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A Magyar Könyvszemle 
Szerkesztő- és Kiadó-Bizottsága 

azon könyvtárak igazgatóiból alakul, amelyek a Magyar Könyv
szemle kiadásához bizonyos ívszámok költségeivel (legalább száz 

pengővel) hozzájárulnak. 

A Szerkesztő- és Kiadó-Bizottság tagjai 
DOMANOVSZKY ÁKOS, a pécsi Erzsébet-tudomány egyetem könyv
tárának igazgatója, ENYWÁRI JENŐ, a budapesti Fővárosi Nyil
vános Könyvtár igazgatója, FARKAS GYULA, berlini egyetemi 
tanár, a berlini Magyar Intézet igazgatója, FITZ JÓZSEF, a Ma
gyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárának fő
igazgatója, KÁPLÁNY GÉZA, a Technológiai Könyvtár igazgatója, 
NAGY MIKLÓS, a Képviselőházi Könyvtár főigazgatója, NYIREŐ 
ISTVÁN, a debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatója, PASTEINER 
IVÁN a budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója, RADÓ 
AURÉL, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem Könyvtárának igazgatója, SULICA SZILÁRD, a szegedi 
Egyetemi Könyvtár igazgatója, SZABÓ BÉLA, min. tanácsos, az 
Országos Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának igazgatója, 
SZINNYEI JÓZSEF, ny. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia főkönyvtárnoka, SZOMBATFALVY GYÖRGY, a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumba beosztott középiskolai 
igazgató, TETTAMANTI JENŐ, egyetemi nyilvános rendes tanár, 
a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és 
Erdőmérnöki Kar Könyvtárának igazgatója (Sopron), TRÓCSÁNYI 
ZOLTÁN, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-
Könyvtárában főkönyvtárnok, a Magyar Könyvtárosok és 
Levéltárosok Egyesülete Könyvtári Szakosztályának képviselője, 

szerkesztő. 



A „HAHÓTI KÓDEX" (ZÁGRÁBI MR 
126. KÉZIRAT) JELENTŐSEGE 

A MAGYARORSZÁGI LITURGIA 
SZEMPONTJÁBÓL. 

A zágrábi érseki könyvtárnak MR 126 jelzésű Sacramenta-
riuma a zágrábi székesegyház legrégibb Sacramentariuma, mely
nek jelentőségét emeli az, hogy ez a Sacramentarium egyúttal 
a legrégibb a magyar földön írt, eddig ismert Sacramentariumok 
közül. 

Eleddig két kutató foglalkozott ezzel a kézirattal: D O M 
GERMAIN MORIN és D R . FANCEV zágrábi egyetemi tanár. 

D R . FANCEvnek1 az volt a véleménye, hogy a MR 126 jel
zésű Sacramentarium Magyarországról került ugyan Zágrábba, 
de eredetileg a Prága melletti Brevnov számára készült. D O M 
MORIN2 ezzel ellentétben a magyar eredet mellett foglalt állást 
és — mint látni fogjuk — helyesen. Ö azonban a Sacramentarium 
keletkezését a XII . század végére, sőt a XII I . századra teszi, 
míg FANCEV, mint már DANKÓ3 is a XI. századi eredetet vall
ják jogosan. 

Mint látni fogjuk, MoRiNt az Eenricus és Henricus név té
vesztette meg úgy, hogy ezt a kéziratot minden palaeographiai 
korjelző vonás ellenére a XII . század végére, sőt a XII I . század 
elejére keltezte, mivel a Sacramentarium Eenricus-At és Henri-
cus-ít Henrik német királlyal, római császárral azonosította, akit 
1146-ban avattak szentté. Elkerüli figyelmét, hogy az MR 126 
Sacramentarium Henricus-a. Szent István fia, Szent Imre. A Pray-
kódex is Henricus-nak nevezi Szent Imrét. 

A MR 126 Sacramentarium palaeographiai, hagiographiai 
és liturgiái vizsgálata alapján bebizonyítható, hogy ez a kézirat 
a XI . század második felében készült. Keltezéséről 1938. hús-

1 RR. FANCEV: Najstarije bogosluzje u Posavsko; Hrvatskoj, Zbornik 
Kralja Tomislava. Zagreb, 192$. 533—5:37. lap. 

2 Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. VI. Münster, 1926. 63—65. lap. 
3 DANKÓ: Vêtus bymnarium Hungáriáé. Bpest, 1893. 112—113. lap. 
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vétján a Mélanges Hoffiler-ben (Zágráb) jelenik meg tőlem rész
letes tanulmány. 

A MR 126 jelzésű zágrábi kézirat i n lapból áll. Kötése 
későbbi eredetű, minden bizonnyal abból az időből, mikor MiKU-
Lic püspök (1688—1694) a zágrábi érseki könyvtárt megalapí
totta azáltal, hogy VALVASORnak nagy és értékes könyvtárát meg
vásárolta és a zágrábi székesegyháznak pár ezer könyvét a por
tól megtisztíttatta és beköttette. A kötés alkalmával a kéziratot 
kissé körülvágták. Nagysága 180X255 mm. A XI—XII . szá
zadi Carolina-írással van írva. Ugyanúgy írták a MR 165 és 
MR 89 jelzésű zágrábi kéziratokat, melyeket D O M MORIN is jog
gal tekint XI—XII . századiaknak. 

A MR 126 kézirat monasztikus bencés rendeltetése világo
san felismerhető. Szent Benedek miseimádságai megtalálhatók, 
nemcsak március 21-i ünnepén, hanem július 11-én is és a két 
ünnepet a színes iniciálé külön is kiemeli. Július 13-án követ
keztek Szent Margit miseimádságai, szintén iniciálé-val díszítve, 
mert ez a MR 126 Sacramentarium egy Szent Margitról elneve
zett bencés monostor számára készült, mint ez az „in monasterio 
pro fratribus" votívmiséből világosan kiderül. Ennek Collecta-ja 
így szól: Concède nobis famulis tuis in hoc presenti monasterio 
sancte Margarete uirginis nec non sub regula sancti Benedicti con-
stitutis..." Dr. FANGEV azt hitte, hogy ez a monostor a brevnovi 
Szent Margit-apátsággal azonos. D O M MORIN pedig azt hang
súlyozta, hogy ezt a Margit-apátságot Magyarországon kell ke
resnünk. Mint látni fogjuk, ez a helyes álláspont. Ez a Szent 
Margit tiszteletére épült monostor minden bizonnyal magyar 
apátság volt. D O M MORIN a bélai Szent Margit-apátsággal 
azonosítja. 

Mivel Zágrábban, sajnos, csak FUXHOFER Monasterioiógiá-
jára támaszkodhattam, eddig magam is azt a nézetet képvisel
tem, hogy a MR 126 Margit-monostora a bélai Margit-apátság
gal azonos. Budapesti tartózkodásom idején azonban a magyar 
bencés Rendtörténet alapján főleg KÜHÁR FLÓRIS OSB. egyet, 
tanár utánjárásával kiderült, hogy ez az apátság minden való
színűség szerint a hahót-i (Zala megye) Szent Margit-apátsággal 
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Magyarországon négy Szent Margitról elnevezett bencés 
apátságot ismerünk.1 A bélai apátságot (ma a zágrábi egyház
megyében; régebben Körös megyéhez tartozott politikailag). FüX-
HOFER szerint I. Géza alapította volna 1075-ben, SÖRÖS szerint: 
„Alapítóját, alapítása idejét nem ismerjük, sőt egészen a XIV. 
századig semmit sem hallunk róla" (461. 1.). Amikor először hal
lunk róla — 1332-ben, XXII . János pápa egy iratában — és 
később is a XIV. században, mint a garábi apátság gangriája, 
perjelsége válik ismeretessé. Ez a garábi apátság szintén Szent 
Margitot vallotta védőszentjének. 

Székhelyét SÖRÖS a valkói főesperesség területén a kalocsai 
egyházmegyében fekvő Grabovo, azelőtt Garab községben keresi. 
SÖRÖS szerint a Kézainál említett Tibold-nemzetség alapította 
Garábot a XI . században, talán az a Gráb, aki 1093 és 1094 közt 
Somogy megyének volt ispánja {Pannonhalmi Rend Tört. XII . B. 
424. 1.). 

A harmadik Szent Margitról elnevezett magyar bencés apát
ság a meszes\ volt; Álmos herceg alapította 1108 előtt. 

Szent Margit volt a védőszentje a hahóti (Zúz megye, 
veszprémi egyházmegye) apátságnak, melyet a XVIII . század 
végén kegyura, FESTETICH PÁL gróf a keszthelyi plébániához 
csatolt. Ezt az apátságot, „mely a Hahót-nemzetségtől vette 
nevét, a nemzetség harmadik íze emelte Szent Margit szűz és 
vértanú tiszteletére" (SÖRÖS, 252. 1.). Az alapítás idejére Valter 
somogyvári apátnak 1330 körül írt oklevele2 vet világot, mely
ben megintette Keled fiait, Arnoldot és Mihályt, ne háborgassák 
a hahóti, másként piliskei monostor birtokait. Figyelmeztetése 
jogosságát azzal indokolta meg: Hahótot Szent László Somogy
vár fönnhatósága alá rendelte? 

Hahót tehát korábban megvolt, mint Somogyvár, melyet 
Szent László 1091-ben alapított a francia Saint-gilles-i (Szent 

1 SÖRÖS PONGRÁC: Elenyészett bencés apátságok. Pannonhalmi Szent 
Benedek-rend Története XII . B. Budapest. 1912. — Béla 461 s. köv. 11. — 
Garáb. 423 s. köv. 11. — Hahót 252 s. köv. 11. — Meszes 449 s. köv. 11. 

2 Magyar Nemzeti Múzeum levéltára: törzsanyag; említi Turul, 190a 
46. 1. 

3 SÖRÖS: Elenyészett apátságok 253 1. 
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Egyed) apátságból származó francia bencések számára.1 Hahótot 
a somogyváriaknak — később kifejezett — tudása szerint Szent 
László Somogyvárnak rendelte alá, köztük filiális viszonyt álla
pított meg. 

A négy magyar bencés Szent Margit-apátság közül a kizárás 
módszerével a hahótit jelöljük meg a MR 126 kézirat eredeti ren
deltetési helyeként. A meszesi apátság később keletkezett, mint 
az MR 126 kézirat. Bélának alapítási ideje bizonytalan. A MR 
126 minden bizonnyal a zágrábi püspökség alapításakor került 
Zágrábba. Erre mutat legfőképen az a tény, hogy a kézirat 
monasztikus vonatkozású helyeit törölték és átírták benne és 
hogy a kézirat az egész zágrábi liturgiafejlődés alapja volt. 
Amikor Szent László 1094 táján megalapítja a zágrábi püspök
séget, első püspöknek Duh-ot (quendam bohemicum venerabilis 
vitae virum) küldi, ki bizonyára bencés volt és vele székesegy
házi papokként két papot (szerzetest) somogy- és zalamegyeieket 
(1134. évi oki. a zágrábi érseki levéltárban. Közölve: D R . SISIC, 
Prirucnik izvora hrvatske historije. I. Zagreb, 1914, 322—3.). 
Társainak származási helyéből azt gondolhatjuk, hogy Duh 
maga is valamely somogyi vagy zalai apátsághoz tartozott és 
a kézirat minden bizonnyal egy somogyi vagy zalai Szent Mar
git-apátságból származott. A két megye területén más bencés 
Szent Margit-apátság nincs, mint Hahót. A kézirat tehát Hahót 
számára készült. Hahótnak és Somogyvárnak kapcsolata meg
adja a magyarázatát annak, hogy egy somogyi vagy zalai ben
cés hahóti kéziratot visz misekönyvként újonnan alapított püs
pöksége székhelyére, viszont Hahótnak Somogyvárnál korábbi 
alapítása azt is megmagyarázza, miért oly archaikus a kézirat 
francia — monasztikus — rétege (B.-F.-réteg); a XI. század 
végén is csak oly francia szenteket tisztel, kik közül a legkésőbbi 
VIII. századi. Nyilván nem a Somogyvárba került francia szer
zetesek Sacramentariumait másolta a MR 126 kézirat írója, 
hanem egy korábbi, már magyar területen honos kéziratot. 
Hahótnak Somogyvár előtt történő alapításából megérthetjük azt 
is, hogy Sacramentáriumában, mely liturgiájának tükre, a magyar 
szentek kultusza jóformán a Sacramentarium átírása, másolása 

1 U. o. 149. s k. 11. 
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közben alakul ki. A Proprium Sanctorumban lemásolt magyar
vonatkozású misék (Szent Benedek, András, Adalbert, Alexius) 
már eredetijében is benne voltak; a Szent László alatt történő 
szenttéavatások (Szent István, Imre, Gellért) szükségessé tették 
a Proprium kiegészítését ezen szentek miséjével. Erre nem volt 
más mód, mint hogy votívmiseként vették fel oratióikat a Sac-
ramentariumnak votívmiséi közé. Az is jellemző, hogy Szent 
Egyednek (St. Egydius) Somogyvár és St. Gilles védőszentjének 
miséje hiányzott a MR 126 Proprium Sanctorumában, viszont 
mint votívmise mégis belekerült Szent Margit-monostorral szo
ros vonatkozásban levő magyar (István, Imre, Gellért) helyi 
(Szent Margit) és rendi (Szent Benedek) votívmisék közé, igaz, 
hogy feltűnő iniciálé nélkül, mivel nem volt Hahót védőszentje. 
Ez a mozzanat megvilágítja Valter somogyvári apátnak 1330 
körül történt nyilatkozatát, hogy Hahótot Szent László rendelte 
Somogyvár fennhatósága alá. Ezért került anyaapátságának védő
szentje a monostor helyi jellegű votívmiséi közé. 

A MR 126 Sacramentarium „De Sancto Egidio" votív-
miséjét ez alapon a kézirat (H.) rétegéhez számíthatjuk. 

Mivel Somogy várt 1091-ben alapították és Hahót hozzá
kapcsolása is ekkor történhetett, az MR 126 kéziratnak a votív-
miséket tartalmazó része ebben az időben készülhetett. Nyilván 
akkor, midőn a másoló még nem ismerte az 1092-ben tartott 
zsinati határozat ünnepnaptárát.1 Ebben az ünnepnaptárban 
megvan Szent István, Gellért ünnepének napos napja, megvan 
gyertyaszentelő is február 2-án, a MR 126-ban azonban az emlí
tett magyar szenteknek e napra való tétele hiányzik és a i n . 
fólión is későbbi kéz jegyezte be gyertyaszentelő evangéliumát 
bizonyára már Zágrábban.2 

* 

Ezek szerint tehát a Margit-sacramentárium egy kompilá-
ció gyümölcse. A Temporale (Proprium de tempore) és a Sancto-

1 Szent László I. törvénykönyve XXXVIII. fejezet. — Závodszky 
Levente: A Szent István ... korabeli törvények. Budapest. 1904. 164. 1. 
MIHÁLYFI: Nyilvános Istentisztelet. Budapest 4. 1933. 971. 

2 A * * közti résszel Kühár Flóris egészítette ki szerző kéziratát. 
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raie (Proprium Sanctorum) in corpore-ja egy régibb példányról 
vannak másolva, mely frank monasztikus eredetű. * 

Ebben a két legrégibb kultuszú magyar bencés szentnek, 
Andrásnak és Benedeknek miséi, Albert és Szent Elek miséi, vala
mint (más forrásból vett) Szent Illés miséje már benne voltak. 
A votívmisék sorát aztán kiegészítették, mégpedig feltevésünk 
szerint új forrásokból. Ezek részben B—F.-jellegűek, részben 
magyarok (H.-réteg). 

Jelen állapotban a MR 126 Sacramentarium Hamvazószerda 
Collecta-jával kezdődik: „Presta domine fidelibus tuis ut ieiunio-
rum ueneranda sollempnia et congrua pietate suscipiant et 
secura deuocione percurrant. P." Aztán a Temporale folytatódik 
a 32. fólión, hol a Pünkösd utáni XXVI. vasárnappal záródik 
azon megjegyzéssel: Explicit ordo dominicus. Mindjárt utána kez
dődik a 32. fólión a Sanctorale. Incipiunt orationes de sanctis. 
Imprimis De Sancto Siluestro. A szentek sorrendjét tehát az 
egyházi évben Szent Szilveszter nyitja meg. így van ez a Pray-
kódexben is. 

A 32—70. foliókon a Sanctorale miseimádságai kerülnek 
sorra, Szent Szilvesztertől (XII. 31.) Szent Tamás apostolig 
(XII. 21.). A 70—74. foliókon van: Commune Sanctorum, a 
75. fólión különféle votívmisék kezdődnek. Elsőnek írták le az 
„in dedicatione eclesie"-misét, majd az „in anniversario dedi-
cationis" jön, utána „de sancta Elena (76. fólió), de sancta 
Trinitate (76/7. fólió), de sancta Cruce" (jy. fólió). A 78/9. foliót 
később törölték, helyébe még a XI—XII . században durva kéz
írás a misemondó pap számára jegyzett fel több imádságot. 
A 79. fólión van aztán a „de sancto Johanne Baptista" votiv-
mise, a j ^ . fólión „de sancto Petro apostolo" és „de omnibus 
apostolis", a 80. fólión a „de sancto Georgio, de sancto Adal-
berto", a 80 v. fólión: De Sancto Gerardo. A Szent Gellért-mise 
Postcommunio-jának vége eredetileg a 81. fólión volt. Mivel 
azonban az egész 81. foliót és a 81 v. fólió kétharmadát később 
törölték, nyilván, hogy bizonyos, a változó körülmények közt 
szükségessé vált imádságok számára szabad helyet nyerjenek, 

* A MR 126. kéziratot magyar irodalmunkban az elmondottak alap
ján „Hahód-kódex"-nék nevezzük. 
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a Postcommunio végét utólag, ezen törlés alkalmával más kéz, 
ugyanolyan írással rávezette a 80 v. fólió aljára, utolsó sorként: 
„ad salutem anime et corporis. P." A 81 v. fólión a törlő kéz ott
hagyta a „de Sancto Benedicto" votívmisét, mely a 82. fólión 
folytatódik. Aztán következnek a „de Sancto Egidio", „De 
sancto Stephano" (rege); a 82 v. fólión „De Sancto Henrico, 
de sanctis confessoribus"; a 83. fólión „De Sancta Margaréta, 
De omnibus virginibus"; a 83 v. fólión „De his, quorum reliquie 
hic continentur, De omnibus sanctis"; a 84. fólión „De Sancta 
Sapientia, De emundatione cordis"; a 84 v. fólión „De Sancta 
Caritate, Pro temperantia". A 85. folio két utolsó sora, a 85 v. 
folio teljesen törölve. A 86. fólión folytatódik a 85 v. fólión kez
dődő, de törölt „Missa pro rege"; a 86 v. fólión „pro episcopo, 
pro abbate"; a 87. fólión „Missa pro prelatis et pro se et sua 
congregatione, Missa pro congregatione"; a 88. fólión: „Missa 
in monasterio pro f ra t r ibus . . . " és így tovább. Különféle áldá
sokkal (Benedictiones) fejeződik be ez a rész. A 110 v. fólió utolsó 
sorában ezt a címet látjuk: Benedictio retis, de az áldás maga 
hiányzik, mert itt egy ív, azaz két lap hiányzik. Az utolsó lapon 
( n i . fólió) van Gyertyaszentelő evangéliuma, miséje a Proprium-
ban hiányzik; és a n i v. fólión később, de ugyanazon írás
sal csatolták hozzá Szent Gothard és Zsigmond miseimádságait. 
Végül gótikusán író kéz jegyezte le a Confiteor-t, Misereatur-t; 

Indulgentiam-ot. 

