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ZOLTÁN, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-
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A KÉPES KRÓNIKA 
ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLYT 

ÁBRÁZOLÓ MINIATURÁI. 

I. 

A Képes Krónika a bécsi Nemzeti Könyvtárból a trianoni 
szerződés és a velencei egyezmény alapján 1933-ban került haza, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának 
tulajdonába. A kódex külső történetére vonatkozólag már 
TOLDY FERENC megállapította a Képes Krónika 1462-ben ké
szült másolata (M. T. Akadémia, Lat. Cod. 4 0 12.) alapján, 
hogy a kódex a XV. században BRANKOVICS GYÖRGY rác feje
delem tulajdonában volt, aki VII. KÁROLY francia királytól 
kapta ajándékul.1 TOLDY szerint a kódex még a XIV. század
ban került Franciaországba, amikor NAGY LAJOS V. KÁROLY-
nak ajándékozta, leányának az orleansi herceggel történt eljegy
zésekor. A Képes Krónika, a benne lévő török bejegyzések 
tanúsága szerint a XVI. században valószínűleg török kézen 
volt és legkésőbb a XVII. század első évtizedeiben került 
Bécsbe, mivel TENGNAGEL SERESTYÉN-nek, a bécsi Udvari 
Könyvtár könyvtárosának (1608—1636) írása már föllelhető 
benne.2 

JAKUROVICH EMIL a Krónika szövegszerzőjét KÁLTI 
MÁRKUS székesfehérvári őrkanonokkal azonosította,3 aki a szö-

1 TOLDY F E R E N C : Marci Chronica de Gestis Hungarorum. Pest, 1867. 
Praefatio 7 lap. A TOLDY által leközölt kromolitografiák nem a Képes Kró
nika, hanem annak XIX. századi BicsÉRDY-féle másolata után készültek. 

2 ZSINKA F E R E N C : A Bécsi Képes Krónika török bejegyzései. MKSzemle, 
1923. évf. 248—250 lap. 

3 JAKUBOVICH E M I L : Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és 
krónikáink íróinak személyéhez. M. Nyelvtud. Társ. Kiadványai 20. sz. 1924. 
14—19. lap. 

Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet. I 
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2 BERKOVITS ILONA 

veget 1358-ban írta és ennek későbbi másolata a pompás 
miniaturákkal díszített Képes Krónika. 

A Képes Krónika miniátorától ezenkívül mindössze egy 
kódex díszítése ismeretes eddig. HOFFMANN EDITH állapította 
meg, hogy a Képes Krónika illuminátora festette az oxfordi 
Bodleianaban lévő, Nagy Lajos részére készült Secretum Secre-
torum díszítését is.1 Az oxfordi kódexnek azonban csupán cím
lapját látta el díszítésekkel. A kezdő iniciáléban Nagy Lajost 
ábrázolja, kezében jogarral és a király pajzsdíszével ellátott 
pajzzsal. A lap alsó szélén pedig, aranytallérok és kis díszítő 
motívumok között, három négyszög-pajzsban a hármas halmú 
kettős keresztet, az egyesített magyar-Anjou-címert, továbbá 
a fehér sast, a lengyel címert festette meg. Viszont a Képes 
Krónika címlapjának három címerpajzsában az egyesített 
magyar-Anjou-címert, a hármas halmú kettős keresztet, továbbá 
a lengyel címer helyett Nagy Lajos pajzsdíszét festi meg. H O F F 

MANN EDITH a Régi magyar bibliofilek c. 1929-ben megjelent 
munkájában ennek alapján a Képes Krónika keletkezési idejét 
1370 tájára teszi, mégpedig mindenesetre Nagy Lajosnak lengyel 
királlyá koronázását közvetlenül megelőző időre.2 

JAKUBOVICH EMIL a Képes Krónika keletkezési idejét a 
Magyar Könyvszemle 1930. évfolyamában írt cikkében szelle
mes következtetésekkel igyekszik meghatározni.3 Szerinte a cím
lap A iniciáléjában lévő Alexandriai Szent Katalin ábrázolás 
folytán a Képes Krónika kétségtelenül Nagy Lajos leányának, 
Katalinnak az eljegyzésére készült és a „kis menyasszony 
védőszentjét festették rá a nagy pompával kiállított eljegyzési 
ajándékra. Más magyarázatát nehéz is lenne adni a kitüntető 
helyre festett szentképnek. A vőlegény, Lajos orleánsi herceg 
egyik védőszentjének — a másik IX. Szent Lajos francia király 
volt —, Szent Lajos toulousei püspöknek (1275—<)j) miniatur-
képe szintén megvan a Krónika végén (70b 1.) az egyik, 
ugyancsak yl-betűs iniciáléban."4 JAKUBOVICH EMIL továbbá 

1 HOFFMANN EDITH: Régi magyar bibliofilek. Budapest, 1929. 21 lap. 
s L m . 21 lap. 
s NAGY LAJOS király oxfordi kódexe, a Bécsi Képes Krónika kora és 

illuminátora. MKSzemle 1930. 382—393 lap. 
* I. m. 389. lap. 
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a címlap A iniciáléjában Szent Katalinhoz fohászkodó, Nagy 
Lajossal szemközt térdepelő királynét Erzsébet anyakirálynéval 
azonosítja. Ezt a nézetét az újabb irodalom teljes mértékben 
magáévá teszi. JAKUBOVICH szerint a királyné haja „szürkés
fehér színnel ősznek van festve és határozottan megkülönböz
tethető a Krónikában sárgásbarna színnel szőkehajúnak festett 
nőkétől. A térdepelő koronás női alak ezért tehát nem ábrázol
hatja Nagy Lajos király feleségét, a bosnyák Kotromanics 
Erzsébetet, akinek 1370-ben és a következő években még három 
leánygyermeke született."1 Végül szintén JAKUBOVICH szerint 
„az eljegyzési tárgyalások ideje: az 1374—1376 közti két év 
tehát egészen pontosan meghatározza a Krónika korát. A 146 
lapnyi szöveg tisztázása és a közel másfélszáz (147) kép vázla
tának megrajzolása s felettébb gondos kifestésé bizonyára le
foglalta ennek a két évnek nagy részét."2 HOFFMANN EDITH 

későbbi tanulmányaiban a Képes Krónika keletkezési idejére 
vonatkozó korábbi feltevését elveti és elfogadja JAKUBOVICH 

állításait.3 

JAKUBOVICH EMIL érveléseivel, — bármennyire is meggyő-
zőeknek látszanak, — nem tudjuk magunkat azonosítani. 
A miniátor toulousi Szent Lajosban nem ábrázolhatta a vő
legény védőszentjét. A szent, akinek mellét az egyesített magyar-
Anjou-címer díszíti, a kódex 70b lapján, Nagy Lajos szüle
tésének leírásánál szerepel és így minden kétséget kizáróan 
Nagy Lajos védőszentjét jelképezi. De téves JAKUBOVICH EMIL-

nek az az állítása is, hogy a miniátor a címlap A iniciáléjának 
királynéjában az öreg Erzsébet anyakirálynét ábrázolta volna, 
mert a miniátor a királynét nem ősz hajjal, hanem aranykoro
nás fehér főkötőben festette, ami ennek elkopott volta mellett 
is tisztán fölismerhető. Ez a főkötő gazdag bodorban övezi az 
arcot, és a tarkóhoz simulva, dús esésű kis ráncokban leomlik 

1 I. m. 387 lap. 
2 I. m. 389 lap. A Krónikában 139 miniatura található, és pedig 43 kép, 

96 iniciálékép, továbbá $9 lapszéldíszítés és 6 növényi díszítésű iniciálé. 
8 HOFFMANN EDITH: A Bécsből hazakerült műkincsek kiállítása a Nem

zeti Múzeumban. III. Kéziratok. Magyar Művészet IX. évf. 1933. 290 lap. 
— HOFFMANN, EDITH: Die Bücher Ludwigs des Grossen und die Ungarische 
Bilderchronik. Zentralblatt für Bibliothekswesen. 53. évf. 1936. 654 lap. 

i * 
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a vállakra. Igaz, hogy a későbbi miniatürákon Erzsébet anya
királyné — kivéve Nagy Lajos születésének jelenetében — min
dig ilyen főkötőben szerepel, de ugyanilyen főkötőben ábrázolja 
a miniator Gizella királynét és kísérőnőjét (22b lap), Béla király 
és IV. István feleségét (57a és 64a lap), továbbá a Nagy Lajos 
születését ábrázoló miniatürán a koronás csecsemőt tartó asz-
szonyt is (70b lap). Egész természetes, midőn a Krónika cím
lapján Nagy Lajos környezetét festi a miniator, hogy akkor 
megörökítse a király feleségét is, és Nagy Lajos elsőszülött leá
nyának védőszentjéhez a király felesége, nem pedig az anya
királyné fohászkodik, akit a miniator később még amúgy is 
több ízben szerepeltet. Különben HERMANN JULIUS HERMANN 
is Nagy Lajos feleségének tartja a királynét, akinek fejét — sze
rinte — fehér fátyol borítja.1 

Hogy Szent Katalin a kis Katalin hercegnő védőszentjeként 
szerepel a címlapon, teljes mértékben valószínű, de semmiesetre 
sem fogadható el JAKUBOVICH feltevése, hogy a miniator a 
kódexet 1374—1376 között eljegyzési ajándékul készítette volna. 
Ha, miként JAKUBOVICH EMIL írja — a kódex pazar kiállítása 
azt mutatja, „hogy directe reprezentatív célra, eljegyzési aján
déknak készült",2 úgy teljesen megmagyarázhatatlan az a tény, 
hogy ebből az alkalomból a miniator nem festette meg a lengyel 
címert akkor, amikor Nagy Lajos már 1370 novembere óta 
lengyel király volt — és különösképen akkor, amidőn Nagy 
Lajosnak egy igénytelenebb díszítésű kódexében, az oxfordi 
Secretum Secretorumban megtaláljuk. Sőt, már föllelhetők Nagy 
Lajosnak 1367 előtt Aachenben küldött kincsei között is.3 Ha 
JAKUBOVICH föltevése helyes és a kódex 1374—1376 években 
készült volna, akkor miért nem festette a miniator a Képes 
Krónika címlapjára is — miként az oxfordi kódexben — har-

1 HERMANN, JULIUS HERMANN: Die italienischen Handschriften des 

Dugento und Trecento. 1930. 291 lap. Beschreibendes Verzeichnis der illumi
nierten Handschriften in Österreich. Neue Folge V. Bd. 3. Hermann közli a 
Képes Krónika részletes leírását. 

2 I. m. 389. lap. 
3 „Ami azt bizonyítja, hogy Lajos király középkori szokás szerint 

előlegezett magának oly címert, amelynek reális birtokában még nem volt." 
G E N T H O N ISTVÁN: A régi magyar festőművészet. 1932. 21. lap. 
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madik címer gyanánt a lengyelt, s miért helyettesíti ezt Nagy 
Lajos pajzsdíszével? És főleg, miért fosztja meg Nagy Lajost 
a lengyel címertől akkor, midőn általában olyan nagy súlyt 
helyez a címerek ábrázolására, és a legnagyobb gonddal és 
aprólékossággal festi meg például a nemzetségek, családok címe
rét? Az oxfordi kódexben a lengyel sas kiszorította, másod
rendűvé degradálta és igazi rendeltetési helyére, a király paj
zsára száműzte a pajzsdíszt. A miniátor a Képes Krónika címlap
ján is elhelyezhette volna másutt, például a lapkeretdíszítés 
külső, hosszanti oldalának szalagfonatos motívumában lévő 
hattyú helyére. Mindebből csupán az a következtetés vonható 
le, hogy a Képes Krónikának feltétlenül Nagy Lajosnak lengyel 
királlyá való koronázása, tehát 1370. november i7.-e előtt 
készen kellett lennie. Ez persze nem csökkenti annak valószínű
ségét, hogy a kódex akár az 1374—1376 évek magyar-francia 
kapcsolatai útján, akár pedig eljegyzési ajándékként került a 
a francia udvarba. Viszont a Képes Krónika a címlap iniciálé
jának Szent Katalin ábrázolása folytán Katalin hercegnő szüle
tése, vagyis 1370 júliusa előtt nem készülhetett. Már Frrz 
JÓZSEF felveti azt a gondolatot, hogy Szent Katalin megfesté
sére a kis Katalin megkeresztelése is alkalmat adhatott.1 

JAEUBOVICH nézete szerint a kódex díszítéseinek elkészítése 
lefoglalta „két évnek nagy részét".2 Eddigi érvelésünk alapján 
viszont a kódex elkészítésére a miniátornak mindössze négy 
hónap állott volna a rendelkezésére. Figyelembevéve a miniá
tor nagy tudását és technikai fölkészültségét is, ezt az időt 
mi is keveseljük. De nem tételezhető-e fel, hogy a Képes Krónika 
Katalin születése előtt már korábban munkában volt, és Nagy La
josnak s környezetének ábrázolására szánt díszes címlap már 
Katalin születése után készülhetett? Számos félbenmaradt díszí
tésű kódex szolgál tanúbizonyságul arra, hogy a miniátorok 
általában nem a lapok egymásutánjában díszítették a kódexe
ket. Többnyire külön festették az ornamentális díszítést, vagy 
előbb rajzban vázolták fel a képeket s csak azután színezték 
őket. Igen gyakori, hogy a befejezetlen díszítésű kódexek 

1 MKSzemle 1937. évf., Folyóiratszemle 189. lap. 
* I. m. 389 lap. 
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későbbi lapjain kidolgozott díszítéseket találunk, míg az előbbi 
részek befejezetlenül maradtak. G R Ó F ZICHY ISTVÁN a Képes 
Krónikáról viselettörténeti szempontból írt tanulmányában rá
mutat arra, hogy a miniátor a címlapon, a királyt s udvari kör
nyezetét ábrázoló miniaturán „megfigyelt típusok individuali
zált visszaadására törekedett. Míg a Képes Krónika más minia-
tűrjein az arcok — ritka kivétellel — konvencionálisak és ki
fejezéstelenek, itt csupa marcona arcot látunk".' A miniátor itt 
a jelent, saját korának élő környezetét örökítette meg és szemé
lyes ismerőseit kellett egyénítő jegyekkel felruházni. Amint 
G R Ó F ZICHY ISTVÁN írja: „ . . . fel kell tennünk, hogy a miniátor-
nak kimondott feladata volt a képen szereplő egyéniségek arc
vonásainak, külső megjelenésének megfigyelése és lehető hű 
visszaadása."2 Ez a valószerűségre való törekvés nehéz feladata 
sokkal több munkát és sokkal gondosabb kivitelt igényelt, mint 
a többi, egyöntetűbb miniaturák megfestése. 

A miniátor Nagy Lajost s udvari környezetét megszemélye
sítő miniaturán, egyénitésre való törekvéseit fokozottabb mű
vészi eszközökkel, kifejezőbb technikával támasztja alá. Álta
lában a miniátor, a figurák sematikus arctípusának megmintázá-
zásában régieskedőbb, zöld tónusokkal dolgozik. A fényeket 
világosabb zöld és fehér színnel festi, továbbá halvány, elmosó-
dottabb kontúrokat alkalmaz elnagyoltan, ennekfolytán a 
plasztikai hatás csekélyebb. Ezzel szemben a címlap alakjainak 
arcát barnáspiros színnel festi, s fehér fényfoltok alkalmazásá
val, s sötétebb kontúrozással fokozza az arcok plaszticitását. 
Részletező, elmélyedő gondossággal igyekszik egyénivé vará
zsolni a figurákat. A szemet keretelő sötétebb árnyékok mélyítik 
a tekintetet, az arcélek keményebb hangsúlyt kapnak. De nem
csak a címlapképen találkozunk az egyénitésre való törekvésed 
vei. Megtaláljuk az ib lap S iniciáléjában ábrázolt scriptor 
képmásánál is. A szövegmásoló arcát is a címlapképen alkalma
zott technikával, sötét, barnás tónusokkal festi, és még karak
terisztikusabbá alakítja a dúsan tömött, nagy, fekete szakáll ki-

1 G R Ó F ZICHY ISTVÁN: A Képes Krónika miniatűrjei viselettörténeti 
szempontból. Petrovics Elek emlékkönyv. Budapest, 1934. 60 lap. 

2 I. m. 60 lap. 
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emelésével. Meglepő a scriptor öltözete is. A miniátor a scriptort 
abba a kettős, könyöknél nyitott felső ujjas bő esésű ruhába s 
sapkába öltözteti, amely a század közepén oly általános volt Bo
lognában, Lombardiában és különösképen Velencében. Ez az öltö
zet ezenkívül csak még egy alkalommal szerepel a Képes Króniká
ban, és pedig a Velence alapítását ábrázoló miniaturán, a csónak
ban levő velenceieken (8 a lap). — A Képes Krónika scriptor a 
talán velencei származású volt? — A miniátor különben az arcok
nak sötétebb színekkel, fehér fényekkel és részletezőbb gondos
sággal való festését a kódex első 14 lapjának miniatüráiban 
továbbra is alkalmazza, különösképen az iniciálékban ábrázolt 
vezérek megfestésénél. E lapok csatajeleneteiben a sötét barnás
piros tónusokkal festett arcok árnyékát sötétebb zölddel jelzi. 
A 14b lapon, Hedricus ábrázolásánál találkozunk utoljára a 
sötétebb tónusokkal s fehér árnyékolással festett arccal. Ezután 
ez a festő-modor hirtelen megszakad és a 15a laptól a kódex 
utolsó, 73b lapjáig egyöntetűvé válik az arcok zöldes mintázása. 

Hogy a miniátor a kódex első lapjain, munkájának korábbi 
periódusában ezzel a részletezőbb, gondosabb és fejlettebb 
technikával dolgozott volna, és később tért volna át a régies-
kedőbb, s sematizálóbb festő-modorra, — talán vitatható — de 
mi nem tartjuk valószínűnek. A miniátor minden bizonnyal 
különböző részekre tagoló módszerrel, s nem egyhuzamban s 
folytatólagosan festette s dolgozta ki a miniatürákat. Szerintünk 
a kódex első lapjainak miniatürái munkája későbbi periódusai
ban keletkeztek és különösképen a címlap Katalin megszületése 
utáni, de feltétlenül még Nagy Lajos lengyel királlyá való koro
názása előtti időben készült. 

II. 

JAKUBOVICH EMiL-nek sikerült a Képes Krónika szövegíró
ját KÁLTI MÁRKUS-ban felfedezni; de megoldatlan kérdés marad 
a Krónika festőjének kiléte. JAKUBOVICH felveti annak lehető
ségét, hogy Nagy Lajos király kedves képírója és címerfestője 
MEGGYESI MIKLÓS — HERTHUL mester, királyi festő fia —, 
akit 1352 és 1356 évekből való oklevelek említenek, lehetett 
esetleg a miniátor. Bár kérdésesnek tartja, hogy a Képes Krónika 
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keletkezése idejében életben volt-e még.1 HOFFMANN EDITH rá
mutat arra, hogy a miniátor „teljesen járatos volt a magyar 
dolgokban, a magyar legendákat s a magyar történelmet igen 
jól tudta, a magyar családok címereit, a Magyarországon élt 
népek viseletét igen jól ismerte. A legendákat illetőleg Szent 
István és Szent László története az, melynél a miniátor többet 
mond, mint a krónikás."2 A miniaturákban ezenkívül több 
helyütt találhatók olyan eseményábrázolások, amelyekről a szö
vegíró nem tesz említést, például IV. István koronázásánál, 
Róbert Károly családjának történeténél stb. De rámutat H O F F 
MANN EDITH a miniátor német nyelvtudására is: a H U N T - P Á Z -

MÁN-család címerét a Hunt szó félreértéséből kutyafővel helyet
tesíti.3 HOFFMANN EDITH a Képes Krónikáról szóló legújabb 
tanulmányában, összegezve előbbi kutatásainak eredményeit, a 
kódex festőjének kétségtelen magyar voltára is rámutat és a 
miniátort nápolyi iskolázottságú magyar művésznek tartja.4 

A Képes Krónika mesterét már korábban nápolyi iskolázottságú 
magyar művésznek tekinti GEREVICH TIBOR.» G R Ó F ZICHY 

ISTVÁN szerint a miniátor német nyelvtudása, esetleg német
nyelvűsége a német nyelvterületről származó MEGGYESI MIK-

LÓS-sal való azonosításának lehetősége mellett szól. 

III . 

A K é p e s K r ó n i k a miruátorának művészi stílusára 
vonatkozóan általában megegyezőek a vélemények abban, hogy 
a miniátor olasz hatás alatt dolgozott, illetőleg nápolyi iskolá
zottságú volt. Stílusával részletezőbben eddig HERMANN JULIUS 

HERMANN foglalkozott, aki a Képes Krónikát az olasz trecento 
miniaturafestészet legjobb termékei közé sorozza. HERMANN sze
rint bár a kódexet német vagy magyar scriptor másolta, a minia-
turák a sienai hatás alatt álló XIV. századi nápolyi festett kézira-

1 I. m. 391 lap. 
2 I. m. Magyar Művészet. 1933. 290 lap. 
3 I. m. Magyar Művészet 290—29j lap. 
i I. m. Zentralbl. für Bibliothekswesen, 1936. 653—660 lap. 
5 GEREVICH TIBOR: A régi magyar művészet európai helyzete. Buda

pest, 1924. 10 lap. 
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A KÉPES KRÓNIKA 9 

tokhoz kapcsolódnak és mesterük Nagy Lajos udvarában, ugyan
csak sienai hatás alatt dolgozó nápolyi miniátor volt. Ezenkívül 
a jelenetek és alakok megmintázásában a XIV. századeleji 
francia miniaturákkal való kapcsolatát látja, viszont a lapszél
díszítésekben és iniciálékban bizánci mintaképeket, míg a hegyi 
tájak képzésében a bizánci és a giotteszk művészet modorát követi 
a miniátor, aki az arcok egyénítésére való törekvéseiben is giot
teszk.1 HOFFMANN EDITH legújabb tanulmányában általában el
fogadja HERMANN meghatározásait azzal a kiegészítéssel, hogy 
a művész nápolyi iskolázottságú magyar volt.2 

Amint látjuk, HERMANN a miniátor művészi stílusában 
többféle, egymással szinte ellentétes stíluselemeket különböztet 
meg. Ami a Képes Krónika miniatüráiban a bizánci hatást illeti, 
nézetünk szerint csupán annyira jöhet figyelembe, amennyire a 
XIV. század művészetében bizánci motívumok felfedezhetők. 
Ugyanígy a giotteszk elemekről is csak annyiban eshetik szó, 
amennyiben a trecento művészi felfogásában benne él GIOTTO 
hatalmas művészegyéniségének szelleme. A bizánci és giotteszk 
elemek nyomai tehát a Képes Krónika miniátorának stílusában 
lényeges, jellemző motívumoknak nem tekinthetők s csupán a 
trecento-művészet általános sajátosságait képviselik. Hogy a 
Képes Krónika a sienai hatás alatt élő XIV. századi nápolyi 
miniatúraművészet függvénye volna, ugyancsak nem tudjuk el
fogadni. Hogy a nápolyi művészi kapcsolatok fennállnak, az 
tagadhatatlan, de semmiesetre sem olyan nagymértékben, amint 
ezt mindezideig vélték. Nápolyi elemeket elsősorban és hang
súlyozottan a lapszéldíszítésekben észlelhetünk. A Képes Kró
nika a XIV. századi nápolyi kéziratok között leginkább talán 
a bécsi Biblia sacra (Nat. Bibi. Cod. 1191),3 a londoni DURANDUS, 
De Divinis Officiis (Brit. Mus. Add. Mss. 31032),4 az 
avignoni Missale Romanum (Bibi. mun. d'Avignon, ms. 138)'' 

1 I. m. 289—290 lap, 
2 I. m. Zentralbl. für Bibliothekswesen. 1936. 659 lap. 
3 HERMANN i. m. 250—288 lapok és CV—CXXI. táblák. 
4 Képét közli WARNER, G. J.: Reproductions from illuminated ma-

nuscripts, II . kötet. XLI. tábla. 
9 Képét közli LEROQUAIS, V. abbé: Les Sacramentaires et les Missels 

Manuscrits des Bibliothèques Publiques de France. Paris. 1924. LXIII . tábla. 
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továbbá a berlini Hamilton-Biblia (Kupferstichkabinett)1 és a 
párizsi Statut du Saint-Esprit aux trois désirs (Bibl. Nat. 
Ms. franc. 42J4)2 díszítéséhez áll a legközelebb. A Képes 
Krónika lapszéldíszeiben megtaláljuk e kódexek díszítéseinek 
jellegzetes sajátosságait; a kis csomókkal díszített indaszárra 
fodrosán csavarodó levélkéket s az indaszárnak kis csigakör
ben megtörő vonalát, továbbá a szalagfonatos motívumokat. 
Ezek az elemek föllelhetek a Képes Krónika miniátorának 
lapszéldíszítő modorában, amely ennek ellenére mégis meny
nyire más! Hol van meg a Képes Krónikában a nápolyi 
díszítések sűrű, tömött, nyugtalan vonalú gazdagsága, állatok, 
madarak, emberi alakok, drôleriek, kelyhek s vázák változato
san tarkított ábrázolásai? És végül hol van meg a nápolyi kódexek 
legkarakterisztikusabb díszítőeleme? Magának az indaszárnak is 
bonyolult szalagfonatos mintákba való szövődése, amely a legvál
tozatosabb formákban uralkodik mindenütt és fontos szerepet ját
szik az iniciálék alapjának térkitöltésében és a betűk megmintá
zásában is? A nápolyi kéziratok gazdag állatdíszítése a Képes 
Krónikában a címlap két kúszó majmára csökken le, míg a 
figurális díszítő motívumok egyáltalán nem szerepelnek. 
A szalagfonatos elemek viszont egyes, önállóbb szerepet játszó 
motívumokként jelentkeznek a Képes Krónikában és korántsem 
szerves részei az indaszárnak, mint a nápolyi kézira
tokban. A nápolyi kódexek lapszéldíszítéseinek ehhez a jelleg
zetességéhez például sokkal jobban igazodik a XIV. századi 
magyar miniatúrafestészetnek egy másik terméke, Henrik csu-
kárdi plébános misekönyve.3 A nápolyi elemek mellett a Képes 
Krónika miniátora más olasz motívumokkal is gazdagítja lap
széldíszítéseit; mégpedig a bolognai és velencei miniatürafes-
tészet egyes jellegzetes díszítőelemeivel. így a fonatos bolognai 
nodusok kedvelt alkalmazásával — amelyekkel a nápolyi kéz
iratokban egyáltalán nem találkozunk —, továbbá a lapszéle
ken aranytallérok módjára elszórtan alkalmazott kis szívalakú 
levélmotívumokkal, és az indaszárak kereszteződésénél elhelye
zett négy sziromlevéllel. 

1 Képét közli D'ANCONA, PAOLO: La miniature italienne. Paris. 192$. 
XLIV. tábla. — 2 Képét közli D'ANCONA I. m. XLIIL tábla. 

3 Képét közli HOFFMANN E. Régi m. bibl. III—IV. tábla. 
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Mindezen díszítőelemek mellett a Képes Krónika lapszél
díszítéseiben azonban a legerősebb hangsúlyt a miniátor telje
sen egyéni jellegű díszítő motívumai kapják; az indaszárra 
helyezett színes alapozású változatos kis négyszögek levelekkel, 
arany tallérokkal díszítve, továbbá az állandóan visszatérő 
hosszú, elnyújtott, egyenletesen csipkézett levél, amely több
színű szakaszokra oszlik és a közepén harántcsíkos vékony 
erezet húzódik végig. Miként HOFFMANN EDITH írja, az orna
mentika „egyes igen jellegzetes motívumai a nápolyi ornamen
tikában nem is használatosak, például az alsó lapszélek sarkaira 
biggyesztett s az oldalak margóira felkúszó, vagy akárhol más
hol is elhelyezett, tollszerű nyúlványok, melyek öt különféle 
színre osztva, mindig újra megjelennek, s ezzel a díszítmények 
legfeltűnőbb elemét alkotják".1 

A miniátor a nápolyi, bolognai, velencei stílusjegyeket, 
továbbá jellegzetes egyéni motívumait nem részletekben alkal
mazza, hanem ezek Összeségéből egy sajátosan egyéni díszítő
modort alakít ki s a leegyszerűsített ornamentikát józan, ki
egyensúlyozott formaérzékkel alkotja meg. A részletezések alap
ján díszítő-modorában a nápolyi befolyástól inkább tudatos eltá
volodást, mint ahhoz való szerves függőséget állapíthatunk meg. 
Amint a későbbi oxfordi kódexben — ahol a miniátor lapszél
díszítést nem alkalmaz, hanem csak egészen egyénien elhelyezett 
díszítőelemeket — nápolyi stílusjegyekkel egyáltalán nem talál
kozunk. 

A Képes Krónika lapszéldíszítéseivel ellentétben a kétség
kívül olasz hatást visszatükröző miniatúrákat egyes helyi isko
lák termékeihez nem lehet bekapcsolni. A nagyobb miniaturák 
növényi elemekből képzett egyéni módon való díszes keretezése 
a XIV. századi olasz miniatúrafestészetben általában ritkább. 
Távolabbi motívumként előfordul a nápolyi kódexek között 
például a berlini Hamilton-Biblia, vagy a párizsi Statut 
du Saint-Esprit aux trois désirs címlap díszítésén, de ilyen 
határozott, gondos és aprólékos kiképzésű, élénk, friss színezésű 
miniaturakerettel a trecento miniatüraművészetében nem igen 
találkozunk. Lehet, hogy ennek alkalmazására az előző száza-

1 Régi m. bibi. 21 lap 
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dok díszesebb kéziratai hatottak, de lehetséges az is, hogy a tre
cento freskók színes ornamentikája keretszegélyei inspirálták a 
művészt. A címlap A iniciáléjának térdepelő figuráiban is 
nápolyi motívum, a párizsi Statut du Saint Esprit aux trois 
désirs térdepelő alakjainak visszhangja csendül meg. A Képes 
Krónika miniatürái mégis távolabb állnak a nápolyi miniatúra-
festészet termékeitől. A nápolyi miniatura a jeleneteket sík-
szerűen ábrázolja, az események az előtérben játszódnak le 
s korántsem találjuk meg bennük a csoportjeleneteknek több 
síkra tagolt, mélybenyúló perspektivikus ábrázolását, amely oly 
jellegzetes a Képes Krónikában. Viszont a Képes Krónikában 
egyáltalában nem fedezhető fel a nápolyi miniatúrákon érez
hető sienai hatás, amely a formákat meglágyítja, az arcokat 
szelíddé varázsolja, és a ruharedők dús esését vibráló, nyugtalan 
festőiséggel hatja át. A Képes Krónika miniatürái plasztikusak, 
a franciás könnyedséggel festett figurák férfiasak, energikusak, 
csupa aktivitással telítettek, s teljesen nélkülözik a sienai mű
vészet effemináló jellegét. 

A Képes Krónika miniátora Nagy Lajosnak a derűs lovag
kori társadalomban gyökerező udvarában, a fényes harci ütkö
zetek, a hadjáratok világában élt. A Képes Krónika miniátora 
a lovagkor hősi világát és pompázó udvari életét eleveníti meg; 
csillogó fantáziával, széles epikával, a gazdag csatajelenetek 
tobzódó változatosságában színes, könnyed nyelven meséli el a 
magyar múlt eseményeit. A miniátor elbeszélő kedvére és a tör
téneti képek ábrázolására való nagy hajlandóságát mi sem jel
lemzi jobban, mint az, amikor az események történése magával 
ragadja és bár a scriptor a történetek ábrázolására a szövegrész
ben nem hagyott üres helyet a pergamenen, a miniátor szelle
mes megoldással segít magán. így a szövegmásoló Géza és 
László hercegek Salamon királlyal való viszálykodása történe
ténél fukarkodott, és miniatürák számára nem hagyott üres 
helyet. A miniátor ekkor ügyes elgondolással és nagy dekoratív 
érzékkel négyízben a lapok alsó szélén kerek medaillonokba 
illeszti a jeleneteket; és pedig a 41a lapon Géza herceget és 
Villermus apátot, továbbá Géza herceg menekülését, a 42a 
lapon László herceg látomását és a 43a lapon Géza és László 
mogyoródi győzelmét ábrázolja. 
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A Képes Krónika miniaturái nemcsak egyenrangúak a kora
beli olasz miniaturafestészet legkitűnőbb alkotásaival, hanem mes
terük sok tekintetben meg is előzi kortársait. A mozgalmas 
csatajelenetek megkomponálása, a történeti képeknek a tájba 
való beillesztése, miniátorának bőbeszédűsége, széles elbeszélő 
kedve szinte egyedülállóvá teszi az egykorú olasz termékekhez 
viszonyítva. Szellemben, felfogásban, az udvari élet pompájá
val, a harci jelenetek gazdag ábrázolásával, továbbá a jelenetek
nek a több síkra tagolt térbe való beillesztésével, az épületek 
valószerűbb megmintázásával az olasz miniaturaművészetben 
talán a francia szellemhez legközelebb álló lombardiai miniatura-
festészettel való kapcsolata vethető fel. Mintha a századvégi 
lombardiai miniaturákban s GioVANNiNO DE' GRASSI művé
szetében csendülne meg hasonlóan a lovagkor harcias szelleme, 
az udvari élet pompája, az imperialista hatalom világa. A derűs 
lovagvilág karcsú, elegáns, komoly harcosai, a sokalakos csata
képek, a lovasok ünnepélyes föl vonulása stb., a párizsi Lancelot-
és Gwrow-kódexekben (Bibi. Nat. Ms. franc. 349. és Cod. fr. 
Nouv. Acqu. 5243.)1 lelhetők fel, míg a Képes Krónika cím
lapján érezhető imperialista hatalom szelleme GIAN GALEAZZO 
VISCONTI kódexeiben él. (Milánó, S. Ambrogio és Bibi. Visconti 
di G. Galeazzo.)2 De a korábbi lombardiai miniaturákban is 
nyomára bukkanunk a Képes Krónika jellegzetes sajátos
ságainak rokon megnyilatkozására, például az epikus el
beszélő kedv részletező bőbeszédűségében, a jeleneteknek a 
több síkra tagolt térbe való beillesztésével, az épületnek verisz-
tikusabb ábrázolásával, továbbá a ló és lovasnak pompás rajzá
val. (Párizs, Bibi. Nat. Ms. lat. 4895, és Milánó, Bibi. 
Ambrosiana ms. P. 165.)3 S talán nem véletlen, hogy a Képes 
Krónika címlapjának filigrán vonalkás díszítésével lombardiai, 
sőt velencei munkákban is találkozunk; és hogy például a 
drezdai Landesbibliothek egy kódexében — amely nézetünk 
szerint lombardiai munka a XV. század első feléből — Julius 

1 Képüket közli TOESCA, P I E T R O : La pittura e la miniatura nella 
Lombardia, Milano, 1912. 371—384 lap. 

z Képüket közli TOESCA I. m. 312. és 328. lap. 
3 Képüket közli TOESCA I. m. 153., 198—203. lapok. 
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Caesar diadalmenetének ábrázolása,1 a Képes Krónika minia-
turáira emlékeztet. De a lombardiai kapcsolatokra való utalással 
korántsem akarjuk ezeknek jelentőségét túlbecsülni. 

