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zikönyvet tudtak létrehozni. A lexikon nagy 
érdeme az adatgazdagsága, az értékelő jelzők 
mellőzése és hazánk egyházi szempontból való 
részletes feltérképezése. Egyes kisebb hibák 
kipécézése helyett mindössze néhány - a szer
kesztési elvekkel kapcsolatos - megjegyzést 
szeretnék tenni. 

A kötetek gazdagsága dicséretes erénye a 
lexikonnak. Úgy gondolom azonban, hogy e 
gazdagságot nem veszélyeztetné bizonyos ese
tekben a határok szigorúbb meghúzása sem. 
Nem egészen világos ugyanis, hogy miért sze
repelnek a Katolikus Lexikonban ilyenféle szó
cikkek mint pl. „apácabokor", „apácakonty", 
„apácaliliom" nevű növények, amikor - az 
elnevezésükön kívül - semmilyen vallási vagy 
egyháztörténeti vonatkozásuk nincs. Szintén 
nem ebbe a lexikonba való szócikkeknek gon
dolom még pl. a következőket: „ár", „vételár", 
„armális", „nemes", „báró", „csalogatás" (= a 
vadászatnál a vad fegyver közelébe való csalá
sa), „csekk", „hajlék" stb. 

Elgondolkoztatok lehetnek a lexikonban sze
replő írók megválogatásának szempontjai is. 
Nyilván a katolikus írók felvétele indokolt e 
kézikönyvbe, csakhogy nem olyan könnyű 
egyértelműen eldönteni, hogy ki tartozik ide. A 
pap-költőknél, szerzetes íróknál egyértelmű a 
dolog, teljesen indokolt Baróti Szabó Dávid, 
Czuczor Gergely, Dugonics András esetében a 
kötetben való szerepeltetésük. De akkor miért 
hiányzik Dayka Gábor neve? Szaicz Leó meg
lehetősen intoleráns és mai értékelésünk sze
rint nem is túlságosan keresztényi szeretettől 
áthatott feljelentésére ugyan Dayka kilépett a 
papság kötelékéből, de nem az Egyházéból! 
Talán jobb lenne, ha tévedésből vagy véletle
nül maradt volna ki a neve, mintsem a fenti 
okok miatt. Ugyanakkor a szerkesztés modern 
szemléletére vall, hogy Bessenyei György neve 
megtalálható a lexikonban. Ő ugyanis - amint 
ez legújabban kiderült - nem csak egyszerűen 
és formálisan katolizált, hanem saját maga is 
katolikusnak nevezte magát, sőt írásainak 
szelleme is ezt igazolja. 

Bizonyos egyenetlenség jelentkezik az írók
ról szóló szócikkek után található bibliográfi

áknál. Egyeseknél - mint pl. Czuczornál - csak 
a „Szinnyei"-re és az Irodalomtörténeti bibli
ográfiára, történik hivatkozás, ami nem lenne 
baj, bár csak 1970 előtti adatok találhatók ez 
utóbbiban. Más írók után azonban - pl. Besse
nyeinél, Dugonicsnál - viszont részletesebb 
bibliográfiai felsorolás is van. 

A Magyar Katolikus Lexikon eddig megje
lent kötetei azt bizonyítják, hogy a Szent István 
Társulat vállalkozása nem csak bátornak, ha
nem sikeresnek is nevezhető. A kötetek sokré
tű, gazdag anyagát illusztrációk, részben színes 
táblák egészítik ki, és a második kötettől a 
papír minősége is sokat javult. Remélhetőleg a 
sorozat belátható időn belül szerencsés befeje
zést is nyer, és olyan területen nyújt széleskörű 
információt hívőknek és nem hívőknek egya
ránt, amit a meglévő hazai kézikönyvek nem 
tartalmaznak. A Magyar Katolikus Lexikonso
rozat folytatása és sikeres befejezése ezért nem 
csak vallási vagy felekezeti, hanem általános 
kulturális és tudományos érdek. 

KÓKAY GYÖRGY 

Wehli Tünde-Boros István: Bibliák Ka
locsán. Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár, 
1996. 80 1., 38 szövegközti fekete-fehér ábrá
val (Miscellanea, 1.) 

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ál
lománya az utóbbi években egyre inkább az 
érdeklődés homlokterébe került Boros István 
szisztematikus feltáró tevékenysége nyomán: 
az 1850 előtti kéziratok - köztük a középkori
ak-jegyzéke 1989-ben jelent meg, a „Magyar
országi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai" 
sorozat 7. köteteként, az állomány egészét pe
dig 1994-ben mutatta be Boros István egy il
lusztrációkkal gazdagon ellátott füzetben. 