Az említett törlések közül csak a 78 v. és 79. foliót töltötték 
ki új szöveggel; a többi törlés helye üres maradt. Törlésre szán
ták a 86 v.—88 v., 92., 97—98., 100 v—101. foliókat is, mint a 
szövegbe húzott függőleges vonal mutatja. Ezek nagyobbrészt 
monasztikus jellegű miseimádságok, köztük az „in monasterio 
pro fratribus" mise is a 88. fólión, mely szerencsére nem esett 
a törlésnek áldozatául. Ennek Collecta-ja teszi lehetővé, hogy a 
kézirat eredeti helyét, rendeltetését megállapítsuk. A pro abbate, 
pro congregatione, pro seculo renuntiantibus stb. misék fölösle
gessé váltak a kézirat megváltozott használati helyén és itt meg
kísérelték, hogy törléssel eltüntetessék őket, helyükbe pedig más, 
az új körülmények közt szükséges imádságokat írjanak. Új helyén 
nem szerzetesi-monasztikus istentisztelet célját szolgálta már a 
kézirat, de magyar talajon maradt, mert a magyar szentek 
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miséit nemcsak hogy el nem tüntették, hanem Szent Gellértnek 
a következő oldalon (81. fólió) törölt Postcommunio-befejezését 
utólag átírták a 80 v. folióra, mint előbb már bemutattuk. Ezeket 
a törléseket és beírásokat Zágrábban végezték. Ide került az 
MR 126. j . Sacramentarium a hahóti Szent Margit apátságból, 
a zágrábi püspökség alapításakor, 1094-ben. Első püspöke Duh, 
somogyi vagy zalai bencés volt. A zágrábi székesegyház leltárában 
a XIV. század óta szerepel ez a kézirat; a XIV. századból szár
mazó első zágrábi székesegyházi leltár ugyanis már említi Sacra-
mentariumunkat is. „Item unurn collectarium per totum annum 
de antiqua littera copertum de coreo rubeo, et incipit, ,Presta 
domine fidelibus tuis\ habens in fine benedicciones générales." 
Később bizonyítani fogjuk, hogy e Sacramentarium Sanctorale-ja 
adja a zágrábi székesegyház és egyházmegye liturgikus kéz
iratainak Sanctorale-jához a közvetlen alapot és mintát. 

Ha a zágrábi Sacramentarium Sanctorale-ját a maga egé
szében vizsgáljuk, három alapvető réteget találunk benne: 
a római (R.), a bencés-frank (B.-F.) és a magyar (H.) réteget; 
mellettük még néhány kiegészítést. 

A római réteg a gregoriánus és gelasianus Sanctoralé-k 
egyesülése. Nagyon érdekes volna a római réteget önmagában 
vizsgálat tárgyává tenni, összevetni a Gregorianum és Gelasia-
num kézirataival. Nyilván megerősítené ez a vizsgálat munkánk 
eredményét, mely a kutatás élét a B.-F. és H.-rétegre irányítja. 
A két alaprómai Sanctorale elegyedésében még világosan fel
ismerhető a Gelasianum nagyobb érvényesülése; erre mutat az 
ünnepek egymásutánja és a Sanctorale szétválasztása a Tempo-
rale-tól. Mivel például Szent Magnus (VIII. 19), Rufus 
(VIII. 27), Priscus (IX. 1) capua-nápolyi csoportja nem szár
mazhatott hozzánk Rómán át (ott ezeket a X—XI. századok
ban nem ünnepelték), sem Capuán vagy Nápolyon át, sem álta
lában közvetlenül Itálián át, mert hiszen a MR 126 Sacramen-
tarium-ban semmi nyoma sincs közvetlen itáliai hatásnak, azt 
kell hinnünk, hogy az R.-réteg szerkesztése is ott történt, amerre 
a B.-F.-réteg utal; azaz Frankországban. 

Az R.-rétegről szóló rövid megjegyzésünk után áttérünk 
a B.-F.- és H.-rétegre; számunkra most ez a legfontosabb része 
MR 126 Sanctoralé-jának. 



n
\r

 
K

* 
.Ip

tó
l 

rf
 f

 u
ib

t 
"I

C
IV

IO
 

au
if

a 
ga

in
*V

U
^M

U
IK

.O
 [

fU
jH

 
U

b
cr

o
u

it
rA

u
d

i 

tu
<

;p
cm

f 
-K

V
iu

w
k 

m
 .t

in
lv

ri
í 

H
K

V
in

fc
it

r 
nt

nt
il

\*
!.

«n
 

co
)i

jl
\|!

t.
ni

m
f,

f.
 

f 
f"t

m
m

 n
b

t 
vi»

K
 y

>'c
cf

 A
--m

u)
ic

r.\
 .

lit
c 

ti
r 

ni
*»

 
fm

r 
du

^i
m

 c
on

fj
»<

c\
m

.a
pt

ô»
-;

 m
o

n
t 

q
s 

y
n

cû
u

tf
 

w
U

m
to

nu
r"

? 
f 

j.
 

cu
o*

i 
.ly

tó
ii 

d
u

c 
fa

n
 

H
'm

i;
 d

cf
id

cr
xc

i 
• V

'u
i 

v
^/

f'
iq

y
li

 

ir s
n-

 
M

K-
 y

^b
'i]

 n
ti

i 
>\>

 
Ic

iV
-m

if
- 

' 
.\y

>l
.v

j 
íM

H
iv

nu
o 

w
\m

fi
ao

tn
:. 

ig
en

li
 W

 

fc
ll

fw
.K

 C
O

V
.Ù

V
U

t 
Í 

\ 
f 

*
û

 q
í 

om
yï

dt
- 

ur
 q

u
i 

^i
o

rw
lb

f 
n

u
n

i 
ici

"-
fc

hc
c 

f i
M

li
yr

n 
vt

uU
'n

t 
-0

* 
u

v
u

lc
 

V
ic

v 
* 

.M
vV

im
 v

lt
u

n
tu

u 
\L

m
iu

n»
m

t-
1À

m
ft

tt
fl

H
 

ix
m

fH
uo

w
 

co
^o

up
m

M
' 

^u
^A

^i
i^

ir
 1

11
11

)1.
 

in
tK

-v
ifu

M
i, 

ù
it

ci
in

u
if

.f
 

u-
nf

w
uf

 y
sï

nn
b 

iiu
- 

„js
* 

u
 

.c
ti

ur
 ú

U
ch

 
,"

. 
^

m
tn

x
d

a
it

iK
 i

W
ft

u
n 

n
ix

 
4«

tw
'u

tn
 

t-
f.

ilu
ti 

.f
, 

P
jù

u
ru

tr
.i

in
.u

n
u

rc
îK

v
^

im
 

<
un

i\
'y

 
W

c 
m

u
h

rr
u 

v
^

m
if

 
K

cc
in

m
u

f 
I 

$o
«y

4f
^u

i\^
no

t.u
M

*«
n 

*
m

ed
«

li
 

Ü«
VT

O1
* 

çc
ca

af
U

 I
 '»

»«
>

 
. 

k
au

f 
m

* 
ti

 tt
un

yh
A

k 
«

a 
o,

kn
ô«

f|
 

A
i q

s 
u

ru
u 

n
ln

 y
U

ct
a 

ob
ed

uî
U

 ic
 

«<
pi

A
 \t

cn
ca

\n
U

l' 
y
.t

r 
J

í
n

i
l

H
I

v
í 

ui
lc

fu
T

 
«

c«
d

*
.t

r 
»r

f y
cU

n
f 

ct
uf

 m
en

u í
 

A
ÍU

ÍT
I 

U
.K

 c
vi

vv
c 

.u
b

k
q

u
.u

m
ir

't 
4l

i.
V

. 
M

tn
yd

t't
d 

no
l'q

K
tr

îc
 b

ea
u 

Îo
ic

d
ic

^x
 a

bU
m

f 
ab

i.
tv

m
cn

dc
t 

ux
qi

ur
t 

nf
if

m
er

m
f 

îu
m

 t
ut

em
 

a
u

V
v

-
t

t
n

v
î

u
u A

v
.M

v
x

iu
.u

m
n

 f  
%

 
ii

tr
ni

i 
îm

vi
 \

-,
.u

m
u'

uf
 

ii
u

y
m

tv
, 

ju
ik

'n
f 

if
îK

du
-Y

i 
qi

M
ik

 f
.M

iu
lu

 
n

u
; 

Ä
»n

ic
nd

«u
r'

 

I
v.

vw
 

cu
m

f 
it

m
lü

j' 
dc

A
ir

.u
it

r 
v;

vv
ii

ii
'U

f.
|y

 
"

1
| 

«x
c^

nl
W

nc
 d

iu
r 

fj
u

u
an

ff
 

la
ri

a
m

a
m

. 
h

n
m

lr
o

r 
te

 d
ip

rc
cA

m
ur

' 
tu

 u
rr

cc
dc

nn
: 

bt
ti

o 
cu

fa
k

ri
 a

u
 $

cn
cà

ur
"Y

o 
.t

rq
-A

bb
.u

t 
^u

c^
u

ll
u

d
' 

nc
iu

T
.n

u>
o 

iá
im

u
l"

 T
ra

nl
L

öW
nc

 
nr

ö 
^

W
i

-
u

t
T
 \
a
i
A

l
i
n

c
 f 

y 
A
' 

l *
 £

 
- •

" 
' '

 
" 

' 
"•

"•
çy

îjS
BH

M
 

(L
 V

I 
HE

 A
 

.S
M

* 
I 

m
tj

u
ic

 K
x

ii
cn

u
 

d
ie

 A
*Í

C
C

M
' 

S
ze

nt
 

B
en

ed
ek

 
a

p
á

, 
(j

„l
. 

„
) 

fa
 

S
z

e
n

t 
M

ar
g

it
 

sz
fc

 
vo

M
vr

ni
sé

i 
,  

n
a

M
t

i 
k

6
d

e
x

b
e

n
.  

S
2

Í
n

e
s 

^
^ 

file:///tcnca/nUl'
http://Av.Mvxiu.umn
file:///aiAlinc


. viK
um

tf cfixm
 tnttujtuttutf 0\«nrx - sm

jfy 
m

uttduf çvycrvctar <
*taàœ

 dótól* arm
 m

 
H

am
u 

runun- •*y
|tpfiun redire orm

i »njm
ç, 

yrîttt! 
.U

]U
O

 funt^frrt |T
H

K
iyW

4. ' *
r

f 
S '] 

kl ew
uf um

qvu m
irw

ttk utpfora
 

k\î u^
1'" 

"w
w

rf'iplin 
4Î»ciïypciîfU

bcrafîi-K
N

i*dfelitrf' 

W
m

A
a

f. V
f M

fttem
w

C
 

.11 I \$"
 

W
*

B
M

,lw' " 

C
T

||ltirf**<lfdrf>T
andu»H

 
yafrhiïi 

ùçrâm
u 

W
 tartulîj» irffaram

n jum
ntf m

f bniijV
dU

 iwb* 
unrlliî
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A „HAHÓTI-KÓDEX' 105 

A Sanctorale bencés-frank réteghez a következő szentek 
tartoznak: 

1. 13. De sancto Hilario.1 

2. I. 14. De sancto Mauro.2 

3. I. 25. Sancti Preiecti.3 

4. II. 7. De sancto Vedasto.* 
5. VII. 4. In translatione sancti Martini.5 

6. VII. 18. De sancto Arnulfo.6 

7. VII. 21. De sancto Wandregilisio.7 

8. VII. 28. De sancto Sámsoné.8 

9. VIII . 6. De transfiguratione Domini.9 

10. VIII . 16. De sancto Arnulfo confessore.10 

11. VIII . 24. De sancto Audoeno.11 

12. VIII . 28. De sanctis . . . Juliano.12 

13. X. 1. De sancto Germano, Remigio et sociis eorum.13 

14. X. 7. De sanct is . . . Pardulfo . . . " 
15. XI. 13. De sancto Brictio.15 

16. XI. 18. Octava sancti Martini. 
A votívmisék közt: 
17. De sancto Elena.16 

18. De sancto Egidio.17 

1 PoÍtiers-i püspök f 366. 
2 Szent Benedek tanítványa, Glanfeuil alapítója Galliában. 584^ 
3 Clermont püspöke. I. 25 676 f Autun-ben. 
4 Arras-i püspök f 54°-
5 Tours-i püspök. 
8 Metz-i püspök, •)• 641, mint remete a remiremonti kolostor mellett. 
7 Fontenelle apátja a VII . században. 
8 Episcopus deleutis Bretagneban. f 565. 
9 Rómában: 14$7. Keleten, Galliában, Hispániában ünnepelték, 

10 Fia Antegisel által a Karoling dinasztia alapítója. Halála napja 
VIII. 16. Ünnepe VII . 18. 

11 Rouen-i püspök -f 683. (Rebais és Fontenelle apátságok alapítója.) 
12 Vértanú 304. VIII . 28-án Brionde-ban, nem messze Clermonttól. 
13 Germanus, auxerrei püspök f 448. Remignus Gallia apostola f 537-
14 Guéreti apát (Limoges) f 737-
15 Szent Márton utóda Toursban. 
18 Ereklyéi a IX. században Rómából Hautvillers-be (Reimsi egyház

megye) kerültek. 
17 Saint Gilles apátja. (Provence) f 711—25. 
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19. In honorem Sigismundi regis pro febricitantibus.1 

A későbbi kiegészítések közül ideszámítanak még Szent 
Fiagrius2 és Szent Zsigmond másodszor. Ezenkívül többen a 
gelasianus rétegből, mert a frank-bencés alappéldányból vették 
át őket. így például a már említett Magnus, Rufus, Priscus aztán 
minden bizonnyal Szent Márton, valószínűleg Szent Mátyás, 
Szent Jakab (VI. 22), Szent András oktávája, Translatio 
s. Benedicti (VII. 11), Ciricus és Julitta (VI. 16), a 12 apostol 
(VII. 15), Decollatio s. Joaanis Bapt. (VIII. 29) és Szent Margit, 
mert július 13-án és nem 20-án van ünnepe, mint Rómában a 
XI—XII . században. 

A francia szentek nagy száma már D O M MoRiN-nak feltűnt, 
de jelentőségüket nem ismerte fel. Fölveti éppen a kérdést: ki 
hitte volna, hogy egy régi magyar bencés apátságnak naptárában 
ennyi francia szentet talál ilyen korai időben? Közvetlenül ez
előtt ugyanarról a rendkívüli érdekes jelenségről beszél, melyet 
ez a Sanctorale támaszt azáltal, hogy feltárja azokat az idegen, 
távoli és sokágú hatásokat, melyek néha minden várható való
színűség ellenére érték a keresztény Európa ezen részét. Ő ugyan 
azt hiszi, hogy mindez csak a XII . század végén történt. Mi 
már tudjuk, hogy egy egész századdal tévedett. Ezek a hatások 
se voltak oly sokágúak, mert hogy csak egy frank-bencés hatás
ról beszélhetünk. Szent Eenricus és Henricus nem Henrik német 
király és római császár (f 1024, szentté avattatott 1146), hanem 
Szent Imre, Szent István fia. És Augsburgi Szent Afrát, kire 
MORIN hivatkozik, az egész Sacramentarium-ban (MR 126) nem 
lehet megtalálni. A MR 126 eredeti Sanctoralé-jában egyszerűen 
semmi nyoma sincs a német hatásnak. A frank-bencés hatás 
viszont oly erős, hogy joggal beszélhetünk a Sanctorale B.-F.-
rétegéről, mely a gelasianus gregoriánus és magyar réteg mellett 
alap-összetevője a MR 126 Sanctoralé-jának. Ezt az összetevőt 
csak abban a korai időben érthetjük meg, mikor a magyar 
kereszténység keletkezett. Később már nemcsak feltűnő volna, 
hanem lehetetlen is. D O M MORIN a MR 165 zágrábi kéziratban 

1 Burgund király 516—23. 
2 Remete Marne mellett f 670. 
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joggal gyanít clunyi hatást. Ugyanaz a szellem hatja át a 
MR 126-kódexet. 

Mármost: csak francia, pontosabban clunyi liturgikus kéz
iratok-e a hordozói annak a hatásnak, mely a megtért Magyar
ország liturgiáját kialakította, vagy tán egyúttal Franciaország
ból érkezett bencések is? 