A Képes Krónika miniaturáinak létrejötte elképzelhe
tetlen a korábbi francia és olasz világi, történeti tárgyú 
kódexek díszítéseinek ismerete nélkül. A Képes Krónika miniá-
torának feltétlenül ismernie kellett a XIV. századi világi 
témájú kódexeknek s lovagregényeknek csataképekben bővel
kedő gazdag illusztrálásait. A XIV. században francia hatás 
alatt nagy számmal készültek számos miniaturával díszített 
lovagregények és históriák Lombardiában és Emiliában, s szinte 
természetesnek vehető, hogy Róbert Károlynak vagy a Nagy 
Sándor kultuszát űző Nagy Lajos királynak a könyvtárában 
is föllelhető volt a makedón királynak históriáját tartalmazó 
olyan kódex, mint amilyen például a miniaturákkal gazdagon 
díszített lipcsei História Alexandri Macedóniáé regis. (Stadtbibl. 
Mscr. Nr. CCCCXVII.)2 

IV. 

A K é p e s K r ó n i k a miniátorának egyéni művészeté
hez megfelelő analógiákat találunk a korabeli magyar mű
vészet termékei között. A Képes Krónika lapszéldíszeinek 
legjellegzetesebb motívuma, az elnyújtott, színes szakaszokra 
tagolt, egyenletesen csipkézett levél, a magyar miniatura-
festészet egy másik e korbeli termékében, a Vatikáni Képes 
Legendárium díszítéseiben ismerhető fel.3 S a Képes Krónika 

1 Képét közli BRÜCK, R Ó B E R T : Die Malereien in den Handschriften 
des Königreichs Sachsen. Dresda, 1906. 172. lapon. Szerinte a kézirat olasz 
munka a XIV. század első feléből. Az itt közölt képen a gyermekeket tartó 
asszonyok jellegzetes csoportja elvész. 

* Leírását és képét közli BRÜCK I. m. 176—207. lapon. 
3 A Vatikáni Képes Legendárium (Cod. Vat. Lat. N . 8541) 51 szent éle

tét mutatja be képekben, és Szent Imre, Szent László és Szent Gellért életéből 
vett jeleneteket is ábrázol, amelyeket NicOLÔ DI GIACOMO DA BOLOGNA egy 
magyar követője festett. (Lásd GEREVICH T I B E R I O : L'arte antica ungherese, 
Pubblicazioni deli Istituto per l'Europa Orientale. Roma, 10 lap. és P É T E R 
ANDRÁS: A magyar művészet története Budapest, 1930. I. kötet 62 lap.) 



A KÉPES KRÓNIKA I S 

lovagharcosai élnek a bántornyai Szent László freskók csata
jeleneteiben. Miként a Képes Krónika lovasvitézeinek típusa a 
plasztikában tökéletesítve, kemény ércbe Öntve, monumentálisan 
elevenedik meg a XIV. századi magyar művészet legpompásabb 
alkotásában, a KoLOZSVÁRi-testvérek Szent György-szobrában. 
A XIV. századnak e világviszonylatban is egyedülálló lovas
szobor alkotásában a trecento miniaturák sárkányt ölő Szent 
György vitéze,1 a Képes Krónika eszményített lovagkirályainak 

A miniaturák a bolognai miniaturafestészet termékeit követik, de művészi 
elgondolásukban ettől idegenebbek. A bolognai miniaturafestészetben szokatlan 
a pergamenlapokon a négy képnek mintegy a szárnyasoltárok modorában való 
egymáshoz illesztett ábrázolása. De még sokkal ritkább ezeknek növényi orna
mentikával képzett külső, és belső elválasztó kerete. A keretek növényi orna
mentikáját a bolognai miniaturafestészet lapszéldíszítő elemeiből képezi a 
miniátor, amelyek között azonban más motívumok, a Képes Krónika meste
rének jellegzetes díszítő elemei is visszhangra találnak. így egész meglepő 
Szent Gellért legendájának ornamentikája (68b lap), ahol a miniátor a képek 
külső keretét a Képes Krónika mesterének nehézkesebb, hosszú, elnyújtott sza
bályos csipkézetű levélmotívumából képezi és szinte hajszálnyi pontossággal 
követi mintaképét annak a különböző színekkel való szakaszokra osztásával 
és a levél közepén végighúzódó párhuzamos vonalkákkal festett erezettel. És 
e lapnak a külső kerettől oly különböző belső keretének egyenlő, egymásba 
kapcsolódó levélkékből képzett ornamentikája is a Képes Krónika 20b lap
jának miniatura keretével rokon. Miként a Vatikáni Képes Legendárium Szent 
László életéből vett jeleneteinek szívalakú levélmotívumokból képzett keret
dísze is. (82b, 85b lap.) Különben a kódex 84b lapján ismét találkozunk a 
hosszú, elnyújtott levél ábrázolásával, és a többi lapok díszítéseinek is egyes 
részlet motívumai a Képes Krónika díszítő elemeivel mutatnak egyezéseket. 

LUKCSICS PÁL írja, hogy a hiányos Vatikáni Képes Legendáriumból 
„Delahaye francia tudós szerint Párizsban is van több miniature-rel ellátott 
levél, mely eredetileg a vatikáni komplexumhoz tartozott" (Szent László isme
retlen legendája. Budapest, 1930. 5. lap). De erre vonatkozólag közelebbi ada
tot nem közöl. A kódex hiányos volta arra enged következtetni, hogy a ma
gyar szentek sorában Szent István király is méltóan volt képviselve. Szent 
István alakjával így is három ízben, kétszer Szent Imre (78b és 79b lapon) 
és egyszer Szent Gellért (68b lap) legendájában találkozunk, ahol is a miniá
tor a királyt dús ősz szakállal és hosszú hajjal ábrázolja. (A képeket közli 
Lukcsics I. m.) 

1 V. ö. a lombardiai miniaturák Szent György ábrázolásaival, a milánói 
Bibi. Ambrosiana ms. P. 165 sup. jelzetű kódexében (Toesca I. m. 202 lap) a 
párizsi Bibi. Nationale ms. lat. 757 jelzésű kódexében (Toesca I. m. 28 j lap) 
a modenai Bibi. Estense ms. Lat. 842 jelzetű kódexében (Fava, Domenico 
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alakja kel életre a szobornak a miniaturák festői elgondolásá
ban készített dús lombú törpe fákkal, párhuzamos vonalkákkal 
jelzett füvekkel, levelekkel díszített és mély árnyékokkal min
tázott sziklás talaján. 

A Képes Krónika mestere az olasz trecento miniatura-
festészet jelentősebb iskoláinak (Nápoly, Bologna, Velence, 
Lombardia) egyes stílusjegyeit eklektikusán magán viseli ugyan, 
de a különféle iskolák stílusjegyein egyéniségének alakító ereje 
fölényesen uralkodik. így lesz alkotása a Nagy Lajos korának 
egyik legteljesebb és legkifejezőbb magyar művészeti megnyilat
kozása. Ezen keresztül közelebb jutunk a XIV. századi magyar
országi művészet megismeréséhez. 

V. 

Nagy Lajosnak — amint HÓMAN BÁLINT írja — „eszmény
képeivé a Gesta Ungarorum harcias ,kegyes királya* a keresztes 
had vezérévé választott magyar lovagkirály és a Sándor-legendá
ban már szinte elvont eszménnyé finomult világhódító makedón 
király lettek. Az ő emléküknek volt szentelve s Lajos király 
László- és Sándor-kultuszának tanujaként szól hozzánk könyv
tárának korunkra maradt két kódexe: Kálti Márkus Képes 
Krónikája és az ál-arisztoteleszi Secretum Secretorum-nak 
Oxfordban őrzött példánya."1 A Képes Krónika miniátorának 
művészetében korának és Nagy Lajos udvarának szellemi
sége jut kifejezésre. A kor teljesen meghatározta a maga 
emberét és ez a meghatározottság annyira megkötötte, hogy 
minden történelmi előzményt csak saját korának szemléletén 
keresztül tud látni. így lesz a Képes Krónika kora eszményítő 
szellemének méltó művészi megnyilatkozása. Szent László lovag
király és Nagy Sándor eszményképének kultusza rávetül az 
előző korok eseményeire is. 

Catalogo délia Mostra Permanente della R. Biblioteca Estense. Modena, 192J. 
TÓ lap). Továbbá SIMONE MARTINI vatikáni Szent György kódexének ábrá
zolásaival. (Arch. Capitolare di San Pietro. D'Ancona I. m. XXXVII tábla.) 

1 H Ó M A N — S Z E K F Ü : M a g y a r t ö r t é n e t . III . kiadás, 1936. II . kötet. 
Nagy Lajos öröksége, gyermekkora, eszményei. 154 lap. 
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A Képes Krónika miniátora a magyar múlt történeti nagy
jainak sorában Szent István királyt is a keresztes hadjáratok 
harcias vallásosságával átitatott lovagkirálynak festi. Amint a 
krónikás írja: „az isteni irgalom segítségével Szent István vezér 
dicsőséges győzedelmet nyere" és „Istentől a királyi felség koro
náját elnyerte".1 A miniátor Szent István királyt, mint győztes 
keresztes hadvezért, harcias vallásossággal telített lovagkirályt, 
hitterjesztő bátor uralkodót, egyházalapító szentet, a pogányság 
legyőzőjét s mintegy a magyar apostoli király eszményképét 
örökíti meg az idősebb, elmélyülő bölcs szent királyként való 
ábrázolások mellett; erős ellentétben a régebbi idők Szent Ist
ván ábrázolásaival. Az 1031-ből való koronázási palást 
—, amelynek megkopott patinájú mintázata csak halvány kör
vonalakban sejteti s érzékelteti Szent István alakját — a kor 
művészi szellemének megfelelő sematikus ábrázolásban, jobbjá
ban a jogarral, balkezében az országalmával ábrázolja. Már sok
kal kifejezőbb, de ugyancsak a középkor szentjeinek általános 
ábrázolási modorában készült a zsegrai freskótöredék hosszú 
őszhajú s szakállú jóságos szentje, avagy III . András berni 
diptichonjának hasonló fölfogású félalakos Szent István-ábrázo
lása is. 

A Képes Krónika mestere csillogó fantáziával, fölényes 
tudással, könnyed elbeszélő készséggel meséli el Szent István 
életének s uralkodásának egyes eseményeit a gyakran szinte 
monumentálisan ható kis miniaturákban. 12 képben ábrázolja 
Szent István királyt, s születésétől kezdve haláláig szemlélteti 
életének kimagasló eseményeit. 

Lapostornyú, terraszos, és boltíves mellékfolyosóval ellátott 
palota díszes, gótikus termében születik meg Szent István 
(19a lap). Aranyos díszítésű vörös függönyös háttér előtt, szé
les ágyban, félülő helyzetben látható Sarolta fejedelemasszony, 
amint ölében a Kisdedábrázolásokra emlékeztető ruhátlan, gló
riás kis csecsemőt tartja. Ágya mellett Szent István protomártír 
áll és aranykoronát nyújt át Saroltának. Sarolta mögött négy 
előkelő hölgy figyeli a jelenetet, míg a terem melletti oldal-

1 A Képes Krónika idézeteit T O L D Y F. idézett művéből, SZABÓ KÁROLY 
fordításában közöljük. 

Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet. 2 
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folyosón érdeklődő udvari előkelőségek várnak s tárgyalják az 
eseményeket. (Szent István születésének ábrázolásánál olyan ese
ményt örökít meg a miniátor, amelyet a Képes Krónika nem 
említ, és ami a Hartvik-féle legenda egy téves értelmezésére 
vezethető vissza. A legenda szerint Szent István protomártír 
István király születése előtt jelenik meg Saroltának, hogy fia 
születését megjövendölje.)1 A következő képen (P-iniciálé, 19b 
lap) már István fejedelmet ábrázolja a miniátor. Zöld márvány 
padon, homloknézetben, kissé konvencionálisan ül Szent István, 
jobbkezében országalma, baljában jogar. Ruhája vörös, palástja 
aranybarna. Elmélyedő kifejezésű arcát barna szakáll kereteli. 
Fejét a vezérek piros süvege borítja és a szentet glória nélkül 
ábrázolja a miniátor. 

Majd „Szent István király már jókor ifjúságában dicső 
háborút viselt Kopány vitéz és hatalmas vezér ellen" és „mind 
a két fél soká és erősen harczola, de az isteni irgalom segít
ségével Szent István vezér dicsőséges győzedelmet nyere" és 
„Venczellin vezér Kopány vezért megölte" — meséli a króni
kás és ennek megfelelően Koppány megöletését ábrázoló minia-
turán (19 b lap) a miniátor is fiatal harcos királyként ábrázolja 
Szent Istvánt. Törpe fákkal s virágokkal díszített sziklás táj
ban, piros kantáros fehér, lépkedő lován jelenik meg lovasok 
kíséretében. Férfias, energikus kifejezésű arca barna szakállal 
övezett, hosszú haja barna, és karimás, laposabb tetejű sisakján nyi
tott arany korona látható, s fejét széles glória övezi. Kék vértje 
fölött hermelinnel bélelt piros palástot visel. Komoly arccal 
figyeli az előtte lejátszódó jelenetet, amint a bajor Vecelin le
fejezi a hátrakötöttkezű, térdeplő Koppány vezért. 

£s ismét új alakban jelenik meg előttünk Szent István (S-
iniciálé, 20a lap). Kék háttér előtt, sziklás talajon áll, férfikora 
teljében, jobb kezében a hármas zöld halmú apostoli kereszttel 
díszített vörös zászló hosszú rúdját tartja, míg baljában apostoli 
kereszttel ékesített vörös pajzsot. Karcsú alakján aranybarna 
páncélinge fölött ruhája a magyar címer fehér-vörös vízszintes pó
lyáival csíkozott. Fiatalos arcát kis barna szakáll kereteli és széles 

1 PÉTER ANDRÁS I. m. I. kötet 60 lap. 
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aranyglóriával övezett barna hajú fejét arany korona díszíti. 
A diadalmas hitterjesztő, harcos király alakjában, mintegy 
a magyar apostoli király eszményképét dicsőíti a miniátor. 
Gyula vezér elfogatását ábrázoló miniaturában (20b lap) fehér 
lován, mellén az apostoli kereszttel, mint harcos, erélyes ural
kodó jelenik meg vitézei élén Szent István. Intő és parancsoló 
mozdulattal mutat az elfogott Gyulára, akinek kezét, lábát egy 
lovag összekötözi. Szent István haja és szakálla itt már ősz, 
de alakja karcsú, nyúlánk, arca fiatalos. Aranykoronás fejét 
széles glória övezi. Majd ismét zöld márványpadon ülve arany-
szegélyezésú vörös ruhában látjuk a jogart és országalmát tartó 
glóriás királyt, „miután Istentől királyi felség koronáját elnyerte" 
(P-iniciálé, 20b lap). És ismét hős lovagkirályként látjuk 
viszont Szent Istvánt, a Keánt legyőző harcában (21a lap). 
Sziklás hegyi tájban középen fekszik az íjját tartó halott Keán 
és a győztes Szent István jobbjában karddal Keán holttestén áll. 
A háttérben az ütközet még javában folyik és Szent István el
mélyedő arckifejezéssel tekint le a halottra. Az előtérben Szent 
István apostoli kereszttel díszített pajzsát és fehér paripájának 
piros kantárát egy csatlósa fogja. Szent István szakálla és vál
lára omló haja ősz, aranykoronás fejét glória övezi. Majd a 
következő képen (P-iniciálé, 21a lap) utolsó ízben van Szent 
István harcias lovagkirályként ábrázolva, kezében jogarral és 
országalmával. 

Ettől kezdve a miniátor már az öreg, bölcs királyt, a har
cokban elfáradt egyházalapító szentet ábrázolja. Virágokkal és 
törpefákkal díszített sziklás talajon hermelinnel bélelt kék 
palástban, vörös ruhában egymással szemközt térdel Szent Ist
ván és Gizella királyné, s magasra emelt kezükben az ó-budai 
Péter-Pál-egyház kis modelljét tartják (21b lap). Majd Szent 
Imre herceg temetésének jeleneténél —, amelynek hátterében 
Vászoly megvakítása látható — megtörten áll fia koporsója 
mellett Gizella királyné kíséretében az öreg király, hermelinnel 
bélelt kék palástban. Fájdalmát, jobb kezének arcához támasz
tott sajnálkozó mozdulatával igyekszik kifejezésre juttatni a 
miniátor (22b lap). S végül a szent, ágyban fekvő, beteg, 
öreg király, amint intő, de egyben jóságos mozdulatával mene
külésre bíztatja Szár László három fiát (P-iniciálé, 22b lap). 

2* 
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De koporsóbatételének jelenlétében (5-iniciálé, 23b lap) a 
halott Szent István király karcsú testét lovagi ruhába öltözteti 
a miniator. Lehunyt szemű arca ismét fiatalos. Kezében jogart 
és országalmát tart. Szent István királyt megszépíti a halál; 
ismét a lovagkirály eszményi képe csillan meg alakjában. 

BERKOVITS ILONA, 



GISMUNDA ÉS GISQUARDUS 
HISTÓRIÁJÁNAK ELSŐ KIADÁSA. 

A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár újabb rendezése folya
mán előkerült egy „Magyar História 36291b" jelzésű kolligált 
kötet, amely négy eddig nem ismertetett régi magyar nyomtat
ványt tartalmaz. A könyvre GULYÁS KÁROLY hívta föl figyel
memet, amikor 1937 májusában Marosvásárhelyt jártam, s 6 
volt szíves a kötet adatait rendelkezésemre bocsátani. 

A Teleki-könyvtár 1796—1819. években megjelent nyom
tatott katalógusában e kolligátum nincs fölvéve. A 13 X 18*5 
cm nagyságú könyv félbőr kötése a múlt század második felé
ben készülhetett. Tartalma négy XVI. századbeli széphistória: 

1. BOGÁTI FAZEKAS MIKLÓS: Szép História. Az tökelletes 
Asszony állatokról. . . . Colosvárat 1577.1 Terjedelme A—F 
ív = 24 számozatlan levél. A végén csonka: négy levél hiány
zik. SZABÓ KÁROLY e marosvásárhelyi példányról nem tudott. 

2. História continens verissimam excidii Troiani causam,. . . 
Colosvarat 1576.2 Terjedelme B—F ív === 20 számozatlan levél. 
Első négy levele, tehát a címlapja is hiányzik. Hogy ez a címlap-
talan csonka példány tényleg a kolozsvári 1576. évi kiadás 
egyik darabja, az kitűnik a Magyar Nemzeti Múzeum Orszá
gos Széchényi Könyvtárában levő, címlapját megőrzött, de 
egyébként még sokkal csonkább példánnyal való összehasonlí
tásból: az azonos sajtóhibákból. Különben a két példány telje
sen kiegészíti egymást, mivel az Országos Széchényi Könyvtár
ban őrzött 17 levélnyi töredékben3 megvan az egész első ív, 

1 Teljes címleírását ld. RMK. I. 128. 
8 Teljes címleírását ld. RMK. I. 120. 
3 SZABÓ KÁROLY csak 14 levelet látott belőle. Azóta előkerült a B2, 

B3, B4 levél, amely HUNYADI FERENC trójai históriájához volt kötve. 
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a Teleki-könyvtár példányából pedig éppen az A ív hiányzik. 
E körülményt azért érdemes megemlíteni, mert e kiadás egyet
len teljes példányának, amely a tibolddaróci Fáy-könyvtárban 
megvolt, nyoma veszett. SZABÓ KÁROLY a Teleki-könyvtár 
példányát nem említi. Teljes betűhű másolata GULYÁS KÁROLY 
jóvoltából birtokomban van. 

3. Hiftoria II ELEGANT IS- // SIMA GISMVNDAE // 
REGIS II TANCREDI FILIAE, SECRET ARII REGIS 
II Gifquardi, amoris vinculo indií Ï olvbili mortem appetentium 
Nunc II primum lingua Tufcana opera Phocatij // Latinitate 
donata, Modulamine verő // concinnata per // GEORGIUM 
ENIEDI II Tranfyluanum // DEBRECZENBE // Rodolphus 
Hofhalter Niomtatta: Anno // Anno Domini iS77- — Terje
delme A—E ív = 20 levél. Gismunda és Gisquardus históriájá
nak pontos címleírását közlöm, mert erről eddig csak annyit tud
tunk, hogy az 1582. évi kolozsvári kiadásánál korábbi is léte
zett,1 amelynek azonban ezideig egyetlen példánya sem volt 
ismeretes. A most leírt példány betűhű másolata birtokomban 
van. 

4. SZAKMÁRI FABRICIUS ISTVÁN: História ex Parteny 
Nicenensis . . . Colosvárat, . . . TAJ GÁSPÁRNÉ műhelyében 1 . . . 
esztendőben.2 Terjedelme A—C ív = 12 levél. Foltozott cím
lapjáról hiányzik a H E L T A I név első három betűje és a meg
jelenés évének három utolsó jegye. HELTAiné, mint ismeretes, 
1575—1583-ig vezette a nyomdát, s így e példány a munka 
1577. évi kiadásából való, amit az Akadémia könyvtárának ép 
példányával való összehasonlítás is igazol. SZABÓ KÁROLY e 
marosvásárhelyi példányt nem ismerte. 

Az itt leírt négy széphistória közül könyvészeti és irodalom
történeti szempontból is a Gismunda és Gisquardus históriájá
nak eddig ismeretlen kiadása érdekel bennünket leginkább. 
Mindenekelőtt tisztáznunk kell e kiadásnak a későbbiekhez 
való viszonyát. 

HUNYADI trójai históriájának ez a példánya HORVÁTH ISTVÁNÉ volt (RMK. 
I. 130.), amelyről SZABÓ KÁROLY tévesen állítja, hogy teljesen ép, mert az 
L4 és Mi levele hiányzik. 

1 V. ö. RMK. I. 126. 
2 Teljes címleírását ld. RMK. I. 134. 
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KÉNOSI TŐZSÉR JÁNOS 1753-ban készült, de kéziratban 
maradt Bibliotheca Scriptorum Transylvano—Unitariorum 
című munkájának 13. lapján e sorok olvashatók: „Igen szép 
História az Tancredus király Leányáról Gismundárol es a 
királynak titkos Tanácsáról Gisquardusrol, kik között jel 
bonthatatlan szeretet lévén, egymásért halálra adták magokat. 
Olasz Nyelvből az Bocatiusbol Deákra fordíttatván PHILIPPUS 
BERÓALDUS által, Magyar nyelvre pedig fordíttatván G. E. T. 
(i. e. GEORGIUS ENYEDINUS TRANSYLVANUS, ut ex intialibus 
Versuum Literis Collectis patet) által. In fine Historiolae: 1574. 
esztendőben." Ebből a leírásból SZABÓ KÁROLY, valamint 
DÉZSI LAJOS is arra a következtetésre jutottak, hogy a mű első 
kiadása 1574-ben jelent meg. Még pedig DÉZSI szerint: „Állí
tólag már 15 74-ben megjelent egy debreceni k iadása . . . " , ame
lyet „ha csakugyan megjelent, valószínűen megelőzött egy 
kolozsvári kiadás."1 Hogyan jutott DÉZSI az „1574-es debre
ceni kiadás" gondolatára, annak csak egy magyarázata lehet. 
SÁNDOR ISTVÁN Könyvesházának (Győrött, 1803.) 4. lapján a 
következő adatot találjuk: „1577. Debretzen. História Gismun
dárol 4. ír. versekben ENYEDI GYÖRGY."2 DÉZSI úgy látszik 
TŐZSÉR leírásából az évszámot, SÁNDOR IsTVÁNéból pedig a 
kiadás helyét találta elfogadhatónak, s e kettő összekapcsolá
sából következtetett az állítólagos 1574. évi debreceni kiadásra. 

Különben TŐZSÉR JÁNOS és SÁNDOR ISTVÁN adataival 
SZABÓ KÁROLY hasonlóképen járt el, mint DÉZSI. 3 Csakhogy 
SZABÓ a megjelenés helyére és idejére nézve is SÁNDOR ISTVÁN 
adatait fogadta el, viszont a história címét TŐZSÉR leírása 
alapján közli. Jegyzetében ugyan utal arra, hogy KÉNOSI 
TŐZSÉR kezében valószínűleg nem a „debreceni 1577-i, hanem 

1 RMKT. VIII . 474—475. 1. 
2 BOD P É T E R : Magyar Athenasiaak 74—7$. lapján kétszer is világo

san megkülönbözteti egymástól a fordítás idejét és a kinyomatás évét, amikor 
így ír Enyediről: „Bétsben esvén mulatozása, Magyarra fordította Deák 
nyelvből a' Gismunda Históriáját 1574-dik észt. . . . Kinyomtattatott az után 
Debretzenben 1577-dik észt. 4. R. Mikor fordította, volt XXII I . esztendős." 
Nem lehetetlen, hogy SÁNDOR ISTVÁN BOD P É T E R adatait használta fel a 
maga közléséhez, minthogy előszavában BOD PÉTERre hivatkozik is. 

3 SZABÓ KÁROLY BOD P É T E R Í meg sem említi. V. ö. RMK. I. 126. 
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egy hely és év nélküli kiadás forgott, mely a KÉNOSI által le
írt colophonból következtetve, 1574-ben jelent meg".1 SZABÓ 
KÁROLYnak abban feltétlenül igaza van, hogy TŐZSÉR nem az 
1577. évi debreceni kiadást látta, mert hiszen az —, amint most 
már tudjuk — latin címmel jelent meg. Lehetetlen az egyrészt 
azért is, mert kizártnak kell tartanunk, hogy TŐZSÉR latinul írt 
munkájában a história latin címét magyarra fordította volna; 
másrészt azonban azért is, mert a TŐZSÉR által közölt cím nem 
egyezik pontosan sem a most előkerült 1577. évi debreceni 
kiadáséval, de nem egyezik az eddig ismert és TŐZSÉR munká
jának befejezéséig (1753) megjelent nyolc kiadás egyikével sem. 
Mindebből tehát csak arra következtethetünk, hogy TŐZSÉR 
kezén egy ezideig ismeretlen magyar című kiadás fordult meg. 
SZABÓ KÁROLYnak azonban azt a föltevését, hogy TŐZSÉR 
példánya 1574-ben jelenhetett meg, nem fogadhatjuk el. Kérdés 
ugyanis, hogy TőzsÉRnek az „In fine Historiolae: 1574. esz
tendőben." tett megjegyzése, valóban a colophonra vonat
kozik-e? HENRICH ARNOLD volt az első, akinek eziránt kétsé
gei támadtak, mivel TŐZSÉR ezt az évszámot, mint az ének 
keletkezésének idejét, az utolsó versszak adataiból is kiírhatta, 
amihez hozzátehetjük még, hogy az „in fine H i s t o r i o l a e " 
kifejezés is HENRICH felfogását igazolja.2 Ezek mellett azonban 
egyéb okok is az 1574. évi kiadás ellen szólnak. Gismunda és 
Gisquardus históriájának eddig ismert összesen 10 kiadása közül 
a két legrégibb — a most fölfedezett 1577. évi debreceni és az 
utána következő 1582. évi kolozsvári — latin címlappal jelent 
meg, a többi kivétel nélkül magyar címet visel. Nem lehetetlen 
ugyan, hogy a két legrégibb latin című kiadást egy magyar című 
előzte meg, de a széphistóriák történetében egyetlen olyan biz
tos esetet sem találtam, hogy egy széphistória, amely első kiadá
sában magyar címmel jelent meg, későbbi kiadásaiban kapta 

1 Külön tételként nem vette fel munkájában SZABÓ KAROLY ezen 1574. 
évi kiadást, mivel annyira hitelt érdemlőnek úgy látszik mégsem érezte 
TŐZSÉR adatára alapított feltevését. 

* H E N R I C H ARNOLD: Enyedi György Tancredus király leánya Gis
munda és Gisquardus széphistóriája. Kolozsvár 1912. 55. 1. Értekezések a 
kolozsvári m. kir. Ferencz József Tud.-Egyet. magyar irodalomtörténeti sze
mináriumából. 2. sz. 
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volna latin címét. Azonban, ha mindezek az érvek elégtelenek 
lennének annak bizonyítására, hogy a TŐZSÉR által említett 
példány nem jelenhetett meg 1574-ben, a most megtalált 1577. 
évi debreceni kiadás címében előforduló „N u ne p r i m u m" 
kifejezéssel, azt hiszem, véglegesen megoldható a kérdés. Ez a 
„ m o s t e l ő s z ö r " megjegyzés ugyanis a 10 ismert kiadás 
közül csakis, az 1577. évi debreceni kiadáson szerepel. így 
tehát a G i s m u n d a és G i s q u a r d u s h i s t ó r i á j á 
n a k e l s ő k i a d á s a 1 5 7 7 - b e n D e b r e c e n b e n 
j e l e n t m e g l a t i n c í m m e l , s a T ő z s é r á l t a l 
e m l í t e t t p é l d á n y e g y e d d i g i s m e r e t l e n , 
d e a z 1 5 7 7 . é v i d e b r e c e n i n é l k é s ő b b i m a 
g y a r c í m ű k i a d á s l e h e t e t t . Talán az 1624. évi 
kolozsvári kiadás elődje, mert TŐZSÉR címadatai ehhez állnak 
legközelebb. 

Arra nézve, hogy a fent leírt 1577. évi debreceni kiadást 
még ugyanazon évben (mert hiszen 1574-ről most már nem lehet 
szó) egy kolozsvári kiadás előzte volna meg — DÉZSI feltevé
sén kívül — semmiféle biztos támaszunk sincs. DÉZSI hihetőleg 
azért gondolt erre, mert valószínűtlennek tartotta, hogy a 
Kolozsvárt lakó ENYEDI GYÖRGY munkája nem ott helyben, 
hanem először Debrecenben jelent volna meg. Ebben azonban 
semmi szokatlan sincs, mert arra nem egy példa akad, hogy 
Erdélyben vagy éppen Kolozsvárt lakó író munkája először 
Debrecenben került sajtó alá. Széphistóriáról lévén szó, még 
ENYEDYI unitárius volta sem akadálya ennek, s így el kell 
fogadnunk, hogy a Gismunda és Gisquardus históriájának első 
kiadása Debrecenben jelent meg. 

összevetve most már ezen 1577. évi debreceni kiadást az 
1582-ben Kolozsvárt megjelenttel,1 igen érdekes és jelentős kü
lönbségeket fedezhetünk fel bennük. A história 1582. évi, ha
sonlóképen latin címéből kimaradt a „G i s m u n d a" név és 
a „ N u n c p r i m u m" kifejezés. Különben az 1577. évi ki
adás címének második felében a nehézkesebb szerkezetet az 
újabb kiadás pongyolább latinsággal oldja fel, de a P h o c a -

1 A históriának ezen 1582. évi eddig ismert legrégibb kiadását újra 
kiadta először H E N R I C H ARNOLD idézett munkájában, majd D É Z S I LAJOS a 
RMKT. VIII . kötetében. 
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t i u s nevet a helyesebb B o c a t i u s -ra javítja és elárulja a 
latin átdolgozó, PHILLIPUS BEROALDUS, nevét is, viszont a 
magyar fordító nevének csak G. E. T. kezdőbetűit tünteti föl. 

A kolozsvári 1582. évi kiadás azonban — a magyar fordító 
nevétől eltekintve, amely a versfőkből amúgyis kiolvasható — 
nemcsak teljesebb címet ad, hanem szövege szerint is átdolgo
zott és bővebb az 1577. évi debreceni kiadáshoz viszonyítva. 
A különbségeket itt teljes részletességgel nem ismertethetjük. 
A históriásének megérdemelné a szövegkritikai kiadást. Általá
nosságban a mű terjedelmére, az átdolgozás stílusára és szel
lemére, valamint a tárgyi eltérésekre vonatkozóan a követke
zőket állapíthatjuk meg. Az 1577. évi debreceni kiadás 68 vers
szakkal, azaz 272 sorral rövidebb az 1582-ben Kolozsvárt meg
jelent szövegnél és hiányzik belőle az Ida-hegyi jelenet prózai 
magyarázata is. Tehát a HENRICH ARNOLD és DÉZSI által ki
adott 1582. évi versszöveg több mint egyötöd részében későbbi 
betoldásból áll. Ezek a hozzáköltések csaknem mind az ének 
második felére esnek.1 Csak az Ida-hegyi jelenetről szóló jegy
zet tartozik a költemény első feléhez. Hogy miért nincs meg 
ez a prózai rész a mi szövegünkben, azonnal kitűnik, ha össze
hasonlítjuk a két kiadás megfelelő versszakát, amelyhez az átdol
gozásban a magyarázatot függesztették. 

