, egyéb megjegyzések). 

Kolligátumok esetében az eligazodást segítendő 

utalás történik az első tag tételszámára, az első 

tagnál pedig a kötetben található összes mű té- 

teles felsorolására; a leírt példánnyal kapcsola- 

tos szakirodalomra, legvégül a példány jelenlegi 

őrzési helyét azonosító leltári számra. Az ál- 

lományt értékében és példányszámában tovább 

gyarapító töredékek esetében pedig a hordozó- 

 

 

kötettel kapcsolatos adatokról is tájékoztatást 

kap az olvasó. 

Külön kell szólnunk a Muckenhaupt Erzsébet 

által jegyzett történeti bevezetőről (11–38.), amely- 

ben a szerző nemcsak a gyűjtemény egyes állo- 

mányrészeinek történeti kialakulását, tudomány- 

történeti és bibliográfiai feldolgozását vázolta 

fel, hanem saját kutatásainak eredményeként, 

hiszen maga is jeles könyvtörténész, átfogó ké- 

pet rajzolt a gyűjtemény egészének kötéstörté- 

netéről. Ezt kiegészíti az egyes értékes kötetek 

használóiról, egykori tulajdonosi köréről beszá- 

moló aprólékos leírás. Mindezen adatoknak bir- 

tokában átfogó képet kapunk a 15–18. századi 

Csíkszék művelődéstörténetéről, ezen belül ennek 

a területnek egykori könyves kultúrájáról, hasz- 

nálóinak köréről. Itt kell szólnunk a katalógus- 

kötet függelékében közzétett Szabó Károly és 

Hellebrant Árpád levelekről, amelyek értékes 

adalékkal szolgálnak többek között a nagy bib- 

liográfus nemzedék emberi kvalitásáról és szak- 

mai igényességéről. 

A Csíki Székely Múzeum régi magyar köny- 

vei katalógusának használatát nyolcféle mutató: 

nyomdamutató (helységek és nyomdászok mu- 

tatója), névmutató, posszesszormutató, helynév- 

mutató, címmutató, töredékmutató, a kötések 

mutatója és a vonatkozó bibliográfiák konkor- 

danciái –, valamint a nevezetesebb kötéseknek, 

illetve nyomtatványoknak színes címlapfotói se- 

gítik. A magyarul nem tudó érdeklődőket, ku- 

tatókat a kötet végén található angol és román 

nyelvű rezümé igazítja el. 

Külön dicséret illeti a tipográfiai kivitele- 

zésben igényes kötetet megjelentető Gutenberg 

Grafikai Műhely és Nyomda munkatársait. A Jakó 

Zsigmond emlékének ajánlott Csíki Székely Mú- 

zeum „Régi Magyar Könyvtár”-a megjeleníté- 

sében és tartalmában egyformán színvonalas 

katalóguskötet, amelyet nagy haszonnal ajánlunk 

a régi magyar irodalommal, egyház-, nyomdá- 

szat-, könyvkötés- és művelődéstörténettel fog- 

lalkozó szakemberek részére. 

BÁNFI SZILVIA 

 

 