A B.-F.-réteg az MR 126-ban az őspéldányra mutat, a 
H.-réteg pedig arra az országra, hol az őspéldányt másolták és 
a helyi körülményekhez képest alkalmazták. Hogy ez nemcsak 
egy, nem is csak egypár példány lehetett, abból következik, 
hogy a B.-F.-réteg oly tisztán megmaradt. Ez csak úgy történ
hetett, hogy a Szent Margit-apátság vezetői valamikép maguk is 
a B.-F.-réteghez tartoztak. Vegyük például Szent Audoenus 
Secretá-ját (57. fólió): Oblata quaesumus Domine, munera fide-
lis populi meritis beatissimi patris nostri Audoeni tibi reddantur 
accepta . . . Szent Benedek vértanú ünnepén viszont azt olvas
suk: Totius gentis nos t rae . . . Itt nyilván a gens Hungarica-ra 
gondol. Alig hihetjük azonban, hogy magyar bencések Szent 
Audoenust, kinek semmi köze nem volt Magyarországhoz, 
beatissimus páter noster-nak. mondták volna. Ezt inkább meg
értjük akkor, ha a Szent Margit-kolostorban élő francia bencés 
ajkára adják. A B.-F.-réteg legkésőbbi szentje a Sanctorale-ban 
magában (in corpore) Szent Pardulfus, Guéret-i (Limoges) apát, 
aki 737-ben halt meg. A MR 126-ban megőrzött B.-F.-réteg 
legrégibb szerkesztése tehát a VIII . század végére, vagy a IX. 
század elejére tehető. A votívmisek között ott találjuk a B.-F.-
réteghez tartozó Szent Egyed (VIII. század) Ilona császárnő 
(IX. század) miséjét. Később került hozzá még Szent Fiacrius 
(VII. század). 

Azt kellene még kikutatni, miért került a votívmisek közé 
de Sancto Benedicto, de Sancta Margaréta, de S. Joanne 
Baptista miséje, holott a MR 126 Propriumá-ban már volt mise 
számukra. Az is feltűnő, hogy a votívmisek szövege más, mint 
a Proprium-ban lévő szöveg. Nyilván új B—F.-példányról írták 
át őket; ez a példány a somogyvári Szent Egyed-apátságba az 
alapításkor (1091) kerülhetett. 

A 100 évvel későbbi Pray-kódexben a B.-F.-réteg már nem 
oly fejlett; ugyanez áll a későbbi zágrábi kéziratokra is, bár ez 
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a megállapítás rájuk vonatkoztatva némikép módosul. Ezt 
könnyű megmagyarázni: a frank monasztikus személyi hatás 
gyengült, hiszen nemcsak a hierarchia, hanem a szerzetesség is 
hozzágyökerezett már a hazai talajhoz; Magyarországon is, 
Zágrábban is. A szerzetesi hatást is mind kevésbbé lehet érezni 
a zágrábi kéziratokban, hiszen a szerzetesektől a világi papság 
vette át az egyház vezetését. Mindezt az MR 126 Sacramenta-
rium egész konkrét formában mutatja.1 

Ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy ezek a hatások köz
vetlenül Cluny-ből eredtek. Ügy látszik, hogy más Cluny-vel 
kapcsolatban lévő frank apátságok hatottak szerzeteseik és kéz
irataik által alakítólag a magyarországi liturgiára. Ugyanígy 
Zágrábra is, mely kezdetben az esztergomi érsekséghez, később 
a kalocsaihoz tartozott. Csak a XIX. században lett érsekséggé. 
Erre vonatkozólag kellene paleográfiai és liturgiái történeti 
alapon összehasonlító tanulmányokat végezni. 

A MR 126 magyar (H.) rétegével behatóan foglalkoztunk 
a Pannonhalmi Szemle (1938, XIII.) 36—50 11-in. 

Éhez a következő szentek tartoznak: : 
1. IV. 23. De sancto Adalberto. 
A 38. fólión Szent György és Adalbert miseimádságai kö

zösek, nincsenek szétválasztva: „Dens, qui nos beator um Marti
rum tuorum Georgii atque Adalberti meritis et intercessione . . ." 

Szent Adalbert prágai püspök a bíevnovi bencés monostor 
alapítója, egyes források szerint bérmálásban részesítette Szent 
Istvánt, a magyar liturgia: Protorex Hungariae-jít 995-ben. 
Ez évben minden bizonnyal Géza udvarában tartózkodott és 
később is áldásos hatást gyakorolt Gézára és fiára, Istvánra.2 

Szent Adalbertnek Magyarországon jelentős kultusza van, főleg 
Esztergomban, mint „pius patrónus Ecclesiae Strigoniensis"-nak. 

1 F o r d í t ó megjegyzése: Abból, hogy a B-F-réteg alapja a VIII . század 
végétől a XI . század végéig mintegy csökevénnyé vált, a szerzővel ellentétben 
inkább arra lehetne következtetni, hogy az őspéldány hamar elkerült eredeti 
hazájából és új helyén nem részesült az eredeti helyi liturgiának eleven alakító 
hatásában; a X. század végén Magyarországra került frank-bencés Sacramenta-
riumokat már nem dolgozták át frank- bencés igények szerint, hanem termé
szetesen — magyar és bencés igények szerint. 

* HÓMAN B.: Magyar történet. 2. kiad. I. köt. 172 s. köv. 11. 
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A „HAHÓTI-KÓDEX" 1 0 9 

Több magyar király viselte magyaros formában az ő nevét 
(Béla). Mivel Szent Adalbert Magyarországon különös tisztelet
ben részesült, ünnepét kezdetben összekapcsolták Szent Györgyé
vel, mint azt már láttuk. Lassanként azonban a két ünnepet 
különválasztották, ezért találjuk már a két szentet az MR 126 
votívmiséi közt külön miseszövegekkel. Ez az eredete annak, 
hogy Szent György április 24-ére került, Szent Adalbert április 
2 3-át tartotta meg ünnepként. A Pray-kódexban ez a folyamat 
már be van fejezve, és ma az egész országban április 23-án van 
Szent Adalbertnak és április 24-én Szent Györgynek ünnepe. 
Egy évtizeddel ezelőtt még Zágrábban is így volt. 

2. VII. 17. De sancto Alexio. 
Szent Adalbert prágai püspök kétszer is tartózkodott a 

római San Bonifazio-Alessio-kolostorban az Aventinus hegyen. 
Ott ismerte meg Szent Elek kultuszát, maga is buzgó tisztelője 
lett e szentnek, tiszteletét átplántálta Brevnovba is és Géza 
magyar fejedelem udvarába, ezáltal Szent István udvarába is. 
Homiliát is írt Szent Elekről.1 így került Szent Elek az MR 126 
Sacramentáriumába, ezért őt is H.-réteghez kell számítanunk. 

3. IV. 16. De sancto Benedicto Martyre. 
4. IV. 17. De sancto Andrée conjessore. 
Ez a két szent kimondottan a magyar réteghez tartozik. 

Arról a Benedek vértanúról van ugyanis szó, aki Szent István 
idején szenvedett (vértanú-) halált Magyarországon; továbbá 
mesteréről, Zoerard-Andrásról. Ezt már D O M MORIN is meg
állapította. 

Szent Benedek Collecta-ja így kezdődik: „Dens, qui beatum 
benedictum martyrii passioni peracta lugubri sessione aquile 
declaratum totius nostre gentis fecisti prouisorem. . ." Szent 
András collectá-ja viszont azt mondja, ez a szent „latentis 
certamine passionis afflictus" volt. Ezek az adatok megegyeznek 
a zágrábi MR 6j Breviárium (1290) lectióival.2 Abból, hogy 
Szent András „latentis certamine passionis afflictus" volt, meg
értjük a későbbi változást, mely őt is Benedekkel együtt vértanu
ként ünnepelte. 

1 MIGNE Patrologia Latina 137. 897/900. 
2 Közölve a Pannonhalmi Szemle XII I . (1938) 42. 1. 
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Ezeknek a szenteknek miséi a Sanctorale törzsében vannak. 
Hozzájuk sorakoznak még a votívmisék közt: Szent István, 
Imre, Gellért, Marosvár első püspöke. 

Szent Istvánt, fiát Imrét (Eenricus) és Szent Andrást már 
a mindszentek litániája is említi a 18. fólión. Ez biztos jele 
annak, hogy a Sacramentarium e részének írásakor már szentként 
tisztelték őket és könyörögtek hozzájuk. Mivel itt Szent Gellért 
invocatiója hiányzik és mivel a Sanctorale törzsében Szent István
nak és Imrének sincs miséje, csak a votívmisék közt, arra a kö
vetkeztetésre lehetne jutni, hogy a Sacramentarium ezen részét 
1092, sőt 1083 előtt írták; hiszen 1083-ban nemcsak Istvánt és 
Imrét avatták szentté, hanem Gellértet is. 

1092-ben Szent Lászlónak egy törvénye1 (Szabolcsi zsinat) 
mindezen szentek ünnepét parancsolt ünnepként beilleszti az egy
házi év megfelelő napján a parancsolt ünnepek közé, mint ezt 
a törvény felsorolásának egymásutánja bizonyítja.2 Mivel Szent 
István és Szent Imre kultuszáról 1072—1073 óta van adatunk, 
a MR 126 Sacramentarium nem készülhetett 1073 előtt. Ezzel 
igazolva van, hogy ez a Sacramentarium 1073—1092 közt 
készült. Az a körülmény, hogy Szent István, Imre, Gellért miséi 
a votívmisék közt vannak, arra engednek következtetni, hogy 
a kéziratot e három szent kanonizációja előtt (1083) kezdték 
meg. A szenttéavatás a kódex írása közben történt és így pótló
lag vették fel a jelzett miséket a votívmisék közé. 

A Sacramentarium-ot aztán, midőn 1094-ben Szent László 

1 Szent László I. törvénykönyve, XXXVII I . fejezet. Závodszky i. h. 
2 „Istae verő festivitates servandae sunt per annum: Nativitatis Domini, 

Sancti Stephani Protomartyris, Sancti Ioannis Evangélistáé, Sanctorum Inno-
centum, Circumcisio Domini, Ephiphania cum vigilia, Purificatio sanctae 
Mariae, in Pascha quator dies, Sancti Georgii Martyris, Philippi et Iacobi 
cum vigilia, Inventio Sanctae Crucis, Ascensio Domini, in Pentecoste quatuor 
dies, S. Ioannis Baptistáé, Petri et Pauli apostolorum una die, Sancti Jacobi, 
Sancti Laurentii, Assumptio S. Marie, S. Régis Stephani, S. Bartholomaei, 
Nativitatis, S. Mariae, Exaltatio S. Crucis, S. Mathaei apostoli et evangeliste, 
S. Gerhardi Episcopi, S. Michaelis archangeli, Sanctorum Simonis et Iudae, 
omnium sanctorum, S. Emerici Ducis, S. Martini, S. Andreáé, S. Nicolai, S. 
Thomae Apostoli: et unaquaeque Parochia suum Patronum et dedicationsm 
Ecclesiae celebret." Ld. Batthyány I. 440/n. 37. Leges ecclesiasticae Hungáriáé. 
Batthyány i. m. I. 411/4. 
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megalapította a zágrábi püspökséget, Zágrábba vitték és ott 
alapja lett a zágrábi Sanctorale egész további fejlődésének. 

Míg tehát e kézirat B.-F.-rétege értékes útmutatást nyújt 
az imént megtért magyarság liturgiájának kezdetére Szent 
István idején és ezáltal a zágrábi püspökség liturgiájának kezde
tére is, a H.-réteg viszont döntő bizonyítékát adja annak a tétel
nek, hogy ez a kézirat magyar földön keletkezett. A kézirat 
ezenkívül a B.-F.- és H.-réteg további alakulását is megvilágítja 
a magyar és különösen a zágrábi liturgia fejlődésében. 

Szent Illés (próféta) miséjét nyilván más forrásból másolták 
ide, hiszen nemcsak oratiói, hanem neumás, teljes miséje van a kéz
iratban. Valószínűleg már Zágrábban írták hozzá a B.-F.-réteg-
hez tartozó Szent Fiagriust és Zsigmondot. — Szent GEREO és 
GOTTHÁRD (szintén zágrábi hozzáírás) az egyedüli tanúi egy a 
MR 126-on kimutatható német hatásnak. Ez a hatás azonban 
csak akkor érvényesül, midőn a kézirat már Zágrábban van. 
Ezzel a palaeographiai eredménnyel teljesen egyezik a hagiogra-
phiai. Szent Gotthárd bencést 1022-ben hívták meg a hildes-
heimi püspöki székre, 1038-ban, Szent István halála évében halt 
meg, és 1131-ben avatták szentté. Miseimádságait szenttéavatása 
után nemsokára odaírták a kódex utolsó lapjára, már Zág
rábban. 

A MR 126 Sanctoraleja és a Pray-kódex közt (XII—XIII . 
század) van rokonság a naptárakban, de a MR régebbi redactio 
eredménye, melyben az eredeti B.-F.-réteg jobban kidomborodik, 
a H.-réteg viszont még nem teljesen fejlett; jobban mondva a 
kézirat írása közben fejlődik. 

A Pray-kódexben megtaláljuk a B.-F.-réteg szentjeit, Szent 
Maurus, Wandregisilius, Sámson, Audoenus, Fiacrius és Pardul-
fus kivételével. A Pray-kódex H.-rétegében egy oratióba össze-
foglaltan Benedek és András vértanukat; VI. 27-én megvan már 
St. Ladislaus (szentté avatták 1192), VIII . 20-án St. Stephanus 
rex, IX. 24-én St. Gerhardus, depositio et passió, XI . 5-én St. 
Henricus (Imre); XI. 6-án Adalberti translatio. 

KNAUZ Kortanában (130—289. 1.) hagiographiai, liturgiái, 
történeti adatokat közöl, melyek a KNAUZ által ismert magyar 
liturgikus könyvek Sanctoraléival függnek össze. Abból a 60 
forrásból, melyet KNAUZ ismer, 6 származik Zágrábból, de a 
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MR 126 hiányzik, ezt KNAUZ nem ismerte. Ha a MR 126 Sanc-
torale-ját KNAUZzal összevetjük, azt látjuk, hogy KNAUZnál 
Wandregisilius, Sámson, Julián (VIII. 28.), Pardulfus és Fiacrius 
nincsenek említve. Mindezek a B-F.-réteghez tartoznak, de sem 
a Pray-kódexben, sem KNAUZ többi forrásában nincsenek már 
meg. Ezek csak a zágrábi MR 126-ban találhatók. 

A MR 126 Sacramentarium tehát sok új kérdést vet fel és e 
kérdések megoldása megoldja a magyar monaszteriologia és 
liturgia sok problémáját is. Ez a kézirat mindenképen egy XI. 
századi magyar bencés Szent Margit-apátságba utal minket és 
onnét a XI. század elejének frank-bencés apátságaiba. A Pray-
kódex is új és erős megvilágítást nyer a MR 126-tal. A Pray-
kódexet csak akkor érthetjük meg, ha azon eredményeket és 
problémákat értékesítjük, melyek a zágrábi kézirat által fel
merültek. Ha a MR 126 kézirat Sanctoraleját a zágrábi egyház 
XIII—XIV. századi naptáraival összevetjük, meglátjuk egy
részt a zágrábi naptár összefüggő fejlődésvonalát, másrészt 
pedig a későbbi naptáraknak MR 126 Sanctoraléjától való köz
vetlen függését, úgyhogy a zágrábi naptár ezen alapszik. 

összefoglalva az eddigi eredményeket, azzal fejezhetjük be 
értekezésünket, hogy a zágrábi MR 126 Sacramentarium-nak 
jelentőségét hangsúlyozzuk az imént megtért XI. századi Ma
gyarország és különöskép a zágrábi egyházmegye (alap. 1094) 
liturgiájának kialakulásában. A kézirat Sanctoraléja visszavezet 
bennünket a frank-bencés apátságokba; egyúttal ez az alapköve 
a zágrábi Sanctoraléknak, melyeknek fejlődését egész a XVI. 
századig befolyásolja. Ennek a Sanctoralé-nak fejlődése a magyar 
liturgikus könyvekben is hasonló a zágrábihoz; a magyar litur
gia későbbi Sanctoraléinak is egy a zágrábihoz hasonló Sancto-
rale az alapja. A zágrábi liturgia frank-monasztikus forrásaira 
utal, míg a Pray-kódex az itthoni (H.) réteget domborítja ki. 
Fordította: DR. KÜHÁR FLÓRI». 



GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN KÖNYVTÁRÁNAK 
TÖREDÉKE SOPRON SZ. KIR. VÁROS 

KÖZKÖNYVTÁRÁBAN. 

G R Ó F SZÉCHENYI ISTVÁN, a legnagyobb magyar, korán fel
ismerte a könyv jelentőségét és egész élete folyamán mindig gyara
pította könyvtárát, melyet azonban nem dísznek, hanem 
önnön művelésére szánt. Bizonyítják ezt megmaradt könyvei; leg
többje látható jeleit viseli magán annak, hogy SZÉCHENYI el
olvasta. E könyvtár terjedelméről némi felvilágosítást nyújt 
BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ annak megmaradt részéről készített cím
jegyzéke1 előszavában. Ebben2 megemlíti a „valószínűleg még 
1860-ban" készült lajstromot, amelyet azonban nem volt alkalmam 
megtekinteni. E jegyzék 74 ívoldalon 1183 tételt sorol fel, kötet
szám megjelölése nélkül.3 Ezt az adatot kiegészíthetem egy, meg
állapíthatóan 1860-ban KRAJNER A. közjegyző által készített lel
tár alapján, amelyet a soproni kir. törvényszék irattára őriz.4 Ez 
a leltár valószínűleg eredetije az említett lajstromnak; 1183 tétel
ben sorolja fel a könyvanyagot és feltünteti a kötetek, illetve 
füzetek darabszámát, 4356 darabot. A leltár maga 31 összefűzött 
levélből áll, minden levélen 36 krajcáros okmánybélyeg; a végén 
a kelet: „Oedenburg 31 december 860. A v. Krajner königlicher] 
öff [entlicher] Notar." 

Ez a leltár SZÉCHENYI ISTVÁN halála után készült, amikor 
fia, BÉLA vette át a hitbizományt. BÁRTFAI SZABÓ említ még egy 
1885-ből való statisztikát; tudomásom van egy újabb leltárról, 
amely 1918-ban készült Nagycenken,5 s itt van végül BÁRTFAI 

1 BÁETFAI SZABÓ LÁSZLÓ: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának 
címjegyzéke. VIII. Gróf Széchenyi István könyvtára. Budapest, 1923. 