1577-
Csalárd Venus Parisnak mint fogadd, 
Szép Ilonát örökül neki adná, 
De hirtelen mondását megmásolá, 
Menelaust mert ellene inditá. 

1582. 

Csalárd Venus Parisnak hütöt oda, 
Hogy az arany almának szép jutalma, 

1 Későbbi betoldás a 393—396, 417—420, 609—612, 633—636, 713— 
716, 789—804, az első kiadás 198. versszakának feloldása a 825—860, majd 
a 877—880, 933—940, 955—958, 961—99j, 1001—1004, az első kiadás 222. 
versszakának feloldása az 1009—1024, majd az 1093—1108, 1133—1228-ig 
terjedő sor. Itt, valamint későbbi hivatkozásaimban is a DÉzsi-féle kiadás szö
vegét és sorszámozását követtem. 
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Kazdagsággal lenne Görög Ilona, 
Végre alma Trója fogát váslatá. 

Az 1577. évi szöveg — miként a költemény többi példái
nál is — dióhéjban elmondja az egész történetet, az 1582. évi 
azonban csak céloz erre, s ennyiben itt a prózai magyarázat in
dokolt. Talán kiadói érdeket is sejthetünk mögötte. A kolozsvári 
nyomda éppen Heltainé vezetése idején két trójai tárgyú szép
históriát is dobott piacra. Lehet, hogy ezzel is az olvasók érdek
lődését akarta felkelteni a két másik kiadvány iránt. 

A nagyobb arányú szövegbeli gyarapodáson kívül alig talá
lunk a Gismunda és Gisquardus históriájának 1577. évi kiadá
sában néhány olyan versszakot, amelyet a későbbi kolozsvári 
kiadás változatlanul hagyott volna. Az átdolgozás — amint az 
alábbi példákból kitetszik — legtöbbször verselés és nyelv 
szempontjából is jobb a korábbi szövegnél. 

(Az 1577. évi szöveg szerint.) 

Mint az hea szokta az horgot czufolni. 

Aszszony álhatatlan voltát nem tugya, 
Fogadását ebben czak egy sem állya. 

Gyakran vesztik attyokat igy az iffiak, 
Álnok fogadásokkal az leánzók, 
Kevés bánat mikor érkezik reájok, 
Készek akkor Venusra eskedniek. 

Mert gyakorta ifjak vesznek ezenképpen 
Önnen nyelvek hozza keserves tőrben. 

Eleibe jöjjön mint birájának, 
Véget vetni mert akar életének. 

Álhatatlan hiti aszszonynak látom, 
Fogadása erőtlen már azt látom. 

De megczalá vén jámbort reménségben. 



2 8 VARJAS BÊLA 

Jó erkölchöt és tudománt megbechülj 
Mert az kivül az szerencse halni ül. 

(A fenti sorok az 1582. évi szöveg szerint.) 

Tanolt Hey a az horgot is süvölti. 

Hogy férfitol asszonyember búcsúja, 
Éh farkasnak mint báránytól elállta. 

Gyakran esik ifjaktól ez csalárdság, 
Szép menyektől főképpen ily álnokság, 
Midőn őket éri kevés bosszúság, 
Ottan hütre megyén az apácaság. 

Mert gyakorta ifjak esnek oly tőrben, 
Magok nyelvek hozza farkast veremben. 

Mert homálya történt fényes napjának, 
Vérrel fordult f eredő je az holdnak. 

Mert erőtlen leánzók hűti látom, 
Hűtek addig mig lábok belől ajtón. 

Sik reménség de marada kezében. 

Jó erkölcsöt és tudományt megbecsülj, 
Szerencsének orrán kevélyen se ülj. 

Feltűnhetik, hogy az átdolgozás mily gyakran él köznyelvi 
fordulatokkal, sokszor közmondásszerű csattanókkal, míg a 
régibb szövegben ilyenek aránylag gyéren akadnak. A második 
kiadás rímelése és ritmusa is jobb, különösen az ének második 
felében — amint ezt már HENRICH ARNOLD is észrevette,1 csak 
éppen az okát nem tudta, hogy tudniillik a betoldások és iga
zítások javarésze éppen itt történt. 

Vannak az átdolgozott szövegnek tévedései is. Ezek jobbára 

1 I. m. 69.1. 
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értelmi hibák, amelyek az első kiadásban helyesen vannak ki
nyomtatva, így például a 29—30. sor az 1577. évi kiadás sze
rint helyesen így szól: „Sok úrfiak, Hercegek Gismundáért, 
Udvarolnak királynak leányáért." A második kiadás először 
Gismunda férjét hibásan o l a s z nak mondja, az elsőben mind
kétszer helyesen g ö r ö g k é n t szerepel (41. és 6j. sor). Az át
dolgozás 364. sora ellentmond a következő versszaknak, ahol 
a király őrzőket küld Gisquardus elfogatására. 

A tárgyi eltérések a két szöveg között nem nagyok, de ha 
az érzelmek festését is annak tekintjük, akkor eléggé jelentősek. 
Az első kiadás például mitsem tud a gyűrű-jelenetről (316— 
320. sor), valamint arról sem, hogy a királyt kockahányástól 
hívják el haldokló leányához (1021—1024. sor). Viszont az át
dolgozás nem említi, hogy a király Gismunda védőbeszéde 
után elájul. 

D É Z S I a költemény egyik legnagyobb érdemét az érzelmek 
vázolásában, a lélekrajzra való törekvésben látja,1 amelyre a 
XVI. század verses epikájában ezenkívül csak az Euryalus és 
Lucretia tesz kísérletet. Sajnos, az első kiadás a szereplők lelki
állapotáról sokkal kevesebbet árul el. Ez is az átdolgozás ér
deme, s főleg az ének második felében érvényesül. A három 
főszemély közül az 1582. évi szöveg a király alakját emeli ki 
leghatározottabb vonásokkal, csaknem a két szerelmes rovására. 
A régebbi szövegben nyoma sincs ennek. Itt a király, leányának 
védekezése után, kénytelen magában elismerni Gismunda érve
lésének helyességét, de „nem engedhet igaznak, mert vak szíve". 
Éjjel egyszerűen megöleti az ifjút és kivágott szívét elküldi Gis-
mundának. Az átdolgozás azonban ezeket a tényeket részben 
lelkileg is igyekszik megvilágítani. Tankrédus h i t e g e t i leá
nyát, hogy talán megkegyelmez, így tehát külsőleg is kifeje
zésre jut, hogy a király nem bizonyos ítéletének igazságában, 
amellyel Gisquardust hóhérkézre juttatja. A rossz lelkiismeret 
nem is hagyja nyugodni. L a k o m á t c s a p , mert „Szabados
nak alittya gondtól fejét". S mulatozás közben b o r o s f e j -
j e 1 „új bolondság üté oldalát, Nyalánkságra indítá király 
gyomrát". Ekkor születik meg benne a legördögibb terv, hogy 

1 RMKT. VIII. 477. 1. 
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az ifjú szívét elküldi Gismundának. A király lelki egyensúlya 
Gisquardus meggyilkoltatásával megbomlik. Ezt az 1582. évi 
szöveg jól érezteti és többször céloz is erre (lakoma, kocka
hányás). Egy újabb betoldás hangsúlyozza ki, hogy Gismunda 
öngyilkosságának hatása alatt végkép megzavarodik és békétlen 
lelke őt is öngyilkosságba kergeti. A király fokozatos lelki és 
testi összeomlásának ezt a részletes rajzát az első kiadásban 
hiába keresnők. 

A betoldásoknak azonban nemcsak jó oldalai vannak. 
A kor divatjának hódolva, az intéseket, oktató példákat is az 
unalomig hosszúra nyújtják. Erkölcsi tanítás és példázat a ké
sőbbi betoldások felerésze. A halálra készülő Gismunda Venus-
hoz intézett imája az első szövegezésben például csak 20 sor, 
ugyanez az 1582. évi kiadásban 60 sorra dagad, s éppen leg
érdekesebb része, amelyben Gismunda kijelenti, hogy a pásztor
órák helyét, a barlangot, Venus tiszteletére kápolnává alakít
tatta volna, ha nem kellene meghalnia — hiányzik az első 
kiadásból. 

HENRICH ARNOLD a költemény erkölcsi felfogását vizs
gálva, arra az eredményre jut, hogy az „keresztény-protestáns, 
de nem egy helyt antik-mithológiai elemeket is találunk" benne, 
ami magában véve mitsem jelent. De „néha e két világnézet 
össze is ütközik egymással. . . nagyon is ellenmondás-számba 
megy Gismunda fohászkodása Venushoz . . . A széphistória ezt 
a részletét, melyet BEROALDUsnál meg nem találunk, HEINRICH 
GUSZTÁV ENYEDI sajátjának mondja, de nézetét csak azon 
módosítással lehet elfogadni, hogy ENYEDI e fohászkodást vagy 
egy újlatin írótól vette át, vagy pedig annak mintájára készí
tette".1 HENRICH ARNOLD tehát a históriás ének első szövegét 
nem ismerve is észrevette, hogy a Venushoz intézett ima nem 
származhat teljes egészében ENYEDitől s ami a mi szempontunk
ból még fontosabb: éppen azok a részei, amelyekről kiderült, 
hogy betoldások, nem egyeztethetők össze a költemény erkölcsi 
célzatával. ENYEDI, a komolyodó pap-tanár, aligha volt az, 
aki akár humanista minta nyomán, akár saját szerzeményeként 

1 I. m. 64. 1. 
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ezt a részt a későbbi kiadásba iktatta. Ezzel azonban az átdol
gozó személye is problematikussá válik. 

Természetes volna arra gondolni, hogy az 1582-ben Kolozs
várt megjelent kiadást az ugyanott működő ENYEDI GYÖRGY 
dolgozta át. A kinyomatásról legalább is tudnia kellett. Erre 
enged következtetni e kiadás címlapján feltüntetett latin átdol
gozó, PHILLIPUS BEROALDUS, neve, amelyet ENYEDI esetleg 
maga árulhatott el a kiadónak. Mint a kolozsvári felső iskola 
komoly ambíciójú tanára, talán ezzel is tudósságát, hitelét 
(hiszen nem én találtam ki!) akarta bizonyítani, de egyszersmind 
saját magáról a „ p r o f á n í r ó", a „v i 1 á g i a s s á g" vád
ját is elhárítani. Lehet, hogy ez okból, esetleg saját utasítására, 
nem nyomtatták ki teljes nevét a kolozsvári kiadás címlapján. 

Az átdolgozott szövegben legfeltűnőbb néhány már fentebb 
említett tévedés, amelyet ENYEDI semmikép sem követett volna 
el. Igaz, hogy ezek egynémelyike nyomdahiba is lehet. Az át
dolgozás stílusa — amint az idézett példákból láttuk — erő
sen elüt az eredeti szövegétől, amelyből a népies szólások,1 1 iri
záló részek úgyszólván teljesen hiányoznak. A kolozsvári kiadás 
az átírt részekben, de méginkább a betoldásokban néhol szinte 
halmozza a népies kifejezéseket. A 789—804. sor, ebben az ide
gen tárgyú költeményben, már csaknem magyarkodásnak hat, 
amely az első szöveg hangnemétől merőben távol áll. ENYEDI 
stílusának ez a szembeszökő megváltozása, aránylag rövid idő 
alatt, alig hihető. HEINRICH GUSZTÁV után — akit az ének 
egyik helye Petőfi költészetére emlékeztetett2 — HENRICH 
ARNOLD és DÉZSI LAJOS is ENYEDIÍ, mint lírikust dicsérték. 
Azonban az eredetibb szöveg ENYEDI lírikus tehetségéből mitsem 
árul el. A méltatok által emlegetett idézetek, a szerelmesek nevét 
helyettesítő (virág, szerelmem, mátkám) kifejezéseken kívül, ki
vétel nélkül későbbi betoldások. Ha ENYEDI valóban lírai tehet
ség lett volna, akkor annak az első szövegben is lenne valami 
nyoma. De nemcsak a stílus és a lírai részek, hanem a betol
dások oktató példázatai sem vallanak ENYEDire. Míg az 1577. 

1 Az első kiadás népies kifejezései alig egyharmadát teszik az átdolgo
zott szövegbelieknek. 

2 H E I N R I C H GUSZTÁV: Boccaccio élete és müvei. Bp. 1881. 199. 1. 
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évi kiadás szövegében az antik, mithológiai példák mellett a 
bibliai alakok egész sora áll, addig a betoldások kizárólag a 
görög-római történelemhez és mithológiához fordulnak hason
latért. Mindez alig egyeztethető össze azzal az ENYEDivel, akit 
mint tanárt és papot KÉNOSI TŐZSÉR jÁNOStól kezdve élet
rajzírói szigorú bíróként jellemeznek, aki „nem vala megelé
gedve századja kicsapongó, féktelen erkölcseivel, — innen pré-
dikáczióiban a gyakor keserű kifakadások".1 Sajnos, prédiká
ciói máig kiadatlanok, s így a költemény stílusát nincs módunk
ban összevetni ENYEDI prózájával, amelynek segítségével talán 
határozottan el lehetne dönteni, hogy ő lehetett-e a széphistória 
átdolgozója, vagy sem. JAKAB ELEK Enyedi György élete című 
tanulmányában? idéz ugyan a prédikációkból, de e töredékek 
az összehasonlítás szempontjából teljesen jelentéktelenek. A fel
sorakoztatott okok ENYEDI ellen szólnak, de hogy valóban ki 
volt az ének „világiasabb", „líraibb" kedélyű átdolgozója, az 
egyelőre a XVI. század sok-sok felderítetlen titkának egyike. 

VARJAS BÉLA. 

1 ARANYOSRÁKOSI SZÉKELY SÁNDOR: Unitária vallás történetei Erdély
ben. Kolozsvár, 1839. 88. 1. 

2 Keresztény Magvető, 1890. évf. 



EGY MAGYARORSZÁGI GÖRÖG 
KÖNYVTÁRA 

A XVIII. SZÁZADBAN. 
A XVIII . században, amint erre már másutt rámutattunk,1 

elég tekintélyes görög szellemi élet virágzott hazánk földjén. 
Ennek a szellemi életnek a hordozói — jobbára literátus papi és 
tanítóemberek, akik szülőföldjük szerint a szárazföldi Görög
ország és a görög szigetvilág minden részét képviselik s a magyar
országi görög telepesek főbb gócain tartózkodnak — nyelveket 
tanulnak, olvasnak, iskolákat látogatnak, egymással és a kül
földiekkel érintkezést tartanak fenn, leveleznek, buzdítják, tanít
ják egymást és egyéb foglalkozású honfitársaikat, tanulmányoz
zák, másolják, terjesztik, nyomdába segítik egymás müveit. 
Munkásságuk csaknem mindig tanítócélzatú. A vallás központi 
helyet kap ebben a környezetben, ahol a lelkek mélyén gyöke
rezett a keleti orthodoxia és a hellén nemzet azonosságának a 
hite. A „nemzeti" egyház védelmére szükséges tudnivalók mel
lett azonban a profán ismeretek birodalma is érdekelte őket. 
A hazánk földjével kapcsolatba került görög tudósok szellemi 
termékei és idegenből fordított munkái közt egymás mellett 
— sokszor ugyanazon poliglott és polihisztor neve alatt — 
szerepelnek ábécés könyvek, számtan, mértan, földrajz, csil
lagászattan, természetrajz, grammatikai kézikönyvek, német, 
francia nyelvkönyvek, szótárak, egyház- és világtörténeti össze
foglaló munkák, az oláh fejedelmek története, Mihály vajda, 
Szkander bég, Paszvanzoglu, Bonaparte élete; vannak köztük 
értekezések a kötelességről, a kalokagathiáról, a boldog élet-

1 Ismeretlen görög munka a magyar szent koronáról. EPhK 60 (1936). 
358—367. Zavirász György élete és munkái. Magyar—görög tanulmányok. 
Szerkeszti MORAVCSIK GYULA. 3. (1937). 

Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet. 3 



34 HORVÁTH ENDRE 

ről, az illemről, az egészségvédelemről; vannak jogi tanulmá
nyok, theológiai, filozófiai, pedagógiai kézikönyvek, egyházi 
beszédek, imák, vallásos és világi versek, himnuszok, epigram
mák, lakodalmi ének, gyászének, históriás versezetek, továbbá 
— főleg antik tárgyú — modern szépirodalmi fordítások, végül 
magyar tudósok műveinek görög fordítása és számos magyar 
vonatkozású kisebb-nagyobb dolgozat. Ezek a személyek és ezek 
a munkák alkották azt a vallásos és nemzeti eszméktől fűtött 
szellemi légkört, mely a XVIII . században Magyarország külön
böző pontjain sok ezer számban élő, általában kereskedést foly
tató görögöket körülvette s a szülőhazához kapcsolta. 

A magyarországi görög literátusok közt egyesek jelenté
keny kézirat- és könyvgyűjtemény birtokába jutottak. így pél
dául az 1800-as években szavahihető szemtanú látta GAVRIIL 
KALONÁSZ — pesti, majd diószegi, végül gyöngyösi lelkésznek — 
igen gazdag kéziratgyüjteményét a gyöngyösi görög plébánián.1 

Ebből, tudtunkkal, hírmondó se maradt fenn. 
Egy másik ilyen gyűjteményt — minden valószínűség sze

rint a legjelentékenyebbet — ZAVIRÁSZ GYÖRGY könyvtárát, 
a kedvező körülmények —, ha hiányosan is, — napjainkig át
mentettek. 

Ez a könyvtár, melyet ma a pesti görög egyházközség őriz, 
megérdemli, hogy közelebbről megismerjük. 

ZAVIRÁSZ GYÖRGY (1744—1804), az univerzális érdeklődésű, 
művelődni akaró és nemzete művelődésével törődő poliglott és 
polihisztor patrióta —, aki mint számos tudományos munka 
írója és fordítója, de elsősorban, mint az újgörög irodalom
történetírás megindítója, hazájának tudománytörténetében első
rangú helyet foglal el — szülőföldjéről, a makedóniai Sziátisztá-
ból, 16 esztendős korában került Magyarországba s itt maradt 
haláláig. Életét, melynek főbb állomásai: Ráckeve, Kalocsa, Kun
szentmiklós, Dunavecse és Szabadszállás voltak, saját kifejezése 
szerint Hermes és Pallas kultuszának szentelte: kereskedett, 
tanult és írt — közben tekintélyes könyvtárat gyűjtött, 
„A tudásvágytól ösztönözve — írja önéletrajzában — s mint
hogy Hermes nem hagyott neki időt arra, hogy iskolákat látó-

1 Zavirász: Nea Elász (újg.) 239—240. 1. V. ö. Z. Gy. élete és m. 90. L 
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gasson, idővel lassanként egy kis könyvtárat szerzett magának, 
melyre körülbelül öt ezer forintot költött."1 Egyik kéziratban 
fennmaradt munkája bevezetéséből3 következtetjük, hogy a 
kereskedéssel nem szerzett annyit, hogy abból tudós könyv
gyűjtő szenvedélyének megfelelő módon szolgálhasson. E célra 
— a Magyar Kurír (1805, 370. 1.) nekrológja szerint — külön 
forrást teremtett magának: ,,a' maga hiti sorsosainak oskolát 
nyitott, az abból b& vett hasznot könyvekre fordí tot ta . . ." . 
A nekrológ írója érdekesen jellemzi ezt a gyűjteményt: 
„ . . . Zabirával elvesztettünk ollyan Bibliothekát, a'mellyben 
midőn hajdan néhai Római sz. Birodalombéli Gróf és Korona 
őriző Teleki József ö Excellentziája be ment volna, azt mon
dotta: hogy ez a' Helység (t. i. Szabadszállás) Városi Titulust 
érdemel ezért a' Bibliothékáért. Állott ez a' könyvtár Magyar, 
Deák, Németh, a' régi Görög és mostani, Orosz, Francia, Olasz 
és Rácz nyelvekenn írt munkákból, még pedig válogatottakból." 
A pontos és rendszerető görög tudós könyveibe szokás szerint 
beírta a beszerzés módját, idejét, helyét, a könyv és a kötés árát, 
de elsősorban a saját —, mint tulajdonos nevét. 

E beírások (a legrégibb 1764-ből való) alapján a budapesti 
görög egyházközség jelenlegi könyvtárának katalógusába fölvett 
57 kézirat és 895 (1632 kötet) nyomtatvány közül csak 552 
munkáról állíthatjuk biztosan, hogy az eredeti könyvállomány
hoz tartozott. Vannak ezek közt vallási, bölcseleti, történelmi, 
földrajzi, természettudományi munkák, lexikonok, szótárak, 
nyelvkönyvek, nyelvtanok, néhány szépirodalmi mű, továbbá 
didaktikai, kereskedelmi könyvek, almanachok, kalendáriumok, 
folyóiratok és újságok. A könyvtár eredeti állományáról nem 
adhatunk teljes képet, mert a tulajdonostól készített katalógus
nak nyoma veszett. Az eredeti állományra vonatkozó adataink 
azonban így is nagyon tanulságosak. Ha meggondoljuk ugyanis, 
hogy a jelenlegi könyvtárban található azon 552 munka közül, 
amelyek kétségtelenül megvoltak az eredeti 2 A \ iRÁsz-féle könyv
tárban is, csaknem egyötöd rész — összesen 106 munka — 
magyar szerző tollából származó, magyar- vagy idegennyelvű 

1 Z. Gy. élete és m. 7. 1. 
a Z. Gy. élete és m. 15, 1. 

3* 
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alkotás, illetőleg idegen író magyar fordítása és magyarországi 
nyomdák (Buda, Debrecen, Győr, Kassa, Kolozsvár, Komárom, 
Nagyszombat, Pest, Pozsony stb.) terméke, már ezen az ala-< 
pon is fogalmat alkothatunk magunknak arról a szoros kapcso
latról, amely a görög telepesek szellemi vezéralakját a magyar
országi tudományos élethez hozzáfűzte. Mint a XVIII . századi 
magyarországi művelődésre általában is jellemző tényt említjük, 
hogy ZAVIRÁSZ könyvtárában a nagyszámú görög és latin, 
továbbá németnyelvű munka mellett tekintélyes hely jut a 
francianyelvű tudományos irodalomnak is, valamint franciá
ból magyar, görög vagy német nyelven készült fordításoknak. 

Végrendeletében könyvtárának külön fejezetet szentel:1 

„5. Meine Bücher aber, welche ich alle in einem Catalog 
(in blauem Papier als Buch eingebunden) registriert habe, 
wünsche und verordne, dass selbe von meinen Testaments 
Executoren, somit den oberwähnten Catalog in die Hände 
griechischer Vorsteher der in Pest griechischen Kirche mit 
Wissen seines bischöflichen Gnaden und der dortigen Vorge
setzten eingehändigt werden sollen, mit der Darzuschreibung 
des Catalogs (wenn er für gut befunden würde) in dem Kirchen-
protocoll, dass selbe dorten in einer besondern Kammer ewig 
stehen und nicht von jemandem Gottesverräther entfremdet 
würden, sondern sie sollen dorten als eine öffentliche Bibliothek 
unter der Aufsicht eines bestimmt verständigen Verwalters seyn, 
damit selbe in bestimmten Stunden (nach der Ordnung und Art 
der Europäer) frey und ungehindert von allen unserer Nation 
Bücherfreunden, wie auch von den Schülern der griechischen 
Schule gelesen werden sollen ohne jemand (wessen immer auch 
Charakters Mann) erlaubt zu seyn, selbe von der Bibliothek 
herauszunehmen. 6. Die Bibliothek soll unabhängig seyn, und 
weder der Kirche, noch der Schule unterliegen, damit nicht 
jemand entweder von den Geistlichen... sondern diejenigen 

1 FBTEDREICH ENDRE kegyesrendi tanár, tanulmányi felügyelő úr 
szíveskedett rendelkezésemre bocsátani az itt közölt szöveget, melyet Buda
pest Székesfőváros levéltárában körülbelül másfél évtizeddel ezelőtt másolt 
le. Az eredetit 1936. tavaszán nem sikerült a levéltárban újra megtalálni. 
V. ö. Z. Gy. élete és m. 17. 1. 
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welche selbe zu lesen wünschen, sollen sich (so wie die Gelehrte» 
der deutschen und anderer Nationen zu thun pflegen) hingeben 
und selbe zu wissenschaftlichem Vorschritte und Geistesbildung 
lesen. 7. Mein überwärmter Erbe Constantin Zabira ist schuldig 
den oberwähnten Vorstehern der ehrsamen Gemeinde alle Pester 
Jahrmärkte sieben und dreissig Gulden u. Kreuzer 50 d. i. 
jährlich Ein hundert fünfzig Gulden zu bezahlen, von denen 
soll der Verwalter der Bibliothek ein Hundert empfangen, die 
übrigen fünfzig aber sollen an griechischen oder auch anderen 
Sprachbüchern verwendet werden, jedoch an keine Comödien, 
Romane u. andere dergleichen Bücher, welche die guten Sitten 
verderben, wie auch an keine Kirchen Bethbücher als Breviarien, 
Anthologien etc., sondern an die der Kirchenväter, der älteren 
und jüngeren Theologen, der älteren Autoren Griechenlands, 
Geschichtsschreiber, Geographen, Philosophen u. an alle jene, 
welche erforderlich sind, unsere Nation auf den Gipfel des 
Musenburgs Helikon u. Gottesfurcht zum Wegweiser zu dienen 
und zu befördern, derjenige aber, der selbe kauft, soll der 
ehrsamen Gemeinde jährlich die Rechnung ablegen, nichts 
destoweniger auch der Verwalter der Bibliothek, ob alle Bücher, 
welche ihm eingehändigt worden sind, sich in der Bibliothek 
befinden. 8. Sollte mein erwähnter Erbe Constantin die von 
mir jährlich angeordneten f. 150 zu bezahlen nicht zufrieden 
seyn, oder ein ausschweifendes Leben zu führen und mein 
Vermögen zu verschwenden anbeginnen, dann sollen die Vor
steher der Gemeinde die Erlaubniss haben, selbes von ihm 
wegzunehmen und es einem anderen sicheren Subjecte laut 
meinem Handlungsbuche zu übertragen, damit die Bibliothek 
nicht ohne Einkünfte bleiben möchte. Sollte aber Gott in dem 
Herzen anderer Nationsfreunde oder der ehrsamen und edlen 
Gemeinde andere Mittel zur Vermehrung der Bibliothek und 
ihrer Einkünfte einflössen, dann bleibt mein Erbe unbelästigt. 
9. Sollte nach dem Ableben meines Erben, mein Vermögen sein 
Sohn erben, so soll er wie sein Vater das Obengeordnete 
bezahlen ausser, wenn Ihnen ein unglücklicher Schaden durch 
Feyer, Wasser und Diebe zustössen sollte, dann bleiben sie 
unbelästigt. Sollte er aber ohne Kinder oder nur mit Töchtern 
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bleiben, dann sollen sie nur das von ihrem Vater erworbene 
erben, mein Vermögen aber sollen, wie ich vorgesagt habe, die 
Vorsteher der Gemeinde übernehmen und solches auf ein 
sicheres Ort elocieren, damit die erwähnten f. i j o einkommen, 
sollte aber etwas weniger einkommen, so soll es dann 
proportionsmässig auf die erwähnte Art eingetheilt werden. 
Sollte ich widrigenfalls (aus Zulassung Gottes) zu einem hohen 
Alter kommen, oder bei einer langwierigen Krankheit mein 
ganzes Vermögen verzehren, dann soll mein Erbe als nicht 
davon Theilnehmender auch unbelästigt bleiben. Ich bitte die 
ehrsame und edle Pester Gemeinde flehend diese meine geringe 
Gabe so gütig, als. . . anzunehmen und auf selbe patriotische 
Ansicht zu haben. Gott gebe, dass auch andere Nationsfreunde 
meinem Eifer nachahmen möchten um die Bibliothek, und ihre 
Einkünfte zum Ruhm, Zunehmen und Fortschritte unserer 
Nation zu vermehren, welche (Gott weiss durch welche 
Verurtheilung) von ihrem Glanz u. von allen jenen, die jede 
andere mit guten Gesetzen und Verfassungen versehene Nation 
zieren, beraubt geblieben ist." 

A könyvtár további sorsáról gyér adatok állnak rendelke
zésünkre. A Magyar Kurír idézett nekrológja említi, hogy a 
könyvtár 1805. március havában már a pesti görög egyházköz
ség tulajdonában volt. Az egyházközség irattárában „Zavirász 
György könyvtára" cím alatt őrzött iratcsomóban az egyik 
(1806. június 9-én kelt) levél megemlíti a végrendeletet: „Testa
ment des zu Szabadszállás wohnhaftig gewesenen Georg Zabyra", 
beszél a kirendelt gyámról: „im Monath 9/1804. bestellten Tutor 
Stephan Pap". Egyik helyéről az is kitűnik, hogy az átvétel 
után a könyveket még nem vették számba: „ . . . das bis solche 
(sc. die Bücher) gehörig registriert . . . sein werden, nichts 
gewisses derüber bestimmt werden kann". Az ugyanott talál
ható alábbi magyarnyelvű irat is a fenti állapotot erősíti meg: 
„Minek utánna Pap István Bátyád Úr úgy mint meghalt Zabyra 
György Testamentoma Tutora commissiójából ezen specificatiot, 
a mellyben az Érdemes Görög Oláh Communitasnak hagyatott 
könyvek följegyezve vágynak pecsét alatt által adtad és azok
nak által adásáról hogy mind itt legyenek magamat nem obligal-
hattad igy azon interimalis recepisse-t addig is, mig az emiitett 
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communitas a* valóságos találatról rendes nyugtató levelet 
adand, által vettem, ezzel bizonyítom. Pest 9 Juni 1 8 0 6 . . . 
Papp György." A szóbanforgó katalógus az eredeti végrendelet
tel együtt — úgy látszik, a hagyatéki eljárás során —• el
veszett. Erre vonatkoznak az említett iratcsomóban őrzött alábbi 
akták: 1. „Pest, den 29, 8br 1822. A n . . . Löbl. g . . . Schulen-
fondsverwaltende Deputation. Die Pester gr. walachische Ge
meinde bittet um die Verabfolgung des Georg Zabyraischen 
Original Testaments in Hinsicht dieser Gemeinde vermachten 
Bibliothek." 2. A deputáció válasza: „N. 675—30, .8bris 822 . . 
Siquidem Communitas Nationis Graecae Pesthiensis in obsequium 
. . . in t imat i . . . 1 7 . . . Maji 819 A 13301 quoad Bibliothecam 
Georgio—Zabyrianam emanati, Deputationi huic, ope peculiaris 
Declarationis, sub 8 Augusti 819 medio Spectabilis Domini 
Senatoris a Magistris Commissarii Boraros exhib. ad litteram 
H, non originale testamentum Zabyrianum, verum ejus in 
Germanicum Versionem submiserit, adeoque Originale apud se 
retinuerit, supplicantem Communitatem de his edoceri, atque 
ut ab illis qui versionem procurarunt, originale exigat, medio 
Extractus Protocollaris i nv ia r i . . . Ex sessione Deputationali, 
Budae, die 30, 8br 822." Az eljárás lassúságáról tanúskodik 
a fentemlített német irat folytatása: „ . . .Nachdem die Georg 
Zabyraische Bibliothek vermög dessen Testament der hiesigen 
griechischen Gemeinde vermacht und infolge einer hochlöbl. 
Statthalterey Verordnung 23 April 822 No 10102 als Eigen thum 
der hiesigen griechischen Gemeinde auch anerkannt worden 
i s t . . . " . Vagyis a birtokba vételt hivatalosan ZAVIRÁSZ halála 
után 18 évvel ismerték el. 

A könyvtár legrégibb — a fenti iratcsomóban őrzött — 
jegyzékét 1820-ban állította össze SZEVASZTIÁNOSZ IKONÓMU 
könyvtáros. Külön sorolja föl a ZAViRÁsz-féle beírásokkal el
látott könyveket. A következő katalógus 1824-ben kelt. 18 szak
csoportban 673 munkát és 31 mappát sorol fel. Az 1845-ben 
kelt rövid pótkatalógus bizonyos NAUM GRABOVÁN adományát 
leltározza. A könyvtár a fenti adományon kívül GAVRIIL 
KALONÁSZ, SZEBETBOVSKY F., SZ. IKONÓMU és mások könyvei
vel gyarapodott. Jelentőségére a híres athéni történész: LÁMBROSZ 
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SZPIRIDON külön tanulmány keretében hívta föl a tudományos 
körök figyelmét.1 

A több mint száz esztendő leforgása alatt megváltozott 
állományú s a kutatók számára a legutóbbi évekig hozzáférhe
tetlen könyvtárat MORAVCSIK GYULA kezdeményezésére és út
mutatása mellett GRAF ANDRÁS és TIÁLIOSZ FÜLÖP 1934 nya
rán rendezték. A kéziratokról és a görög nyomtatványokról a 
rendezés után kiadott speciális katalógus tájékoztat bennünket.2 

A magyarországi újgörög kutatás érdekében áll, hogy a pesti 
görög egyházközség a könyvtár teljes katalógusát — a fontosabb 
beírásokkal együtt — mielőbb közre adja. 