A mostani kiadványban, amely a honfogla
lás 1100. évfordulójára jelent meg, a könyvtár 
állományában lévő több mint ezer Bibliából 
válogattak ki 42-őt a szerzők. Egy rövid beve
zetőben a bibliára vonatkozó legalapvetőbb is
mereteket találjuk meg. A kódexek című feje-
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zetben - ennek a szerzője Wehli Tünde (13-
34. old.) - 15 kézirat szerepel: teljes Szentírá
sok mellett a Szentírással kapcsolatos magya
rázó irodalom is, mint pl. Szent Jeromos Apo
kalipszis-kommentárja, vagy két német nyelvű 
Andachtsbuch. Ezt tíz incunabulum és négy 
16. századi kiadvány követi, majd a poliglott 
és képes bibliák után magyar szempontból ta
lán a legfontosabb része a kis kötetnek a ma
gyar Szentírásokból való válogatás, közte Bo-
gáti Fazakas Mihály zsoltárfordításai, Károlyi 
Gáspár Szent Bibliája Szenei Molnár Albert ki
adásában (1612) és Káldi György Szent Bib
liájának második kiadása (1732). Kultúrtörté
netünk becses emlékei e kötetek annak ellené
re, hogy a Főszékesegyházi Könyvtár anyaga 
éppen e tekintetben a leghiányosabb. Ide került 
soron kívül a piaristák által gondozott és 1769-
ben Kalocsán kiadott román nyelvű Újszövet
ség, mint helytörténeti érdekesség. A bemuta
tott könyvek egyébként műfaj (teljes Biblia, 
egyes könyvei, kommentárok) szerint, és nem 
kronológiai rendben következnek egymás után. 
Az egyes tételeknél a könyv műfajának a meg
határozása után a keletkezési hely és kor, vala
mint a könyv anyaga, mérete és kötésének típu
sa olvasható. Az egyes fejezetek elé írott rövid 
bevezetők elégségesen tájékoztatnak az adott 
korszakról és a Szentírásnak benne elfoglalt 
helyéről, a tételek után adott magyarázatok pe
dig az illető kiadvány műfaját vagy szerzőit 
illetően adnak hasznos felvilágosítást. A mű
velt magyközönség és a mindig kritikus szak
emberek is haszonnal olvashatják e sorokat. 

A katalógus 39. tétele Kollonitz László ka
locsai érsek ex librise mellett egy sajnálatosan 
figyelmen kívül hagyott possessorbejegyzést is 
tartalmaz a közölt fénykép alapján: Telegdi 
Miklós, 1578-ban Nagyszombatban kinyom
tatott Az evangeliumoknac, mellyeket vasárna
pokra ... prédikálni szoktanac ... című kötete, 
1659-ben a terebesi pálosok könyvtárában volt. 
Kollonitz Lászlóról (1787-1817) tudjuk, hogy 
sok abolíciós könyvet vásárolt, tehát a könyv
tártörténet számára reményteljes vállalkozás 
lenne gyűjteménye korábbi possessorait fel
dolgozni! 

Sajnos néhány értelemzavaró latin és magyar 
gépelési hiba benne maradt a kéziratban, pl. a 
Zsoltároskönyv latinul helyesen Psalterium cum 
canticis és nem ,cum cantis' (6. tétel). 

A kis kötet kiválóan alkalmas arra, hogy egy 
jelentős gyűjtemény meghatározott szempont sze
rint csoportosított egységeit bemutassa a könyvtár
látogató nagyközönségnek, emellet azonban nem 
érdektelenek azok az ismeretek sem, amelyeket a 
könyvtártörténet művelőinek képes nyújtani. 

SARBAK GÁBOR 

Varga András: A szeged-alsóvárosi feren
ces rendház könyvtára 1846. Szeged, 1998. 
Scriptum Kft. 139 1. (Olvasmánytörténeti dol
gozatok 8.) 

Szeged középkori és hódoltság kori könyv
kultúráját számos könyvtártörténeti kéziköny
vünk felemlíti. A szegedi minoriták és az alsó
városi ferencesek könyvtárát Varga András, 
valamint Keveházi Katalin és Monok István 
külön is feldolgozták és az egyetem Actáiban, 
1991-ben és 1994-ben közzé is tették. Volt te
hát eddig is jó áttekintésünk a két legnagyobb 
szegedi könyvtárról, ám Bubecz József „lelet-
tár"-ának közzététele mégsem felesleges. Var
ga András - nem eléggé dicsérhető módon -
egy magvas előszóban mindazt összefoglalta, 
amit Szeged bibliotékáiról, illetve az azt ösz-
szegyüjtő ferencesek történetéről ma tudni le
het. A szeged-alsóvárosi rendház közel 500 
éves történetéből kitűnik, hogy a ferencesek 
puszta életfeltételeik biztosítása mellett a hívek 
lelki gondozását tekintették első feladatuknak. 
Hogy testi bajaikon is segíteni igyekeztek azt a 
könyvtárukban őrzött fóliánsok bizonyítják. Is
meretes, hogy Takáts Rafael XVIII. századi 
szerzetes alaposabb orvosi ismeretekre is szert 
tett. Bálint Sándor, Szeged jeles kutatója, egy 
kevéssé ismert cikkében nem tartja lehetetlen
nek, hogy a paprika meghonosításában, gyó
gyító hatásának felismerésében az alsóvárosi 
barátoknak kiemelkedő szerepük volt. (Orvos
történeti Közlemények 1973-1974.) A 143 