2 I. m. 13. 1. 
3 I. m. 14. 1. 
4 Nagycenki hitbizományi iratcsomó, 46. sorszám. 
5 D R . ÖSTÖR J Ó Z S E F hitbizományi jogtanácsos őrzi, 1. b . / i9 i8 . sz. alatt. 

Magyar Könyvszemle 1938. II . füzet. 8 
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SZABÓ fentemlített címjegyzéke. Hogy ez utóbbi nem mutat fel 
jelentékenyen több könyvet, annak oly esemény az okozója, 
amely látszólag semmiképen sem áll összefüggésben SZÉCHENYI 
ISTVÁN könyvtárával. 

1877-ben FRANKENBURG ADOLF több lelkes fiatalemberrel 
együtt irodalmi társaságot alapított, azzal a céllal, „hogy a tudo
mányokban, irodalomban és művészetben nyilatkozó nemzeti 
szellemet"1 ápolják. A társaságot elnevezték „Soproni Irodalmi és 
Művészeti Körnek"; később, századunk első évtizedében vette fel 
a „Frankenburg Irodalmi Kör" nevet. A társaság vezetőségének 
elsősorban arra volt gondja, hogy egyesületi könyvtárt is létesít
sen; e célból — és itt kapcsolódik a Frankenburg Kör története a 
legnagyobb magyar könyvtárának sorsába — G R Ó F SZÉCHENYI 
BÉLÁhoz fordultak azzal a kéréssel, hogy a könyvtár ala
pításához könyvadománnyal járuljon hozzá. A gróf ezt 
a kérést teljesítette. A Frankenburg Kör feljegyzése sze
rint2 1744 kötet, később pedig3 még 850 kötet köny
vet ajándékozott az egyesületnek. A könyvtár mások ado
mányával is gyarapodott; 1891-ben 3400 kötetből állt.4 Nagy 
bajok voltak azonban elhelyezése körül: az alapítás évétől 1904-ig 
hosszabb-rövidebb időközökben folyton változott a könyvtár 
helyisége; 1904-től kezdve pedig „hajléktalan".5 Ebben az évben 
az egész könyvanyagot a törvényház padlásán raktározták el. 
Természetes, hogy itt meg is fogyatkozott a könyvállomány, 
mert az altisztek — állítólag — innen vették a begyújtáshoz 
szükséges papirost. 1921-ben vetődött fel ismét a könyvtár kér
dése, de eredmény nélkül.6 Végre 1927-ben elhatározta a Franken
burg Irodalmi Kör vezetősége, hogy a még megmaradt könyv
anyagot letétként átadja Sopron sz. kir. thj. város közkönyv
tárának. Ez a letét ekkor 2836 darab különböző kötetből és füzet
ből állt. 

A poros, elhanyagolt és össze-vissza hányt könyvtömeg rende-

1 Soproni Helikon, Sopron, 1927. Frankenburg Irodalmi Kör, 8 1. 
2 1877. október 15-i ülés jegyzőkönyvéből. 
3 1878. évi jelentésből. 
* 1891. évi jelentésből. 
5 1927. évi jelentésből. 
6 U. o. 
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zése és rendszerezése hosszú időt vett igénybe; teljesen még ma 
sincs befejezve. Remélhető azonban, hogy az egész letét részletes 
katalógusa belátható időn belül meg fog jelenni nyomtatásban. 
Most csak a könyvtárnak arról a részéről akarok beszámolni, 
amely G R Ó F SZÉCHENYI BÉLA útján a legnagyobb magyar könyv
tárából származik. 

Teljes bizonyossággal megállapíthatóan 225 mű (282 darab) 
került ki a SzÉCHENYi-család könyvtárából; ezek tehát azok a 
könyvek, amelyekben SZÉCHENYI ISTVÁN kezeírása, bélyegzője 
található; SzÉCHENYinek ajánlott munkák; saját művei és a 
SzÉCHENYi-család egyik-másik tagjának nevével ellátott köny
vek. A fennmaradó 2554 darab könyv és füzet legnagyobb részé
ről feltételezhető, hogy szintén a SzÉCHENYiek könyvtárából 
származik; mivel azonban ezekben semmiféle ezt bizonyító be
jegyzés nincsen, nem sorolhatjuk a SzÉCHENYi-gyüjteménybe. 

Az említett 225 mű (282 darab) közül 
SZÉCHENYI ISTVÁN kezeírását, vagy bélyegző

jét viseli 95 mű, 120 darab, 
a szerző SzÉCHENYinek szóló sajátkezű aján

lásával ellátott 44 mű, 44 darab, 
SZÉCHENYI munkái 4 mű, 21 darab, 
a SzÉCHENYi-család egyéb tagjainak kezeírását 

viseli 82 mű, 97 darab. 
A könyvek egy része egykorú kötésben van, a többi fűzött 

példány. 
A SZÉCHENYI ISTVÁN könyvtárából származó könyvekben a 

tulajdonos különböző módon örökítette meg nevét. A 95 műből 47 • 
ben a „SZÉCHENYI" nevet írta be, de ezt is többféleképen: „ S Z É 
CHENYI ISTVÁN"; „GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN"; „GR. SZÉCHENYI 
ISTVÁN"; „SZÉCHENYI"; „SZÉCHENYI IST . " ; „ G R A F STEPHAN 
SZÉCHENYI". 17 műben a tulajdonos bélyegzőjének lenyomatát 
találjuk. Ez fekvő ovális alakú, széles kerettel, amelyben felül 
„STEPHAN", alul „SZÉCHENYI" látható, jobbróí-balról kis csillag. 
A fekete festékkel készült lenyomat mindenütt meglehetősen tiszta. 
Nyolc műben Széchenyi kezeírásával csak annyit találunk: „Ge
lesen". (Egyik-másikban megjegyzéssel „Miserabel".) 15 műben 
ugyanezt magyarul: „Olvastam". 6 műben emellett a nevet is 
megtaláljuk, „Olvastam" vagy „Gelesen. Széchenyi". Egy 

8* 
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műről pedig úgy lehetett megállapítani hovátartozandóságát, 
hogy megtaláltam benne HECKENAST könyvkereskedő kísérő
jegyzékét.1 

Kétségtelen tény tehát, hogy ez a 95 mű, valamint a SZÉCHE-
NYinek dedikált 44 mű valóban a legnagyobb magyar tulajdonát 
képezte, kezében volt, sőt — mint később látni fogjuk — SZÉCHE
NYI azokat el is olvasta. Kézenfekvő volt tehát a feltevés, hogy 
ezeket esetleg naplóiban meg is említi. A könyvanyagnak a nap
lókkal2 való összehasonlítása hozott is némi eredményt. 

Az egyik könyvről3 két feljegyzést találunk. Ezek egyike 
különösen figyelemreméltó azért, mert CRESCENTiÁval kapcsola
tos; 1829. július 6-án így ír:4 „Aloys gelesen 1829. — schleppend". 
Később, 1829. október 1, 2 és 3-án5 (Crescentiához szóló törölt 
levél megmaradt részlete) „Bleiben Sie hier, so werde ich bald 
ganz hieher ziehen — Gehen Sie nach Wien so bleibe ich in Zinken
dorf . . . Senden Sie mir die zwey kleinen Romane Olivier und 
Aloys — und schreiben Sie hinein, ,Ich bleibe, oder ich gehe* — 
und ich werde beruhigter seyn..." Hogy CRESCENTIA eleget tett-e 
SZÉCHENYI kérésének, nem tudni; elég annyi, hogy ez a könyv, 
amely hivatva volt az említett üzenetet továbbítani, kezünkben 
van. 

1818. október 26-i feljegyzésében hivatkozik HAMMER 6 

egyik művére,7 amely szintén birtokunkban van, „Gr. Széchenyi" 
jelzéssel ellátva. 

1825. augusztus 27-én, a napló oldallapján8 ezt a feljegyzést 
találjuk: „Doveri dei sudditi verso il loro Monarca gelesen. 
— Im Constitutionnel wurde dieses Werk viel vorgenom-

1 A könyv címe: Megye-hivatalok. Előadja: IFJ. PALUGYAY IMRE. Pest, 
Heckenast Gusztáv tulajdona. 1844. A kísérőjegyzék címzése pedig: „Herr 
Graf von Széchenyi Hochgeboren". 

2 Gróf Széchenyi István naplói. I—V. kötet, Budapest, kiadja a Ma
gyar Történelmi Társulat. 1925, 1926, 1932, 1934, 1937. 

3 Aloyis ou le religieux du Mont Saint-Bernard. Paris. Vezard, 1829. 
4 Naplók III . 321. 1. 
5 Naplók III . 360. 1. 
6 HAMMER-PURGSTALL, J O S E P H Freiherr v. (1774—1856) osztrák orien

talista. 
7 Topographische Ansichten, gesammelt auf einer Reise in die Levante 

von J O S E P H VON HAMMER. Wien, C. Schaumburg, 1811. 
8 Naplók II. 596. 1. 
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men. — Zum Beispiel. 1 superiori hanno ricevuto la loro potestà 
da Dio.1 Ezt a könyvet elemi iskolai olvasókönyvnek szánta 
az osztrák hódító. VISZOTA ezzel kapcsolatban ezt írja:2 

„Az elemi iskolai könyvet az osztrák kormányzat adta 
ki Lombardiában, hogy a népbe az osztrák felsőbbség 
iránti tiszteletet beoltsa. Ezért tárgyalhatta a francia alkot
mányos irányú és ellenzéki Constitutionnel és ezért idézi az 
alkotmányos és ellenzéki érzelmű Széchenyi." A könyv címlap
ján SZÉCHENYI kezeírása: „Gelesen." 

Az 1825. január 14-i feljegyzések3 között találjuk a követ
kezőt: „King Lear gelesen." Ez a könyv4 Széchényié volt-e, csak 
feltételezhető, mert két más családtag nevét találjuk benne: 
„Countess EMILY SZÉCHENYI" és egyszerű, címerpajzsszerű ex-lib-
risen: „CAROLINE SZÉCHENYI." Ha azonban tekintetbe vesszük, 
hogy BÁRTFAI SZABÓ említett katalógusában ez a könyv nem 
szerepel, naplójában pedig megemlíti, nagyon valószínűnek tar
tom, hogy a birtokunkban lévő, említett könyv az a példány, 
amelyet SZÉCHENYI olvasott. 

A gyűjtemény egy másik kötetéről is megemlékezik 18 31. no
vember 4-i bejegyzésében,5 ahol a következőket találjuk: „Gele
sen Freymüthige Bemerkungen ect. Wechsel und Prozess-Ordnung 
Bemard von Wachtler." Ezt a könyvet6 a szerző SzÉCHENYinek 
ajánlotta, amint azt az előzéklapon található, rossz magyarság
gal, iromba betűkkel megírt dedikáció bizonyítja: „Méltóságos 
Gróf Széchenyi Istvánnak igazi tiszteletiül ajánlja a Szerző." 
SZÉCHENYI behatóan foglalkozhatott ezzel a munkával. A cím
lapra ráírta: „Gelesen." Belül számtalan marginális jelet találunk, 
amelyek mutatják, hogy a könyv tárgya érdekelte. Ilyen margi-

1 Doveri dei sudditi verso il loro mcnarca per istruziotie ed eserzisio 
di lettura nella seconda classe délie scuole elementari. Milano, 1824. 
Dall'Imperiale Regia Stamperia. Az idézett részt 1. 5. lapon. 

2 Naplók I. 375. 1. 
3 Naplók II . 522. 1. 
* Beils Edition. King Lear. By WILLIAM SHAKSPERE. London, John 

Bell, 1788. 
5 Naplók IV. 229. 1 
6 Freymüthige Bemerkungen zu dem Entwürfe einer Wechsel- und Pro

zess-Ordnung für das Königreich Ungarn, und zu einigen damit verwandten 
Gegenständen von BERNARD VON WACHTLER. Pressburg, Landerer, 1831. 
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nális jeleket egyébként sok más könyvben is találunk; oly jelleg
zetesek ezek és egyformák, hogy nem származhatnak más kéztől.1 

Néhány ilyen megjelzett helyet idézek egyik-másik munká
ból, mert ezek SZÉCHENYI lelkivilágára rendkívül jellemzők. 
A már említett Aloys című regény 47. lapján még széljegyzettel 
is kíséri a következő kitételt: „Quel bonheur peut égaler celui 
qu'on se promet à dix-sept ans! Ah! ce n'est pas en ce monde que 
Dieu tient parole à la jeunesse." Erre SZÉCHENYI megjegyzi „c'est 
bien vrai". 

A szintén említett Doveri dei sudditi című olvasókönyvben2 

többek között megjelezte azokat a részeket, amelyekre a fentebb 
idézett naplójegyzet is vonatkozik3 (5. 1.): 4. D[omande]: Che 
cosa dice S. Paolo nell' Epistola a' Romani? — R[isposta]: Dice: 
Non vi è potestà la quale non venga da Dio; onde le potestà che 
vi sono, sono State da Dio ordinate. (Epis, a' Rom., cap. XIII . v. 
1.)" Továbbá a 6. lapon: „10., D.: Tutti i Regnanti hanno eglino 
la loro potestà da Dio? — R.: Si: tutti i Regnanti, sie che perven-
gano al governo per diritto ereditario, sia che vi pervengano per 
elezione, hanno la loro potestà da Dio." Ugyanott még: „11. D.: 
Perche gl'Imperatori, i Re e gli al tri Superiori hanno la loro 
potestà da Dio? — R.: Gl'Imperatori, i Re e gli altri Superiori 
hanno la loro potestà da Dio, perche fanno le veci di Dio 
sulla terra." 

Figyelemreméltó FARCY munkájában4 két megkérdőjelezett 

1 Sok ilyen jelzés van a következő művekben: De la culture du mûrier, 
par Matthieu Bonafous. Paris, 1827.; Néhány észrevétel BÁRÓ WESSELÉNYI-
nek ezen munkájára, „Szózat a' magyar és szláv nemzetiség' ügyében" és a' 
magyar és szlávokhoz intézett tanács egy idegen baráttól. Lipcse, Wigand, 
1843.; Gesetz-Artikel des ungarischen Reichstages 1847/8. Nach der ungari
schen Original-Ausgabe übersetzt. Pest, 1848., Landerer & Heckenast.; De la 
situation de la Papauté au 1er janvier 1860. par M. SAINT-MARC GIRARDIN. 
Paris, Charpentier, 1860. (ez egyébként a SZÉHENYI által életében legutoljára 
olvasott könyvek közé tartozik, hisz SZÉCHENYI 1860. április 7-én már meg
halt!); Az országgyűlés rendszerezéséről. írta ZIRNYI JÓZSEF, Pest, 1847. 
Heckenast.; Nelson par A. DE LAMARTINE. Paris, Hachette, 1853. 

2 L. a 117. lap 1. jegyzetét. 
3 A feljebbvalóknak Istentől nyert hatalmát magyarázza itt a tankönyv. 
* Etudes politiques. De l'aristocratie anglaise, de la démocratie améri

caine, et de la libéralité des institutions françaises par CHARLES FARCY. 
Paris, 1843. 
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hely: 40. lapon: „ . . . deux motifs rendent fort rare cet acte de la 
vindicte publique. Le premier réside dans cette aristocratie arro
gante et f o r t e . . . " Az 50. lapon pedig: „Si la population pauvre 
de la France est moins misérable que la population pauvre de 
l'Angleterre, c'est parce que la France est plus agricole que manu
facturière." 

Vájjon mit érzett a legnagyobb magyar, amikor szarkasz
tikus kérdőjelet rakott az ilyen frázisok mellé1 (16. 1.): „"Wie stolz, 
Oesterreich anzugehören — alsdann der erste, edelste, gebil
detste Staat der "Welt — würde Ungar, Böhme und Italiener jubelnd 
rufen: „Ich bin ein Oesterreicher!" A másik kérdőjel inkább 
haragos felkiáltójel lehetne:2 „Und so werden die Ungarn als 
Magyaren . . . nie gross, gewiss aber dann es we rden . . . unter 
der gemeinsamen schirmenden Aegide des Kaiserhauses." 

Rendkívül felkelthette SZÉCHENYI érdeklődését WILDNER 

könyve;3 de nemcsak érdeklődését keltette föl, hanem úgylátszik 
kihívta haragját is. Epés, ironikus széljegyzetekkel kíséri a 
szerző mondanivalóját, nem is szólván a rengeteg marginális jel
zésről, ékekről, kérdő- és felkiáltójelekről stb. A széljegyzeteket 
közlöm: a 22. lapon WILDNER több-kevesebb diplomáciával híze
leg a főnemességnek; mire SZÉCHENYI a margón gúnyosan meg
jegyzi: „Ah le séducteur!" Más helyütt, a 25. lapon WILDNER 
magyarázatát igyekszik adni annak, hogy miért oly csekély 
Magyarországon az állam jövedelme; SZÉCHENYI szerint ez „Ist 
keine Antwort". Amikor pedig a szerző (39. lapon) Magyarország 
és Ausztria „családias viszonyáról zeng dicshimnuszt, mondván: 
„Dieses wahrhaft anziehende Familienverhältnis", SZÉCHENYI 

epésen odaveti: „ausziehend — hahaha!" Maliciózus, kissé le
néző mosollyal inti le WiLDNERt, amikor ez utóbbi azt írja 
(47. lapon): „Möge dieser innige Wunsch4 sich állmaiig — ich 

1 Guter Rath für Oesterreich. Mit Bezugnahme auf das Programm der 
liberalen Partei in Ungarn. Leipzig, 1847, 16 1. 

2 I. m. 17. 1. 
3 Ein Haupthindernis s des Fortschrittes in Ungarn. Dargestellt von 

D R . IGNAZ W I L D N E R Edlen von Maithstein. Wien, 1842. 
4 Magyarország és Ausztria testvéri együttműködésére irányuló kívánság. 
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protestire1 gegen allen voreiligen Sprung! — realisieren . . .", a lap 
szélére írván: „Ejnye!" 