HORVÁTH ENDRE. 

f 

1 Neosz Elinomnimon 8. (1911) 70—79. 
- Ieórjiosz Zavirasz budapesti könyvtárának katalógusa, összeállította 

GRAF ANDRÁS. Magyar—görög tanulmányok. Szerkeszti MORAVCSIK GYULA. 
2. Budapest (1935). K. M. Egyetemi Nyomda könyvesboltja. 



AZ ERDÉLYI I D Ő S Z A K I SAJTÓ A 
KIEGYEZÉSTŐL A K Ö Z H A T A L O M 

V Á L T O Z Á S Á I G (1867—1919.)* 

Az 1867-i kiegyezés helyreállította az alkotmányos életet. 
Hírlapirodalmunk fejlődésére kiváló fontosságú volt az 1848. évi 
XVIII . t.-c. ama rendelkezéseinek életbeléptetése, hogy „az előző 
vizsgálat (cenzúra) örökre eltörültetvén gondolatait sajtó útján 
mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti". E nagy
szerű elvet, a teljes sajtószabadságot hírlapirodalmunk 1848-ban 
csak néhány rózsaszínű hangulattal telt hónapon át élvezhette. 
Száma mégis még e rövid idő alatt is magasra szökkent. Szabadon 
evezhetett ugyan időszaki sajtónk, de viharos tengeren. Az ádáz 
ítéletidő végre is az állam és a nemzet alkotmányának, életének 
hajóját előbb a katonai abszolutizmus véres örvényébe, majd 
onnan a polgári abszolutizmus iszapos mocsarába sodorta. Az 
iszapból kivergődést egyéb tényezők mellett a hírlapirodalom is 
nagyban elősegítette. Folyóirataink a tudományos közszellem 
és nemzeti művelődés megtartására, s tovább fejlesztésére fordí
tották minden erejüket. Hírlapjaink pedig ápolva a nemzeti 
míveltséget s népszerűsítve a tudomány eredményeit, védték a 
magyar gondolatot, követelték a magyarság számára a törté
nelmi és politikai igazság elismerését, az alkotmányos országlást. 
Itthon DEÁK FERENC, KEMÉNY ZSIGMOND és JÓKAI, külföldön 
KOSSUTH, JÓSIKA és PULSZKY mellett hány magyar fő és hány 
magyar penna dolgozott a szabaduláson, a hínárból élővizekre 

* Részlet a Hetven év (1849—1919.) az erdélyi magyarság szellemi 
életéből c. nagyobb tanulmányból. L. még Budapesti Szemle CCXIV. k. 140. 
(Székely Nemzeti Múz. Sepsiszentgyörgyön) és Erdélyi Irodalmi Szemle, 
1929. évf., 2$. 1. (Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmus alatt. 
I. A Kolozsvárt megjelent hírlapok és folyóiratok.) 
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jutásért? Ebben a küzdelemben az erdélyi hírlapirodalom, az er
délyi fők és tollak is tisztességgel kivették a maguk részét. 

A kiegyezés a szabad fejlődés lehetőségét újra teljessé és állan
dóvá tette. Az erdélyi időszaki sajtóra nézve teljesebbé és állan
dóbbá, mint általában a magyar sajtótermékekre nézve. Az alkot
mányosság helyreállta és a sajtószabadság életbeléptetése mellett 
ugyanis megvalósult az unió is. Ennek következtében az erdélyi 
hírlapirodalom megszabadult ama a csak általa érzett kötelék
től is, amely megindulása óta mostanáig állandóan vissza-vissza-
rántotta attól, hogy kiszálljon az egyetemes és egységes magyar
ság vizeire. 

Az a kérdés, hogy e szabadság birtokában, az egyetemes 
magyar élet vizein milyen irányban és milyen ütemben folytatta 
a fejlődés útját az erdélyi időszaki sajtó. 

A tünetek sokszor azonosak az egyetemes magyar sajtó éle
tében tapasztalhatókkal. Némelykor azonban szembeszökően 
különböznek. Voltak egészséges jelenségek, de bizony nem egy
szer a rákosodás sebei tárulnak elő. 

A számszerű gyarapodás például nem mondható egészséges
nek sem a pangás, sem a hirtelen felszökkenés idején. 

A kiegyezés évének elején Erdélynek összesen négy magyar
nyelvű hírlapja és folyóirata volt. / . Kolozsvári Közlöny, 2. Ko
runk, 3. Ker. Magvető (megjelent Kolozsvárt), 4. Székely Nép
lap (Marosvásárhely). Ez év folyamán megindult négy lap: 
Magyar Polgár, Unió (Kolozsvárt), Székely Közlöny (Maros
vásárhelyt), Egyházi és Iskolai Hetilap (Gyulafehérvárt); meg
szűnt kettő: Korunk (Kolozsvárt), Székely Néplap (Marosvásár
helyt) ugyanebben az évben; a következő 1868-ik évben pedig 
szintén kettő: Unió (Kolozsvárt), Székely Közlöny (Marosvásár
helyt). Megjelent tehát Erdélyben az 1867-ik év folyamán ösz-
szesen 8 hírlap és folyóirat. Ezek közül új alapítás 4, átjött a kö
vetkező évbe és korszakba 6; közöttük kettő (Kolozsvári Közlöny, 
Ker. Magvető) régebbi alapítás. Kettő közülök Marosvásárhelyt 
jelent meg (Székely Közlöny, Székely Néplap), az Egyházi és 
Iskolai Lapok Gyulafehérvárt, a többi öt Kolozsvárt. 

A további gyarapodást tízévenként a következő táblázatok 
mutatják: 
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I. Az erdélyi hírlapok és folyóiratok száma volt: 
1867-ben összesen 8. 
1877-ben „ 20, gyarapodás számokban 12, százalékban í jo . 
1887-ben „ 34, „ „ 14, „ 70. 
1897-ben „ 48, „ „ 14, „ 41. 
1907-ben „ 165, „ „ 117, „ 2j6. 
1913-ban1 „ 122, apadás „ 43, apadás % 71. 

A negyvenedik év gyarapodása 1867-hez képest számokban 157, apa
dás százalékban 1962. A negyvenhatodik 1913. év gyarapodása 1867-hez 
képest számokban 114, gyarapodás százalékban 1425;. 

II . Ezzel szemben az összes magyarnyelvű hírlapok és folyóiratok száma 
az erdélyiekkel együtt kitett: 

1867-ben összesen 80. 
1 0 / / - D C I I 

1887-ben 
„ Í O O , 

539» 
gyarapuuas 

j» 

5ÍÜHIOR.U a u 1 0 0 , :>£a.z.a.icivua 11 i j > 

IOI 

1897-ben „ 1100, >t „ $6l, j » . 1 0 4 

1907-ben 2069, „ » 9&9> „ 1 0 2 

1913-ban „ I 6 J O , apadás >> 491» apadás 79-

A negyvenedik év gyarapodása 1867-hez képest számokban 1989, gyara

podás százalékban 2236. A negyvenhatodik év gyarapodása 1867-hez képeit 

számokban 1570, gyarapodás százalékban 2062. 

I I I . Az erdélyi hírlapok és folyóiratok viszonyát az összes magyar

nyelvű hírlapokhoz és folyóiratokhoz a következő táblázat tünteti fel: 
1867-ben összesen 80 hírlap és folyóirat, ebből erdélyi 8, százalékban io'o 

20, 
34» 

1877-ben 
1887-ben 
1897-ben 
1907-ben 
1913-ban 

268 
539 

IIOO 
2069 
1650 

48. 
16J, 
122, 

7"4-
6 > 
4*4-
7'9-
7*5-

Az átlagos erdélyi évi arányszám negyven év alatt 6'% vagyis körülbelül 
minden 14-ik időszaki sajtótermék Erdélyben jelent meg. 

IV. A tízévenkénti gyarapodás százalékszámai: 
1867—y/ magyar 235, erdélyi magyar 150 százalék. 
1877—87 „ 101, „ „ 70 
1887—97 »» I 0 4 . ». » 4 1 

1897—907 „ 102, „ „ 256 „ 
A gyarapodás átlagos százaléka 135, erdélyi magyar 129. 

Az 1867-i állapothoz képest az első évtized alatt (1867— 
JJ) beállt változások minden tekintetben rendjénvalónak és 
egészségesnek tekinthetők. Egyenletes, egészséges és így szükség-

1 A következő évek adataihoz, sajnos, nem juthattam hozzá. (A követ
kező év a világháború első éve!) Az adatokat mindenütt Szinnyei és a 
MKSzemle alapján állítottam össze. 
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szerű fejlődés volt az, hogy az alkotmányát visszanyert ország
ban a teljes sajtószabadság birtokába jutott időszaki sajtó száma 
megszaporodott, s általánosan a 67-ikinek majdnem három és 
félszeresére ugrott. Igaz, hogy ezzel szemben az erdélyi hírlapok 
és folyóiratok száma csak pontosan két és félannyira emelkedett 
és így nemcsak számban, de aránylagosan is elmaradt az erdélyi 
fejlődés az általános magyartól. Azonban a különbség okait vizs
gálva rájövünk, hogy a viszonylagos elmaradás a megváltozott 
alkotmányjogi viszonyokból származván, természetes és egészsé
ges jelenség. Minthogy ugyanis az unió következtében Erdély 
külön államisága megszűnt, a politikai élet központja is áthelye
ződött Pestre, oda, ahol az irodalom, tudomány, a művészetek 
központosulása már régebben megindult volt és ahova sok erdélyi 
politikus, író, tudós és művész már a kiegyezés előtt elhelyezke
dett a megélhetésre és sikerre megfelelőbb kilátást nyújtó kör
nyezetbe. A politikai élet és az állam fő szervei, a felsőbb ható
ságok mind Pesten székelvén, — Erdély legjobb erői is ott fej
tettek ki tevékenységet. Kolozsvárnak és Erdélynek a nyilvános 
élete az egyetemes magyar élethez igazodott s tulajdonképen 
helyi jelentőségűvé egyszerűsödött. Tehát sem szükséges, sem 
helyes nem lett volna, ha az erdélyi időszaki sajtó számszerűleg is 
aránylagos lépést tart az általános magyarral./Az erdélyi hír
lapokra nézve is kedvező volt az alkotmányos élet és a sajtó
szabadság, de létjogosultságuknak országos jellege megszűnt. 
Legfőbb problémájuk, eddigi tartalmuknak állandó és legnagyobb 
részét adó tárgya, az unió, megvalósult. Nem kellett többé har
colni az unió kivívásáért. Legföllebb védeni kellett az uniót, az 
érvényességét támadó vagy módosítását kívánó törekvések oly
kor fel-felmerülő, de lassanként teljesen elhaló utórezgései ellen. 
HoDOSiu román politikus pl. még 1872-ben is azt kívánta, hogy 
hivassék össze a külön erdélyi országgyűlés. Az ilyen vagy idejét 
múlt, vagy utópisztikus hangok azonban utóbb elnémultak. így 
az erdélyi hírlapok nyugodtan foglalkozhattak helyi kérdések
kel, meg az országos politika esetleges helyi vonatkozásaival. 
Mert magát a nagypolitikát Pesten végezte el az országgyűlés. 
Viszont ezzel szemben érthető, hogy az általános magyar fejlődés 
éppen, mert oly nagyon megnövekedett Pest központi és állam
politikai súlya, viszonylag is fokozottabb haladást mutat föl. 
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A második évtized (1877—87) jelenségei már kevésbbé ör
vendetesek. Hogy a fejlődés üteme lassúbbá vált úgy általános 
viszonylatban, mint az erdélyi hírlapoknál és folyóiratoknál, ter
mészetes jelenség.!Az első évtized az alapvető fejlődés, a nyilvá
nos alkotó állami és társadalmi erők felszabadulásának és kellő 
barázdába állásának évtizede. A második már a benső fejlődésé 
és erőkifejtésé. Ebből a szempontból az általános szám megkét
szereződése és százszázalékos gyarapodása, noha ez az első év
tizedének még felét sem teszi ki, mégis hatalmas fejlődést mutat. 
Az erdélyi azonban már kevésbbé. A gyarapodás abszolút száma 
ugyanis (14) alig több, mint az első évtizedben, (noha a fejlő
dési hányadosok egymásközti viszonya majdnem azonos; az er
délyi és az általános szaparodás között a különbség három tized). 

A harmadik és negyedik évtized adatai általános magyar 
viszonylatban újra egészséges és egyenletes haladást mutatnak: 
az abszolút szám általában megkétszereződik, a százalékszám 
pedig állandóan ugyanaz marad, 101 és 104 között változik. 
A különbség tehát igazán jelentéktelen. 

Ellenben ,az erdélyi időszaki sajtó teljesen idült betegségére 
mutat a harmadik évtized pangása, majd a negyedik évtized 
rendkívül magasra ugrása. 

A harmadik évtizedben (1887—97) az abszolút gyarapodás 
pontosan ugyanannyi, mint a másodikban (14—14) és csak kettő
vel több, mint az elsőben. A százalékos fejlődés pedig egyenesen 
visszaesik, a megelőző évtizednek felét alig haladja meg, az ab
szolút számé pedig az általánosnak csak négytizedére zsugorodik. 

A helytállást, sőt pangást legvilágosabban mutatja a III . 
táblázat. Míg ugyanis 1867-ben minden tizedik, az első évtized
ben minden 13-ik, a második évtizedben minden 15-ik magyar 
időszaki sajtótermék volt erdélyi, addig a harmadik évtizedben 
csak minden 23-ik. Ez a negyvenhatévi átlagnak is (14) alatta 
marad egyharmaddal. 

A második és harmadik évtized pangása, s fokozatos vissza
maradása összeesik TISZA KÁLMÁN uralmával, a szabadelvűpárt 
fénykorával s a budapesti sajtó olyan megerősödésével, hogy a 
vidék legkiválóbb újságírói is a fővárosi lapoknál igyekeztek el
helyezkedni, melyeknek nagyobb olvasótábora, gazdag hirdetési 
rovata s a közgazdasági vállalatoktól beküldött közleményekért 
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fizetett átlányai tisztességes fizetést, megélhetést, sőt egyes kivált
ságosak számára politikai érvényesülést is tettek lehetővé. (Bartha 
Miklós, Győrffy Gyula, Hegedűs Sándor, Horváth Gyula, Mol
nár Antal stb., hogy csak egynéhány nevet említsünk meg az 
ismertebb erdélyi újságíró-politikusok közül). Másoldalról az 
akkori erős központosítással és a személyes uralommal szembe 
szállani, küzdelemre kiállani: csak a fővárosban és a parlament
ben lehetett megkísérelni a siker reményével. Erre a csekélyebb 
anyagi, erkölcsi és szellemi erővel rendelkező vidéki hírlapírók 
nem vállalkozhattak. (A vidéken, a perifériákon, tehát Erdély
ben sem volt ehhez sem bátorság, sem erő.) Ezekből érthető meg, 
hogy az általános magyar fejlődés numerikusan és évtizedenként 
megkétszereződik, az erdélyi szám azonban ugyanaz marad (14), 
az első évtizednél alig több, a százalékos szaporodás pedig meg
döbbentően alacsonyra hull alá. 

A politikai, társadalmi, közművelődési és gazdasági élet
nek Budapestre összpontosítása és az erős párturalom mellett 
van még egy rriás, helyi ok is, amely az erdélyi hírlapirodalom 
kedvezőtlen fejlődését, helytállását magyarázza, s amely bekö
vetkezett volna még akkor is, ha az ország gyeplőjét nem a TISZA 
KÁLMÁN keze tartotta volna. Az erdélyi magyarság ugyanis az 
uniót szinte fanatikus lelkesedéssel akarta, létrejöttének őszintén 
s szíve mélyéből örvendett, mert abba a romantikus hitbe élte 
be magát, hogy az unió megszabadítja minden nyomorúságától, 
anyagi szegénységétől, elmaradott kereskedelmi, gazdasági és 
ipari viszonyait megjavítja. Hitte Erdély, hogy a nemzetiségi 
kérdést is a magyarabbá és hatalmasabbá vált magyar állam 
nyugvópontra viszi úgy, hogy Erdély egyszersmindenkorra meg
szabadul ettől a véres, hazajáró lidércnyomástól. Az erdélyi 
magyarság előbb boldog lelkesedéssel, aztán szótlan nyugalom
mal várt. Várta, hogy hite teljesüljön, jogos igényeit kielégítsék, 
hogy vele törődnek, mert hisz ő is magyar, sőt a legkülönb magyar, 
nem akárki ia-fia, hanem Attila népe. Ez a várakozó és igényei
nek jogosultságában bízva hallgató álláspont az előzmények után 
bármely kormányzati rendszer esetében is bekövetkezett volna 
Erdélyben a helyzet adva volt, a bajok ismeretesek. Vagy legalább 
is azt hitte az erdélyi magyarság, hogy a bajokat mások is ismerik, 
s így tudják azt is, hogy az ő sérelmei égetők is, de országos 
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jelentőségűek is. Tehát logikailag következnie kell az égető és 
országos jelentőségű erdélyi kérdések gyors és intézményes meg
oldásának. A logika nem is volt hibás, a hallgatás indokolt és 
helyénvaló volt. Részemről nem is emlegetném az erdélyi hírlap
irodalom történetében a pangásnak még szavát sem, ha külön
ben Erdéllyel megfelelően törődtek volna. Tekintettel az erdélyi 
magyarság számszerinti, vagyoni és közművelődési viszonyaira 
a Királyhágótól nyugatra lakó magyarsághoz, nem elsorvadási, 
de teljesen megfelelő arányszámnak tartanám azt, hogy csak 
minden 23-ik magyarnyelvű hírlap és folyóirat volt erdélyi. 

Minthogy azonban az országos politika Erdélyt elhanya
golta,1 a pangás, a késői önmagára ébredés tagadhatatlan. Tagad
hatatlan ugyanis, hogy Erdélynek többet és hamarabb kellett 
volna megmozdulnia s hangosabban és szervezettebben kellett 
volna sebeit mutogatnia. Észre kellett volna vennie, hogy az er
délyi politikusok számszerű bevonulása az országházba, az er
délyi szellemi munkások elhelyezkedése a közhivatalokba nem 
nyújt és nem nyújthat kárpótlást azért, amit veszít az erdélyi ma
gyarság, a budapesti pénzintézetek önző hitelpolitikája miatt a 
mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem terén, a lassú és sokszor 
hibás vasútépítés2 és egyéb nemtörődöm intézkedések miatt. Az ide
jében öntudatra ébredésnek elmulasztására hatással volt az unió
okozta politikai örömön, s az ebből következő várakozó lelki
állapoton kívül (s a helyes megítélésnél ezt sem szabad mellőzni), 

1 L. NAGY M I K L Ó S : Világostól Trianonig. Budapesti Szemle, 202. köt., 
120. 1. 

2 Köztudomású, hogy Erdély későn s rossz vasúti hálózatot kapott. 
Pedig Erdély, s kivált Kolozsvár, már kezdetben tisztán látta, hogy anyagi 
helyzetének javulása a jó vasúthálózat gyors megépítésétől függ. E fölismerés 
következménye volt SZÉCHENYI képviselővé választása Kolozsvárt, 1848-ban. 
Ebben a kérdésben Erdély és Kolozsvár világosan látott s ügyes taktikával 
küzdött. S mégis hátrányos megoldást nyert később is vasútügye. Ez az 
Erdéllyel nem törődés annál jellemzőbb, mert Magyarország második köz
lekedésügyi minisztere, a SZÉCHENYI utóda éppen gróf MIKÓ IMRE volt, 
Erdély Széchenyije. Utána is és vele együtt 1867-től kereken 20 évig vagy 
gyökeresen erdélyi (báró KEMÉNY GÁBOR, LUKÁCS BÉLA, H E G E D Ű S SÁNDOR, 
LUKÁCS LÁSZLÓ) vagy Erdélyt családi okoknál fogva iól ismerő férfiak 
(TISZA LAJOS, báró DÁNIEL ERNŐ) töltötték be a kereskedelmi miniszteri 
méltóságot. 

Ha ily mostoha elbánásban részesült Erdély ott, hol az ügyek élén leg
többször és leghuzamosabb időn át erdélyi államférfiú állott, milyen sorsa 
volt az erdélyi jogos érdekeknek oly minisztériumokban, amelyeknek élén 
vagy soha, vagy csak nagy ritkán találni erdélyi embert?! 
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egy egész sereg valóságos és tüstént mutatkozó előny, ami a ki
egyezésnek szükségszerű és üdvös következménye volt. Csak két 
dolgot említek. Egyik az, hogy Erdélyben az első vasút tényleg a 
kiegyezés után épült ki. A másik pedig tudományegyetem 
megszervezése és felállítása Erdély számára Kolozsvárt. Oly nagy 
dolog volt mindkettő és annyira áldásos, hogy nem csoda, ha az 
erdélyi magyarság nem vette észre, hogy ezek elszigetelt jelen
ségek, hogy ezeket lehetetlen volt meg nem alkotni. 

Erdély magyarsága különben is társadalmilag megszervezve, 
kollektív állásfoglalásra elég erősnek kinevelve nem volt. E tekin
tetben még a magyarországi mögött is elmaradt. Magyarországon 
a konzervatívek és a főpapság az abszolutizmus idején olyan 
súllyal tudtak és mertek föllépni, hogy szinte az egész nemzet 
állott mögöttük. Maga Bécs is érezte ezt, különben elhanyagol
ható mennyiségnek tekintette volna azokat. Erdélyben a társa
dalmi megmozdulások száma sokkal kevesebb, s az se mindig 
örvendetes. 

Míg a magyarországi konzervatívek pl. újabb és újabb 
emlékirattal ostromolják Bécset, addig az erdélyi mágnások hó
doló küldöttséget menesztenek a császár elé Nagyváradra, s 
részvétiratot szerkesztenek és írnak alá Schwarzenberg herceg 
halálakor a gyászoló családnak. S ha ezeket a politikai eszélyes-
ség diktálta cselekedetnek minősítjük is, vájjon az Erdélyi Gazda
sági Egylet új életre keltésén és az Erdélyi Múzeum megalapítá
sán kívül nevezhető-é meg valamely más kollektív mozdulat, 
amely több volt, mint alkalmi nekibuzdulás. Nem veszem ki ebből 
a Kazinczy és Széchenyi ünnepségeket se. Országosak voltak 
ugyan, de nyomtalanul pendültek el. Sőt hozzá kell tennünk, 
hogy sem az E. G. E., sem az E. M. E. nem a Bach-korszak alko
tása. Amaz megalakult és működött már a szabadságharc előtt, 
1844-ben. Az Erdélyi Múzeum Egyletről pedig törvényjavaslatot 
alkotott már az 1841—43. erdélyi országgyűlés. S ha ez utóbbi 
intézménynek a gyökerére nézünk, észrevesszük az erdélyi élet
nek egy másik jellemző, valamikor áldásos, ebben a korszakban 
azonban már nem kielégítő vonását. 

Azt t. i., hogy Erdélyben a legtöbb intézmény személyes 
kezdemény, személyes alkotás. Az erdélyi régi híres református 
kollégiumok, továbbá a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár, a gyula-
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fehérvári Batthyaneum, a szebeni Bruckental-múzeum mind-mind 
egyetlen személy eszméje s egyetlen férfiú anyagi áldozatkész
ségének testet öltött áldása a közösség számára. Templomot, 
iskolát Erdélyben legtöbbször nem a közösség, nem a polgárság, 
nem is a családok, hanem egy-egy patrónus fundált. Ahol még 
nem volt, ott vártak, amíg akad patrónus. Tudom, hogy ez né
mileg szükségszerű velejárója a rendi társadalomnak. De az is 
bizonyos, hogy az erdélyi magyarság e tekintetben elkényezte-
tettebb, s ebben az időben már kiskorúbb volt a magyarországi
nál még ott is, ahol valamilyen demokrácia és kollektív felfogás 
kialakulhatott. Értem a székelységet. A katolikusok számára a 
csíksomlyói (ma csíkszeredai), a reformátusok számára a sepsi
szentgyörgyi főgimnáziumot nem a székelység egyeteme terem
tette meg. Amazt a lánglelkű HAYNALD LAJOS, akkor gyula
fehérvári püspök, majd a kárthágói érsekséggel megbüntetett, 
utóbb azonban a kalocsaival megjutalmazott kiváló főpap gon
doskodása fejlesztette ki főgimnáziummá; emezt a gróf MiKó 
IMRE áldozatkészsége. Hogy példaadó áldozatkészségük másokra 
is hatott s személyes agitációjuk elég széles rétegben foganatos
nak bizonyult, nem változtat azon a tényen, hogy a sepsiszent
györgyi ref. kollégiumnak MiKó IMRE az alapítója s a csíksom
lyóinak HAYNALD az újjáteremtője. 

Nem az volt tehát a baj, hogy a harmadik évtizedben csak 
minden 23-ik hírlap és folyóirat jelent meg Erdélyben, hanem az, 
hogy az erdélyi magyarság nem eszmélt magára, nem alakult ki 
egészséges és éber közvélemény, követelve a jogos helyi érdekek 
kielégítését. Kétségtelen, hogyha Erdély hamarabb eszmél ön
magára, időszaki sajtója sem pangott volna. így azonban Erdély 
egyrészt az országos politika távoli függvénye volt és maradt, 
másrészt mint függvényt is még kisebb jelentőségre zsugorította 
az erdélyi magyarság viszonylagosan akutabb, belső gyenge
sége és szervezetlensége. 

A negyedik (1897—1907) évtized adatai azonban számok
ban busás kárpótlást mutatnak, mert a növekedés ugrásszerűen 
magas. A gyarapodás abszolút száma 14-ről 117-re, az arányszám 
pedig az előbbi évtizednek hatszorosán felülre szökken, holott az 
általános magyar fejlődés most is a régi egyenletes haladványt 

Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet. 4 
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mutatja: a fejlődési arányszám ugyanaz, az abszolútszám is csak 
megkétszereződik. 

Vájjon örvendetes-é az erdélyi ugrás, vagy elszomorító? 
Fejlődés-e vagy kinövés az, hogy 1907-ben minden 14-ik hírlap 
vagy folyóirat Erdélyben jelent meg az előbbi 23-mal szemben? 
Hogy az összes folyóiratoknak és hírlapoknak nem 4, de 8 száza
léka volt erdélyi? 

Ha ezt az ugrásszerű emelkedést a józan magáraeszmélés, 
az erdélyi magyarság belülről kialakult összefogó öntudata idézte 
volna elé, még akkor is vitatható volna, hogy vájjon volt-e szükség 
ily nagyszámú hírlapra? Vájjon kevesebb sajtótermékben nem 
tudta volna-e magát elég érthetően és bőven kifejezni a magára 
ébredt magyarság? Mivel azonban az ugrás nem a józan magára
eszmélés és közösségi öntudat következménye, bátran felelhetjük, 
hogy az erdélyi hírlapirodalom számának ugrásszerű magas 
száma elszomorító kinövés, egyenesen kóros elváltozás. Nem 
kárpótlás, hanem további károsodás. 

Biztosabb tájékozódás végett álljon itt az 1907. évi Erdély
ben megjelent magyar hírlapok és folyóiratok jegyzéke hely és 
szám szerint: 

Hírlap Folyóirat 
és szaklap 

Hírlap Folyóirat 
és szaklap 

1. Angyalos . . . . 
2. Bárót 
3. Beszterce . . . . 
4. Brassó 
5. Brád 
6. Csíkszereda . . . 
7. Dés  
8. Déva . . . . . 
9. Dicsőszentmárton . 

10. Erzsébetváros . . 
11. Fogaras . . . . 
12. Gyergyószentmiklós 
13. Gyulafehérvár . . 
14. Hátszeg . . . . 
15. Hétfalu . . . . 
16. Hosszúfalu . . . 
17. Kézdivásárhely 
18. Kolozsvár . . . 
19. Marosújvár . . . 
20. Marosvásárhely . 

4 
26 

2 

19 

21. Medgyes . 
22. Mócs . . 
23. Nagyenyed 
24. Nagyernye 
25. Nagysármás 
26. Nagyszeben 
27. Petrozsény 
28. Piski . . 
29. Segesvár . 
30. Sepsiszentgyörgy 
31. Szamosújvár 
32. Szászsebes 
33. Szászváros 
34. Székelykeresztúr 
35. Székelyudvarhely 
36. Szilágysomlyó 
37. Torda . . . 
38. Vajdahunyad 
39. Zalatna . . 
40. Zilah . . . 

összesen: 134 31 
1 I t t említjük fel e korszak alatt Bukarestben megjelent magyar hír

lapokat: 1860—61 Bukaresti Magyar Hírlap, 1877—81 Bukaresti Híradó, 
1884 Bukaresti Híradó és 1884 Bukaresti Közlöny. 



AZ ERDÉLYI IDŐSZAKI SAJTÓ 5* 

Az erdélyi nem magyarnyelvű hírlapok és folyóiratok megjelenési helye 
és száma 1907-ben: 

Német Román 
3 — 1. Balázsfalva . . 

1. Beszterce . . . 
3. Brassó . . . . 
4. Kistorony (Sze-

ben m.) . . . 
5. Kolozsvár . . 

Német Román 
— 4 

2 — 
4 4 

6. Medgyes . . 
7. Nagyszeben . 
8. Segesvár . . 
9. Szászváros . 

10. Szilágysomlyó 
11. Vajdahunyad 

10 
2 
1 

Megjelent 1907-ben összesen 7 helyen 23 németnyelvű hírlap és folyó
irat; és megjelent 1907-ben összesen 7 helyen 27 románnyelvű hírlap és 
folyóirat. 

Az egész kimutatásból ragadjunk ki s elemezzünk három adatot, a 
marosvásárhelyi 19, a csíkszeredai 8 és a mócsi 2 hírlapot. 

Marosvásárhelyt megjelent 1907-ben politikai napilap 7, úgymint: 
Ellenőr, felelős szerkesztő P O Ó R ANTAL. 
Független Székelység: POÓR A N T A L . 
Szabadság: D É S Y ZOLTÁN. 
Székely Ellenzék: ADY ÁRPÁD—SEBESTYÉN JENŐ. 

Székely Hírlap: LIPÓTFALVI H. ISTVÁN. 
Székely Lapok: KATHONAY DOMOKOS. 
Székelység: DR. SÁRKÁNY ZSIGMOND, DR. HEGYI ZSIGMOND, DB. S Z Á S Z 

ALBERT. 

Politikai hetilap: Közérdek: PÁLFY MIHÁLY. 
Egyházi és iskolai: Székely Tanügy: MÁTHÉ JÓZSEF . 
Szépirodalmi és vegyes társ.: Székely Közlöny: SZENTGYÖRGYI DÉNES. 
Humorisztikus: Derű: OROSZLÁN GÁBOR. 

Humorisztikus: Kalapács: CSUMOGI L E Ó . 
Szaklap: Székely Iparos: BARABÁS GERGELY. 

Nem politikai tartalmú lapok: 

Marostorda: ORBÁN BALÁZS. 
Marosvölgy: Á V É D OSZKÁR JÁNOS. 
Hivatalos lap: Marostordavármegyei Hivatalos Lap: ORBÁN BALÁZS. 
Vegyes: Vasárnap: NAGY KÁROLY. 
Vegyes: Székely Társadalom: KATHONAY DOMOKOS. 
Alkalmi: Eleven újság: SZEBENYEI ERNŐ. 
összesen: 19 hírlap. 
II . Csíkszereda: Politikai hírlap: Csíki Lapok, szerkesztette: DR. FEJÉR 

A N T A L ; Csíkvármegye, szerkesztette: VÁKÁR P. ARTHUR; Székelység, szer
kesztette: DR. NAGY B É N I ; őrszem, szerkesztette; DR. ŰJFALUSI J E N Ő . 

Szépirodalmi és vegyes: Csíkszereda, szerkesztette: SZÁNTHÓ SAMU. 
Nem politikai, vegyes: Az őrség, szerkesztette: ZÖLDI JÓZSEF. 
Hivatalos: Csíkmegyei hiv. lap, szerkesztette az alispáni hivatal. 
Gazdasági: Csíki Gazda, szerkesztette: T. NAGY IMRE. 
összesen 8 hírlap és folyóirat. 

4* 
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III. Mócs: Mezőségi Híradó, vegyes tart., szerkesztette D É N I E L GÉZA; 
Mezőségi Hírlap, vegyes tart., szerkesztette DR. H A J D Ú D E Z S Ő . 

Ezek szerint Marosvásárhelyt összesen 8 hírlap, közöttük 
7 napilap terjesztette a politikai bölcseség varázsigéjét. Csak e 7 
napilapot véve, de a csecsemőket és analfabétákat is számítva^ 
a székely főváros valóban amerikai igényeket mutat, mert min
den két és félezer lélekre esik egy politikai napilap. Azt kellene 
hinnünk, hogy Marosvásárhely lakossága mind politikai párt
vezérekből és szaporán dolgozó jogtudósokból volt összetéve, 
hogy Kolozsvár 26 és Budapest tengerszámú politikai lapja mel
lett szüksége merült fel annak, hogy minden két és félezer léleknek 
a számára legyen külön helyi politikai napilap is. Még akkor is 
megdöbbentően nagy ez a szám, ha a fogyasztást a vármegye 
egész magyar lakosságára terjesztjük ki. így is minden harmadik
negyedik ezer lakosra esik egy helyi politikai napilap, ha a 6 
éven alóliak és az analfabéták számát (1910-ben 48.5 százalék 
volt) kivonjuk az egész magyarság számából. Hát nem elszomo
rító ez a felesleges erőpazarlás? És nem mélyen megdöbbentő a 
politikai életnek ez a túltengő kinövése? Pedig kicsi különbséggel 
hasonló politikai élénkség dúlt a többi székely városokban: Csík
szeredában és Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyt és Sepsi
szentgyörgyön, Székelyudvarhelyt és Székelykereszturon is. De 
a marosvásárhelyi kimutatás mégis a legelszomorítóbb vala
mennyi között. A többi városban ugyanis a politika és vegyes 
tartalmú hírlaptenger mellett a statisztika rá tud mutatni egy-
egy szerény folyóiratfélére; Marosvásárhelynek ez időben folyó
irat nem kellett, felesleges volt. 