A SzÉCHENYinek dedikált könyvek közt is akadnak olya
nok, amelyekre a naplókban utalást találunk. Pontosabban, nem 
a könyvre vonatkoznak ezek az utalások, hanem azok szerzőjére, 
akiket SZÉCHENYI ismert. 

Egyik SCHOEPF (MÉREI) Ágost, orvos, aki soproni vonatko
zásban is érdekel bennünket, mivel az itteni ág. ev. líceumban 
járta a gimnáziumot.2 SCHOEPF 1805. szeptember 24-én született 
Győrött; irodalmi téren is nagy tevékenységet fejtett ki.3 Nekünk 
két munkája van meg, mind a kettőt SzÉCHENYinek szóló dedi
kációval látta el;4 SCHOEPF neve a naplókban először 1837. 
július 24-én fordul elő.5 „Essen früher wegen Schopfs Établisse
ment. Ich und Crfescence] und Tasner gehen hin. Es ist gut, wird 
sich aber nicht erhalten, denn er ist zu ,Grosser Herr'. Itt arról 
az ortopédiai intézetről van szó, melyet SCHOEPF 1836-ban 
nyitott Pesten; SZÉCHENYI jóslata, „wird sich aber nicht erhal
ten", valóra is vált, bár máskép, mint a legnagyobb magyar azt 
gondolta: 1838-ban ugyanis az árvíz elpusztította.6 1837. decem
ber 28-án:7 „Schöpf isst bei uns." 1840. december 2i-én:s 

„Magyar Academia. Ich praesidire. Jerney liesst vor. Schöpf 
bringt uns 15 Schinglete und spricht lang und breit." SCHOEPF 

ezen az ülésen, VISZOTA szerint,9 a kancsalság műtétéről olva
sott fel (amiről könyvet is írt).10 A Schinglete, vagy Scheanglete 
bécsi kifejezés, a. m. kancsal. 

1 SZÉCHENYI ezt a szót alá is húzta. 
2 SZINNYEI J Ó Z S E F : Magyar írók élete és munkái, VIII . köt. 1096 1. 
3 SZINNYEI U. O. 14 megjelent munkáját sorolja fel. 
4 Orvosi rendszerek-, gyógymódok-, 's némelly rokon tárgyakról. írta 

SCHOEPF AUGUSZT, Pest, Eggenberger, 1835. Kézírásos, SzÉCHENYinek cím
zett dedikáció. — Néhány szó általánosan megalapult ártalmas gyermekneve
lési hiányok körül magyar szülőkhöz. ír ta S C H O E P F AUGUSZT. Pest, Lande-
rer & Heckenast, 1844. — Ehhez a könyvhöz SCHOEPF hosszú, négyoldalas 
ajánlólevelet mellékelt. 

5 Naplók V. 104 1. 
6 SZINNYEI U. O. 
7 Naplók V. 142. 1. 
8 Naplók V. 432. 1. 
9 Naplók u. o. jegyzet. 

1 0 SZINNYEI U. O. 
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A naplókban található feljegyzések világot vetnek SCHOEPF 
ajánló levelének1 egyik kitételére. SCHOEPF többek közt azt 
írja ebben a levélben: „A méltóságos Gróf úr tudományunk s 
mesterségünk nem nagy tisztelője, de joggal i s . . .", továbbá: 
„Magam is nemes családjában mesterségünk díszét tán nem mozdí
tottam elő." E levél 1844. február 17-én kelt. SCHOEPF nevével 
gyakran találkozunk a naplókban.2 

Birtokunkban van még egy, SzÉCHENYinek dedikált könyv;3 

írója T I T T E L PÁL, a budai csillagvizsgáló igazgatója („Szent 
Gellért hegyi tsillag őr torony elöljárója.") Erről emlékezik meg 
SZÉCHENYI naplójában 1831. augusztus 27-én,4 amikor a kolera 
terjedéséről ír: „Tittel habe sie bekommen." Eszerint SZÉCHENYI 
ekkor vette csak hírül, hogy T I T T E L megkapta a kolerát, holott 
a tudós pap már előző napon, augusztus 26-án meghalt. A hír
szolgálat akkori kezdetleges állapota mellett érthető, hogy 
SZÉCHENYI még csak bizonytalan hírt kapott T I T T E L betegségé
ről, amikor az már meghalt. 

A gyűjtemény egyik legértékesebb és legérdekesebb darabja 
egy kézirat, amelyet szerzője SzÉCHENYinek dedikált azzal a 
szándékkal, hogy abban kifejtett eszméit az alapítandó katonai 
nevelőintézet létesítésénél felhasználja. Egy derék katona volt az, 
aki önzetlenül ajánlotta fel munkáját a köz érdekében. A kis 
füzet címlapja így szól: „Észrevételek a' Posonyi Diétán 1808 
esztendőben Sz. András Havának fk napján hozott VIIik Arti
culas szerént Váczon a' Ludovicea' Academia' felálléttásának 
Módjárul. Bebesi Bebesy Ferentz Tiszteletbéli c. k. Fő hadnagy 
által. Szécsenyben Nemes Neográd vármegyében i826 lk Esztend-
ben." BEBESY a munkát, mint említettem, SZÉCHENYI ISTVÁN-
nak, „a Haza boldogittására tzélzó Tudományok előmozdéttójá-
nak" ajánlja. Ezt a kéziratot a Ludovika Akadémia történeté-

1 L. 120. lap, 4. jegyzet. 
2 Naplók V. 525. 1., V. 526. 1., V. J28. L, V. 534- U V. 535. 1., V. 

543- U V. 554- U V. 558- U V. 562. 1., V. 693. 1. 
3 Rövid tudósítás a Buda-Pesti toronyórák regulázása végett adandó 

jelek idejéről 's módjáról, négy közhasznú tábla toldalékkal. Buda, 1830. 
4 Naplók IV. 204. 1. 
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nek1 szerkesztői a soproni közkönyvtártól kölcsönkapták és2 

ismertették is. 
SzÉCHENYi-gyüjteményünkben, mint említettem, van még 

82 oly könyv, amely a SzÉCHENYi-család egy-egy tagjának tulaj
dona volt; még pedig: gróf SZÉCHENYI BÉLÁé 54, gróf SZÉCHENYI 
ÖDöNé 15, ZICHY grófné, sz. SZÉCHENYI grófnőé 2, gróf SZÉ
CHENYI EMÍLIA KAROLiNÁé 1, gróf ZICHY IMRE — FERENCC I , 
gróf ZICHY KÁROLYé 2, gróf ZiCHYé 1, gróf ZICHY ALADÁRé 
(ALFRÉDé) 5, gróf ZICHY ZSÓFIÁÉ I kötet. 

A könyvek sorsát irányító végzet úgy intézte, hogy ezek a 
könyvek, amelyeken lépten-nyomon megtaláljuk a legnagyobb 
magyar kihűlt kezének nyomát, amelyek ennek a lángszellemnek 
táplálékot szolgáltattak, megmaradtak és szerény kis gyűjtemény
ben Sopron sz. kir. thj. város közkönyvtárát ékesítik. Ezek a 
könyvek magukban véve nem jelentenek nagy bibliofil értéket, 
de az a tény, hogy gróf SZÉCHENYI ISTVÁN könyvtárából szár
maznak, megadja az értéküket. Minden magyarnak megilletődött 
lélekkel és meghatott tisztelettel kell állnia gyűjteményünk egyik 
említett darabja előtt; GIRARDIN könyve ez. 1860-ban jelent meg 
ez a munka, és borítólapján a reszkető kézzel, tintával írt sza
vakat találjuk: „Gr. Széchenyi István. Gelesen. Miserabel." 
Kevéssel tragikus halála előtt írhatta ezt döblingi fogságában. 
Még itt is, betegen, elhagyatottan, lelkiismeretesen elolvasta ezt a 
könyvet, lapjait sűrűn ellepik jellegzetes marginális jegyei: ékek, 
keresztek, kérdőjelek. 

Ez a néhány, reszkető kézzel írt sor szinte végrendeletként 
hat. Végső intelem ez a magyar nemzethez: Szeresd a könyvet! 
Olvass! Tanulj! A legnagyobb magyar utolsó napjaiban, testben 
megrokkanva, lélekben megtörve, még mindig példát nyújtott 
nekünk, hogy a könyv mindig, minden körülmények között leg
hívebb barátunk, vigasztalásunk, menedékünk. 

RADÓ ISTVÁN. 

1 A magyar kir. honvéd Ludovika-akadémia története. Szerk. BACHÓ 
LÁSZLÓ, Budapest, 1930. 

2 I. m. 64. 1 



A L U D A S MATYL-KIADÁSOK 
TÖRTÉNETE. 

Mint ismeretes, FAZEKAS MIHÁLY Ludas Matyijínzk első 
kiadása a szerző tudta és beleegyezése nélkül jelent meg Bécsben.1 

Az 1815-ös kiadás a költő első fogalmazása, melyet 1804-ben írt, 
míg az 1817-es már a második szövegezés, melyet 1814-ben dol
gozott át újra. Az „első kiadás rendkívül nagy ritkaság — írja 
id. SZINNYEI JÓZSEF —, úgyhogy TOLDY sem ismerte, gyűjte
ményemben meg van".2 SZINNYEI azonban tévedett, mert SZINNYEI 
FERENC egyetemi tanár tulajdonában valóban meg van az 
1815-ös Ludas Matyi, de annak csak a ponyvakiadása, amit 
id. SZINNYEI JÓZSEF nem vett észre. PETRIK is fölemlíti ezt a 
kuriózum számba menő kiadást, de nem jelzi a szokásos betűk
kel.3 Tehát sem az Akadémia, sem az Egyetem, sem a Múzeum 
könyvtárában nincs meg. Az első kiadásnak csak a Városi Könyv
tár SzŰRY-gyüjteményében (741. sz.) lévő példányáról van tudo
másom. Amikor FAZEKAS tudomására jutott, hogy KEREKES 
FERENC kéziratban terjedő munkáját első szövegezésben kiadta, 
kérdőre vonta őt ezért: „Matyi az én szülöttem. Született 
i8o4beD, betsűlletet tanulni ment Kazintzi Ferentz Úrhoz, ki még 
akkor nőtelen, és Magyar volt; onnan jó tanátsokkal és intések
kel jött vissza i 8 o 5 b e n . . . Egy különös környülállás i8 i4 b e u 

eszembe juttatta, hogy még egy neveletlen fijam van, a' Matyi. 
Ötét tehát akkor, tsak azért, hogy ha életben talál maradni, hol
tom után bestelenségemre ne legyen, a' mint tudtam körül nyalo
gattam. Már most képzelheti az Úr, mint hűlhettem el belé, 

1 Ludas Matyi. Egy Eredeti Magyar Rege Négy Levonásban. Bétsben, 
1815. 16 1. 

2 SZINNYEI J Ó Z S E F : Magyar írók. I I I . köt. 228. h. 
3 Magyarország Bibliographiája. 1712—1860. I. köt. 758. 1. 
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midőn őtet Bétsből, a' hová tudja a' kurvannya hogy barangolt, 
egy néhány bába kéz szennyével hozzám, mint egy nyeletlen 
furkot bevetődni látnom kellett, még pedig azon lutskoson, mint 
i8o41)en a' világra ki po t t yan t . . . Ha tudta az Úr, hogy ő az én 
Szülöttem, meg botsáthatatlanúl bántott meg, hogy szándékát 
velem nem közlötte: de ha nem tudta, még úgy jó Komáji lehe
tünk egymásnak e' feltételek alatt, i-ör fel küldöm őtet a' mint 
újjá Szültem a' ránk jövő Vizkereszti Vásárkor, ha addig vá-
lasszát nyerhetem az Úrnak, és botsássa ki őtet másodszor, 's ha 
hasznát látja, többször is, de nagyobb betűkkel. 2-or A' nevem
ről semmi emlékezetet benne ne tegyen, mivel nemzetünknek 
erántunk való érzéketlensége engem is azzá tett minden betsüllet 
eránt, melly a' nyomtatás útján nyerődhetne. De az Úr engemet 
azért ne szánjon, mert Hypocondriacus nem vagyok, hanem tsak 
Magyar."1 

Érdekes az is, hogy 1861-ben Debrecenben OKOLICSÁNYI és 
társa ismét kiadta az 1815-i első kiadás szövegét a szerző nevének 
elhallgatásával.2 Már ez a 80 éves kiadás is a ritkaságok közé 
tartozik. 

A második kiadás ugyancsak Bécsben jelent meg két évvel 
később a szerző nevének monogrammjával.3 Ennek a második 
kiadásnak három példánya van meg a Múzeum könyvtárában. 
Mind a háromnak érdekes könyvtörténeti jelentőségű históriája 
van. A második kiadás közti különbségeket úgy tudjuk a legvilá
gosabban éreztetni, ha külön-külön leírjuk mind a hármat, ezáltal 
nyilvánvalóvá lesznek az eltérések, a változatok és érdekességek, 
hiszen mind a háromnak önálló élete és különleges története van. 
Vegyük őket a Múzeumba-kerülés sorrendjében. Az első BATSÁ-

1 SZINNYEI J Ó Z S E F : Fazekas Mihály és a „Ludas Matyi"-ja. Fővárosi 
Lapok. 1888. 300. sz. Különlenyomatban is: 15 1. 

2 Ludas Matyi. Egy Éreti (sic!) Magyar Rege négy levonásban. Debre-
tzenben, 1861. Okolicsányi és társa. 24 1. „A M. Nemzeti Múzeum könyv
tárának ajándékozta Sebestyén Gyula." Ugyancsak az ő írásával: „N. B. Ezen 
kiadás az 1815. ki — I.-ső — után készült. S." 

3 Ludas Matyi. Egy Eredeti Magyar Rege Négy Levonásban. Irta F. M. 
Második megjobbított Kiadás. Négy tábla kőre metszett rajzolattal együtt. 
Az ára tsinos borítékban harmintzhat krajtzár. Bétsben, 1817. 16 1. 



L U D A S M A T Y I 

E r e d e t i M a g y a r R e g e 

Négy Levonásban. 

B É T S B E N 1815. 

A Ludas Matyi első ( I 8 I J . ) kiadásának A Ludas Matyi első ( I 8 I J . ) kiadásának 
borítólapja. címlapja. 

LUDAS MATYI 
E G Y 

E r e d e t i M a g y a r R e g e 

Négy L e v o n á s b a n . 

Mi ezen Ludasnak az árra? 

Ő biz ax Apja 
Leikének stm alább hármát, egy kurta forintnál. 

• O l 
i g i y d i k E s z t e n d ő b e n . 

A Ludas Matyi első (1815.) ponyva- A Ludas Matyi második (1817.) kiadá-
kiadásának címlapja. sának borítólapja. 
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NYi JÁNOS könyvtárával1 került hozzánk. Fehér borítólapok
kal, a négy sarokra renaissance motívumok felhasználásával 
készült kedves díszítések: egymásba fonódó akantuslevelek, 
melyek egy-egy stilizált szegfűt tartanak. Középen kép, mely 
azt a jelenetet ábrázolja, amikor Döbrögi alkuszik, alatta a „rege" 
jelmondatával: „— Id' adod fele árrán? — Nem alább párját 
egy kurta forintnál." A borítólap belső oldalának bal felső 
sarkában kézírással: „Batsányi 12 Sept. 1826." A címlapon 
BATSÁNYI tintával áthúzta az F. M. betűket s főiéje írta SZERDA
HELYI. Ennek az a története, hogy a Ludas Matyiből 1838-ban 
BALOGH ISTVÁN énekes tündérbohózatot készített SZERDAHELYI 
JÓZSEF zenéjével. BATSÁNYI azt hitte, hogy a darabot is maga 
SZERDAHELYI írta. Erre vall az, hogy a BATSÁNYI Ludas Matyi 
példányának hátsó borítólapjára, mely az ő könyvében, a többi 
kiadásoktól eltérően, üres, sajátkezűleg ezt írta: „lásd: 'Száza
dunk. 1840. 13. Szám. Februar 13/ 102 lap." Megnéztem a Mú
zeumban lévő, de a BATSÁNYI egykori tulajdonát képező Száza
dunkat. A jelzett oldalon BATSÁNYI színes íronnal aláhúzta FÁY 
István gróf „máltai vitéz" egyik pesti levelében a SZERDAHELYI 
és Ludas Matyi szavakat. A cikknek ez a passzusa vezethette 
félre BATSÁNYK és tette tévesen kétségtelenné előtte, hogy a 
Ludas Matyit SZERDAHELYI írta: „Szerdahelyi valamint mindig, 
úgy most is megmutatta, hogy őt az Isten comicusnak teremtette; 
ő is megérdemli, hogy a nemzet őt szeresse és becsülje; hanem 
megvallom, szeretném neki megsúgni, hogy ha máskor olly bohó
zatot ír, mint Ludas Matyi, némelly allegóriákban vigyázóbb 
legyen. Nekem, megvallom, Ludas Matyiban igen nem tetszik az, 
hogy a' földesúr előbb jól megkinoztatik és megveretik, 's egykét 
szempillantás múlva jön az ispány jelenteni a' parasztoknak, 
ho gy a' dézsma és robot el van engedve. — Pestnek szomszédsá
gában gyakran magyar paraszt is bemegy a' theatrumban, 's a' 
hír szájról szájra menvén, az effélék a' föld népére nem jó be
nyomást tesznek; és így Ludas Matyiban a' sok satyricus kifeje
zések az aristocratia és földesurak ellen talán el is maradhattak 
volna." Ezek szerint BATSÁNYI 1840-ben még nem tudta, hogy 
a Ludas Matyit FAZEKAS MIHÁLY írta. 

1 Könyvtári Szemle. I. 1934. 49—50. 1. 
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A második kiadást, mint a címlap is bizonyítja, négy 
GÖBWART által 1817-ben készített csinos rézkarc díszíti. Az igen 
sikerült négy kép a hetedik levélhez, a „Háromszor veri ezt 
kenden Ludas Matyi vissza" felíráshoz készült, a kilencedik levél
hez, az „Hlyen lenne derék, ha hogy ölnyi kerülete volna" fel
íráshoz, a tizenharmadik levélhez, a „Fürdő-víz szaporánn, és 
füvek" felíráshoz s végül a tizenhatodik levélhez, a „Mit bámul 
az Uram? nem fogják azt ma el" felíráshoz. 

A második múzeumi példány borítólapja ugyanolyan, mint 
az első: tintával ráírva egyik régi tulajdonosának neve: MAR-
KOVICS SÁNDOR. EZ és a következő harmadik példány is 
SZINNYEI JÓZSEF gyűjteményéből került a Nemzeti Múzeumba. 
Érdekes különbségek az első és második példány között: a hátsó 
borítólap közepére a második darabon ez van nyomva: „Minden 
ebből bejövendő pénz, a' tüz által megkárosodott Szombathelyi 
és Körmendi szegényebb sorsú lakosok f eise géllé sere fordittatik, 
a' benn lévő Híradás szerént" A Híradás azonban ebben a pél
dányban nincs meg, de amint látni fogjuk, a harmadikban meg
található. Másik érdekessége még ennek a második példánynak 
az, hogy 1847-ben, nyilván ponyvára akarta valaki sajtó alá 
készíteni, a címlapot így javítva át: „Ama rég' elhíresedett Ludas 
Matyi Története. Egy Eredeti Magyar Rege Négy Szakaszban 
legújjabban kiadva." Majd áthúzza az írót jelölő F. M.-et és 
a 2. kiadás jelzését és így folytatja a címlapot: „M. Ovárott. Czéh 
Sándor sz. Könyvnyomtatónál." Ezek szerint az új Ludas Matyi 
címlapja ez lett volna: „Ama rég' elhíresedett Ludas Matyi tör
ténete. Egy Eredeti Magyar Rege Négy szakaszban legújjabban 
kiadva. M. Ovárott. Czéh Sándor sz. Könyvnyomtatónál." Tudo
másunk azonban nincs egy ilyen kiadásról. Abból is látható, 
hogy ponyvára készült, hogy a címlap belső oldalán lévő 
Phaedrus-idézetet is keresztül húzta, ezt: „Quamvis sublimes 
debent humiles metuere, Vindicta docili quia patet solertiae." 
A szövegben mind a négy levonásnál a szót áthúzta s melléje 
írta, hogy szakasz, úgyszintén a 14. lapalji jegyzetet is: „Lásd 
Verbőtzi Part. II, Tit. 30." Az utolsó kép alatt van ugyanazzal 
az írással az imprimatúra: „Imprimatur die i6a Augusti 184J. 
Fr[anciscusJ S[alesiusJ Bendik Director. M. Ovar." Érdekes, 
hogy a szabadságharcot megelőző évben, ebben az erősen demofil 
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hangulatban, a kiadó tekintete éppen ez irány első remekéhez: 
Ludas Matyihoz fordul. 

De lássuk, ki is volt ez a BENEDIK? SZINNYEI nem ismeri. 
PETRiKben1 azonban található egy munkája, egy 18 strófás 
panegirisz: „Ode Celsissimo, ac Reverendissimo Domino Domino 
S. R. I. Principi Ernesto in Schwarzenberg Duci Crumloviae &c. 
Dei et apostolicae sedis gracia episcopo Jaurinensi dum Pontifi-
calibus Ecclesiae Jaurinensis honoribus omnium Ordinum plausu 
Jaurini Die 24. Mártii 1819 inauguraretur, Devotissime dicata 
a Collegio Ovariensi Scholarum Piarum. Typis Leopoldi Strei-
big." 7 1. „Cecinit Franciscus Sales. Bendik e Scholis Piis AA. 
LL. et Philosophiae Doctor, Poëseos Professor." Egyéb munkájá
ról vagy más életrajzi adatáról nincs tudomásunk. 1847-ben már 
mint direktor akarta kiadni a Ludas Matyit, de ez az elhatáro
zása, úgy látszik, csak terv maradt. Érdekes az is, hogy piarista 
gimnáziumi igazgató már 1847-ben ilyen népies szellemi *ermék 
terjesztésének gondolatával foglalkozott. Mivel SZINNYEI nem 
ismeri, egy új magyar íróval gazdagodott literatúránk írókban 
amúgy sem szegény virágoskertje. 

A harmadik példány borítólapja egészen más, mégpedig 
színes: kék ovális keretben a címkép foglal helyet, utóbbi azon
ban más rajzolással készült, mint az előbbiek, így például Döb-
rögi szolgájának más az arca, a ludak is nagyobbak. Szóval a 
kép és alatta a jelmondat egészen más: „Ő biz az Apja. Lelkének 
sem alább párját egy kurta forintnál." Az ovális keretet barna
színű levéldíszítés veszi körül. A hátsó borítólap szintén ovális 
részében: „Bétsben A' Khémiai Magyar Nyomtató Intézetben 
iSij." Szövegében teljesen egyezik a második két példány 
szövegével, azzal a különbséggel, hogy az utolsó kép után 
található a második példány hátsó borítólapján említett, de 
abból a példányból valószínűleg idővel eltűnt Híradás, amely 
szerint: „Szombathely Püsp. várost, Vass Vármegyében, a' 
múlt hónap 27dikére éjjel, egy szélveszes időben támadt 
szerentsétlen tűz nagy részént elpusztította, s' lakosainak 
egy részét szánakozásra méltó állapotra juttatta, úgymint 
a' kik, hirtelen elborítván éjjel a' tüz lakhelyeiket, alighogy 

1 Id. m. I. köt. 227. 1. 
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életeket is megmenthették. Hasonló szomorú sorsra jutottak 
kevéssel az előtt, Körmönd lakosai is, azon mezőváros nagyobb 
részének elégése által, úgy hogy azok a' szives szánakozás mellett, 
a' munkás emberszeretet hathatós segedelmét mindazoktól re
ményihetik, kiknek a' segedelemnyujtásra módjok vagyon. 
A jelenvaló munkátska kiadója is kivánván a' két városbeli 
szerentsétlenül járt szegényebb lakósoknak segitségett nyújtani; 
Minden ebből bejövendő pénzt arra szán, hogy az, a' két Város 
Magistratusa által azoknak némü némü felsegéllésekre fordít-
tassék. Kéretnek tehát ezennel a' Magyar Hazabéli érdemes és 
jószivü Könyváros és Könykötő Urak, hogy ezt minden haszon
keresés nélkül, legjobb móddal terjeszteni, és abból a' szokott, 
Rabatot is illy szent végre elengedni ne terheltessenek. Az ebből 
bégyülő pénzt vagy Bétsbe kell felküldeni az itt lévő Nemes 
Pázmaneum Collegiumba Tisztelendő Kaprossy János Spirituális, 
vagy Tek. Márton Jo'sef Professor Urakhoz, vagy pedig két 
részre osztva mindenkor egyenesen a' fenn nevezett két város 
Magistratusaihoz." 

Véletlenül jutottam hozzá1 a Ludas Matyimk egy 1830-ban 
készült másolatához. Címlapja: „Ludas Matyi Egy Eredeti 
Magyar Rege Négy Levonásban. írtam Halason Péter Ambrus.2 

1830." A 2. kiadás szószerinti, a verssorokat összetörő, egyfoly
tában való másolata. A szöveg után valószínűleg a „szerző" köl
tésében négysoros „vers" következik, nyilván a Ludas Matyi 
tanúságának összefoglalása: 

„Kis Méhis árthatz a' nagy erőnek is! 
Szegény, Királyát sokba segítheti! 
E' Példa téged óh kevélység 
Int, hogy az embereket ne bántsad!" 

A Ludas Matyinak 1831-ben Budán még megjelent egy har-

1 VARJAS BÉLA barátom hívta föl rá a figyelmemet. Úgyszintén az ő 
tulajdonában levő érdekes kéziratot szíves volt rendelkezésemre bocsátani. 
E helyen is fogadja érte hálás köszönetemet. 

2 Ki volt P É T E R AMBRUS? Sehol semmi nyomát nem találtam. Szolgai 
másoló és kultúrálatlan versfaragó lehetett, erre enged következtetni a renge
teg írás- és másolási hiba. 
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madik kiadása Landerernél,1 majd LOVÁSZ IMRE 1836-ban „öszve-
szedte" a költő összes Verseit s ebben a Ludas Matyi 1817. évi 
2. kiadásának hiteles szövegét ismét kiadta.2 Érdekes az is, hogy 
a Ludas Matyinak 16 nemponyva kiadása van.3 

A Ludas Matyi-kiadísok történetének másik nem kevésbbé 
érdekes fejezete a könyv sorsa a ponyván. Még 1815-ben az első 
kiadás évében ponyvára került s ettől kezdve párhuzamosan ott 
is éite második, mondhatnánk igazi virágkorát. Az 1815-ös első 
ponyvakiadás sokkal kisebb formátumban jelent meg, hely-, 
nyomda- és szerzőjelölés nélkül. Ezenkívül még egy 1816-i má
sodik ponyvakiadásról és egy még későbbi hely- és névnélküli 
harmadik edicióról van tudomásunk. Ez utóbbi kettőről T Ó T H 
REZSŐ kitűnő kritikai FAZEKAS MiHÁLY-kiadásának bevezető 
tanulmányából vettünk tudomást.4 Ismerünk még egy Nagy
váradon évszám, szerző és nyomda megjelölése nélküli régies 
nyomdatechnikájából ítélve 1815 és 1820 között megjelent ki
adást is. Ezeken kívül MAJLÁTH BÉLÁnak igaza lehet abban, 
hogy „valószínű, hogy sokkal több kiadásban jelent meg, de mert 
a ponyvairodalmi termékek gyűjtésével nem foglalkoztak, azok 
elkallódtak, elnyűve szétmállottak".5 Ezek közé sorozhatjuk még 
TATÁR PÉTER átdolgozását is: Ludas Matyi élete és kalandjairól, 

1 PETRIK: Id. m. I. köt, 758. I. 
2 Pest. BEIMEL JÓZSEF. 136. 1. 
3 Ludas Matyi nemponyva kiadásai: 1. Béts. 1815. — 2. Béts. 1817. — 

3. Buda. 1831. LANDERER ANNA kiadása. — 4. Pest. LOVÁSZ IMRE kiadása. 
1836. G E I H E L . — j . Debrecen. 1861. OKOLICSÁNYI. — 6. JÓKAI M Ó R kiadása 
az Üstökösben 1870. (XXI. köt. 19. sz. 209—215. 1.) — 7. A Vasárnapi Újság 
kiadása. 1884. (523—524.; 539—540. 1.) — 8. MÁTRAY LAJOS kiadása. Szat-
már, 1891. — 9. ENDRŐDI SÁNDOR: A magyar költészet kincsesháza. 1895. 
I I 6 J — 1 1 7 6 . h. — 10. Olcsó Könyvtár, 1060. sz. 1898. — 11. T Ó T H R E Z S Ő 
kritikai kiadása. 1900. (Régi Magyar Könyvtár, 17.) — 12. Magyar Remek
írók. 1904. — 13. Békéscsaba, 1917. TEVAN-kiadás. 36 1. (DIVÉKY J Ó Z S E F 
fametszeteivel.) — 14. A Magyar Jövő Toldy-Könyvtára. 1924. — Í J . KÉKY 
LAJOS kiadása. Magyar Klasszikusok Élő Könyvek sorozata. 1928. — 16. H A 
VAS ISTVÁN kiadása. Arany-Könyvtár. 1938. 

4 FAZEKAS MIHÁLY Versei. (Régi Magyar Könyvtár, 17.) Budapest, 
1900. 50. 1. 

5 Ugyanott. 

Magyar Könyvszemle 1938. II. füzet. ; 
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mely 1864-ben jelent meg először „megtündériesítve" s az addigi 
16-leveles terjedelem helyett már 86 lapra kibővítve. Teljesen 
igaza van T Ó T H REZSÖnek abban is, hogy „Tatár Péter 
ponyvái átdolgozása mindig újabb és újabb kiadásban tízezrével 
terjed a nép között; s ez bizonyára nem az átdolgozok érdeme 
— mert ezek csak rontottak —, hanem terjedt az eredetinek még 
e torzok közül is kitűnő és felcsillanó őserejénél, humoránál 
fogva". 

KozocsA SÁNDOR. 



H Á R O M N É M E T K Ö N Y V T Á R i 9 3 7 ' B E N . 
— Drezda, Lipcse, Berlin. — 

Néhány jelentékenyebb német könyvtárról nyújtunk váz
latos képet. Talán egy könyvtárosnak sincs alkalma arra, hogy 
minden állam nagyobb könyvtárait saját tapasztalatából meg
ismerhesse; azt gondoljuk tehát, nem lesz érdektelen, ha a 
következőkben a legkiválóbb német könyvtárak közül hármat 
ismertetünk. 

1. Sächsische Landesbibliothek. Dresden. 
Egyetemes tudományos könyvtár, gyűjtőköre mindenre ki

terjed, mégis elsősorban a szellemtudományok anyaga van benne 
leginkább képviselve. Nyilvános könyvtár, a kölcsönzésnek 
igen nagy szerepet juttat és minden lehetséges eszközzel elő
segíti. Célja a legmagasabb értelemben vett műveltségterjesztés; 
semmiképen sem célja azonban a szórakoztatás, szépirodalmi 
anyagot nem is kölcsönöz. (Erre nincs is szükség, mert Drezda 
utcáin lépten-nyomon kölcsönkönyvtárakba ütközünk. Egyszerű 
üzlethelyiségek ezek, utcai bejárattal.) 

A könyvtár épülete, a Japanisches Palais, régi épület, azon
ban a legmodernebb könyvtári elvek alapján átalakítva, az épí
tész mindenben alkalmazkodott a könyvtárosok előírásaihoz, így 
sikerült a világ egyik legtökéletesebb könyvtári berendezését 
létrehozni. 

A földszinten van elhelyezve a kölcsönző osztály, zenei osz
tály és a kiállítási termek, valamint az előadóterem, az emeleten 
pedig az olvasótermek, raktárak és tisztviselői szobák. A tájé
kozódást világosan látható, de ízléses feliratok könnyítik meg. 

A könyvtár egész nap nyitva van a közönség számára, még 
9* 
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pedig az olvasóterem hétköznap V2io-től este 7 óráig, a köl
csönzés, tudakozó, katalógusterem, folyóiratolvasó ugyanígy, de 
2—4 közt zárva, a zenei osztály pedig 11—1 és 4—7-ig. Vasár
nap és ünnepnap a könyvtár zárva van. 

A k ö l c s ö n z é s . Pontosan szabályozva van, kik kölcsö
nözhetnek jótállás nélkül (elég széles társadalmi rétegek: állami 
és magántisztviselők, gyakorlatot folytató orvosok, ügyvédek, 
önálló üzlettel bíró kereskedők stb.), mások ezeknek a jótállá
sával. A kölcsönzőjegy, mely egyúttal olvasójegy is, ára egész 
évre 10 márka, félévre 6 márka, vagy pedig kötetenkint 20 
pfennig. Hivatalok és iskolák hivatalos használat céljából ingyen 
kapnak könyvet, ugyanígy azok az egyetemi hallgatók, akik már 
valamely nyilvános könyvtárban kölcsönzőjegyet váltottak. 

Aki kölcsönző-, vagy olvasójegyet vált, annak ki kell töl
tenie egy kötelezvényt arról, hogy a szabályoknak aláveti magát, 
a könyvekre vigyáz és az esetleg okozott kárt megtéríti. Ez a 
lap tartalmazza még az illető nevét, állását, lakóhelyét és a 
jótálló nevét. Ezeket a lapokat a kölcsönzőosztály betűrendes 
kartotékként kezeli. 

A kölcsönzés rendkívül egyszerűen történik. Elég a könyv 
címét és szerzőjét felírni a kérőlapra, vagy bármely levelezőlap
nagyságú papirosra, jelzet nem szükséges. Sőt lehet egyszerűen 
bizonyos tárgykört megjelölni, amelyre vonatkozólag munkákat 
keres a kutató és a könyveket az olvasóterembe készítik, ahol 
kiválaszthatja közülük azt, amelyet hasznavehetőnek tart. Sőt 
az sem szükséges, hogy valaki egyáltalán bemenjen a könyv
tárba. Könyvrendelést lehet postán is feladni, vagy pedig a 
városszerte található rendelésátvevő helyeken. A kért könyve
ket három napig készenlétben tartják és bármikor elvihetők. 
Hogy pedig még a könyvek átvétele céljából se kelljen felkeresni 
a könyvtárt, az inkább központi fekvésű városi könyvtárban 
és a városban szerte található mintegy húsz könyvközvetítő 
helyen is meg lehet rendelni és ugyanott átvenni, illetőleg vissza
adni a kívánt műveket. Külvárosok lakói számára ugyanezt 
a feladatot elvégzik a városi könyvtár mozgókönyvtárai. 

Az igényelt könyvek kiszolgáltatása a mi viszonyainkhoz 
képest elég lassú, amennyiben nem azonnal történik, hanem a 
reggel kilenc előtt beérkezett igényléseket V412-ig bonyolítják 
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le, a későbbieket ^ - i g ; a sürgőseket azonban félóránkint elé
gítik ki. Délután nem lehet könyvet kapni. 

A kölcsönzés időtartama egy hónap, de ha valakinek to
vábbra is szüksége van a könyvre, annyiszor meghosszabbíthatja, 
ahányszor akarja, föltéve, hogy szándékát személyesen vagy pos
tán bejelenti. A könyvet magát meghosszabbítás alkalmával 
nem kell bemutatni. Ha valaki meghosszabbítás nélkül nem 
hozza vissza idejében a könyvet, kötetenként 20 pfenning bün
tetést fizet. Ezért minden könyvbe figyelmeztető lapot tesznek, 
amely a kölcsönzés határidejét tartalmazza, német szokás szerint 
különféle erkölcsi oktatások kíséretében: Andere warten! Ge
meinnutz geht vor Eigennutz! 