Szomorúan megdöbbentőek ezek az adatok, mert bennök 
lapozgatva még a mai nemzedék is, amely saját egykorú tapasz
talatból már alig ismeri ezeket a viszonyokat, tüstént rájön, hogy 
a politikai élénkséget nem a józan ráeszmélés, nem az egészséges 
erdélyi öntudat kialakulása idézte elő, hanem az ádáz pártpoli
tikai küzdelmek. Emlékezetes, hogy országszerte ez az évtized 
volt a legharagosabb a politikai párthullámok szenvedélyétől. 
A TISZA KÁLMÁN uralma után a millenáris ünnepségekig a poli
tikai Aeolus-szelek még csak barlangjaikban kavarogtak. S bár 
a millenium éve éppen az APPONYI indítványozta treuga dei 
jegyében telt el, BÁNFFY DEZSŐ további miniszterelnöksége alatt 
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azonban a fogva tartott szelek kiszabadultak. Azóta fújtak állan
dóan és sivítva s az erdélyi völgyeken-bérceken száguldottak 
keresztül-kasul a magyar rónán — Trianonig. A heves párt
küzdelem természetesen nem a tiszta fehér angyalok és a fekete 
ördögök harca volt. Volt hiba és nagymennyiségű személyi érdek 
jobbról is balról is. E tekintetben utólag sem tehetnek a pártok 
egymásnak szemrehányást. De az is áll, hogy az elfajulás gyökér
szálai a múlt évtizedekig, a TISZA KÁLMÁN kormányzásáig 
nyúlnak vissza. Az sem meglepő, hogy a messziből táplálkozó 
gyökérszálak Erdélyben több és fanyarabb gyümölcsöt hoztak, 
mivel az elmaradt, szegény és elhanyagolt erdélyi magyarság — 
persze tévesen — éppen a pártpolitikai sikerektől remélte még 
mindig meg nem fogalmazott, inkább csak ösztönösen érzett 
kívánságainak valóra váltását. 

A Kolozsvármegye mezőségi részében fekvő Mócs község 
két vegyes tartalmú hetilapja az erdélyi hírlapirodalomnak egy 
másik tipikus, beteg jelenségét árulja el. Mócs magyar és román 
anyanyelvű lakosságának száma kereken két ezer. A község járás
bíróság, szolgabíróság, adóhivatal székhelye s volt posta és táv
író hivatala. E mellett a környék gabonakereskedésének köz
pontja. Ennyit mond minden lexikon Mócsról. Mi még tegyünk 
hozzá két negatívumot: Mócsnak nem volt vasútja és Mócson 
nem volt könyvnyomda. De volt két hírlapja. Hát nem dicső 
művelődési érzékre és nagyszerű haladásra mutat az, hogy Mócs 
maroknyi magyarsága vasúttól távol, nyomda nélkül is hírlapot 
tartott fenn, nem is egyet, hanem egyszerre kettőt? Csak még 
az Amerikában megtelepülő angolról jegyezték föl azt, (amit a 
mócsi magyarság csinált), hogy megérkezése után először utat és 
postát épít, aztán második dolga, hogy újságot szerkeszt. De Mócs 
túltett még ezen is, mert a hírlapon kezdte. Mi a mócsi és a mó-
csihoz hasonló exotikumnak a nyitja? Az esetek túlnyomó részé
ben egy ügyvéd . . . a hírlapot szerkesztő, helyesebben a hírlap
tulajdonos ügyvéd. A negyedik évtizedben ugrásszerűen emel
kedő új hírlapok szerkesztői túlnyomóan ügyvédek, ő k voltak a 
műveltség terjesztői, a haladás szószólói, a politikai helyes fel
fogás propagálói — újságjaik által. Sőt, ha nemzetiségi vidéken 
laktak, ők voltak a magyar állameszme őrei és a magyar szó, a 
magyar kultúrfölény harcosai. A valóságban azonban másként 
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fest a dolog. A járásbíróság, vagy szolgabíróság székhelyén meg
telepedett ügyvéd, hogy irodája meginduljon, vagy hogy elin
dult, de kátyúba jutott, irodáját kiemelje, avagy virágzónak meg
tarthassa, hírlapot indított. Ez volt az egyszerű, de biztos mód 
a klientúra felvirágoztatására. A hírlapban az ügyvéd szerkesztő 
közvetett és közvetlen módon önmagát ajánlgatta. Helyi, megyei 
tekintély lett azonnal, mihelyt hírlapja is volt. Hiszen a leg
híresebb ügyvédek a fővárosban és a nagyobb vidéki városok
ban egyaránt szerkesztők, vagy legalább is újságírók is voltak. 
A szerkesztő ügyvéd aztán ügyesen irányította a közvéleményt 
lapjában. Anyagilag semmi szín alatt rá nem fizetett újságjára. 
A járásbíróság hirdetései, melyeket a különböző törvények elő
írtak, a nyomtatás költségeit nagyjában fedezték. Ha ehhez 
vesszük még a nyájas nyílttéri közlemények, a vasúti menetrend 
és más, különböző üzleti hirdetések díját és 20—25 előfizetőt 
(mert ennyire mégis csak lehetett számítani), akkor a kiadás éppen 
nem okozott gondot. Tehát anyagi kockázat nélkül lehetett 
szolgálni a „felvilágosodást", a modern „haladást". Egy bizonyos 
volt: a kliensek szaporodása. A hírlap szellemi része sem okozott 
különös gondot. A kőnyomatosok és az olló bőséges anyagot 
ontottak. Olykor egy-egy eredeti vezércikk megszerkesztése 
igazán nem volt ördöngös mesterség. A helyi híreket, a helyi 
bálok és iskolai ünnepek referádáját, megírta a jelölt úr, ennek 
hiányában az irnok, vagy valamelyik értelmes nyomdász. S mind
ezért kijárt a szerkesztőnek a közönség részéről az újságírót meg
illető tekintély. Csak így érthető meg, hogy Mócson két újságot 
is lehetett szerkeszteni, ámbár mindkettőt Marosvásárhelyt nyom
ták az ADY ÁRPÁD műhelyében. Elképzelhető, hogy mily pon
tos és gyors volt az ilyen lapok hírszolgálata. Magam tudok ese
tet, mikor egyik vidéki lap visszaollózta egyik laptársa hasáb
járól az eredetileg maga közölte helyi hírt — két hét múlva. Ha 
pedig a hírlapnak volt engedélye foglalkozni, nemcsak közmű
velődéssel stb., hanem napi politikával is, akkor egyéb szerkesztői 
előnyökhöz hozzájárult még a korlátolt, de legtöbbször korlát
talan vasúti szabadjegy. Ez nem csekély megtakarítást jelentett, 
ha csak az ügyvéd-szerkesztő törvényszéki beutazásait vesszük 
figyelembe, nem is gondolva a fővárosba és a nyári üdülőhelyekre 
tehető kellemes kirándulásokra. Az ilyen vidéki lapocska szer-
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kesztője, ha nemzetiségi volt a vidék, egyúttal hivatalos szakér
tője és kiváltságos művelője volt a nemzetiségi kérdésnek is. Amit 
elmulasztott az országos politika, azt helyileg pótolta ő fulánkos, 
elbizakodott cikkecskéivel, s a hírekhez függesztett csipkedő, le
kicsinylő megjegyzésekkel. Sem a tényeket, sem a hangulatot, az 
egymással együtt lakók érzelmi világát nem ismerte alaposan 
(hisz sokszor maga egészen más vidéken nőtt föl). így megjegy
zései és cikkei csak arra voltak jók, hogy felélesszék, vagy szítsák 
a kölcsönös féltékenységet, bizalmatlanságot és idegenkedést. 

De Mócs kínál még más tanulságot is. És ez a tanulság az 
erdélyi magyar időszaki sajtó nagyméretű decentralizációjára 
vonatkozik. 

A szabadságharcot kivéve, 1867-ig Erdélyben Kolozsváron 
kívül csak Brassóban, Nagyszebenben, Marosvásárhelyt és Gyula
fehérvárt jelent meg magyarnyelvű hírlap és folyóirat, 1867-ben 
is csak Kolozsvárt, Marosvásárhelyt és Gyulafehérvárt. 1907-ben 
pedig már 40 erdélyi városban és községben volt magyarnyelvű 
hírlap és folyóirat. 1867-ben a nyolc erdélyi magyar időszaki 
sajtótermékből nem Kolozsvárt, hanem vidéken, Erdély más köz
ségében jelent meg 3, azaz 37 százalék. 1907-ben pedig a 165-ből 
127, azaz 75 százalék. Az 1867-diki kolozsvári 5 időszaki sajtó
termék 1907-ben felszaporodott 38-ra, szaporodási százalék 760. 
Ugyanakkor az 1867-iki 3 vidéki időszaki sajtótermék 127-re 
ugrott föl; szaporodási százalék 4233, a kolozsvárinak szinte hat
szorosa, összeállítottam 1907 után is 1916-ig mindazon erdélyi 
helységek névsorát, ahol valamikor hírlap és folyóirat jelent volt 
meg. Ez a nem érdektelen névsor, melyben az évszám az első idő
szaki sajtótermék megjelenési éve, itt következik: 

Magyar nyelvű hírlap és folyóirat jelent meg J J erdélyi városban éf 
községben, úgymint: 

1. Abrudbánya 1892.1 10. Csíkszereda 1849. 
2. Alsószilvás 1911. 11. Deákgyarmat 1887. 
3. Angyalos 1904. 12. Dés 1876. 
4. Bárót 1903. *3- Déva 1877. 
j . Bánffyhunyad 1890. H- Dicsoszentmarton 1892. 
6. Beszterce 1887. «I- Erzsébetváros 1903. 
7. Brassó 1838. l6- Fogaras 1888. 
8. Brád 1902. «7» Gyergyoditró 1886. 
9. Csernátfalu 1906. l 8 - Gyergyoszentmiklós 1898. 

1 Az évszám a helyben megjelenő hírlap első évét jelzi. 
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19. Gyulafehérvár 1861. 38. Petrozsény 1897. 
20. Hátszeg 1903. 39- Piski 1905. 
21. Hétfalu 1906. 40. Segesvár 1899. 
22. Hosszúfalu 1907. 41. Sepsiszentgyörgy 1849. 
23. Kézdivásárhely 1849. 42. Szamosújvár 1888. 
24. Kolozsvár 1790. 43- Szászrégen 1886. 
2 j . Kraszna 1899. 44. Szászsebes 1895. 
16. Lupény 1911. 45- Szászváros 1897. 
27. Maroshévíz 1911. 46. Székelykeresztúr 1904. 
28. Magyarnemegye 1883, 47- Székelyudvarhely 1872 
29. Marosilye 1908. 48. Szilágycseh 1911. 
30. Marosújvár 1904. 49- Szilágysomlyó 1883. 
31. Marosvásárhely i8 j8 . 50. Tasnád 
32. Medgyes 190$. 5i- Torda 1877. 
33. Mócs 1904. 52- Vajdahunyad 190$. 
34. Nagyenyed 1876. $3- Zilah 1877. 
35. Nagyernye 1906. 54- Zalatna 1906. 
36. Nagysármás 1904. 55- Zsibó 1911. 
37. Nagyszeben 1790. 

Csak németnyelvű hírlap vagy folyóirat jelent meg 2 községben: 
Bethlen (héber betűkkel, német). 2. Kistorony (Szeben m.). 

Csak románnyelvű hírlap és folyóirat összesen 4 helyen: 
Balázsfalva. 3. Naszód. 
Nagysajó. 4. Sajósolymos. 

Magyar mellett németnyelvű hírlap és folyóirat is jelent meg f helyen: 
Erzsébetváros. 4. Segesvár. 
Gyulafehérvár. 5. Szaszrégen. 
Medgyes. 

Magyaron kívül románnyelvű hírlap és folyóirat is jelent meg összesen 
7 helyen: 

1. Bánffyhunyad. 
2. Dicsőszentmárton. 
3. Fogaras. 
4. Hátszeg. 

5. Szamosújvár. 
6. Szilágysomlyó. 
7. Vajdahunyad. 

Magyar-, román- és németnyelvű f helyen: 

1. Beszterce. 
2. Brassó. 
3. Kolozsvár. 

4. Nagyszeben. 
5. Szászváros. 

Hírlap, vagy folyóirat jelent meg tehát 61 erdélyi városban és köz
ségben. 

Ezek közül magyarnyelvű hírlap és folyóirat 
Csak magyarnyelvű hírlap vagy folyóirat . 
Csak németnyelvű hírlap vagy folyóirat . . 
Csak románnyelvű hírlap vagy folyóirat . 
Magyar és németnyelvű hírlap vagy folyóirat 
Magyar és románnyelvű hírlap vagy folyóirat 
Magyar, román és német 
Csak német vagy román, de magyar nem . 

55 községben 
37 községben 
2 községben 
4 községben 
j községben 
7 községben 
6 községben 
6 községben 
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Ha a negyedik évtized ugrásszerű emelkedése úgy állott 
volna elő, hogy a nagyobb tiszta magyar városokban a közszük
ségletnek megfelelő arányban növekedett volna a helyi hírlapok 
száma és a kisebbekben, meg a vegyes lakosságúakban megindult 
volna egy jól és gondosan szerkesztett, a város és a vidék érde
keit és szükségleteit híven tolmácsoló újság, akkor lehetne be
szélni üdvös haladásról, egészséges fejlődésről. Beszterce, Dés, 
Déva, Medgyes stb. helyi újságjai, amennyiben és amikor nem 
jelent meg bennük egynél több hírlap, a komoly és egyenletes 
közművelődési haladást tanúsítják. Azt t. i., hogy az értelmiségi 
rétegek törődni kezdtek az iparossággal, a kereskedőkkel, álta
lában az úgynevezett városi polgársággal, s a vidék, a környék 
falvainak műveltebbjeivel s mindnyájan egymással, a közzel. 
Ez a törődés természetesen csak embrionális állapotú volt. Hiszen 
nálunk azonos vagy legalább is rokongondolkozású közép
osztály később, máig se alakult ki. De megindult valamelyes 
törődés, s már ez is nyereség. Biztató jel volt, hogy az értelmiségi 
osztály tagjai nem zárkóztak el már eleve a többitől, hogy lakó
helyükkel nemcsak megélhetési szempontból törődtek, hanem 
mint otthonjukkal, családi meleget, társadalmi örömöket nyújtó 
sajátjukkal is, melynek haladása és öröme nekik is örömöt jelent. 
Nyereség volt, hogy a polgárság kezdett az urakra bizalommal 
nézni, mert a helyi hírlapban is kifejezést nyert a polgári munka 
értéke, városi, sőt nemzetgazdasági fontossága. És tagadhatatlan 
az is, hogy a városokban a komoly helyi újság általában ter
jesztette a közműveltséget, s fokozta a lakosság közművelődési 
fogékonyságát. Nagymértékben hozzájárult a polgári, különö
sen a kisebb hivatalnoki osztály az iparosság és kereskedelmet 
űzők magyarrá vagy magyarbaráttá áthasonulásához. De vájjon 
Mócson kívül Bárót, Hétfalu, Hosszúfalu, Kraszna, Nagysármás, 
Szilágycseh beleesnek ebbe a kategóriába? Hisz ezeknek ma
guknak is, de környéküknek szintén túlnyomóan ősfoglalkozast 
folytató, vegyesnyelvű lakossága van. Olyan, amelyiknek azok 
a bizonyos szépirodalmi és vegyestartalmú helyilapok semmit 
nem nyújthattak, már csak azért sem, mert nem is akartak. Az 
ősfoglalkozast folytató lakosságot magasabbrendű közművelődési 
igényességre kapatni, csak egyenesen az ő számára szerkesztett 
osztály-, ha tetszik, szakújság által lehetséges. Ilyen újság pedig 
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egész Magyarországon a földmívelésügyi minisztérium által ki
adott néplapon kívül csak ritkán és rövid ideig jelent meg, még 
a világháborút közvetlenül megelőző években is. Ismétlem, hogy 
ezek a vidéki hírlapalapítások nem az előfizetők tömeges számán 
alapultak; az ősfoglalkozást űző lakosságra közvetlenül, sem 
mint olvasóra, sem mint előfizetőre, egyáltalán nem is számí
tottak. 

Ha ez így van, ha a vidéki lapok a városi iparos és keres
kedő osztálynál mélyebbre nem eresztettek gyökeret, akkor vi
szont megkérdezhetni, hogy miért kellett Mócsnak újság, kettő 
is? Csernátfalut és Hosszúfalut nem tudta volna kiszolgálni 
Brassó? Hátszeget, Piskit, Brádot, Marosilyét, Vajdahunyadot 
meg Déva? (Lupény és Petrozsény a maga valóban amerikai 
stílusú sajátos bányavilágával és vidékével kivehető.) Mócsnak, 
Nagysármásnak, Bánffyhunyadnak az igényét csakugyan nem 
tudta volna kielégíteni Kolozsvár? Nyilvánvaló, hogy csak a ki
élesedett pártszempont és a nem mindig önzetlen egyéni cél érteti 
meg az erdélyi hírlapirodalom decentralizációját le egészen 
Marosilye kisközségig, melynek még 1910-ben is csak 1440 lakója 
volt s ebből magyar alig több kétszáznál. 

Külön csoportot alkotnak Alsószilvás, Angyalos, Magyar
nemegye, Nagyernye és Zalatna. Ezekben a községekben nem 
hírlapot, hanem szaklapot szerkesztettek. Angyaloson gazdasági, 
Alsószilváson és Magyarnemegyén tanügyi, Nagyernyében alko
holellenes és Zalatnán ifjúsági folyóiratot. Személyes tapasztalat 
alapján tanúskodom amellett, hogy akik e helyeken folyóirat 
szerkesztésére vállalkoztak, éppen ellenkezőleg az említett szer
kesztőtípussal, abszolúte önzetlen munkára vállalkoztak. Ugyan 
mi vitte volna rá azokat a szegény állami tanítókat (mind azok 
voltak a nagyernyein kívül, aki római katolikus pap volt), hogy 
szaklapot szerkesszenek, ha nem kartársaiknak, a népnek, az 
ifjúságnak szenvedélyes szerelme? Használni akartak a köznek 
az önzetlen munka benső jutalmán kívül semmi egyébre nem 
számítva. Legfölebb még egyre. Arra, hogy a végén esetleg anya
gilag is ráfizetnek. Meg is történt. Mennyire más, önzetlen, igazi 
erdélyi típust képviselnek ezek, mint az ügyvédszerkesztők és a 
városi hivatásos és fizetéses újságíró urak! Mert voltak ilyenek 
is. Ha a laptulajdonos főszerkesztő hivatali személyzetének támo-
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gátasát is igénybevéve se tudta összeállítani a lapot, ha ez a munka 
rá nézve akár társadalmi, akár politikai helyzeténél fogva túlsá
gosan kényelmetlennek bizonyult, akkor Budapestről vagy vala-< 
melyik nagyobb központból hivatásos újságírót szerződtetett. 
Ezek a vidéki városba került u. n. hivatásos újságírók állították 
össze a hírlapot. Természetesen a szerkesztő, illetőleg a tulajdonos 
érdekeltségének stílusában. Vagyis befelé nagyjában parancs és 
utasítás szerint, ami elvégre nem lett volna visszatetsző, de kifelé, 
a lapon keresztül negligálva, sőt kicsinyelve mindent és minden
kit, ha nem vágott össze a lap személyi és pártérdekeltségével. 
Ezek a pesti újságírók — igaz — belevittek a vidéki hírlapokba 
is bizonyos elevenséget, szellemeskedő színt, de fokozták a helyi 
társadalomban a súrlódási felületet is felelősség nélkül. Sem ők, 
sem alkalmazóik nem gondolták meg, hogy a pillanatig tartó 
felelőtlen fővárosi szellemeskedés, igazában gúnyos csipkedés, 
mennyire megmérgezi a város és a vidék köz- és társadalmi életét. 
A vidékre leereszkedő hivatásos újságíró a kis vidéki várost és 
társadalmát csak átmenetnek, kirándulóhelynek tekintette. Ezért 
közönyös és érzéketlen maradt a helyi viszonyok távolabbi ala
kulásai iránt. A munkaadónak meg éppen csak a pillanatnyi, az 
adott eredmény és siker lebegett szeme előtt. 

Említettük, hogy a hírlapok szellemi részének egyik bő és 
kényelmes forrása volt a többféle kőnyomatos, másik a barátsá
gos ollózás. Amazok politikai, nemzetgazdasági stb. tartalmú 
vezércikket, második nagyobb cikket s a tárca rovat számára 
meg az irodalmat (vers, novella, irodalmi kérdések) szolgáltatták. 
Az olló adta a hírek rovat nagy részét, amit aztán helyi vonat-
kozásúakkal kiegészített a szerkesztőség, az iroda. De az is ta-
gadhatalan, hogy az elszaporodott újságok fokozták vidéken az 
írói kedvet. Majd minden hírlapnak és vidéknek megvolt a maga 
helyi költője vagy költői, novella, rajz és karcolatírója, humoris
tája. S a tanárság és lelkészi osztály adott tudományos, inkább 
tudományt népszerűsítő cikkeket is. Hozzá kell vennünk még a 
helybeli tanintézetek évmegnyitóin és évzáró ünnepein, a már
cius 15-iki és más helyi, u. n. hazafias ünnepeken elhangzott be
szédeket, esetleg a kerület országgyűlési képviselőjének parla
menti és más beszédeit, a városi, megyei, kaszinói gyűlések, bálok 
referádáit, az esküvői és halálozási híreket, s akkor nagyjából 
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előttünk áll az a négyoldalos politikai, szépirodalmi és vegyes
tartalmú hírlap, melyet hetenként egyszer vagy kétszer pontosan 
kézbesített a levélhordó s amely sokhelyt azonmód érintetlenül 
maradt, máshol meg az elolvasásával öt perc alatt készen volt a 
legnépesebb család is. Hisz tartalmát részben úgy is tudta min
denki, részben pedig igazán nem érdekelte, nem érdekelhette, a 
kőnyomatosból átvett színtelen, általánosságokban mozgó elmél
kedés. A helyi, a házi lírai költő újabb zöngeményeit nem kell 
komolyan venni, olyan, mint az eddigiek. A beszédeket, felolvasá
sokat már úgy is hallották füllel, olvasmánynak nem szórakoz
tató. A báli beszámolók és helyi hírek keltettek legalább pillanat
nyilag érdeklődést. No meg a személyeskedés akár a báli tudó
sításokban, akár a hírek között, a nyilttérben, vagy a politikai 
részben. Ennyiből állt a legtöbb vidéki hírlapnak minden hatása. 

Világos, hogy kicsinységekkel megelégedő, komoly olvas
mányokhoz nem szokott, eltérő műveltségű s az egészséges és egy
séges közszellem kezdő állapotába is alig belépett társadalom
nak, amelyben az elkeseredett pártpolitika mellett csak a nemzeti
ségi kérdés volt a fűtőanyag, magas színvonalú hírlapirodalomra 
nem volt szüksége. Kellett a sok és izgalmas, de nem a céltuda
tosan komoly kevesebb. Ez a betegség nemcsak erdélyi sajátos
ság. Sajnos, egyetemes magyar jelenség. Csakhogy Erdélyben, 
amint a statisztika mutatja, bár valamivel későbben, de annál 
hevesebben lépett fel és annál rombolóbb következményekkel. 
Ügyhogy végeredményében sem a hirtelen magasra ugró számot, 
sem a meglepően messzi lenyúló decentralizációt üdvösnek mon
danunk nem lehet. 

Éppen ezért az ötödik évtized (1907—1917) hat első évének 
csökkenő irányát úgy általános magyar, mint erdélyi viszony
latban alapjában véve egészségesnek tartom. Az 1907-dik évi 
2069, illetve 165 végösszeghez képest volt ugyanis időszaki sajtó
termék. 

1908-ban magyar összesen 2059, apadás 10; erdélyi 154, apadás 11; 
1909-ben magyar összesen 2056, apadás 3; erdélyi 156, gyarapodás 2; 1910-ben 
magyar összesen i68y, apadás 376; erdélyi 122, apadás 34; 1911-ben magyar 
összesen 1588, apadás 97; erdélyi 115, apadás 7; 1912-ben magyar összesen 
1626, gyarapodás 38; erdélyi 120, gyarapodás j ; 1913-ban magyar összesen 
i6jo, gyarapodás 24; erdélyi 122, gyarapodás 2. A hatodik év végén apadás: 
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általános magyar 419, százalékban 22*5. A hatodik év végén apadás: erdélyi 
43, százalékban 26. 

E hat év alatt az általános és erdélyi magyar hullámzás tehát 
meglehetősen azonos és arányos. Ezzel szemben az általános né
met szintén csökken ugyan az általános magyar százalékkal 
(22%), ellenben az erdélyi német helyt áll: 

1908 német összesen 182, erdélyi 18 
1909 „ „ 182, „ 21 
1919 
1911 
1912 
1913 

150» 
Hí. 
138, 
132» 

Ï9 

20 

20 

17 

A hatodik év végén mutatkozó 5 százalékos csökkenés nem 
jelent lényeges változást. 

Ugyané hat év alatt a román statisztika úgy általános, mint 
erdélyi viszonylatban határozott, bár lassan emelkedő irányzatot 
mutat. 

1908 román összesen 37, erdélyi 14 
1909 J5 37. i* 
1910 „ » 4L 19 
1911 „ >, 49. 19 
1912. „ » 39» „ 20 
1913 >» 39. 19 

A nagyobb és magyarabb városok (Kolozsvár, Marosvásár
hely, Székelyudvarhely) társadalma és hírlapirodalma adta a fő
városi mellett és után a közelebbi ösztönző, de egészségtelen pél
dát á heves és éles politikai pártharcokra, s ezeknek folytonos 
hírlapi tárgyalására. Az éles pártszínezetű hírlapirodalom hirte
len nőtt sűrú bozótjában bőven tenyészett az egyéni haszon, 
amelyet elkendőzött a pártérdek s amely éppen azért tudott 
gyakran a műveltség és hazafiság jelszavaiba öltözködve, önér
zetesen, érdemekre, önzetlen és nélkülözhetetlen szolgálataira 
hivatkozni. Egyáltalán nem azt mondom, hogy minden hírlap 
kloáka volt. Azt sem, hogy a szerkesztők, a hírlapírók egyénileg 
immorálisok voltak. Csak annyit, hogy a közélet egészségtelen 
volt, telve különböző bacillusokkal, hogy beteg volt a magyar 
társadalom és közélet, Erdélyben inkább, mint másutt. Tehát 
hírlapirodalma és hírlapírói sem voltak és lehettek mentesek a 
fertőzéstől. Talán ott legkevésbbé, ahol legélesebb volt a politikai 
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harc, s ahol ennek következtében legtöbb hírlap jelent meg: a 
nagyobb magyar városokban. 

De legyünk igazságosak, s ne feledjük e korszak hírlapiro
dalmának érdemeit se. Ide tartozik az, hogy ez a hírlapirodalom 
rákényszerítette, mintegy szuggerálta olvasóira a közügyekkel 
való állandó és közvetlen foglalkozást, azok kritikai nyilvántar
tását, fokozta a polgári, társadalmi és politikai jártasságot. Nem 
műveltséget mondok, mert ez csak az esetben volna egészen találó 
fogalom, ha a közügy mindig valóban közügy volt volna. 

A közügyeknek folytonos nyilvántartása a hírlapirodalom
nak elemi kötelessége. A nemzetnevelés eszményéhez viszonyítva 
azonban a puszta kritikai nyilvántartás csak a kezdet kezdete s 
alkotó, teremtő munka nélkül üres demagógiává fajulhat el. A ma
gyar és erdélyi hírlapirodalomban a hajlamosság tünetei kivált az 
ezeréves ünnepségek után jól felismerhetők. Hírlapirodalmunk te
vékenysége, szerencsére, mégsem merült ki teljesen a negatív kri-
tizálgatásban. Az alkotómunkát, ha a kormányzat, ha egyesek 
vagy társaságok hozták létre, megbecsülte. Sőt maga is alkotott. 
Ilyen alkotás az Emke, az erdélyi magyarságnak ez a szépen ki
fejlődött közművelődési védő hálózata. Erdélyi hírlapírók agyá
ban fogant meg az eszme s az erdélyi hírlapirodalom az édes
anya gondjával becézgette a csecsemőt felserdüléséig. Hasonló
képen erdélyi, újságírással is foglalkozó költők szervezték meg 
hírlapi úton az Erdélyi Irodalmi Társaságot, az erdélyi magyar
ság vezető irodalmi egyesületét, amely a maga akadémikus jelle
gével régebben is tekintélyes intézet volt. Az impériumváltozás 
után pedig irodalmat irányító és vezető fontossága sokszorosan 
nagyobb hivatást és kötelességet jelent. Érdeme továbbá 
az erdélyi hírlapirodalomnak, hogy a magyar irodalom, 
tudomány, művészet nagyjainak tiszteletét és kultuszát min
denkor és lelkesen ápolta, terjesztette és a helyi közművelő
dési törekvések sikerét nagyban előmozdította.1 S az sem kicsiny-
iendő, hogy e hírlapok hasábjain nemcsak a fűzfalírikusok légiója, 
hanem később igen érdemesnek és értékesnek bizonyult írók meg-

1 A tisztán tudományos tartalmú időszaki sajtótermékeket (folyóirato
kat) a mű második, a tudományos életet tárgyaló része fogja ismertetni — 
külön fejezetben. Hasonlókép külön fejezet ismerteti a tisztán szépirodalmi 
közlönyöket is — a mű harmadik, az irodalommal foglalkozó részében. 
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tehették az első szárnypróbálgatást. Igaz, hogy az első siker 
aztán a vidéki tehetségeket mind Kolozsvárra s onnan fel Buda
pest felé terelgette. (Pl. JAKAB ÖDÖN, R É T H I LAJOS, VERSÉNYI 
GYÖRGY. E két utóbbi, ha már hamarabb nem lehetett, a hiva
tali nyugalomba helyezés után költözött Budapestre.) 

Az érdemesebb hírlapírók névszerint való felsorolása és mél
tatása túlságosan felduzzasztaná e vázlatos összefoglalást. De a 
K. PAP MIKLÓS, CSERNÁTONI GYULA, PETELEI ISTVÁN, K E R E 
KES SÁMUEL, TÖRÖK BERTALAN, SEBESS DÉNES, DÉSY ZOLTÁN 
és annyi más érdemes név közül külön kell kiemelni BARTHA 
MiKLÓst és SZÁSZ BÉLÁt, mint az erdélyi hírlapírók hiánytalan 
típusait. Eszes, széles műveltségű és nem közönséges tehetséggel 
megáldott férfi mindkettő. Meg nem ingó szívóssággal, kifogy
hatatlan ötletességgel, fanatikus elszántsággal, a diadalra szomjas 
harcos fürgeségével forgatják a tollat mint hírlapírók s irányítják 
a lapot mint szerkesztők. Stílusuk színes és csillogó, logikájuk 
éles és kifogyhatatlanul leleményes. Érzés- és gondolatviláguk 
telve van emberi, polgári és hazafiúi eszményekkel, a szépnek, a 
jónak, a szentségesnek forró szeretetével és személyesen átélt, s 
azért törhetetlen hitével. De mindezeknél és mindenkor erősebb 
volt bennük a pártember. Mindenből engedtek, mindenről meg 
lehetett őket győzni. De BARTHÁT nem függetlenségi, SZÁSZ 
BÉLÁt meg szabadelvűpárti álláspontjának tévedéséről. 

Szintén túllépnők e tanulmány vázlatosan összefoglaló kere
teit, ha csak a legérdemesebb lapokat (Brassói Lapok, Kelet, 
Magyar Polgár, Újság — ez utóbbi három megjelent Ko
lozsvárt —, Székely Lapok — megjelent Marosvásárhelyt —, 
Székely Nemzet — megjelent Sepsiszentgyörgyön —, Közérdek — 
Nagyenyed, Közművelődés — Gyulafehérvár) akarnók egyen
ként ismertetni. Itt is csupán kettőt említünk meg. Az Ellenzéket 
és az Erdélyi Hírlapot. Mindkettő Kolozsvárt jelent meg, az erdé
lyi magyar szellemi életnek s így a hírlapirodalomnak is mindenkor 
legelevenebb középponti városában. Az Ellenzéket BARTHA M I K 
LÓS alapította 1878-ban. A lap alapító-szerkesztőjének harcos 
ellenzéki szellemét tükrözte vissza minden sorában. Irányzatossága 
tagadhatatlan. De a magyar érdekeket annyi elevenséggel, olyan 
friss éberséggel és legtöbbször színes, kifejező magyar szóval 
védte, terjesztette, hogy kivált vidéken még a legkormánypártibb 
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házakban is csak az Ellenzéket, vagy az Ellenzéket is olvasták. 
Kétségtelen, hogy a kiegyezés után írókra és közönségre legnagyobb 
hatást gyakorló hírlap Erdélyben az Ellenzék volt és maradt még 
a BARTH A MIKLÓS halála után is. Megszakítás nélkül ma is fenn 
áll s megülte félszázados jubileumát. A POSTA BÉLA egyetemi 
tanár és társai alapításában és szerkesztésével 1906-ban megindí
tott Erdélyi Hírlap minta hírlap volt, melynek párjára nem aka
dunk a mi újságirodalmunk történetében. A tények nyilvántartá
sában őszinte becsületességgel tárgyilagosságra törekedett. A tények 
értékelésében pedig ha volt is irányzatosság, mégis nem ismerte a 
felelőtlen demagógiát. Munkatársainak minden sorából kiérzett 
a komolyság, a tudományos és nemzeti lelkiismeretesség. Napilap 
volt, de a napi eseményeket nem a pillanatnyi érdekhajhászat, 
hanem az örök nemzeti szempontjához mérte. Az Erdélyi Hírlap 
a nemzetiségi kérdést is legtudatosabb állandósággal tárgyalta. 
Kiváló munkatársai, állandó rovatvezetői s mindenütt megbíz
ható tudósítói voltak. Felülbírálás nélkül semimt sem közölt, csak 
azért, mert beküldték, mert érdekesnek látszott. Viszont egy sor
nyi ingyen munkát nem kívánt. Két évig jelent meg. Szellemi és 
anyagi szolidsága versenyezni tovább nem tudott. 