A bőkezű kölcsönzés mellett természetesen a r e k l a m á -
c i ó nak igen szigorú szabályai vannak. Erre a célra hatféle 
űrlapjuk van. Ha a könyvet más nem keresi, a határidő le
jártakor egyszerű felszólítást kap a kölcsönző, hogy hosszab
bítsa meg a terminust, vagy hozza vissza a könyvet; hasonló 
reklamáló lapjuk van az olvasóteremből rövid időre kikölcsön
zött könyveknek. Ha szolgálati ügyben kérnek vissza könyvet 
sürgősen, ennek megint külön formulája van. Nagy gondot for
dítanak arra, hogy ha valaki olyan könyvet kér, amely már ki 
van kölcsönözve, az új kölcsönző a kölcsönzési határidő lejár
tával azonnal kézhez kapja. Ilyenkor meghosszabbításnak nincs 
helye. Az ilyen könyvek térítvényeire „reiter"-t tesznek, annyit, 
ahány a kölcsönzési időből letelt és minden szombaton újabb 
reiter kerül az előbbiek mellé. Ha már négy ilyen jel van a 
térítvényen, kiküldik a reklamálólapot. Ez a kölcsönző tiszt
viselő rendes szombati munkája, amikor is minden négy reiter-
rel ellátott cédulát kiszed és megírja a reklamációkat. Ha nincs 
eredmény, „ismételten" pecséttel újat küld. Ezek még udvarias 
hangúak. A harmadik alkalommal azonban már figyelmeztetik 
az illetőt, hogy ez az utolsó felszólítás, azután következnek a 
kényszerrendszabályok. Ezek pedig abban állnak, hogy ha a 
reklamációban megjelölt időpontig a könyv nem érkezik be, 
azonnal jelentést tesznek a rendőrségen, a kölcsönző lakására 
kimegy egy rendőr, a rendőrségen pedig az illető nevéhez be
jegyzik az esetet. Tehát senki se szívesen kockáztatja meg a 
reklamáció mellőzését. Ha a könyv így beérkezett, postán érte-
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sitik azt, akinek számára visszakérték. Hogy a könyveket szük
ség esetin bármikor visszaszerezhessék a kölcsönzőktől, arra is 
szabály van, hogy senki nem tarthat kölcsönkönyvet a lakásán, 
ha elutazik a városból, csak abban az esetben, ha ilyenkor a 
lakásban továbbra is marad valaki, aki szükség esetén elő tudja 
adni azokat. 

A könyveket csak táskában, vagy papirosba csomagolva 
szabad elvinni a könyvtárból; erre a célra papirost a kölcsönző 
osztály ingyen ad a közönségnek. A kölcsönzési, illetőleg rek
lamációs díjak számára igen praktikus, tekercsből leszakítható, 
nyomtatott nyugtákat használnak. 

O l v a s ó t e r m e k . Két, közvetlen egymásból nyíló ol
vasóterem van: egyik a könyvek, másik a folyóiratok számára. 
A könyv-olvasóteremben körülbelül 15.000 kötetes kézikönyv
tár van 17 szakcsoportra tagolva. Ugyanitt tartják egy-egy 
hétig az új szerzeményeket, amelyek addig nem kerülnek köl
csönzésre (ezek címjegyzéke a könyvtár külső kapuján is olvas
ható). A kézikönyvtár nyitott könyvállványokon áll a terem 
falai mellett és a karzaton; a könyveket a közönség maga veszi 
ki és teszi helyre. A könyvanyag az egyes szakokon belül is 
szigorúan szisztematikus felállítású, rendbentartására ugró szá
mok szolgálnak. A jelzet egy L betű: Lesesaal és a szám. Külön 
betűrendes és szisztematikus szakkatalógus tartalmazza az ol
vasóterem anyagát. 

Aki nem olvasótermi anyagot kíván használni, a könyve
ket az olvasóterem előcsarnokában rendeli meg (kiszolgálás 
ideje, mint a kölcsönzésnél) és maga viszi be az olvasóterembe. 
A közönség ellenőrzését megkönnyíti, hogy az asztalok mind 
egy irányba néznek; a közönséggel szemben ül az ellenőrző 
altiszt. A terem másik végében van az olvasótermi tudományos 
tisztviselő helye, akihez felvilágosításért lehet fordulni. 

Olvasótermi belépésre jogosít a kölcsönzőjegy, vagy pedig 
külön olvasójegy, amelynek ára egész évre 7 márka, félévre 4, 
egy hónapra 1 márka. Napijegy 20 pfennig. A jegy kiállítá
sához igazolásul bejelentőlapot kérnek. Az olvasóterem látoga
tóinak újabb rendelkezés értelmében ki kell állítani egy elismer
vényt arról, hogy az új politikai rendszer életbelépése óta poli
tikai okokból büntetve nem voltak és hogy nem zsidók (erre 
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a második pontra beiratkozott egyetemi hallgatóknak nem kell 
válaszolniuk). . , . 

A folyóiratolvasóban 800 folyóiratnak a legutolsó száma 
van elhelyezve. Mindenki maga szolgálja ki magát. A folyó
iratok előző, még be nem kötött számait zárt szekrényekben 
tartják, ezeket az olvasónak kérnie kell. Napilapok nincsenek. 

K a t a l ó g u s o k . A fejlett kölcsönzési rendszer mellett 
a könyvtár figyelemre legméltóbb része a rendkívül sokféle 
katalógust tartalmazó katalógusterem, amely a folyosóról és az 
olvasóteremből egyaránt megközelíthető. Ugyanebben a terem
ben van természetesen a referens tisztviselő is. A katalógusok 
a közönségnek úgyszólván minden elképzelhető igényét kielé
gítik. Kezelésüket azonban nehézkessé teszi az, hogy a könyv
tár rendszerének a numerus currensre való áttérése óta új kata
lógusok kezdődnek, a- régi anyag nincs átdolgozva, talán nem 
is szándékoznak átdolgozni. Az egyes katalógusok különböző 
évekkel kezdődnek, sokat pedig az újjászervezés óta nem 
folytatnak. 

A katalógusokat bárki használhatja, bár erre nincs is nagy 
szükség, mert — amint már említettük — a kérőlapok jelzet 
nélkül tölthetők ki. 

A könyvtár főkatalógusa — az egyetlen, amely nem áll 
a közönség rendelkezésére — alfabetikus katalógus (de nem 
alapkatalógus), ez egymaga egy egész termet foglal el a kata
lógusterem szomszédságában. Negyedrétű, nagyon nehezen kezel
hető tokokba csomagolt lapokból áll, a betűrend az 1870-i 
helyesírást követi ma Is ; családnevek közt a különböző írás
módban nem tesznek különbséget. Tehát MEYER, MEIER, 
MAIER stb. egy helyre van beosztva. A közönség számára is van 
abc-katalógus, de ez csak az 1909 óta megjelent anyagot tartal
mazza, azt is csak válogatva, nem teljesen. 

S z a k k a t a l ó g u s u k kétféle van: Schlagwort és sziszte
matikus. A szisztematikus katalógus nem decimális, hanem egé
szen egyéni, mint a német könyvtárakban általában. (A tizedes 
rendszernek ez a könyvtár is, mint a többi nagy németországi 
könyvtár, nagy ellensége, bár alaptalanul). A könyvtár régeb
ben így is volt felállítva, a szakkatalógus tehát egyúttal hely
rajzi katalógus is. 1927-ben áttértek a numerus currensra, azóta 
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külön helyrajzi katalógusuk van és külön szisztematikus. 
A szakrendszert is átdolgozták azóta és modernizálták, jelenleg 
600 főcsoportja van, ezek oszlanak egységes rendszer szerint 
alcsoportokra. 

Egészen eredeti és nagyon hasznos a p o r t r é k a t a l ó -
g u s. Ebbe felveszik minden szászországi embernek az arcképét, 
valamint más nevezetesebb egyénekét is, ha valamely könyvben 
előfordul. A katalógus a könyv címét és a megfelelő oldal szá
mát tartalmazza. 

Kevésbbé sikerült gondolat a b i b l i o g r a f i k u s k a 
t a l ó g u s . Ugyanis az alfabetikus katalógusban csak a szerzők 
saját művei vannak meg, az utalások, tehát a valakiről szóló 
munkák külön katalógusban találhatók, rövid életrajzi össze
foglalás után. 

E főbb katalógusokon kívül még számtalan r é s z l e t 
k a t a l ó g u s is van: új szerzemények, évenként megjelenő 
nyomtatott katalógus, nyelvtudományi katalógus, görög régisé
gek, ősnyomtatványok, pergamentnyomatok, kötések, első ki
adások és még vagy nyolc hasonló. 

Gazdag kéziratosztály, ősnyomtatványgyüjtemény, kötés-
gyüjtemény (főleg JAKOB KRAUSE szebbnél-szebb müvei, körül
belül 1200 darab), térképosztály és zenei osztály egészítik ki 
a könyvtárt. 

R a k t á r a k . A könyvtár technikai berendezése a leg
modernebb. Majdnem kizárólag stack, minthogy azonban csak 
kétemeletes, a raktárhelyiség igen hosszú. Ez a kezelést megnehe
zíti, de e tekintetben kénytelenek voltak a régi épület adott
ságaihoz alkalmazkodni. Az emelet padlója linoleummal borí
tott fa. Könyvlift és a kérőlapokat továbbító csőposta köti össze 
a raktárt a kölcsönzőhelyiséggel. 

Az 1927 előtti anyag most is szisztematikus felállítású, a 
rendszerről már a katalógusokkal kapcsolatban megemlékeztünk. 
1927 óta a numerus currensra tértek át. A felállítás nem cm-
nagyság szerint történik, hanem három rétnagyságban. A ket-
ted-, negyed- és nyolcadrétalakú könyvek mind önálló numerus 
currens alapján helyezkednek el, mégpedig a számozás éven
ként elölről kezdődik. Ezáltal elesik az a nagy előny, amit 
sok jó tulajdonsága mellett még nyújt ez a rendszer, hogy t. i. 



HÁROM NÉMET KÖNYVTÁR i937-BEN 137 

a jelzet egyszerű és egyértelmű. A jelzet így ugyanis három 
részből áll: először egy szám, amely az új rendszer óta kezdődő 
éveket jelzi: 1., 2., 3., azután a rét jelzete és végül a sorszám. 
Előnye viszont ennek az eljárásnak, hogy a gyarapodási szám 
azonos a helyrajzi számmal, a könyv tehát bekerülése pillana
tától kezdve azonos számmal fut, másrészt pedig, hogy nem 
kell arra várni, amíg egy sorra való egyforma centiméternagy
ságú könyv kerül feldolgozásra, -hanem a könyv bekerülése 
után azonnal feldolgozható, felállítható a raktárban és a közön
ség számára rendelkezésre bocsátható. 

A sorozatos munkák és folyóiratok régibb köteteit is meg
hagyták a régi rendszerű felállítás jelzete alatt, csak az újabb 
kötetek kaptak currens számot, a katalóguscédulákon mindkét 
jelzet rajta van, megjelölve a változás időpontját. 

A cédulák vagy kézzel írottak, vagy a lipcsei Titeldrucke-
ból valók, írógépet nem használnak. 

Külön említést érdemelnek a könyvtár k i á l l í t á s i 
t e r m e i és e l ő a d ó t e r m e . Hat nagy terem, a legtöké
letesebb rejtett világítással. Részint a szekrények tetején rejtve 
elhelyezett lámpák, részint a földön álló, de embermagassághál 
följebb elhelyezett reflektorok vetítik a fényt a mennyezetre, 
ahonnan teljesen egyenletes, szétszórt megvilágítást kapnak. 
Csak mesterséges fényt használnak, természetes világítást a füg
gönyök nem engednek be, hogy a kiállított anyagot így kírriél-
jék. A kiállított könyvek többnyire álló helyzetben vannak rög
zítve a falak mentén elhelyezett szekrényekben, hogy jobban 
láthatók legyenek. Az előadóterem is a modern technika min
den vívmányával föl van szerelve. Az előadóemelvényen hang
szóró, az utolsó ülés mögött pedig jelzőkészülék egy tisztviselő 
számára, aki innen adhat utasítást a szomszéd teremben helyet
foglaló mechanikusnak a megafon hangerejének szabályozására. 

2. Deutsche Bücherei. Leipzig. 
A német könyvtárak büszkesége, a tulajdonképeni német 

nemzeti könyvtár. Németország politikai széttagoltsága okozta, 
hogy aránylag igen sokáig nem volt olyan könyvtár, amely a 
német szellem minden alkotását tervszerűen gyűjtötte volna, 
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mint például nálunk már több mint egy évszázad óta a 
Széchényi-Könyvtár. Tulajdonképen még a Deutsche Bücherei 
is csak részletmegoldás; ennek oka az óriási német könyvterme
lés. Csak az 1913. január 1. óta megjelent irodalmat gyűjti. 

G y ű j t ő k ö r . Ezóta gyűjt minden német nyelven meg
jelent nyomtatványt, tartalomra és a megjelenés helyére való 
tekintet nélkül. Nem gyűjti azonban a Németországban meg
jelent idegennyelvű munkákat, német szerzők külföldön idegen 
nyelven megjelent műveit, sem pedig a germanicumokat, tehát 
a Németországra vonatkozó idegennyelvű irodalmat. Ugyan
csak kimaradnak a gyűjtőkörből a napilapok és a kották. így is 
azonban a könyvállomány 1937. augusztus i-ig 1,377.146 kö
tetre növekedett. Ugyanebben az időben 18.117 folyóirat, 
16.966 évkönyv és 10.331 sorozatos mű járt a könyvtárnak. 
Csak az utolsó év folyamán több mint 85.000 darabot tett ki 
a gyarapodás. 

A gyarapodást nem kötelespéldányok teszik, hanem egy
részt a német kiadók és könyvkereskedők kötelezték magukat 
kiadványaik önkéntes beszolgáltatására, másrészt ugyancsak 
ingyen megkapják a hivatalos kiadványokat. E két forrás mel
lett a gyarapodás harmadik módja a vásárlás. Erre a mi viszo
nyainkat tekintve, szinte korlátlan anyagi lehetőségekkel ren
delkeznek. A külföldi német nyomtatványok megjelenésére kül
földön élő németek hívják fel a figyelmüket. Erre a célra óriási, 
kiépített szervezetük van. A világ minden tájáról, Dél-Ameri
kától Japánig, vagy Afrikáig mindenhol szétszórva, mintegy 
10.000 német foglalkozik ezzel a nemzeti misszióval. A könyv
tárnak külön állomása van, amely ezeket nyilvántartja. Való
ban impozáns az a fali térkép, amely itt ábrázolja ezt a világra 
kiterjedő hálózatot. Természetesen a külföldi német nyomtatvá
nyokat is elsősorban ajándékképen kapják meg.1 

A németnyelvű szellemi termékek gyűjtése és megőrzése 
után a Deutsche Bücherei második főcélja a n e m z e t i 

1 Azt hiszik, hogy ez nálunk sincs másként és a megszállt területek 
nyomtatványait hiánytalanul beküldik a kiadók a Széchényi Könyvtárnak. 
Pedig nálunk a Könyvtárnak csak nagy bibliográfiai utánjárással sikerül 
beszereznie a megszállt területek magyar könyvtermelését. 
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b i b l i o g r á f i a készítése. A bibliográfiák egész sorozatát ké
szítik. Ezek a currens bibliográfiák a következők: Deutsehe 
Nationalbibliographie (ez maga is többféle, külön sorozat á 
könyvkereskedői forgalomban megjelent és külön az azon kívüli 
könyvekről; mindkettő kétféle kiadásban: kétoldalas nyomatban 
és féloldalasan, hogy könyvtári használatban szét lehessen vágni 
és katalóguslapokra felragasztani), Tägliches Verzeichnis der 
Neuerscheinungen, Halbjahrsverzeichnis, Deutsches Bücherver
zeichnis (ötévi anyag), Verlegerkatalog des deutschen Schrifttums, 
Literarisches Zentralblatt für Deutschland, Jahresberichte des 
Literarischen Zentralblattes über die wichtigsten wissenschaft
lichen Neuerscheinungen, Monatliches Verzeichnis der reichs-
deutschen amtlichen Druckschriften, Deutsches Rundfunkschrift
tum, Deutsche Bibliophile, Jahresverzeichnis der deutschen Hoch
schulschriften. Ugyanitt készül a Jahresberichte für Deutsche Ge
schichte számára a németnyelvű anyag összeállítása, ugyanígy az 
Internationale Bibliographie der Geschichtswissenschaften szá
mára is. A Börsenblatt részére a folyóiratok és periodikus kiadvá
nyok jegyzékét állítják össze. 1937 óta a bibliográfiák anyagát 
katalóguscédulákra is lenyomják, hogy így más könyvtárak már 
kész katalóguslapokat rendelhessenek és meg legyenek kímélve 
a címfelvétel nehézségeitől. Ez az ú. n. Leipziger Titeldrucke. 

A k ö n y v t á r é p ü l e t e alig húsz éves, tehát egészen 
modernnek tekinthető. Méreteinek jellemzésére csak azt említ
jük meg, hogy homlokzata 120 m hosszú. Köteteket lehetne írni 
az épület beosztásáról és berendezéseiről. Itt most nincs helyünk 
részletesebb ismertetésére. Csak annyit jegyzünk meg, hogy alap
rajzának gerince T-betű formát ad, a homlokzaton a hivatali 
helyiségek, az erre merőleges középső szárny végén van az 
olvasóterem, a raktárak pedig részint a felső emeleteken, részint 
az újabban épült és még épülő oldalszárnyakban kaptak el
helyezést. 

A k ö n y v t á r ü z e m e valóban tökéletesnek mondható. 
Ezáltal érik el a feldolgozásnak azt a páratlan gyorsaságát, 
amely a Deutsche Bücherei-t jellemzi. A könyv beérkezésétől 
számított három napon belül címe már megjelenik a biblio
gráfiában, a beérkezéstől számított négy-öt nap alatt pedig már 
a közönség rendelkezésére áll az illető mű. 
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Minden csomagküldemény először a csomagolóhelyiségbe 
érkezik; ugyaninnen továbbítják saját küldeményeiket is. Innen 
kerül a könyv a beszerzési osztályra, ahol azonnal jelzetet kap, 
ez alatt vezetik be a gyarapodási naplóba. A rendszer tehát 
ugyanaz, mint Drezdában, ez biztosítja a gyors feldolgozást. 
A sorozatos munkákat természetesen külön tartják nyilván, 
ezeknek a jelzete SB (— Serienbände) betűkkel kezdődő nume
rus currens. 