A kezdetben csak Kolozsvárt, s csak halkan és félénken meg
szólaló hírlapirodalom szinte pangásnak nevezhető háromévtize
des élet után a negyedik évtizedben hirtelen megsokasodva Erdély
szer te hallatta élénk, olykor vivótőrpengéshez hasonlóan élesen 
kiáltozó, olykor szürke madárcsevegéshez hasonló hangját. Az 
ötödik évtized utolsó négy évének pontos adataihoz nem tudtam 
hozzájutni. Az országos statisztika számszerű csökkenést mutat. 
Az 1906-ik évi 2292 abszolútszám hét év alatt, 1911-re fokoza
tosan 1588-ra szállott alá. Valószínű, hogy a világháború a lét
számon nem sokat változtatott. A számszerű apadás az erdélyi 
magyar hírlapirodalomban is megállapítható. Az elkeseredett 
pártküzdelem a koalíciós kormány lemondása után valamennyire 
elült, hevességéből veszített. Ennek következtében a marosvásár
helyi 19, csíkszeredai 8, s a mócsi 2 hírlapból több megszűnt, s 
ugyanannyi új nem keletkezett helyükbe. De valószínű, sőt bizo
nyosan tudom, hogy az erdélyi hírlapok decentralizáltsága, terü
letileg nem csökkent egészen a világháború végéig. 

A világháború s az azt követő közhatalomváltozás aztán a 



AZ ERDÉLYI IDŐSZAKI SAJTÓ 65 

térképet lényegesen összeszűkítette, amennyiben 1919—1923 kö
zött (csak a történeti Erdély területét véve tekintetbe) 23 helyen 
jelent meg (Bukaresten kívül) magyarnyelvű újság, úgymint: 

Nagyenyed. 
Petrozsény. 

15 Piski. 
Segesvár. 
Sepsiszentgyörgy. 
Szászváros. 
Székelykeresztúr. 

20 Székelyudvarhely. 
Szilágysomlyó. 
Torda. 
Zilah 

Hagymásbodon (tanügyi), Nyárádszereda (egyházi), Piski (ker
tészeti) és Segesvár (színházi) újságja időközben megszűnt. De a 
régi Erdély 19 különböző városában ma is megjelenő hírlapiro
dalom a Temesvárt, Aradon, Nagyváradon és Mármarosszigeten 
megjelenőkkel együtt bőségesen ellátja a romániai magyarság hír
lapi szükségleteit. Szó sem lehet arról, hogy a romániai magyar
ságnak nincs elegendő számú hírlapirodalma. 1919—1923 között 
pl. 330 időszaki sajtótermék jelent meg, ebből a régi, a történeti 
Erdélyre esett 175.1 Inkább azt lehetne és kell felpanaszolni, hogy 
ma sincs igazi vezető hírlap. Van több tekintélyes, de nincs egy, 
legföljebb kettő, amelyik egyfelől mint a romániai magyarság hi
vatalos közlönye, másfelől, mint valamennyinél gondosabban 
céltudatosabban szerkesztett, s így tartalmilag is magasabb szín
vonalú, országos tekintélyű és általánosan elterjedt kellene, hogy 
legyen. Pedig el kell ismerni, hogy erre a lehetőség megvolt és 
megvan. A román sajtótörvény alapjában véve megadja és biz
tosítja a teljes sajtószabadságot, új lap indítása elé akadályokat 
nem állít, és a vélemény szabad nyilvánítását, kivéve az időlege
sen hadiállapotban levőnek minősített területeken (ahol persze 

1 Az itt közölt adatokat a GYÖRGY LAJOS statisztikai művéből vettem: 
A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje (1919—1923)» Erdélyi Iro
dalmi Szemle, 1924, 239—2J7. 1. s külön is Kolozsvár, 1924. 

Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet. 5 

Brassó. 
Csíkszereda. 
Dés. 
Déva. 

5 Dicsőszentmárton. 
Gyergyószentmiklós. 
Gyulafehérvár. 
Hagymásbodon. 
Kézdivásárhely. 

10 Kolozsvár. 
Marosvásárhely. 
Nyárádszereda. 
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szigorú cenzúra áll fenn) általában megengedi.1 De új alapítás 
nélkül is lehetett és kellett volna egy magasszínvonalú, hivatalos 
jellegű, s így országos elterjedtségre hivatott hírlapot kifejleszteni 
valamelyik régiből. Ugyanis a 175 erdélyi időszaki sajtótermék 
között 57 van olyan, amely 1919 előtt keletkezett volt. És az 
átjött lapok között van olyan, amely 1933-ban hatvanötödik 
évfolyamát járja: Szamos (Szatmárnémeti) a kolozsvári Ellen
zék pedig az ötvenötödiket. 

Az 1849-ben új politikai viszonyok közé jutott erdélyi ma
gyarságnak a hírlapirodalom terén mindent újra kellett kezdenie, 
mert a megelőző korszak viszonylag eléggé fejlett és színvonalas 
hírlapjai közül egy se tudott életben maradni s az új korszakba 
is átjönni. A hetven év múlva ismét új politikai viszonyok közé 
került erdélyi magyarság azonban az újrakezdés tapogatózó és 
erővesztegetéssel járó tétovázása alól fel volt mentve. A megelőző 
korból átjött 57 hírlapjának olyan tisztes múltja s a közösség 
lelkéig is leható olyan erős gyökérszálai voltak, hogy időszaki saj
tónk az átmenet zimankós időjárását ki tudta állani annyira, 
hogy az erdélyi, a romániai magyarság idevágó igényeit ez a 
hírlapirodalom számban teljesen, tartalomban is mindenkor, ha 
nem is kifogástalanul, de tisztességgel tudta és tudja kielégíteni. 

Ez is jelentős érdeme e korszak hírlapirodalmának. 

KRISTÓF GYÖRGY. 

1 Hogy a gyakorlatban a sajtószabadság és véleménynyilvánítás sza
badsága hogyan érvényesül Romániában a szerző által „időleges"-nek jel
zett, hadiállapotban lévőnek minősített területeken, amelyek közé természe
tesen a Magyarországtól elcsatolt részeket kell elsősorban érteni, az alábbia
kat jegyezzük meg. Az impériumváltozás óta Erdélyben életbeléptetett cen
zúrát csak az 1928. november 20-i 2849. sz- miniszterelnöki rendelet függesz
tette föl. Rövid ötévi sajtószabadság után 1933. december 30-án az 1544. sz. 
minisztertanácsi határozat ismét az egész Romániára elrendelte a cenzúrát, 
amely ma is változatlan szigorral van életben s odáig megy, hogy a törté
nelmi országrészek (Erdély, Bánság stb.), továbbá a városok, községek, folyók, 
hegyek, utcák, terek magyar elnevezésének a használatát nemcsak a lapok, 
folyóiratok szövegében, hanem a lapok címében sem engedi meg és magyar 
napilapokat és folyóiratokat címük, illetve nevük megváltoztatására kény-
szerített azzal az indokolással, hogy címükben magyar földrajzi meghatározás 
szerepel. A szerkesztő. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

BAJZA JÓZSEF f 
1885—1938. 

Súlyos veszteség érte 1938. január 8-án a magyar tudományos 
életet. Délelőtt 11 órakor nagy lelkierővel viselt, rövid, de fájdalmas 
betegség után BAJZA JÓZSEF egyetemi tanár íróasztala mellett meghalt. 
Ügy halt meg, mint kötelességét teljesítő hős katona. Az egészségét 
aláásó gyilkos kór már hatalmába kerítette törékeny szervezetét, de ő 
még ott állt tudományos munkahelyén, íróasztalánál az utolsó pilla
natig, telve tervekkel és munkakedvvel, míg a halál ki nem ütötte 
kezéből a tollat. 

BAJZA JÓZSEF elvesztése súlyos csapás a Magyar Könyvtárosok és 
Levéltárosok Egyesülete s a Magyar Könyvszemle számára is. BAJZA 
tiszteleti tagja volt Egyesületünknek, melynek működését érdeklődéssel 
kísérte. A Magyar Könyvszemlének 1912 óta volt munkatársa s ha 
írásai nem szerepeltek is sűrűn folyóiratunk hasábjain, mindig komoly 
mondanivalót közöltek. Emlékét kegyelettel őrizzük s adjuk át az 
utánunk következőknek. 

BAJZA JÓZSEF 1885. január 31-én született a biharmegyei Fugyi-
vásárhelyen. Nagyapja, JÁNOS, testvéröccse volt az író BAJZA JÓZSEF-
nek, kinek a kései unokaöccs maradandó emléket emelt életrajza meg
írásával. Bajza egyetemi tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészeti 
karán végezte. 1906-ban szerezte meg a bölcsészettudori címet s a 
következő évben megszerezte a középiskolai tanári oklevelet is. A ki
tűnő előképzettségű és nagy reményekre jogosító BAJZA 1906-ban mint 
gyakornok lépett az Országos Széchényi Könyvtár kötelékébe, ahol 
előbb a nyomtatványi osztályra, majd kevéssel utóbb a kézirattárba 
osztották be. 1910-ben neveztetett ki segédőrré. 1913-ban németországi 
tanulmányúton volt, mikor is a drezdai, lipcsei és berlini könyv
tárak kézirattári berendezését tanulmányozta. 1915 elején lett segédőr 
s a következő évben áttétetett a nyomtatványi osztályra. Itt az osztály 

5* 
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igazgatója a külföldi folyóiratok és újságok gondozását bízta rá. 
1919. január i-én neveztetett ki igazgatóőrré s amikor 1923-ban az 
Országos Gyüjteményegyeteni megszerveztetett, február 6-án a VI. 
fizetési osztályba nevezték ki. 1919 őszén átmenetileg a külügyminisz
tériumba osztatott be szolgálattételre, ahol rá a béketárgyalások alatt 
mint a délszláv ügyek elismert szaktekintélyére volt szükség. 1920. 
augusztus i-én került vissza a Széchényi Könyvtárba, ahol ekkor a 
hírlaptár vezetésével bízták meg. Ö indította meg a hírlaptár bekö-
tetlen anyagának feldolgozását s hozta tető alá az 1848/49-es hírlap
anyag végleges rendezését. A könyvtártól 1923 júniusában vált meg, 
amikor a budapesti egyetem horvát irodalmi tanszékére távozott. 

A fiatal BAJZA JÓZSEF irodalomtörténeti és magyar nyelvészeti 
kérdések iránt érdeklődött. 1906-ban megjelent első tanulmányai 
KiSFALUDi SÁNDORral, a nyelvújítással és a kuruc elbeszélő költészet
tel foglalkoztak. 1908-ban már behatóan foglalkozott nagyapja test
vérének, az író BAJZÁNAK életével és munkásságával s 1911-ben BAJZA 
JózsEFről írt életrajzával az Akadémia Ipolyi-pályázatán pályadíjat 
nyert. Bár érdeklődését az irodalom- és a nyelvtudomány iránt később 
is megőrizte, főérdeklődése az 1910-es évek elején a horvát, illetve a 
délszláv kérdés felé fordult. THALLÓCZY LAJOS hívta fel figyelmét a 
délszláv kérdéskomplexumra s ettől kezdve egész haláláig ennek a 
tárgynak szentelte érdeklődése és munkakészsége zömét. 1913. szep
tember 25-én jelent meg első cikke a „horvát válság"-ról a Magyar 
Hírlap hasábjain, amelyet még ebben az évben három másik cikk kö
vetett. Ettől kezdve állandóan a kérdés ütőerén tartotta figyelő kezét 
és se szeri se száma a kérdés különböző fázisairól beszámoló publicisz
tikai cikkeinek, tanulmányainak. Amikor 1923-ban elfoglalta tanszé
két, egész idejét kedvenc horvát irodalmi, történeti és politikai tanul
mányainak szentelhette. Ritkán írt a saját neve alatt, amelyet nevének 
az író őse nevével való egyezése indokolt. Irodalomtörténeti tanulmá
nyait többnyire Szűcsi JÓZSEF névvel jegyezte még a Könyvszemlé
ben is, publicisztikai munkásságának java pedig dr. BATTHORYCH 
KORNÉL álnév alatt jelent meg. 

A Magyar Könyvszemlében első kis közleménye 1912-ben jelent 
meg „Adat a legrégibb magyar nyomtatványok történetéhez" címmel. 
Következő cikke 1915-ben jelent meg folyóiratunk hasábjain. Ez a 
vezető helyen közölt tanulmánya MADÁCH iMRÉnek az Országos 
Széchényi Könyvtárban őrzött könyvtárát ismertette. 1917-ben ismét 
tanulmányt közölt a Magyar Könyvszemle BAJZA tollából. Ezt a cik
ket már újabb irányú érdeklődése irattá meg vele s a tanulmány a 
Széchényi Könyvtár balkáni feladataival foglalkozott. 
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Folyóiratunkkal való kapcsolata egyetemi tanárrá történt kineve
zése után sem szakadt meg. Az 1923-as évfolyamban még BAJZA 
JÓZSEF búcsúztatta el MELICH JÁNOST, aki ekkor került a könyvtár 
éléről az egyetem szlavisztikai tanszékére. 1926-ban és 1929-ben jelent 
meg folyóiratunkban BAJZA JÓZSEF nagy bibliográfiai gyűjtésének két 
része „Adalékok Montenegro magyar könyvé szeléhez" címmel. A kö
zel ötven lapos könyvészet kimerítő és igen hasznos tárháza a 
magyar-montenegrói irodalomnak. Ezután 1931-ben jelent meg írása 
a Magyar Könyvszemlében. Ez alkalommal ANDRIC, NIKOLA: Katalog 
Zabavne Biblioteke című jegyzékét ismertette, rámutatva arra, hogy 
ebben az 500 kötetes horvát szépirodalmi sorozatban mely magyar 
írók kerültek a horvát olvasó közönség elé. Utolsó ismertetése a tavaly 
felelevenített III-ik folyamú Magyar Könyvszemlében jelent meg 
(1937), mikor is BREYER MIRKO: Südslavische Kara et Rarissima című 
művet mutatta be a magyar közönségnek. 

Amidőn 1923-ban folyóiratunk hasábjain GORIUPP ALISZ a volt 
kollegák nevében búcsút vett a távozó BAJZA JózsEFtől, ily szavakkal 
emlékezett meg róla. „Ügyszeretete, széleskörű szakismeretei, köz
ismert tapintata egyaránt kivívták feljebbvalói és tisztviselőtársai be
csülését, elismerését és szeretetét. Igazgatói — ép e tulajdonságainál 
fogva — értékes támaszt leltek benne s különösen az utóbbi években 
nem volt jelentékenyebb ügy, melyben megkérdezése nélkül döntöttek 
volna. Bár a könyvtár igazgatásában való részvétel s könyvtári teendői 
nagyon is igénybe vették, BAJZA mindig talált időt, hogy tisztviselő
társainak tanáccsal és tettel hivatali, sőt gyakran magánügyeiben is 
segítségére legyen. Valamennyiünk osztatlan öröme kísérte a tudomá
nyos ambícióinak jobban megfelelő egyetemi kathedrára, mégis nehe
zen búcsúzunk tőle. Tudjuk, érezzük, hogy távozása érzékeny veszte
sége mind könyvtárunknak, mind nekünk, barátainak és társainak." 

Az azóta elmúlt tizenöt év e szavak melegét és igazságát semmi
vel sem tompította el s így tudjuk csak igazán felmérni, hogy mit 
veszített BAJZA halálával barátainak, volt munkatársainak szerető 
köre, egyesületünk és folyóiratunk. 

BAJZA nemcsak tisztviselője volt 17-éven át az Országos Szé
chényi Könyvtárnak, de egyik állandó gazdagítója is, aki ép oly szere
tettel gazdagította adományaival a könyvtárat, mintha az nemcsak 
munkahelye, hanem igazi otthona, saját könyvtára lett volna. Valóban 
azután is állandóan visszajárt volt munkahelyére, egykori kollégái 
közé, amikor onnan fennebb ívelt pályája tovább emelte. Alakját 
ismerte mindenki a könyvtárban s kedves, kicsit fanyar, élcelődésre 
mindig kész, nevetős kedve, sajátos testtartása és mozgása élénken 
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hiányzik közülünk, könyvtárunkból, amelyhez elszakíthatatlanul tar
tozott. 

Az ür, amit lelkünkben hátrahagyott betölthetetlen, de alakja 
emlékezetünkben és kegyeletünkben tovább is élni fog. 

ASZTALOS MIKLÓS. 

Egy magyar humanis ta glosszái E r a s m u s Adagia-jához, 
A közelmúltban a Fővárosi Könyvtár a bécsi Gilhofer & Ranschburg 
cégtől ERASMUS ROTTERDAMUS Adagia-jínak ALDUS műhelyében ké
szült 1508. évi kiadását vásárolta meg. (ERAISMI ROTTERDAMI Ada~ 
giorum Chiliades Trés Ac Centuriae Fere Totidem. Venetiis in aedibus 
Aldi Mense Sept. MDVIII . 40 . 249 ff.) A mű elsősorban azért keltette 
fel a könyvtár érdeklődését, mert előzéklapján olvasható kézirati be
jegyzés szerint a magyar P E L E I TAMÁS tulajdona volt, aki a könyvet 
Budán vette. A szurágott, de különben teljesen ép, egykorú borjúbőr 
kötésbe kötött könyv számos más helyén részben önálló, de leginkább 
az Adagia szövegéhez kapcsolódó kézirati bejegyzéseket találunk, 
amelyek elárulják, hogy P E L E I izig-vérig ERASMUS szellemi köréhez 
tartozott. A glosszák ismertetéséről és P E L E I TAMÁsnak a magyar 
erasmisták sorába való beállításáról a Fővárosi Könyvtár igazgatója 
a Könyvtár kiadványaiban fog gondoskodni. K. B. O. 

Közkönyvtárból kölcsönvett könyvek sürgetése a XVIII. szá
zad végén. A közkönyvtári könyvkölcsönzés a XVIII . század végén 
még a kivételek közé tartozott, mert a közkönyvtár nem teljesí
tett közművelődési feladatokat, s éppen ezért a kölcsönzött könyvek 
sürgetése terén nem alakulhatott ki megfelelő könyvtári gyakorlat, ha
nem adott esetben a közigazgatási hatóságokat kellett e célra igénybe 
venni. Ilyen közigazgatási hatósági eljárásra találtunk példát MARTI
NOVICS IGNÁC esetében, aki 1791-ig a lembergi egyetem tanára volt s 
minthogy ottani tanszékének feladása után az egyetemi természettani 
intézet könyvtárának több könyve nála maradt, a galíciai gubernium 
tett lépéseket azok visszaszerzésére. 1791. december 13-án ugyanis a 
galíciai gubernium átírt a magyar helytartótanácshoz s megsürgette 
azon könyvek visszaadását, melyeket MARTINOVICS a lembergi termé
szettudományi intézet könyvtárából elvitt. Az átirat az elvitt köny
vek jegyzékét is közli, amely jegyzék szerint kizárólag matematikai, 
természet- és vegytani munkákról volt szó, amely munkák MARTI
NOVICS érdeklődési köréhez tartoztak. Nem állapítható meg az átirat
ból, vájjon elismervény ellenében kikölcsönzött könyvekről volt-e szó, 
avagy a nevezett intézet könyvállományának felülvizsgálata közben 
állapították meg a hiányt, s minthogy az intézet MARTINOVICS fel
ügyelete alatt állott, rajta követelték a hiányzó könyveket. Lemberg-
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ben úgy tudták, hogy MARTINOVICS selmeci bányatanácsos lett, ezért 
fordult a gubernium a magyar helytartótanácshoz. A valóságban azon
ban a sürgetés idején MARTINOVICS már bécsi lakos volt s a császári 
udvarban kapott vegyészi alkalmazást. 

A magyar helytartótanács abból indult ki, hogy MARTINOVICS pap 
s mint ilyen az esztergomi érsek joghatósága alá tartozik. Ez alapon 
a galíciai gubernium megkeresését 1792. január 7-én a prímásnak kül
dötte át s felkérte, hogy a jegyzékben felsorolt könyveket a Pesten 
tartózkodó MARTiNOVicstól (Pestini diversante) szerezze vissza. (Hely
tartótanácsi levéltár: Dep. politico-litter. anni 1792. fons 12. pos. 2.) 
A prímás hely nőkét, KONDÉ MIKLÓS püspököt, bízta meg az ügy el
intézésével, aki március 6-án azt jelentette, hogy MARTINOVICS Pesten 
lakó fivérétől sikerült megtudnia (apud quem Pestini habitaverat) 
MARTINOVICS bécsi címét s még január 28-án levélben felszólította a 
könyvek visszaadására, választ azonban nem kapott. Ezt a prímás 
1792. március 20-án jelentette a helytartótanácsnak, a helytartótanács 
pedig a galíciai guberniumnak. (Helytartótanácsi levéltár: Dep. poli
tico-litter. anni 1792. fons 12. pos. 16.) Kevéssel utóbb megérkezett 
MARTINOVICS válasza a sürgetésre, de nem az egyházi főhatósághoz, 
hanem a helytartótanácshoz intézte azt. Ahelyett, hogy a sürgetésre ér
demleges választ adott volna, 1792. április 26-án kelt levelében erélyes 
hangon óvást emelt az ellen, hogy őt bármely magyarországi hatóság 
felelősségre vonja. Indokolásul azt hozta fel, hogy tíz esztendő előtt 
lembergi polgár lett s a lembergi egyházmegyéhez tartozik (decem an-
norum spatio civis evasit Leopolitanus et archidioecesi huius urbis ad-
numerari meruit). Kifogást emelt az esztergomi érsek illetékessége ellen 
azért is, mert tisztán polgári ügyről van szó s a papok polgári ügyei 
polgári hatóság elé tartoznak (clericus in negotiis profanis tantummodo 
ad forum civile pertineat), amint ezt az egyetemen használt tankönyv 
is igazolja. De nem lenne illetékes a magyar helytartótanács az eset
ben sem, ha a gubernium átiratának megfelelően selmeci bányatanácsos 
lenne, mert akkor is a bécsi udvari kamara joghatósága alá tartoznék. 
Végül nyomatékosan hangsúlyozza, hogy semmiféle magyar hatóság 
illetékességét nem hajlandó elismerni (me declaro, quod nullám pro me 
agnoscam in Hungária jurisdictionem). Levelét mint a hit- és bölcsé
szettudományok doktora, királyi tanácsos és II . LIPÓT császár nyugal
mazott vegyésze (pensionatus olim imperatoris Leopoldi II . chemicus) 
írta alá, a sürgetett könyvekről azonban egyetlen szóval sem emléke
zett meg. (Helytartótanácsi levéltár: Dep. politico-litter. anni 1792. 
fons 12. pos, 18.) De a galíciai guberniumot sem értesíthette a könyv
vek hollétéről, mert ugyanazon gubernium 1792. szeptember 12-én új-
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ból átírt a magyar helytartótanácshoz a könyvek visszaszerzése tár
gyában, mire a helytartótanács röviden azzal válaszolt, hogy MARTI
NOVICS nem tartózkodik az országban. (Helytartótanácsi levéltár: Dep. 
politico-litter. anni 1792. fons 12. pos. 27.) 

Az ügy figyelemreméltó része MARTINOVICS álláspontja a magyar
országi hatóságok illetékességével szemben, amit 1795. évi felségsértési 
perében is képviselt. (FRAKNÓI: Martinovics összeesküvése }iy. L). 
Fraknói ezt úgy magyarázta, hogy „aggaszthatá a magyarországi bün
tetőtörvények szigora" (318. 1.), pedig ez az előadottak szerint egy
általában nem befolyásolta MARTiNOVicsot. 

GÁRDONYI ALBERT-

Ismeretlen Verseghy-kéziratok az Országos Széchényi Könyv
t á rban , Az Országos Széchényi-Könyvtár hírlaposztályán régóta őriz
nek egy folyóiratkötetet, az „Uránia" első évfolyamának harmadik 
kötetét, melynek lapjai a margón és a sorok közt tele vannak írva 
összefüggő verses és prózai szövegekkel. A bejegyzések szerzője isme
retlen volt és kilétére vonatkozólag, úgy látszott, nincsen is támpont 
a szövegekben, sem magában a kéziratpapirosként használt folyóirat
példányban. 

A megfejtést a véletlen szolgáltatta. Történetesen egy másik ha
sonló módon teleírt könyv került kezünkbe, VERSEGHY FERENC név
telenül megjelent „Mi a' poézis?" (Buda, 1793) c. művének egy pél
dánya, mely hasonlóképen már régen, 1900 óta (Kézirattári növedék-
napló sz. 1900/15. Jelzete 603. Oct. Hung.) a Könyvtár birtokában 
van, szennylapján pedig ez a feljegyzés olvasható: „A bejegyzések 
VERSEGHY saját kézírása, HALMY GYULA tanárjelölt úr állítása szerint, 
ki VERSEGHYnek kéziratát ismeri". A feljegyzés S. Gy.-től — nyil
ván SEBESTYÉN GYULA — származik. A két kézirat írása teljesen 
egyezik; nemcsak a betűik és az egész íráskép, hanem a fakó, rossz 
tinta színe és az a mód is, ahogy az írás a nyomtatott szöveg által 
üresen hagyott lapszéleken és sorközökben elhelyezkedik. Kétségtelenné 
vált, hogy ha S. GY. gyanúja jogosult, akkor mindkét kézírás a V E R -
SEGHvé, mégpedig mindkettő ugyanabból az időből. Meg kell jegyez
nünk, hogy a „Mi a' poézis?"-bzn olvasható szöveg maga is — össze
függő értekezés „Pbilológiabéli jegyzések a' Magyar Nyelvrül" cí
men — VERSEGHY mellett vallott, valamint az is, hogy a nyomtatott 
szöveg versei számos helyen kéziratos javításokkal vannak ellátva. 
Az „Uránia"-he\i kézirat szövegei szintén VERSÉG H Yre utalnak. 
A versek, melyeknek szerzősége rövid úton megállapítható volt, 
VERSEGHY alkotásai. Ennyi támponttal természetesen nem érhettük be. 
Kézirattárunk szegény VERSEGHY-kéziratokban, s azok is csak hasonló-
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ságot, de nem azonosságot mutattak. Nyilván más időből származnak 
mint a problematikus anyag. Jobb bizonyíték híjján ugyan, ez az erős 
és tipikus hasonlóság is elegendő lett volna az identifikáláshoz, de 
döntő és kétségtelen bizonyítékot szolgáltattak VERSEGHYnek az Aka
démián őrzött úgynevezett brünni kéziratai, melyeket a MARTINOVICS-
összeesküvésben való részesség miatt elítélve, brünni fogságában írt. 
(Régi és újabb magyar írók, 8° 31. sz.) E két kötet kézirat hajszálra 
egyezik a mienkkel. Ez az egyezés arra a kérdésre is választ ad, mi 
vihette rá a két kötet tulajdonosát arra, hogy könyveivel ilyen bar
bárnak tűnő módon bánjék, kéziratpapirosként használva azokat. 
A fogoly nyilván nem volt bővében a papirosnak és kénytelen volt 
könyveit is föláldozni. E feltevés irodalmi megerősítése SÁGHY 
FERENC VERSEGHY-életrajzában olvasható, Verseghy Ferenc marad
ványai és élete, 1824. 152. 1.: „könyveit különféle jegyzetekkel beírta". 
(V. ö. CSÁSZÁR ELEMÉR: Verseghy Ferenc élete és müvei, 1903. 
162—3. 11.) 

Mindkét kötet tehát kétségtelenül VERSEGHV FERENCnek fogságá
ban írt kéziratait tartalmazza. Provenienciáját, sajnos, nem lehetett 
kideríteni. A „Mi a' poézis?" 1900-ban tétetett át a kézirattárba a 
nyomtatvány-osztálytól; hogy oda miként került, ismeretlen, mint
hogy már az első növedéki napló fölfektetése előtt ott volt. Ugyanez 
a helyzet az „Uránia" körül is. (Most áttétetett ez is a kézirattárba. 
1937/42. naplószám alatt, jelzete 994. Oct. Hung.) CSÁSZÁR ELEMÉR 
»zerint (i. m. 171. 1.) a fogságban használt könyveit nem tudta magá
val vinni. 

Filológiai beszámoló a kéziratok tartalmáról nem a mi hivatá
sunk, csupán annyit, hogy az „Uránia" verset és prózát, eredetit és 
fordítást, sőt kivonatokat is egyaránt tartalmaz. A versek vagy koráb
ban már megjelent művek új variációi, vagy a fogságban keletkezet
tek eredeti kéziratai. Van kiadatlan is köztük, többek közt két sikam
lós elbeszélő költemény, miért is a kötetet remotaként kezeljük. 
A „Mi a' poézis?" anyagát már jeleztük. Mindkét kötet elsőrendű 
irodalomtörténeti forrásértékkel bír. Még csak annyit, hogy mindkét 
kötet végén idegen kézzel írt szövegek is találhatók, mintahogy az 
akadémiai brünni kéziratok ötödik kötetében is. Joő TIBOR. 

Panaszok a könyvkiadók és az olvasók ellen a múl t szá
zad elején. A Hazai és Külföldi Tudósítások 1820. január 12-i szá
mában egy névtelen szerző, nyilván a szerkesztő KULTSÁR ISTVÁN, át
tekintve az utolsó harminc év magyar könyvtermelését, súlyos pa
naszra fakad a magyar könyvkiadók és olvasók ellen. Kevesli a sajtó 
alól ez idő alatt kikerült „díszes" könyveket és kevesli a magyar olva-
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sókat, akik nemcsak könyvet, de még újságot sem igen olvasnak. Bécs 
példájának követését ajánlja, hogy neveljük a magyar „nemzeti kul
túrát". 

A magyar könyvkiadás történetére érdekes adalékokat tartalmazó 
cikket — némi rövidítéssel — alább közöljük: 

Ha eddig hazafiúi örömmel közlöttük mind azokat, amik a nem
zetnek dicsőségét, vagy nyelvünknek virágzását illetni látszattak: ma 
nem lehet keserű panaszunkat elfojtanunk, midőn a közelebb múlt 30 
esztendők által tapasztalt állapotát a nemzeti literatúránknak által 
tekintjük. Ugyan is ki gondolhatta volna, hogy az a nemzet, mely 
1790-ben olyan nagy tűzre gerjedt, ennyi idő alatt oly kevés előmene
telt tegyen nyelvének virágoztatásában? — Alig készültek egynéhány 
tudománybeli könyvek, a folyó ékessenszólásban semmi remek munka 
nincsen, jó poétái költemények csak imitt-amott csillognak „rari nan-
tes in gurgite vasto", tudósok nem dolgoznak, a nemesek nem olvas
nak, a gazdagok a nemzeti literatúrára semmit sem áldoznak . . . — 
A nemzeti literatúrának ilyen alacsony állapotban létét szégyenünkre 
főképpen mutatja az, hogy e mostani új esztendőig a vevők fogyatko
zása miatt csak egy díszes kalendárium sem jött napfényre. Vannak 
ugyan győri, komáromi, budai, pesti, kassai, szegedi, debreceni kalen
dáriumaink: de ezek belső érdemeikre és külső tekinteteikre nézve 
mind olyanok, hogy a jobb nevelésű ember csak nevetség végett veheti 
kezébe. Egyedül a parasztság számára készültek. De vájjon egyedül a 
parasztság teszi-e a magyar nemzetet? Nemde nem illenék-e a köz
nép és főrendnek kezébe is a díszes magyar kalendárium, almanach? 
Nemde nem volna-e kötelesség az illyeneket készítteni, nyomtatni és 
megvenni? Egyszer kezdeni kell, ha nemzeti díszünknek örülünk. Kez
deni kell csak azért is, mivel Bécs városában oly szép példa van előt
tünk, hol 15 esztendő óta, amidőn még semmi szépet nem mutathatott, 
számos új kalendárium, almanach és zsebkönyvek szaporodtak. Az 
eféle könyvecskék és az újságok terjeszthetnék legkönnyebben és a leg-
kellemetesebben az olvasás szeretetét, és ez által nevelnék a nemzeti 
kultúrát. De most szomorúsággal kell tapasztalnunk, hogy a falusi 
nemesek nem csak más könyveket, vagy almanachokat nem keresnek: 
hanem újságokat sem olvasnak, megelégedvén unalmas óráikban azon 
hírekkel, melyeket a zsidóktól, vagy görög kereskedőktől hallhatnak. 
Lehet-e ennél nagyobb aíuszékonyság, gondatlanság, elvaduitság? Lon
donban még a napszámosok is újságot olvasnak, s kívánják tudni, hogy 
önön országukban, s más nemzeteknél milyen állapotok vannak. Mikor 
ébredünk fel igazán? Mikor fogjuk a nemzeti csinosodást állhatatos és 
hathatós buzgósággal gyámolítani? (25—26. 1.) T R . Z. 
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A legnagyobb és legkisebb könyvek. A hírlapokban időnként 
híradások jelennek meg a világ legnagyobb és legkisebb könyveiről. 
A világ legnagyobb könyve, a Magyarság híradása szerint (1927. 
nov. 26), a bécsi dominikánus templomban a főoltár mögött áll s 
annyira dísztelen, hogy a felületes szemlélő figyelemre sem méltatja. 
Magassága 4 láb, szélessége 3 láb (?). Különös horgok tartják össze 
az egyes lapokat, melyek ajtószerűen kinyithatók és forgathatók. Az 
egyes lapok pergamennel bevont vékony fatáblák, amelyekre a rend 
tagjainak személyi adatai vannak 1424 óta feljegyezve. — A 8 óra i 
Újság híre szerint a világ legkisebb könyvét Oxfordban, a BODLIAN-
könyvtárban őrzik. Ez OMAR KHAJAM: Rubayat (nyilván rézmetszet
nyomás). 34 oldalból áll. Tükre 6X2 milliméter. — A Pester Lloyd 
1937. ápr. 20-án adott hírt a világnak „ez időszerint legkisebb köny
véről, melynek nagysága tizennégy négyzetmilliméter, egy kávészem 
nagyságú. Tartalma az egész román alkotmány, KÁROLY román ki
rály arcképével, melyet DIDOR DURE román festő rajzolt, — A leg
kisebb régi magyar könyv: a „Der kleine Catechismus D. M. LUTH. 
Leutschau, 1686." — A múlt század első felében a legkisebb lapokat 
(egyleveles nyomtatványokat) KARÁCS FERENC készítette. Erről a 
Rajzolatokban (1836. 583. 1.) a következő híradás jelent meg: 

KARÁCS FERENC pesti rézmetsző, ki Magyarország földképét nagy
ban és kicsinyben kiadta, ki a világ földképére 24 táblán előfizetést 
nyitott, de lelketlen pártfogás követte a lelkes vállalatot: a múlt évben 
igen szép jelét adta ügyességének: egy hüvelyknyi átmérőjű körben, 
tisztán és olvashatóan metszette ki a „miatyánkot", „üdvözletet", 
„hiszekegyistent", tízparancsolatot magyar nyelven, egy másikban pe
dig német nyelven. Ennél még inkább figyelmet gerjesztőbb apró, alig 
olvasható betűkkel metszett „miatyánk"-ja, külön-külön magyar s né
met nyelven 4K vonalnyi átmérőjű körben. S ha egészsége engedné s 
lelkesebb pártfogás követné fáradozásaiban, műhelyében egy lencse-
szemnyi „miatyánk" vár metsző kezet. Megtekinthetni ezeket magánál 
a szerkesztőségnél és a metszőnél Ösz-utca 840. szám alatt. És az 
utóbbinál meg is szerezhető, ára a „miatyánk", „üdvözlet", „hiszek
egyisten", „tízparancsolat"-ot magába foglalónak magyar s német 
nyelven 40 krajcár, külön-külön 20—20 krajcár, magának pedig a 
„miatyánk"-nak mind a két nyelven 20 krajcár, külön-külön 10 kraj
cár pengőben. S mind azoknak, kik a művészet barátai, kik szeretik a 
külföld műveit s a hazait is, mennyire a művészet becsét érdekli, nem 
vetik meg, ajánljuk e metszeteknek a megtekintését és — megvételét. 

Megvannak-e valahol ezek a KARACS-féle miniatűr metszett 
nyomtatványok. (V. ö. Bibliofilia c. cikkel a Benedek-féle ír. Lexi
konban.) T R . Z. 
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Scelmann helyett Urlsperger. A MKSzemle 1890. évi 266. 
lapján SEELMANN KERESZTÉLY neve alatt szerepel egy „Christliche 
Leichpredigt", mely SCHRÖTERNÉ STIRWITZ ANNA temetésén hangzott 
el 1631-ben Körmöcbányán. A szerző neve a múzeumi könyvtár pél
dányáról van véve, melynek hiányzik az eredeti címlapja, de ezt a 
hiányt kézirattal pótolni igyekezett valaki. 

Csakhogy SEELMANN KERESZTÉLY teljesen hibásan van szerzőül 
feltüntetve. Ő ugyanis még Magyarországra is csak 1650-ben került, 
nemhogy Körmöcbányára, ahova 1661-ben ment elsőpapnak, s már 
1665-ben Lőcsére vitték el onnan. Fölvethető volna ennélfogva, hogy 
ebből a néhányévi időközből való a beszéd. Ámde ebből magából ki
tűnik, hogy valósággal 1631-ben kellett kinyomatnia, és így semmi-
esetre sem lehetett SEELMANN a szerzője. Hogy ki volt a valódi szerző, 
arra égy minden bizonnyal címlapos példány alapján KLEIN JÁNOS 
SÁMUEL mutat reá „Nachrichten von den Lebensumständen und 
Schriften evangelischer Prediger" című nagybecsű műve III . köte
tének (Pest, 1873.) 128. lapján, mégpedig az 1631-ben tényleg Körmöc
bányán lelkészkedő URLSPERGER JÁNOS személyeben. Erre javítandó 
ki tehát a MKSzemle adalékja, és erre a múzeumi könyvtár példá
nyának helytelen kéziratos címlapja is. ZOVÁNYI JENŐ. 

Kötelespéldányok kérdése a vidék szempontjából. Az 1897. 
évi XXXV. t.-c. a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára 
számára, ugyanezévi XLI. t.-c. pedig a Magyar Nemzeti Múzeum és 
a M. Tud. Akadémia számára rendelte el a nyomdatermékek kö
telespéldányainak beszolgáltatását. Az 1922. évi XX. t.-c. a képviselő
ház könyvtárát is kötelespéldányhoz juttatta, az 1929. évi XI. t.-c. pe
dig a korábbi rendelkezéseket e téren összefoglalta. 

Ez röviden a kötelespéldányok beszolgáltatásának törvényeinkben 
gyökeredző immár 40 éves múltja. Amikor szívesen elismerjük e tör
vényeinknek tudományos szempontból való nagy hasznosságát és szük
ségességét, ugyanakkor sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a vidék 
érdekei mostoha elbánásban részesültek. Míg ugyanis e nyomdatermé
kek kötelespéldányait Budapestnek most már négy országos jellegű tu
dományos intézete őrzi, arról nem történt intézkedés, hogv az illetékes 
törvényhatóság egyik tudományos intézete — legyen ez levéltár, mú
zeum avagy könyvtár — szintén hozzájusson ilyen kötelespéldányhoz. 
K panasz jogosságát nem vonhatja kétségbe senki, mert ahogyan meg 
kell lenni Budapest országos intézményeiben pl. Sopron város terüle
tén megjelent nyomdatermékeknek, éppen úgy illenék, sőt elengedhetet
lenül szükséges lenne, hogy ezek a Sopron város területén kinyomtatott 
sajtótermékek Sopron város egyik tudományos intézetében is megőriz-
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tessenek. Legkönnyebben ezt a kérdést az ügyészségi példányok el
nyerésével lehetne megoldani, ha nem lenne tudtommal újabban olyan 
igazságügyminiszteri rendelet, mely a felesleges ügyészségi példányo
kat a terület szerint illetékes egyetemi könyvtárnak küldi meg, vagyis 
Sopron város esetében a pécsi egyetem könyvtára kapja meg ezeket. 
A helyzet tehát az, hogy a soproni nyomtatványokat Budapesten 
avagy Pécsett lehet keresni és ha a törvény végrehajtása hiányos, ak
kor e helyeken sem találhatók meg, más szóval sok-sok sajtótermék 
vesz el végérvényesen. Azt hiszem, ez a körülmény eléggé ismeretes. 

A törvényhatóságok közül talán Sopron városáé az egyedüli, 
amely 1920 óta reménytelen harcot vív a város területén megjelenő 
sajtótermékek megszerzéséért, mert ez évben fordult feliratával először 
a nemzetgyűléshez és bár e lépését 1936-ban megismételte a levéltárügy 
országos rendezésével kapcsolatban, kilátása kedvező döntésre e fontos 
kérdésben annál ke^vésbbé lehet, mert visszhangot a társtörvényhatósá
gok részéről sem kapott. De ha egyelőre legalább maga a vidék sem 
fogja fel az ügy jelentőségét, ezért — mivel közérdekű kérdésről van 
szó — foglalkoznunk kell vele legalább e helyen, mert véleményünk 
szerint a törvényhatósági intézetek bekapcsolásával a kötelespéldányok 
beszolgáltatásának ellenőrzését lényegesen hatályosabbá lehetne tenni, 
és ami ezzel összefügg, a sajtótermékek elkallódását nagy mértékben 
csökkenthetnék, VITÉZ H Á Z I JENŐ 

Az ajánlások történetéhez, M Á T É KÁROLY A könyv morfológiája 
című művében részletesen foglalkozik a XVI., XVII . századbeli ma
gyar könyvek ajánlásaival (dedicatio-ival), megállapítván egyebek 
közt, „hogy az ajánlások létrejöt tét . . . a nagy Gond: a nyomtatási 
költségek megszerzése mozdítja elő". A szerzők az ajánlásban sok
szor elárulják, hogy nem csupán a nagy úr iránt érzett tisztelet és 
nagyrabecsülés, hanem a tőlük kapott, vagy remélt anyagi támogatás, 
a könyv kiadására adott, vagy adandó pénz indította őket arra, hogy 
könyvüket éppen neki ajánlják. 

A XVIII . században, amelyet sokáig nemzetietlen kornak neve
zett az irodalomtörténet, már érdemes volt könyvet üzleti vállalko
zásként kiadni s nemcsak a nagyszombati, debreceni hatalmas „iro
dalmi és nyomdai műintézetek" (ahogy a XIX. században nevezték 
el a könyvkiadással is foglalkozó nyomdákat), hanem az egri, kassai, 
kolozsvári katolikus, a kolozsvári református kisebb nyomdák is saját 
kockázatukra bőségesen adják ki a magyar- és latinnyelvű egyházi és 
tudományos műveket, kalendáriumokat és tankönyveket, néha szép
irodalmi munkákat. De a XVII I . században már nemcsak a fele
kezeti nyomdák (amelyek sokszor soha meg nem térülhető anyagi 
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áldozatokat is hoztak egyes könyvek kiadására), hanem magán
vállalkozások is foglalkoztak könyvkiadással, amiből nyilvánvaló, 
hogy ebben a században már volt olyan olvasóközönség, amelyre a 
magyarországi könyvkiadó bizton számíthatott. 

Azonban ezek a nyomdák sem vállalkoztak minden munka ki
adására s nemcsak a XVIII. , hanem még a XIX. században is sűrűn 
találkozunk ajánlásokkal, amelyek arra mutatnak, hogy egyes köny
vek megjelenését még mindig a mecénások támogatása teszi lehetővé. 
MAROS-VÁSÁRHELYI BABA FERENTZ Lelki élet c. könyvét (Franco-
furtum, 1722), mely CAMPEGIUS VITRINGA műve után készült fordí
tás, hat főnemes özvegynek, „az Isten házának kegyes lelkű dajkái
nak": Hertzeg II. Apafi Mihály özvegye, BETLEN KATA, Gróf Teleki 
László özvegye V A J I ANNA, Gróf Betlen János özvegye ALVINTZI 
ERZSÉBET, Folti Bálint özvegye JÓSIKA MÁRIA, Kun István özvegye 
R É D E I MÁRIA, lutzai Nemes László özvegye, BOER Mária „patronái-
nak" ajánlja. — „Hertzegsegedhez, Nagyságtokhoz s Kegyelmetek
hez való tiszta Szeretetemnek és méltó háládatosságomnak bizonyos 
Jeléül és Címeréü l . . . a' Háladatosság' Oltárára ez igen tsekély 
ajándékotskámat. . . felteszem . . . " — írja az Ajánló Levél-ben. 

BÉL MÁTYÁS a Paraditsom Kertetske c. művet, melyet ARND 
JÁNOS után HUSZTI ISTVÁN 1698-ban lefordított és kiadott, 1724-ben 
némi javításokkal és bővítésekkel újra kiadja „Noribergában, MÓNATTI 
P É T . KONR. költségével." Ezt az új kiadást BÉL MÁTYÁS táblabírák-
nak, alispánoknak, jószágigazgatóknak, városi tanácsuraknak ajánlja. 
(L. bővebben Könyvtári Szemle, 1935, 6. szám A könyvajánlások 
a XVIII . században c. cikkemet.) 

Idősb ABAT« JÁNOS, a gerendai ref. sz. eklézsia lelkipásztora 
1775-ben kiadott művét „Az Istennek el-rendeléséről és a szentek 
választatásáról való Tanítás"-t sógorának, DEBRETZENI KOVÁTS 
SÁMUEL-nek ajánlotta, mert az el-száná magában, hogy „ezen én 
tanításomat ki-nyomtattassa, semmit a' maga költségének nem ked
vezvén". 

180i-ben jelent meg a következő mű: 
Vér szeme a relígiónak, 's vele járó erköltsi tudománynak, 

Magyarra fordította BIELEK László, kegyes oskolabéli szerzetes pap, 
mostanában, Nagy Károlyban az isteni igének magyar hirdetője. 
Bétsben a Siket-Némák Tipográfiájában, SCHUENDER KÁROLY JÁNOS 
által. MDCCCI. Ennek ajánlásában már nem kerülgeti a szót a szerző, 
hanem megmondja magyarán, miért ajánlja könyvét pártfogójának: 

„Fő TISZTELENDŐ S NAGY MÉLTÓSÁGÚ FUCHS XAVÉR FERENTZ 
NYITRAI PÜSPÖK ÚRNAK, KEGYES PÁRTFOGÓ URÁNAK, ALÁZATOS AJÁN-
I-ÁSÁT TESZI BIELEK LÁSZLÓ A' FORDÍTÓ." 
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„NAYG (!) MÉKTÓSÁGU (!) PÜSPÖK ÚR!" 1 

Mostani időbenn, mikor Országunkban szerte széllyel egyebet 
nem hallani, hanem ezen, füleinket felette borzasztó, szíveinket szer 
felett epesztő éneket: —Nintsen pénz! — igen igen szűk időket értünk, 1 
— Már sokáig tart a' szerentsétlen Frantzia háború,! — erre is kell 
majd nem a' fenekéig kiüríteni az erszényt, — itt a tűz,! — amott 
a' víz, szörnyű nagy tsapást tett rajtunk, 's. 'a. t. — Hlyen megszorult 
időbenn még is NAGYSÁGODhoz pénzért járulni, (mert a könyvnek 
ajánlása, ki nem tudja, hogy pénz kívánás légyen?) annál is inkább, 
mivel alig telt-el még egynehány Holnapja, hogy NAGYSÁGOD amaz 
első fordításomat is, mellynek a Czímje írhez: — ARANYGONDOLA
TOK, nagy summa pénzel (Közel ezer tallérba került) közre botsátani 
méltóztatott, ilyen felette megszorult időben mondom, pénzért még is 
búsítani NAGYSÁGODAT, vakmerőség volna, hogy ha erre nem éb
resztene NAGYSÁGODnak ama határt nem tudó bőkezűsége főképpen 
az efféle munkáknak, mellyek a' mostani vásott erköltsök és vallástalan 
Hitetlenségnek kiirtásában foglalatoskodnak, előmozdítására, 's meg-
szaporítására. 

Én azonban most hoszszú életet, friss jó egésséget szívemből kívánván 
az Istentől NAGYSÁGODNAK, magamat, 's ezen Munkámat kegyes Atyai szár
nyai alá, alázatosan ajánlván, maradok NAGYSÁGODNAK 

alázatos szolgája Bielek László e' Sch. Piis." 
1761-ben megjelenik PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON prédikációinak 

gyűjteménye „Ünnep-napokon, Diaetáknak alkalmatosságával egyéb 
jeles napokon mondatott külömb-külömbféle sok szép Prédikátziók, 
mellyek ki-bocsáttattak a* híveknek lelki eledelére, és vigasztalására 
M. PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON veszprémi püspök által. Nyomtattatott 
Győrben, STREIBIG GERGELY JÁNOS által, 1761-dik Esztendőben." 

Ennek a könyvnek az egyik különlegessége, hogy a nyomdász, 
STREIBIG GERGELY JÁNOS ír a könyv elé előszó-félét, amelyben hat 
ívrét-oldalon keresztül méltatja, magasztalja a szerző érdemeit. 
PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON hatalmas, nagy úr volt, STREIBIG GERGELY 
adófizető városi polgár, iparos, kis ember s a több, mint ezerszáz
oldalas, ívrétalakú volumenhez ő írja az előszót, a méltatást, máso
dik személyben, szemtől-szembe, a nagy úrhoz intézve az elismerő 
szavakat: „Excellentziádnak, Méltóságodnak, Nagyságodnak, Kegyel
mes Uramnak Lábaihoz boruló alább meg-nevezett leg-kisebbik Szol
gája", — így mutatkozik be az előszó első oldalán, fönt, mindjárt a 
megszólítás helyén. „ . . .temérdek Virtusidnak sokaságától környül-
vétettem annyira, hogy azoknak Országunkra különb-különbféle 

1 Idézetek nyomdatechnikai okokból átírva. 
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üdvöséges áradásit ki-akarván szóllani, rebegő nyelvem egészszen 
meg-némulhatott; mindazonáltal ám bátor hallgatást szenvedgyen 
nyelvem, a' néma érzéketlen könyv-nyomtató eszközeim magoknak 
tulajdonitották a' szóllást." — „Hallom, ismérem-is ugyan szép erköl
csös alázatosságodat, az Isten Fiának dicsértes, üdvösséges példáját 
követvén, nagyon irtózol, sőt iszonyodd minden leg-kissebb dicséret
nek, és külső dicsősségnek még csak árnyékátul is; . . . de valamint 
az árnyék a' fényes napnak, avagy hóidnak fényével a' testtül el-nem 
távozhatik; igy ámbár erkölcsös mély alázatosságoddal.. . mái-
Országunkra, Keresztény Apostoli Hazánkra ki-áradott Felséges, 
's Istenes Virtusidat, erkölcseidet födözgessed, követnek még-is nyil
ván, mint árnyék a' testet." 

Az egész előszó csupa magasztalás, barokkos hódolás, hízelgés, 
ami ebben a korban rendes dolog, csak az a szokatlan, hogy mindezt 
a könyvnyomtató mondja el, aki függő viszonyban volt a nagy úrral, 
megrendelőjével szemben. 

A könyvnek a könyv elején való dedikálását haszontalannak és 
céltalannak mondja 1834-ben egy Ormós nevű szerző: 

„Csekélységnek fog ugyan tetszeni, de csak elmondom, amit régen 
forgatok magamban, a könyvek ajánlásáról — írja. — Foganatlan-
nak látom én tudniillik és nevetségesnek a mai szerzők által a mun
káik ajánlásában tartott utat. Hiszen, vájjon mit is vastagodik általa 
becsületében, ahogy már megtiszteltetett? és miképpen fogja inkább 
elkerülni a koporsót; hogysem a hijján? miképpen még akkor is, ha 
a legragyogóbb elme karolná is körül, hogy magával a csillagos égbe 
ragadja fel, hol halál nem lakik? Hiszen az író elhunytával más 
adván ki művét abból azon oda teljességgel nem tartozó hálálkodáso-
kat és orca nélkül mondott dicsérgetéseket ki mereszli szaggatni, és 
rstelli, sőt méltatlanolja is kinyomatását. Elveszti tehát a nevet a 
maradék szemei elől! De ami több, éltükben sem méltóztatik századik 
is elolvasni az ajánlásokat. Hol tehát a köszönet bennük?" 

„Bezzeg különben bánnék azzal a mély belátású (régi) világ! 
Náluk, kik valamit Írásban tettek fel, munka közben, számtalan izben 
megszólongatták, még pedig nevükön azokat, kiknek dolgozásaikat 
ajánlották; szavaikat hozzájuk intézték untalan és igy történek, hogy 
több ezer évek múlva is életben maradtak a tudomány néhai előmoz
dítói! Mely által nem csak az unalmas azon hanguságot kerülte el 
a mű, hanem annyira is beleszőtték emlékezetüket foglalatosságaiba 
kedveseiknek, hogy neveiket azokból képtelenség kár nélkül kiirtani, 
valamint a kirántott nyílnak a hus is utána szakad." 

„Ormós." 
(Felsőmagyarországi Minerva. 1834. Második kötet. 281—282. 1.) 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 8 l 

Horatiusra és Maecenásra céloz Ormós. A Horatius-féle „dedi-
catiót" tartja foganatosnak, amely valóban halhatatlanná tette 
Maecenás nevét, ki egyebek közt a sabinumi birtokot adományozta 
a kor nagy költőjének. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Hóman Bálint és Fitz József előadása a Nemzeti Múzeum 
közgyűlésén. December 21-én délután tartotta a Magyar Nem
zeti Múzeum szokásos évi közgyűlését az Akadémia heti üléster
mében. A nagyszámú s előkelő résztvevő előtt lefolyt ünnepélyes han
gulatú ülésen foglalta el elnöki székét dr. HÓMAN BÁLINT m. kir. val
lás- és közoktatásügyi miniszter, akit ugyanekkor nevezett ki újabb 
hatévi időtartamra a kormányzó úr a Magyar Nemzeti Múzeum 
elnökévé. HÓMAN székfoglaló elnöki megnyitójában vázolta a Nemzeti 
Múzeum szerepét és jelentőségét a magyar kultúrpolitikában. Utána 
dr. FITZ JÓZSEF, a Széchényi-Könyvtár főigazgatója nagy érdeklődés
sel kísért előadásban ismertette az Országos Széchenyi-Könyvtár fel
adatát, égető kérdéseit s legközelebbi munkatervét. A tetszéssel foga
dott előadás után dr. PONGRÁCZ SÁNDOR számolt be a Természetrajzi 
Múzeummal kapcsolatos tervekről. (a.) 

Az Országos Széchényi Könyvtár január i kiállítása a neve
zetesebb külföldi és hazai közkönyvtárak propagandaeszközeiből mu
tatott be hét tárlónyi válogatott anyagot. Az angol, francia, belga, né
met, olasz és magyar könyvtárak levelezőlapjai részben a könyvtár
épületeket, részben a könyvtári anyag kiemelkedőbb darabjait mutat
ják be. Az angol, francia és német könyvtárak színes kiállítású lapjai 
különösen ízlésesek s bizonnyal sikerrel szolgálják az eléjük tűzött célt. 
Igen kívánatos lenne, ha a külföldi példákat követve, jövőben a hazai 
közkönyvtárak is minél több súlyt helyeznének az ilyen olcsó, bárki 
számára hozzáférhető, ízléses könyvtári propagandára. Az idén külö
nösen nagy idegenforgalomra számíthatván, nagyon is időszerű az em
léktárgyként is hasznosítható könyvtári levelezőlapok és reprodukciók 
közrebocsátása és felfrissítése. (a.) 

Szakosztályi hírek. A könyvtári szakosztály január 29-én K Á P -
LÁNY GÉZA elnöklete alatt harminckét érdeklődő jelenlétében felolvasó 
ülést tartott az Iparművészeti Múzeum előadó termében, amelyen 
NYIREŐ ISTVÁN dr. napirend előtt bejelentést tett Bolyai János tudo
mányrendszerezéséről, mely véleménye szerint a könyvtári decimális 
rendszerrel kapcsolatba hozható. Majd PÁLFFY MIKLÓS az amerikai 
könyvtárosképzésről és a chicagói könyvtárosi szakintézetről számolt be. 
NYIREŐ ISTVÁN dr. pedig a debreceni egyetemi könyvtár új épületét és 

Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet. O 
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feladatait ismertette. — A szakosztály intézőbizottsága február i-én 
népes intézőbizottsági ülést tartott, amelyen felhatalmazta az egyesület 
elnökségét, hogy tovább folytassa és tető alá hozhassa a GULYÁS P Á L -
féle magyar írói életrajzi lexikon kiadására vonatkozó, sikerrel kecseg
tető tárgyalásait. Ugyanekkor szűkebb bizottságot küldött ki az 1938. 
évi tisztújítás és kongresszus előkészítő megbeszélésére. Ez a bizottság 
javaslatait a február 28-án tartott újabb intézőbizottsági ülésen ter
jesztette elő. A. M. 

A második könyvtárosképző tanfolyam előadásai múlt év 
november 29-én megkezdődtek s április 13-ig tartanak. A záróvizs
gákra április utolsó napjaiban fog sor kerülni. A tanfolyamra ezúttal 
is többen jelentkeztek, mint ahány hallgató felvételét a tanfolyam 
felügyelő bizottsága kívánatosnak látta. Így a bejelentett jelentkezők 
közül mindössze 29-én vétettek fel a tanfolyamra, amelyen az Orszá
gos Széchényi Könyvtárból es a Fővárosi Könyvtárból 8—8, a buda
pesti Egyetemi Könyvtárból 4, az Országos Könyvforgalmi és Biblio
gráfiai Központból 2, a Szépművészeti Múzeumból, az Országos Köz
oktatásügyi Tanács könyvtárából, a Statisztikai Hivatal Könyvtárá
ból, a Mezőgazdasági Múzeum Könytárából, a Nemzeti Színház 
Könyvtárából, a szegedi Egyetemi Könyvtárból és a soproni Evan
gélikus Hittudományi Kar könyvtárából 1—1 hallgató vesz részt. 
A második tanfolyamon tehát összesen 11 intézmény, közöttük 2 
vidéki, hivatalból bejelentett alkalmazottai nyernek kiképzést. 

A múlt tanfolyam tapasztalatai alapján az előadandó tárgyak 
némelyikének óraszámában változás történt. A gyakorlati könyvtár
tan a múltkori 9 óra helyett most 10 órában, a katalogizálást a múlt
kori 21 órával szemben most 18 órában, a bibliográfiai ismereteket 
10 óra helyett 11 órán, a decimális osztályozást 2 óra helyett 6 órán, 
a könyvtári szakrendszereket 14 óra helyett 12 órán, a könyvkereske
delmet 1 óra helyett 2 órán, a könyv- és hírlapkiadást 3 óra helyett 
2 órán, a nyomdászatot 2 óra helyett 5 órán, a könyvkötést 2 óra 
helyett 3 órán, az ősnyomtatvány meghatározást 7 helyett 6 órán, a 
régi magyar nyomtatványok ismertetését 6 óra helyett 5 órán, a közép
kori kéziratokat 2 óra helyett 3 órán adják most elő. A könyvtári 
igazgatás helyett (12 óra) ezen a tanfolyamon dr. FITZ JÓZSEF 10 
órán könyvtártörténetet ad elő. Az elméleti órák száma a múltkori 
100-zal szemben 101 lett. 

Néhány tárgyat most új előadók adnak elő; a középkori kézira
tok meghatározását BARTONIEK EMMA dr.; a könyvkereskedelem elő
adását LÁNYI O T T Ó ; a nyomdászatét KELÉNYI B. O T T Ó dr.; a könyv
kötészetét GRONOVSZKY IVÁN dr. vállalta. A. M. 
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Bohatta , H a n n s : Bibliographie der Breviere. 1501—1850. Leipzig, 
Verlag Karl W. Hiersemann. 8°. 1937. VII. 349 p. 

A breviárium (liber breviarius) a papok és szerzetesek kötelező 
mindennapi zsolozsmáit foglalja magában, amelyeket egész éven át a 
nap bizonyos szakaiban jórészt karban, közösen olvasnak. Szélesebb 
kör számára kötelező erővel először SZENT BENEDEK, a nyugati szer
zetesség pátriárkája írja elő regulájában. A breviárium az egyházi év 
kezdetétől, Adventtől az egész egyházi éven át tart. Kezdetben gyak
ran csak két részre oszlik: 1. a téli részre (pars hiemalis) Adventtől 
Szentháromság vasárnapjáig, 2. a nyári rész (pars aestimalis) az év 
hátralevő részére. Később rendesen négy részben jelenik meg: 1. a téli 
rész Adventtől a Nagyböjt első vasárnapjáig, 2. a tavaszi rész Szent
háromság vasárnapjáig, 3. a nyári rész szeptember i-ig és 4. őszi rész 
Advent első vasárnapjáig. 

A helyi szokások több egyházmegyében az ősi szöveg némi vál
toztatását hozták magukkal, különösen a himnuszok, a szentek legen
dái és egyéb helyi emlékekre vonatkozó szövegek terén. Már X. L E Ó 
megkísérelte, hogy a változó szövegek terén bizonyos egységet teremt
sen. VII. KELEMEN, III . PÁL és V. Piuß pápák brévéket adtak ki az 
egységes breviárium ügyében, míg végre a trienti zsinat (1545—63) el
határozta a breviáriumok általános reformját, amelyet V. Pius pápa 
bizottság útján végre is hajtott. Az első „Breviárium Romanum ex 
decreto SS. Concilii Tridentini restitutum" 1568-ban Rómában jelent 
meg. A további reformkísérletek nem voltak annyira behatók, hanem 
kisebb változásokra korlátozódtak. 

BOHATTA bibliográfiája az illusztrált imakönyvek (livres d'heures) 
és a misszálék bibliográfiája után a „Gesamtkatalog der Wiegendrucke" 
liturgikus anyagának folytatásául szolgál és azzal a céllal készült, 
hogy szakemberek számára kézikönyv legyen. A nyomtatott bre
viáriumok nélkülözik a misszálék díszes kánontábláit és kiállításuk 
korántsem oly díszes. Természetes, hogy ezért sohasem értékelték 
annyira, mint a misszálékat. Használatuk a papság és a szerzetesség 

6* 
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különleges kötelességére volt korlátozva és nagy részük a mindennapi 
használat következtében el is pusztult. Pusztulásuknak oka jórészt ki
sebb alakjuk is, míg a nagyalakú és nehéz misszáléknak az oltárokon 
nyugodt helyük volt. Ennek következtében igen nagy a csonka bre
viáriumok száma, amelyek csak a forgalomból való kivonásuk után 
kerültek a könyvtárakban nyugalmas helyre. A világi és egyházi 
könyvtárak egyaránt sok breviáriumot ő-iztek meg, természetes azon
ban, hogy számos kiadás a mindennapos használat következtében 
nyom nélkül el is kallódott. Ez az oka annak is, hogy bizonyos kiadá
sok csak igen kevés példányban maradtak fenn. Nagyszámú példány 
jórészt csak azokból a kiadásokból maradt fenn, amelyek a nyomás 
szépsége és különleges könyvdíszük miatt bibliofil érdeklődésre tartot
tak számot. 

A BOHATTA által összegyűjtött bibliográfia alapja a schwarzaui (Alsó-
Ausztria) Parma hercegi könyvtárban levő értékes gyűjtemény. Sajnos, 
azóta e gyűjteményt eladták és jelenleg egy antikvárius kezében van. 
E gyűjtemény két részből áll: egy kisebb liturgikus könyvtár
ból, amely XV—XVI. századi nyomtatványokat és egy nagyobb 
gyűjteményből, amely a későbbi századok liturgikus irodalmát fog
lalja magában. E mellett BOHATTA teljes mértékben felhasználta a 
szakirodalmat is és ezenkívül az egyes nagy könyvtárak anyagáról is 
tudomást szerzett. Ami a feldolgozást illeti, a XVI. századbeli nyom
tatványoknál — amennyire módjában volt — a címeket és könyvé
szeti adatokat a legnagyobb pontosságig vette fel. A későbbi kiadvá
nyoknál csak arra volt gondja, hogy a közölt adatok alapján a mű 
identifikálható legyen. A bibliográfia felosztásának három nagy cso
portját a „Gesamtkatalog der Wiegendrucke" alapján állította fel. 
Ennek megfelelően első csoportban tárgyalja a „Breviárium Roma-
num"-okat, a második részben pedig a szerzetesrendek breviáriumait. 
Ezek ismét négy főcsoportra oszlanak: a kanonikus rendek (Canonici 
reguläres), a monasztikus rendek (Ordines monastici), a kolduló ren
dek (Ordines mendicantium) és a katonai rendek (Ordines militares) 
breviáriumait. A főfelosztás harmadik csoportja az egyházmegyék bre
viáriumait foglalja magában. 

A magyarországi vonatkozású és kiadású breviáriumok fölvételé
nél BOHATTA egyetlen hazai irodalmi forrása SZABÓ KÁROLY Régi Ma
gyar Könyvtára volt. De emellett BOHATTA ismeri az egyes magyar
országi nagy könyvtárak teljes breviáriumanyagát is. Az esztergomi, 
zágrábi és egri egyházmegyei breviáriumok mellett a „Breviárium Ru-
manum" összes magyarországi kiadásai és a szerzetesrendek (bencések, 
pálosok) breviáriumainak kiadásai is szerepelnek a műben. 
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A mű használatát a források jegyzéke, a címjegyzék, az időrendi 
jegyzék, a könyvnyomtató- és könyvkiadói jegyzék, végül a nyomdai 
helyek jegyzéke könnyűvé és világossá teszik. KELÉNYI B. O T T Ó . 

Karadja, Constantin L : Despre edipiile din 1488 aie cronicei 
lui Johannes de Thurocz. (Thúróczi János krónikájának 1488. évi ki
adásairól.) Bucureçti, 1934. Academia Romána, Memoriile Secçiunii 
Istorice, Seria III , Tómul XVI., mem. 3. 8°. 9 lap + VIIL tábla. 

Szerző a THÚRÓczi-krónika brünni és augsburgi két kiadása 
(1488) fametszeteinek román vonatkozásaival foglalkozik. Feltételezi, 
hogy már a krónika kéziratának voltak illusztrációi, mert a két ki
adás képanyaga részben közös alapra vezethető vissza. A magyar 
királyok képei (trónszékben ülő alakok) a Képes Krónika miniatúráira 
emlékeztetnek, s ugyancsak közös előképe van a tatárok bejövetelét 
ábrázoló metszeteknek is. (Említi azt is, hogy az augsburgi kiadásnak 
ezt az illusztrációját használta fel, csekély változtatással, egy német 
Neue Zeitung is 1556-ban címképnek. Ez utóbbit közölte HORVÁTH 
MAGDA: A török veszedelem a német közvéleményben, Budapest, 1937. 
10. lap.) A RATDOLT-féle augsburgi kiadásnak számos képe van azon
ban, melyek a brünniben nincsenek meg. Ilyen többek közt SZENT 
LÁSZLÓ életéből az a jelenet, mikor megszabadítja a kun vitéz által el
rabolt leányt s ilyen az a négy csatakép is, amelyekkel a szerző rész
letesebben foglalkozik, mert román vonatkozásokat vél rajtuk fel
fedezni. Különösen az egyiken (ba levél b oldal) előforduló ábrázolások 
vonatkoznak — szerinte félreérthetetlenül — MÁTYÁS királynak a 
moldvai vajda ellen viselt hadjáratára. A metszet két gyalogcsapat 
összeütközését jeleníti meg, baloldalon a magyar címeres zászló alatt 
lándzsás, bárdos, talpig páncélba öltözött vitézek harcolnak a kép 
jobboldalán csoportosuló könnyű fegyverzetű, moldvai ökörfejes zász
lót vivő katonák ellen. A címerkép valóban moldvai csapatra utal s a 
fegyverzet részletesebb vizsgálata még jobban megerősíti ezt a fel
tevést. Rövid derékpáncél, görbe kard, kis pajzs, magas, lengyeles ka-* 
lap: ez a felszerelés teljesen megfelel annak a képnek, amelyet VERAN-
CSICS ANTAL fest az egykorú moldvai katonaságról. A metszeten ábrá
zolt csata jelenet keltezését megkönnyíti a magyar vitézek fegyverzete; 
német típusú, Schallernnek vagy saladenek nevezett sisakjuk az 1460-35 
években kezdett elterjedni Közép-Európában (1. F. W. BOEHEMEIM: 
Handbuch der Waffenkunde, Leipzig, 1890. 39 lap.) Ezek szerint na
gyon valószínű, hogy MÁTYÁS király 1467. évi moldvai hadjáratának 
egyik mozzanatára vonatkozik az ábrázolás. KARADJA idetartozónak 
állít egy másik képet is, amelyiken nincs ugyan címeres zászló, azonban 
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a fegyverzet (prémes kucsma, kis pajzs, görbe kard, páncéltalan ing) és 
az apró lovak szintén a moldvai román katonai viseletre vallanak 
Emellett szólna az is, hogy a két metszet eredetije egy mester kezétől 
származó két rajz lehetett. Ezeket a rajzokat, KARADJA szerint, a 
könyv kiadója, THEOBALD FEG ER küldte volna Augsburgba Magyar
országról, ahol valaki olyan rajzolhatta, aki szemtanuja volt a mold
vai hadjáratnak, vagy legalább is jól ismerte az ottani viszonyokat. 
Ellenvetésül fel lehetne hozni azt, hogy a középkori román katonai 
viseletre vonatkozólag csak írott forrásaink vannak, tehát nem áll tel
jesen megbízható anyag rendelkezésünkre, meg azt, hogy a két kép 
többször előfordul a krónika lapjain, de egyszer sem románokról szóló 
fejezetek mellett. Az utóbbi kifogást tárgytalanná teszi a románokról 
szóló szövegrészek vizsgálata, amelyek mellett fordulnak ugyan elő 
metszetek, viszont ezek nem román tárgyúak, hanem kifejezetten nyu
gati viseletű ellenfelek küzdelmét mutatják be. Ilyen a másik két, 
KARADJA által említett kép (k7 levél b oldal és d7 levél b oldal). 
A kiadás nyomdai vezetője nem ismerte a román katonák fegyverze
tét s így a szöveggel nem egybehangzóan osztotta el az illusztráció
kat. Az első ellenvetésre érvül a kétségtelenül moldvai címert hordozó 
zászlót hozhatjuk fel. 

Mindent egybevetve, KARADJA feltevései elfogadhatóak és magyar 
szempontból bizonyító értékű adalékot jelentenek a krónika met
szeteinek magyarországi eredetére vonatkozólag. MARKAI LÁSZLÓ. 

Pintér Jenő : A magyar irodalom története, i—z. köt. Bp., 1938. 
Franklin. 40. 571, 654 1. 

Nemcsak az irodalomtörténet munkásai, de a bibliográfia művelői 
is hálásak lehetnek PINTÉR jENónek. Hétkötetes nagyszabású szinté
zise után két hatalmas könyvben összefoglalta nagy művének eredmé
nyeit, természetesen az azóta készült legújabb irodalom kitűnő biblio
gráfiai feldolgozásával. A mi szempontunkból PINTÉR JENŐ munká
jának maradandó értéket biztosít mindenre kiterjedő, részletes és ala
pos bibliográfiája. Nincs irodalomtörténetünknek és segédtudomá
nyainak olyan rejtett zuga, vagy olyan jelentéktelen írója, kinek mun
kásságára forrás jellegű utalást ne kapnánk PINTÉR JENŐ könyvéből. 
Elévülhetetlen érdeme, hogy a legújabb eredményeket is mindenkor 
szervesen feldolgozza és beilleszti azokat a fejlődés menetébe. Ezáltal 
az irodalomtörténet legújabb kutatásairól, azok eredményeiről ka
punk állandóan részletes útbaigazításokat és tudományos tanácsokat. 
Irodalomtudósnak, vagy könyvkedvelőnek, könyvtárosnak vagy akár 
laikus olvasónak, egyaránt óriási hasznára vannak ezek a tudományos 
módszerű kézikönyvek. Munkája nemcsak világos és áttekinthető, de 
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élvezetes és választékos stílusa könnyen olvashatóvá s a nagyközön
ség szélesebb rétegeiben is közkedveltté teszi. Minden könyvében van 
valami érdekes újítása, ami előző műveihez viszonyítva haladást je
lent. Üj könyvének függelékében is kitűnő irodalomtörténeti statiszti
kákat találunk: így összeállította kronologikus jegyzékét az életraj
zok, korrajzok, műfajtörténetek és tanulmányköteteknek TOLDY F E 
RENC 1854-es A magyar költészet történetétől GALAMB SÁNDOR leg
újabb drámatörténeti monográfiájáig. Nagyon hasznos az irodalom
történeti segédkönyvek és magyarázatos szövegkiadások listája is. 
A műfaj- és az időmutató élénken tükrözi, hogy íróinkat a fejlődés 
sorrendjében milyen ízlésáramlatok foglalkoztatták a XI. századi 
Tihanyi alapítóoklevéhoi MIKSZÁTH: Különös házasságáig. A hely
mutató alapján látjuk, hogy íróink hol születtek és haltak meg. A ma 
annyira divatos tájszemléletnek is eleget tesz: országrészek szerint be
mutatva költőinket. Nagyon sikerült az életkortáblázat, láthatjuk, 
hogy legfiatalabban elhunyt írónk a 23 éves kort alig megért BAJZA 
JENŐ, S a legöregebb korban a 95 esztendős LÉVA Y JÓZSEF halt meg. 
Nagyon újszerű az írók foglalkozását feltüntető táblázatot tanulmá
nyozni: a legtöbb közülök pap, tanár és szerkesztő volt. PINTÉR JENŐ 
új irodalomtörténete ismét 1900-zal zárul. Kívánjuk neki, hogy a tel
jesen kész folytatás (a XX. század irodalma) hasonlóméretű feldolgo
zásban minél előbb lásson napvilágot minden irodalmunkat ismerni 
óhajtó és szerető kutató örömére. Ezt a hazai bibliográfia is nagyon 
várja. KozocsA SÁNDOR. 

Varga Nándor Lajos : A rézkarc. Budapest, 193$. Szerző ki
adása. 8°. 209 + (3) 1. 

Varga Nándor Lajos : Adattár a magyar művészi grafikához. 
Rézkarcolók 1900—1936. Budapest, 1937. Szerző kiadása. 8°. 376 1. 

A grafikai művészetekre általában, de a magyar grafikára, annak 
történetére vonatkozó irodalom is igen sovány termést mutat fel a 
művészettörténeti tudomány egyébként gazdag termésében. Annál 
örvendetesebb most ennek a két könyvnek rövid egymásutáni időben 
való megjelenése. Mindkettőt a Képzőművészeti Főiskola grafika
tanára, VARGA NÁNDOR LAJOS írta és állította össze. 

A Rézkarc-ról szóló munkában tulajdonképen a rézmaratás 
különböző technikai eljárásait és fogásait ismerteti a szerző, azzal a 
határozott célzattal, hogy a növendékek kezébe adja az első magyar
nyelvű munkát erről a ma is divatos és kedvelt grafikai művészetről. 

Rövid „előljáró írás" után a rézlemez különböző összetételű faj
táit, vastagságát, előkészítési módjait tárgyalja, majd beszél az ala
pozásról, füstölésről, a karcoló tűk különféle fajtáiról, magának a 
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rajznak, a „karc"-nak az elkészítéséről, a rézkarc különleges techni
káiról, a „vak", a fejlesztéses, a vonal-, az egyrétegű rézkarcról, a 
sav-működésről, az élő-marásról, a mélységi ellenőrzésről, új mara
tásról, rámarásról, repesztésről, a nyomtatási hibákról és kiküszö
bölésükről, a papírfajtákról, javításukról, beledolgozásról, szárí
tásról, hogy csak legfontosabb fejezeteit említsük. Majd áttér a 
lágy-karc, a hidegtű, a színezett karc és a „nyomatok számának" tár
gyalására. Végül rövid áttekintést ad a rézkarc történetéről. Ebben 
a fejezetben bemutatja a rézkarc művelésének legnagyobb művészeit, 
néhány jellemző szóval, egy-két életrajzi adattal és signatura-jeleikkel. 

Az eljárások különbözőségeit, s általában a tárgyalt anyagot, úgy 
technikai, mint történeti részében kitűnően megválasztott és szépen 
kivitelezett illusztrációkkal kíséri, szövegközt és külön táblákon. 

Az „Adattár" előszavában azt olvassuk, hogy „korántsem öleli 
fel az egész XX. század magyar rézkarcoló munkásságát. Célja sem 
volt ez. Egyrészt, mert élő művészekről lévén szó, igen nehéz az ada
tokat megszerezni, míg a században még szereplő, de már elhunyt 
művészek „munkasorát nem is akarta ebben a könyvben tető alá hozni, 
gondolva arra a muzeális és kutató munkásságra, amelyre vár". Arról 
van tehát szó, hogy néhány XX. századi művész, összesen 27 réz
karcoló munkásságát, eddigi termését állítja össze a szakember leg
jobb tudása és szempontjai szerint. Nem lexikális sorrendben adja a 
neveket, hanem ahogy összejött az adat-anyag, úgy következnek egy
másután, ami rávilágít VARGA NÁNDOR nagyterjedelmű könyvének 
születésére, egész munkamenetére. Először saját életrajzát és műveinek 
felsorolását készítette el, ezzel készült el leghamarébb. Az egész 
könyv, szelleme, tartalma, szedése, a szöveg tördelése és művészi el
osztása, nyomtatása, fűzése, kötése az ő munkája. Mintha a közép
kor világa, a szerzetesi kolostorok kódex-készítése elevenednék fel 
előttünk, vagy az ősnyomtatványok születése. Páratlan könyv- és 
művészetszeretet világlik ki ebből a munkából. Egy ember végez min
dent, ami szinte érthetetlen korunk specializált, ideges, rohanó vilá
gában. Csak a cellájába visszavonuló szerzetes-művész vállalkozik 
ilyen fáradságos, de nagyszerű feladatra. VARGA NÁNDOR nemcsak 
a grafikának a művésze, hanem a könyvnyomdai mindennemű fogá
soknak és technikáknak a mestere is. Mester és művész a legnemesebb 

» értelemben, amit különösen akkor kell dicsérnünk, ha meggondoljuk, 
hogy a XX. század hatalmas technikai fejlettsége dacára egyszerű, 
még a múlt századból hírmondónak ittmaradt kézisajtón készült mind 
a két könyv, azon nyomta a szövegközti illusztrációkat éppen úgy, 
mint a táblaképeket, s türelmes szeretettel szedte ki az egész szö-
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veget, ami annál is inkább odaadást igényelt, mert az tele van ada
tokkal, számokkal, jelekkel. 

Kétségtelen, hogy valamely kiválóan felszerelt, előkelő nyomda 
azt mondhatná, hogy ezek a könyvek nem ütik meg a modern könyv
nyomó művészet mértékét, az igaz, de viszont azok sem emelkednek 
fel a legtöbb esetben ennek a „szegényes, primitív" munkának a mű
vészi magasságába. Kevés betűtípussal és számszerint is kevés betűvel 
igen nehéz terjedelmes könyvet előállítani. Olykor kopottak is a betűk, 
de úgy érezzük, hogy éppen ebben a szegénységben és szerénységben, 
egyszerűségben rejlik VARGA NÁNDOR szép munkáinak szűzi tiszta
sága és művészisége. 

Ami pedig magát az Adattár anyagát illeti, arról meg kell álla
pítanunk, hogy az adott kereteken belül a lehető legteljesebb. Kevés 
művész életrajzát és anyagát sorolja fel, de az a pontosság lehető, 
végső határát súrolja. Feltünteti a keletkezési évet, a rézkarc, a réz
metszet méretét, állapotát, s azt is, hogy vörös- vagy sárgarézről 
nyomatott-e. Az ilymódon felsorakoztatott „adatokat" rövid élet
rajzok vezetik be. 

örvendetes jelenség ez a két könyv abból a szempontból is, hogy 
VARGA NÁNDOR kis nyomdaműhelyében, a Főiskola grafikai osztá
lyán maguk a növendékek is betekintést, sőt kellő gyakorlatot nyer
nek saját grafikai lapjaik technikai előállításában és sokszorosításá
ban, de a nyomdatechnika minden egyéb vonatkozásában is. 

NAGY ZOLTÁN. 

Rôle et formation du bibliothécaire. Étude comparative sur la 
formation professionelle du bibliothécaire. (Dossiers de la Coopé
ration Intellectuelle.) Paris, 1935, Institut International de Coopéra
tion Intellectuelle, 8°, 384 [4] 1 . 

A könyv tulajdonképen egy körkérdésre adott válaszok feldolgo
zása s célja a könyvtárosképzés időszerű kérdésének megvilágítása. 
Három élesen különálló részből áll a kötet: 1. összefoglaló jelentés 
a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézetétől kibocsátott kérdő
ívekre adott válaszok alapján; 2. külön összefoglaló cikkek az egyes 
államok könyvtárosairól s könyvtárosképzéséről; 3. végül az e kérdé
sekre vonatkozó irodalom részletes jegyzéke. 

A rövidre fogott összefoglaló résznek első törekvése, hogy a 
könyvtáraknak nemzetenkint, de egy-egy nemzeten belül is rendkívül 
szerteágazó szervezetét, az egyes típusok elnevezéseit, valamint a 
könyvtárosok elnevezését és címeit közös nevezőre hozza. A nyilvános 
könyvtárakat négy csoportba osztja: 1. Általános nemzeti könyv-
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tárak, nagyobb tudományos könyvtárak, egyetemi központi könyv
tárak. 2. Speciális tudományos könyvtárak. 3. Nagyobb városi és 
vidéki könyvtárak. 4. Kisebb vidéki könyvtárak, népkönyvtárak, 
iskolai könyvtárak. A könyvtárosi állás s a könyvtáros hivatali hely
zete csak az utóbbi csoportban nem alakult még ki; itt, tudniillik a 
népkönyvtáraknál, megtörténik még, hogy a vezetés nincs hivatásos 
könyvtárosok kezében. Meglehetősen egyöntetű képet mutat a három 
első típus szervezete. A könyvtári alkalmazottak három fokozata: felső-
(tudományos), közép- (technikai) és alsófokú személyzet, ha más-más 
elnevezéssel is, mindenhol megtalálható. A velük szemben támasztott 
követelmények is meglehetősen egyöntetűek voltak világszerte a leg
utóbbi időkig, azaz a könyvtárosképzés gondolatának előtérbe nyomu
lásáig. Éppen ennek a gondolatnak lehető legtökéletesebb megvalósítá
sához akar a Coopération Intellectuelle a nemzetközi szervezés útján 
segédkezet nyújtani. Mégpedig a jelen beszámoló eredményeképen a 
következőket ajánlja: Szerveztessék minden országban legalább egy 
könyvtáros-főiskola, ahol a tudományos személyzet az elengedhetetlen 
felsőbb tanulmányokon kívül szükséges speciális ismereteket megszerez
heti. A tudományos személyzetet azonban a tisztán technikai jellegű 
munkától lehetőleg tehermentesíteni kell: ezért még lényegesebb a 
középfokú személyzet megfelelő kiképzése. Azt az érdekes indítványt 
teszik ezzel kapcsolatban a párizsi Intézet könyvtáros szakértői, hogy 
ennek a technikai segédszemélyzetnek a kiképzése a könyvkereskedők 
oktatásával egyesíttessék. Végül ajánlja az Intézet egy nemzetközi 
bibliotekonómiai kutatóintézet létesítését. 

Rendkívül értékes a könyv második része, amely az egyes nem
zetek összefoglaló jelentéseit tartalmazza. Ezekben egy-egy nemzetközi 
viszonylatban is ismertnevű vezető könyvtáros ismerteti a könyvtáro
sok helyzetét, jogviszonyait és képzésük módját saját hazájában. 
Az egyes jelentések az államok francia betűrendjében következnek 
egymás után: a Népszövetség tagállamai közül 3$ küldött ilyen össze
foglaló beszámolót, bízvást mondhatjuk tehát, hogy a fontos kultúr-
államok közül egy sem hiányzik. A teljességre való törekvést mutatja 
az is, hogy a német jelentést MILKAU kézikönyve alapján maguk az 
összeállítók egészítették ki. A magyar viszonyok ismertetését PASTEI-
NER IVÁN tollából kapjuk. 

Még használhatóbbá teszi a kiadványt a bibliográfiai rész. Az álta
lános munkák után a részletkérdések irodalmát itt is nemzetek sze
rint csoportosítva találjuk. 

A Magyar Könyvszemle már több beszámoló cikket közölt a kül
földi könyvtárosképzésről; a kérdést világszerte napirenden tartják az 
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illetékesek. A Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézetének könyv
tári szakértői, amikor az összes országok ezirányú törekvéseit és intéz
ményeit együttesen, könnyen áttekinthető módon mutatták be, hasznos 
munkát végeztek, DEZSÉNYI BÉLA. 

Réz, Heinrich : Deutsche Zeitungen und Zeitschriften in Ungarn 
'bon Beginn bis 1918. München, 1935. Verlag für Hochschulkunde, 
$° [4] IS° [2] !• (Veröffentlichungen des Instituts zur Erforschung 
des deutschen Volkstums im Süden und Südosten in München und 
des Instituts für ostbairische Heimatforschung in Passau. Nr. 8.) 

R É Z HENRIK könyve bibliográfiai és sajtótudományi irodalmunk
nak egyaránt fontos gyarapodása. KERESZTY ISTVÁN nagy/ gondosság
gal készült bibliográfiája (A magyar és magyarországi időszaki sajtó 
időrendi áttekintése, 1916) csak 1867-ig terjed; az 1867 után meg
jelent hazai újságok és folyóiratok teljes bibliográfiája még hiány
zik, s így ezek egy jelentős csoportjának, a hazai német sajtónak, fel
dolgozása különös méltatást érdemel. R É Z HENRIK időszaki kiad
ványnak tekinti a XVI. és XVIL századi röpiratokat is, s így ez idő
től kezdve egészen 1918-ig felöleli a magyarországi német sajtó egész 
termelését. 

Főrészében a címek betűrendjében adja a folyóiratok és hírlapok 
jegyzékét, mégpedig külön a tisztán németnyelvűeket, majd a két-, 
illetve többnyelvűeket, s végül a Magyarországon nyomtatott, de kül
földön megjelenő németnyelvű sajtótermékeket. Anyagát nyolc könyv
tár állományából meríti, a csonkamagyarországiakon kívül a zágrábi 
egyetemi, a temesvári és pozsonyi városi, valamint a nagyszebeni 
Bruckenthal-féle könyvtárakat is használta és különösen értékes a sajtó 
kutatója számára, hogy a régi vagy ritka hírlapok és folyóiratok mel
lett azok lelőhelyét is feltünteti. 

Függelékben közli R É Z a hazai német időszaki sajtótermékek 
statisztikáját a megjelenési hely, megjelenés éve, valamint tartalmuk 
szerint. Ügy itt, mint időrendi jegyzékében (2. függelék) a lapok 
címei helyett a sorszámot közli csak, mely alatt azok a főrészben 
megtalálhatók. Ez a megoldás áttekinthetővé és röviddé teszi az össze
állítást, de hatalmas ellensége a sajtóhiba: ilyen a leggondosabb javí
tás ellenére is maradhat a szövegben; a próbaképen öszehasonlított két 
évben összesen hét számhiba akadt (1848: 251 helyett 256; 763 helyett 
793; 1878: 567 helyett 577; 779 helyett 778; 893 helyett 883; 1190 
helyett 1180; 1231 helyett 1131). Ha a számok helyett a címeket 
közölné, akár csak rövidítve is, ez a nehézség elkerülhető lenne. 

A harmadik függelék címeik szerint felsorolja azon kétnyelvű 
lapokat, amelyekről régi könyvtári katalógusok tudnak, de amelye-
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ket megtalálni nem lehet. Nem lesz talán érdektelen, ha az Országos 
Széchényi Könyvtár állománya alapján az ezekre vonatkozó adato
kat némileg kiegészítjük. így megállapítható, hogy a Fővárosi Polgár 
(Hauptstädtischer Bürger) 1888-ban, a Korytnicai Fürdővendégek Név
sora (Curliste von K.) 1908—1915-ben, a Nemzetközi Művészeti 
Szemle (Internationale Künstler Revue) 1892—1895-ben, Az Ügynök 
(Der Agent) 1902-ben jelent meg. A Nemzetközi Kalauz — német 
címe helyesen Internationale Fremdenzeitung — 1892—1895 között 
élt. Külön kell megemlítem a Vasúti Hirdetőt, melynek német címe 
nincs, mégis kétnyelvű — német szövegében is magyarul idézi címét, 
így: „der Vasúti Hirdető". 

Külön elismerés illeti meg R É Z H E N R I K « a bibliográfiája beveze
tésében adott történeti áttekintésért, mely különösen a magyarországi 
német újságírás kezdeteire világít rá sok új adat alapján és a sajtó
tudományi irodalom biztos ismeretével. A német-magyar szellemi kap
csolatok vizsgálata mellett tehát a magyar sajtótörténetnek is fontos 
forrást szolgáltat. A hazai német sajtó e bibliográfiájának első leköte
lezettjei a magyar sajtó történetének kutatói lesznek. 

DEZSÉNYI BÉLA. 



LEVÉLSZEKRÉNY. 
A könyvkikölcsönzés sok bonyodalmat okoz a tudományos könyvtá

rakban, mert az olvasóknak megvan az a szokásuk, hogy a kikölcsönzött 
könyvet a határidő lejárta után is maguknál tartják. Különösen áll ez egyes 
tudósokra, akik éveken át foglalkozva valamely tudományos kérdéssel, a vo
natkozó szakmunkákat könyvtárakból kikölcsönözik és addig tartják maguk
nál, amíg művüket, vagy tanulmányukat be nem fejezik. De tudunk olyan 
esetről is, amikor egy történetíró — prioritásának biztosítása érdekében — az 
összes magyar könyvtárakból kölcsön vitte a problémájához szükséges forrás
műveket. — Tudósok halála alkalmával a könyvtárak kénytelenek tisztviselőt 
küldeni az elhunyt lakására, hogy könyvei közül válogassa ki a könyvtárból 
kikölcsönzötteket. Az ellentétek főforrása a könyvtárak és a tudós közönség 
között a könyvkölcsönzés kérdése. Viszont éppen a könyvtárlátogató közön
ség érdekében hozta a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyv
tára azt a határozatot, hogy a Széchényi Könyvtárból könyvet nem szabad 
kikölcsönözni, amit elvileg minden kutatónak csak helyeselni lehet. Szükség 
van „praesens"-könyvtárra, ahova a kutató bármikor nyugodtan mehet: kéré
sére nem fogja azt a választ kapni, hogy a könyv ki van kölcsönözve. Három 
évvel ezelőtt fedezték föl a krakkói Jagelló-könyvtárban Kelemen pápának 
egy 1672. augusztus 26-án kelt bulláját, melyben átokkal és kiközösítéssel fe
nyeget meg mindenkit, aki a Jagelló-könyvtárból kölcsönkért könyvet, vagy 
kéziratot nem ad vissza. „A kölcsönvett könyvek visszatartásának vétke na
gyon el lehetett terjedve — olvassuk a Pester Lloyd 1935. május 16-i számá
ban, amely szószerint idézi az egyik meg nem nevezett krakkói újság tudósí
tását —, ha a krakkói egyetem tanácsa emiatt a pápához volt kénytelen for
dulni! . . . Ajánlatos volna a pápai bullát minden könyvtárban és olvasóterem
ben kiszegezni! Lengyelországban mindenekelőtt, de talán másutt is." Valóban, 
a legszigorúbb intézkedésekre volna szükség másutt is! T. z. 

Helysz ín i r á d i ó k ö s v e t í t é s volt a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi Könyvtárából január 6-án. Az egyes osztályok vezetői ismertették 
gyűjteményeiket. A közvetítés iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. Kívá
natos volna, ha vidéki nagy tudományos intézeteinkből is adna helyszíni köz
vetítést a Rádió. 
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I lona B e r k o v i t s : La Chronique Enluminée et ses miniatures représen

tant le roi Saint-Etienne. 
Le manuscrit dit Chronique Enluminée, à la Bibliothèque Széchényi du 

Musée National Hongrois, est orné de somptueuses enluminures et il a été 
fait pour le roi Louis le Grand de Hongrie dans les temps précédant immédia
tement l'avènement du roi sur le trône de la Pologne (novembre 1370). 

En ce qui concerne le style de l'enlumineur, l'opinion générale est que 
celui-ci travaillait sous influence italienne, c. à. d. que ce fut un artiste 
hongrois de formation napolitaine. L'influence napolitaine ne peut être niée; 
elle fut pourtant d'une importance de beaucoup inférieure à celle qu'on suppo
sait jusqu'ici. Nous trouvons des ornements napolitains en premier lieu parmi 
les ornements marginaux. D'ailleurs, à part les éléments napolitains, l'enlumi
neur enrichit ses ornements aussi d'autres motifs italiens; notamment de cer
tains éléments ornementaux caractéristiques de l'enluminure bolonaise et véni
tienne. Mais malgré toutes ces influences, ce sont les motifs absolument origi
naux et individuels du miniaturiste qui l'emportent. 

Au contraire des ornements marginaux, les miniatures de la Chronique 
Enluminée, qui montrent indiscutablement les traces de l'influence italienne, ne 
peuvent être rattachées à aucune école. Elles sont loin des produits de l'enlu
minure napolitaine qui représente les scènes en deux dimensions, en mettant 
les événements au premier plan et en renonçant à la représentation des groupes 
en plusieurs dimensions et à la profondeur de la perspective, qui sont pour
tant tous caractéristiques pour la Chronique Enluminée. D'autre part on ne 
découvre pas dans la Chronique Enluminée l'influence de Sienne qui ne manque 
jamais de se manifester dans les miniatures de Naples. Les miniatures de 
la Chorique Enluminée sont plastiques, les figures, peintes avec une facilité 
toute française, sont mâles et énergiques. 

Les enluminures de la Chronique ne sont pas inférieures aux plus excel
lentes oeuvres de l'enluminure italienne du temps. L'esprit, la conception de 
ces miniatures, la représentation pompeuse de la vie de la cour, des scènes de 
combat, puis le fait que les scènes sont figurées dans l'espace à trois dimen
sions, aussi bien que le modèlement des bâtiments, les font rapprocher de 
l'école lombarde, celle qui était le plus près de l'art français. Il est impossible 
de s'imaginer que l'artiste de la Chronique Enluminée n'ait pas connu les 
manuscrits laïques français et italiens, à sujets historiques. 

On peut trouver des parents de l'enlumineur de la Chronique parmi 
les artistes hongrois contemporains. Le motif le plus caractéristique des orne-
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ments marginaux se retrouve aussi dans un autre ouvrage de l'enluminurt 
hongroise, à savoir parmi les ornements du Légendaire Enluminé du Vatican. 
Ce sont les chevaliers de la Chronique Enluminée qui vivent dans les scènes 
de bataille des fresques représentant Saint-Ladislas à Bántornya. Le même 
type du chevalier se retrouve en une représentation plastique accomplie dans 
la statue des frères Kolozsvári représentant Saint-Georges, Le maître de la 
Chronique Enluminée fait apercevoir dans ses miniatures les influences des 
écoles les plus eminentes du trecento italien, mais son génie créateur 
original domine souverainement les éléments de style provenant des diffé
rentes écoles. Son oeuvre devient par là une des plus complètes et plus expres
sives manifestations de l'art hongrois à l'époque de Louis le Grand. 

Dans l'art du miniaturiste de la Chronique Enluminée la culture de la 
cour de Louis le Grand a trouvé son expression. L'enlumineur peint même 
le roi Saint-Etienne comme un roi — chevalier, rempli de la religiosité com-
battive des croisades; il le peint en croisé vainqueur, en prince évangèlisa-
teur, en saint fondateur d'église, en vainqueur des païens et pour ainsi dire 
comme le représentant idéal de la royauté apostolique de Hongrie. 

B é l a Varjas * Die erste Auflage der „História elegantissima Gismun-
dae..." In der Teleki-Bibliothek zu Marosvásárhely hat Karl Gulyás vier 
ungarische Altdrucke aus dem XVI. Jahrhundert entdeckt (vergl. RMK. I. 
n o . , 126., 128., 134.), unter denen die bisher unbekannte erste Ausgabe der 
„História elegantissima Gismundae regis Tancredi filiae, secretarii regis Gis-
quardi, amoris vinculo indissolubili mortem appe tan t ium. . . Debreczen 1577." 
Diese Boccaccio-Novelle wurde nach der Bearbeitung Philippus Beroaldus 
von Georg Enyedi ins Ungarische übersetzt und erweitert. Aus dem Vergleich 
zwischen der jetzt vorgefundenen ersten und der bisher bekannten ältesten 
Auflage (vom Jahre 1582., vergl. RMK. I. 198.) der Dichtung ergab sich, 
dass der Text der späteren Ausgabe gänzlich umgedichtet und mit 272 Versen 
vermehrt v/urde. Stilistische Eigenheiten der hinzugedichteten Teile lassen 
annehmen, dass die Bearbeitung der Ausgabe 1582 höchst wahrscheinlich 
nicht von G. Enyedi herrühren. 

Endre H o r v á t h : La bibliothèque d'un Grec de Hongrie au XVlH-e 
siècle. Georges Zaviras, savant grec du XVIII-e siècle (1744—1804), 
fondateur de l'historiographie littéraire néo-grecque, qui avait passé la plus 
grande partie de sa vie en Hongrie, a légué sa bibliothèque à la communauté 
grecque de Pest, où elle est conservée encore aujourd'hui. La bibliothèque de 
G. Z. comprend actuellement 552 oeuvres (manuscrites et imprimées) qui sont 
bien importantes aussi au point de vue de l'étude des relations gréco-hon
groises. 

György Kristóf : La presse périodique hongroise de Transylvanie 
depuis la Reconciliation jusqu'au changement du pouvoir d'État. (1867—1919)-

Cette étude est une partie de l'oeuvre intitulée Soixante-dix ans de la vie 
intellectuelle hongroise de Transylvanie. Dans l'époque étudiée la presse pério-
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dique hongroise de Transylvanie est sous l'influence de la presse périodique 
de Hongrie. Il y a pourtant des différences assez considérables. Dans les trente 
premières années la presse hongroise en Transylvanie est beaucoup moins 
développée que celle de Hongrie. Mais dans les années suivantes (1897—1907) 
c'est celle-là qui devient plus riche au point de vue du nombre absolu et 
relatif à la presse de Hongrie aussi. Elle s'est décentralisée même géographi-
quement. L'excès des luttes politiques de plus en plus violentes entre les diffé
rentes partis politiques de Transylvanie est la cause et en même temps l'explica
tion de ce phénomène malsain. — La presse hongroise de Transylvanie a des 
grandes mérites aussi: elle a contribué a la réalisation de la Société Culturelle 
de Transylvanie et de la Société Littéraire de Transylvanie qu'elle n'a cessé de 
protéger plus tard. C'est encore son mérite, qu'au temps du changement du 
pouvoir d'État Roumain, les Hongrois de Transylvanie possédaient une presse 
d'une culture bien considérable. 

A szerkesztésért és kiadásért felel: Trócsányi Zoltán. 

2j.6j6. — K. M. Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Thiering Richárd.) 
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