A szerzeményi osztályról a bibliográfiai osztályra továbbít
ják a könyveket. Itt történik a címfelvétel a bibliográfiák, vala
mint egyszersmind a könyvtári katalógusok és a Leipziger Titel
drucke számára. A címfelvételt középfokú tisztviselők végzik, 
hiszen csak németnyelvű anyaguk van. Az osztályvezető tudo
mányos tisztviselő, természetesen minden egyes címfelvételt utó
lag ellenőriz. A címfelvétel alapján először a napi jegyzék készül 
el, azután ennek alapján a többi bibliográfia. 

A címfelvételt kézírással készítik (úgy látszik az írógép 
nem játszik nagy szerepet a német könyvtári gyakorlatban). 
Ezek a kézírásos lapok a házinyomdába kerülnek, ahol a már 
említett bibliográfiákat a könyvtár saját házinyomdája készíti el. 
Ugyanitt nyomják a Titeldrucke kartoncéduláit is. Belföldre 2, 
külföldre 1V2 prennigért szállítják darabját. A megrendelő-íven 
elég megjelölni az illető műnek a DNB ( = Deutsche National-
bibliographie)-ben megjelent számát. A megrendelt számon felül 
még későbbi kívánatok számára 30% többlet-cédulát nyomnak. 

Maga a könyvtár nem használja a saját Titeldrucke cédu
láit, hanem a DNB féloldalas nyomatait vágják szét és ragaszt
ják fel, mert drágának találják. Pedig ezáltal kettővel több 
munkaerőre van szükségük. Két középfokú tisztviselő foglalko
zik a cédulák elkészítésével, egyik szétvágja a DNB-t, másik 
ragasztja. Ezeknek a fizetése valószínűleg többe kerül, mintha 
egy-két példánnyal többet nyomtatnak saját nyomdájukban a 
Titeldrucke-ból. 

K a t a l ó g u s o k . Betűrendes katalóguson kívül szakkataló
gusuk is van, mégpedig egészen különleges Schlagwortkatalog, 
az egyes címszavakon belül szisztematikus felosztással. Igen 
büszkék rá, ezt tartják a legjobbnak. A Schlagwort-katalógushoz 
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szisztematikus regiszter készült. Van még külön földrajzi, szép
irodalmi és művészeti katalógusuk is. 

O l v a s ó t e r e m . A Deutsche Bücherei szigorúan praesens-
könyvtár, a könyvek csak olvasóteremben állanak a kutatók 
rendelkezésére. Könyvtárak közti kölcsönzés azonban itt is lehet
séges. A belépőjegy ára félévre 2*50 márka, egy hétre 1 márka, 
napijegy 50 pfennig, tehát igen drága. Az olvasóteremben 20.000 
kötetes kézikönyvtár van elhelyezve. A nem olvasótermi köny
veket ugyanúgy kapják meg, mint Drezdában. Könyvkiadás 
csak naponta négyszer van: a 9 óráig kért könyveket 11-ig, 
azután 13, 15 és 17 óráig adják ki. Könyvrendeléseket a város
ban egyes helyeken felállított szekrényekben is fel lehet adni. 

L á t o g a t o t t s á g . A könyvtár méreteinek megfelelően 
nagy a látogatottsága is. Az egy nap alatt megfordult kutatók 
számának maximuma 1635, az évi maximum (1936) 209.000. 
A látogatók számát a bejáratban elhelyezett fotocellás számláló
készülék végzi. Az előcsarnokból az olvasóterem felé mindenki
nek keresztül kell mennie két korlát közt. Ezen a helyen az 
egyik oldalon kis vetítőlámpa, másik oldalon fotocella van el
helyezve. Ha valaki átlép ezen a ponton, megszakítja a fény
sugarat és a fotocella ennek következtében működésbe hozza 
a számlálókészüléket. Ugyanitt ül a portás és ellenőizi a 
kilépőket. 

A r a k t á r a k nem stack-rendszerűek, hanem a szokásos 
acél-könyvállványok vasbetonfödémeken nyugszanak. Ügyes meg
oldás az, hogy az állványok homlokoldalán kis asztalkák van
nak elhelyezve, ahova a könyveket le lehet tenni. Minden, még> 
olvasótermi használatra kiemelt könyv helyére is őrjegy kerül. 

K ö n y v k ö t é s z e t . Itt is, mint általában a német könyv
tárakban jelenleg, a házi könyvkötészet nem nagyjelentőségű. 
Elvük az, hogy nem szabad elvenni a könyvkötőiparosok mun
káját, tehát a könyveket kötésre kiadják az épületből. Csak a 
javításokat és értékesebb munkák kötését végzik házilag. Pedig 
van könyvfűzőgépük is, mely körülbelül ötször olyan gyorsan 
dolgozik, mint a kézi munka. A folyóiratok és sorozatos mun
kák számára kartotékot tartanak, hogy ne kelljen mintaköte
teket kiemelni és mellékelni. Ez a kartoték tartalmazza a vászon 
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és az előzékpapiros gyári jelét. Ugyanilyen kartoték tünteti fel 
a hátcímeket is. 

Érdemes megemlékezni még a térképgyűjteményről, ahol 
minden egyes térkép vászonra van ragasztva s farúdra föl
csavarva, függőleges helyzetben szekrénybe beakasztva. Ez a 
felragasztás természetesen árt a térképek abszolút pontosságának, 
de könyvtári használatban ez talán elhanyagolható azzal a 
nagy előnnyel szemben, amit megőrzés szempontjából jelent. 
(Természetesen egészen más a helyzet egy tudományos földrajzi 
vagy geológiai intézetben.) 

3. Preussische Staatsbibliothek. Berlin. 
Az előző két könyvtárról részletesebb képet igyekeztünk 

adni, mindegyiknél főképen azokat a kérdéseket véve behatóbb 
tárgyalásra, amelyek az illető helyre jellemzők, illetőleg a leg
tökéletesebbek. Nem akarunk állandó ismétlésekbe bocsátkozni, 
azért a berlini Staatsbibliothek ismertetésével rövidebben fogunk 
végezni. Ez a könyvtár inkább méreteivel és technikai berende
zésével tűnik ki, mint modern rendszerével, vagy munka
menetével. 

A Staatsbibliothek célja lehetőleg a teljes német irodalmat 
és a fontosabb külföldi könyvtermelést gyűjteni és tudományos 
használat céljából a közönség rendelkezésére bocsátani. Még
pedig nemcsak helybeli használatban, hanem ki is kölcsönöz 
könyveket. Méreteit tekintve, a legnagyobb német könyvtár, 
2'6 millió kötettel. Évi gyarapodása 100.000 kötet. Az egyévi 
költségvetés (beleértve a tisztviselők fizetését is) 2,000.000 márka. 
Az olvasók száma egy év alatt félmillióra rúg, a kölcsönzők 
száma 10.000. Kötelespéldányt csak Poroszország területéről 
kapnak, a többit, valamint a külföldi irodalmat vétel, ajándék, 
vagy csere útján szerzik be. A könyvvásárlásra fordított összeg 
60%-át a külföldi anyag vásárlása emészti fel. 

A k ö n y v t á r é p ü l e t egészen modern, 1914-ben épült 
17.000 négyzetméter területen. Ugyanebben az épületben van 
elhelyezve az egyetemi könyvtár és a Tudományos Akadémia 
is de már szükség van a bővítésre. Hét olvasóterem áll a kuta
tók rendelkezésére, A nagy olvasóteremben 420 ülőhely van; 
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ennek következtében itt az ellenőrzés — saját bevallásuk sze
rint — szinte lehetetlen. 

A könyvtár a d m i n i s z t r á c i ó j a nem valami tökéletes. 
A könyv útja beérkezéstől a közönségig mintegy félévig tart. 
Most gondolkoznak azon, hogyan lehetne meggyorsítani. A gya
rapodással hat különböző osztály foglalkozik, ez is komplikálja 
az ügyeket. A címfelvétel a Berliner Titeldrucke számára készül. 
(A lipcseit nem tartják elég pontosnak és a könyvtár üzeme is 
úgy van berendezve, hogy minden műről maguknak kell le
nyomatot készíteni, ezért nem egyesülnek a lipcseivel.) 

K a t a l ó g u s o k . Betűrendes cédulakatalógus csak a tiszt
viselők számára van, a közönség kötetkatalógusokat használ. 
Ebbe régebben kézírással — előbb gót, majd latin betűkkel — 
írták be a címeket, újabban a nyomatokat ragasztják be. Ez is 
nagyon nehézkesen történik, mert először beragasztják a címet, 
a jelzetet csak később vezetik melléje. Szakkatalógusuk ugyan
csak kötetkatalógus (szisztematikus). A felvilágosítást adó tiszt
viselő számára külön Schlagwortregister van. 

A r a k t á r o z á s ma is szigorúan szisztematikus rendben 
történik. Ujabban belátják, hogy át kellene térni a numerus 
currensre. A raktárak tiszta stack-állványzatból állanak, 15 eme
let magasságban. A tengelytávolság igen nagy, hogy az állvá
nyok közt a könyveket szállító tolókocsi elférjen. A kérőlapokat 
az olvasóteremből csőposta hozza ide. Könyvliftjük igen sike
rült megoldás; üzeme ugyan elég drága, de azt tartják, hogy 
megéri. A könyveket szállító dobozokon ugyanis kapcsolószer
kezet van, amelynek segítségével be lehet állítani, hányadik 
emeletre tartozik a küldött anyag és a könyvlift állandóan járó 
paternoszterei a megfelelő emeleten automatikusan kiteszik a 
dobozt. Mindenesetre nagy könnyebbséget jelent ott, ahol a 
napi könyvforgalom 2500 kötet. 

Nagyjelentőségűek a könyvtárral kapcsolatos i n t é z m é 
n y e k . Ezek a következők: 

A u s k u n f t s b u r e a u d e r D e u t s c h e n B i b l i o t h e k e n . 
A hozzáfordulóknak felvilágosítást ad arra vonatkozólag, hogy vala
mely munka melyik könyvtárban található meg. Egy év alatt mintegy 
12.000 felvilágosítást adnak; külföldre is. 
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D e u t s c h e G e s a m t k a t a l o g . Ma már több, mint száz né
met és osztrák könyvtár anyagát tartalmazó cédulakatalógus. 1929 
óta nyomtatásban jelenik meg folytatásokban. 

G e s a m t k a t a l o g d e r W i e g e n d r u c k e . Készíti és köte
tenként kiadja az egész világon található ősnyomtatványok jegyzékét. 

R e i c h s t a u s c h s t e l l e . Hivatalos nyomtatványok és fölös
példányok cseréjét közvetíti bel- és külföldi könyvtárak közt. 

D e u t s c h-A u s l ä n d i s c h e B u c h t a u s c h . Az újabb német 
irodalmat közvetíti külföldi könyvtárak részére, megfelelő ellenszol
gáltatás ellenében. 

B e s c h a f f u n g s a m t d e r d e u t s c h e n w i s s e n s c h a f t 
l i c h e n B i b l i o t h e k e n . Célja, hogy külföldi tudományos mun
kákkal ellássa azokat a német tudományos könyvtárakat vásárlás út
ján, amelyek erre nem képesek. 

Még hátra van, hogy néhány szóval megemlékezzünk a 
felsorolt könyvtárak alkalmazottairól is. A tisztviselők szolgá
lata igen terhes. A tudományos tisztviselők munkaideje napi 
8—8^£ óra. Természetesen ennek megfelelően tudományos 
munkára alig képesek. A tudományos tisztviselők általában csak 
felülvizsgáló munkát végeznek és osztályokat vezetnek. Minden 
egyéb munkát a nagyszámú középfokú (érettségizett) tisztviselő 
végez. így németnyelvű művek katalogizálását, cédulabeosztást. 
Drezdában mintegy 15 tudományos tisztviselő van és ugyan
annyi középfokú. Lipcsében az igazgatókkal együtt csak 
16 tudományos tisztviselő van, pedig az alkalmazottak teljes 
létszáma minden személyzettel együtt 200 főnyi. Az ismertetett 
könyvtárak közül a berlininek van a legnagyobb személyzete, 
1936-ban 360 fő. 

CSAPODI CSABA. 



KÉT ŐSNYOMTATVÁNYRÓL. 
I. 

Petrus Nigri „Clipeus Thomistarum"-ának 
(1481.) változata. 

PETRUS NIGRI Clipeus Thomistarum-a. 1481-ben kinyomott első 
kiadásának egy-egy példánya megtalálható Budapesten, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának Apponyi-Gyüjte-
ményében App. H. 1543. sz. és a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában Incun. O. 69. sz. alatt. Előbbit leírja APPONYI 1543. sz., 
utóbbit HELLEBRANT 69. sz. és ugyanő Magyar Könyvszemle 1880. 
35—36. lapokon.1 

A következőkben az Apponyi-példányt és a vele azonos szöve
gűeket A-nak, az akadémiai példányt és a vele azonos szövegűeket 
pedig 5.-nek fogom nevezni. 

Az ősnyomtatvány szerzője PETRUS NIGRI (nem Niger!), vagy 
másképen PETER SCHWARTZ németszármazású domonkosrendi szerze
tes, korának egyik legkiválóbb hebraistája, — Tractatus contra perfidos 
Judeos-íba.n (kinyomta FEYNER KONRÁD, Esslingen, 1475., H A I N * 
11.885. sz-) először találunk nyomtatott héber betűket —, és hasonló
képen kitűnő skolasztikusa. A tudós német domonkost Mátyás király 
1481-ben meghívta új budai egyetemének régenséül, amiért NIGRI hálá
ból nagy skolasztikus munkáját, a Clipeus Thomistarum-ot, a király
nak ajánlotta. 

A Clipeus Thomistarum-ot RAYNALDUS DE NOVIMAGIO nyom
tatta ki Velencében, 1481-ben, amiről a nyomtatvány colophonja is 
tanúskodik. A nyomás ideje szempontjából közelebbi határidő 1481. 
augusztus 3.-a, amikorra a nyomtatvány már készen állott, mert Salvus 
Cassetta domokos magister generalis registrumkönyve fol. 140V. 

1 Az akad. pld. a bécsi domonkosoké volt, amint azt fol. 2r. felső 
margóján levő bejegyzés mutatja: Conuentus Viennensis almi ordinis Praedi-
catorum. Az App. pld. pedig a hátsó betétlap tanúsága szerint Bibliothecae 
Montis Perusiae dupluma volt. 

Magyar Könyvszemle 1938. II. füzet. IO 
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bizonysága szerint 1481. augusztus 3.-án Concessa fuit licentia predicto 
(ez fráter Emericus Nico la i ) . . . et FRATRI PETRO NIGRO vendendi 
libros impressos qui: Clip eus Thomistarum vocantur absque contradic-
tione alicuius inferioris et eorum pretio uti possit (!) pro eorum neces-
sitatibus.1 

Ezt az ősnyomtatványt említi H A I N * 11.888 (— sajtóhibával 
11.188 van szedve —) , COPINGER* 11.888 H A I N SZ. alatt és több más 
ősnyomtatvány-katalógus vagy bibliográfiai kézikönyv. 

Áll ez az ősnyomtatvány 200 számozatlan levélből. Signatúra-
beosztása: a-d8e6f8gh6ik8l-cc6. Az első levél hiányzik, amint azt fol. 
20orb. a colophon után következő regiszter is bizonyítja: a prirnum 
vacat. . . Minden lapon két columna van, kivéve fol. 2-t. Hasábonként 
55 sor, gót betűkkel. 

Fol. 2r. (sign. a2) van a Titulus libri; így:2 Clipeus Thomistarum 
In quoscunque aduersos: per venerabilem virum fratrem Petrum Nigri 
ex ordine predicatorum sacre Theologie professorem nuperrime 
editus. ac inuictissimo principi Mathie Unga\rie Boemieque Regi ob-
sequenter inscriptus. Majd a sor közepétől valamivel jobbra: Epistola 
ad Regem. Az 53. sorban: Prológus in librum. Ez a prológus kitölti a 
fol. 2v.-t is, amely azonban csak 54-soros. 

Fol. 3ra. kezdődik a tulajdonképeni munka, illetőleg az első mű, 
mert az ősnyomtatvány két munkát tartalmaz. Az első foll. 3ra.— 
i24va. egy Porphyrius-kommentár, a másik pedig foll. 124va.—194vb. 
Kategória-kommentár. Utána foll. I9sra.—20orb. tartalomjegyzék a 
két munkához, majd Colophon és Register következnek. 

Az eddig ismeretlen variáns egy egész ív, mégpedig az, amelyik 
fol. j-at és fol. 6-ot tartalmazza. Fol. 3ra. mindjárt a kezdetén a követ
kező változatot mutatja: 

A. B. 
Pugium siue clypeus Thomi- Incipit liber acutissimarum 

starum contra ] modernos et sco- questionum super [ arte veteri 
tistas editus a r euer endo pâtre [ Aristotilis: qui thomistarum cli-
fratre petro nigro predicatorum pe]us appelatur: per venerabilem 
ordinis super \ arte veteris Aris- virum fratrem Pe\trum Nigri ex 
totilis. ordine predicatorum sacre theolo] 

gie professorem nouiter editus. 

1 DR. IVÁNYI BÉLÁnak a domonkosrend római központi levéltárában 
őrzött eredeti registrumkönyvekről készült másolataiból. 

2 Az összes rövidítéseket nyomdatechnikai okokból kénytelen voltam 
feloldani. 
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Ezután két sornak való üres A helyzet annyiban változik 
hely következik, utána a maiuscu- A.-val szemben, hogy az Incipit-
lának üresen hagyott hely, az üres es szövegrész után csak egy sor
hely közepén c minuscula pro ini- nak való üres hely van, úgy hogy 
tiale. Ez az üres hely 7 félsornyi az Irca inicium itt is a másik co-
helyet foglal el, a másik 7 félsor lumna 7. és 8. sorának megfelelő 
első 2 félsorát Irca inicium tölti helyen kezdődik. Minuscula pro 
ki, 3. félsoránál kezdődik a ren- initiale itt nincs, 
des betűtípussal szedett szöveg. 

A Pugium-Incipit tartalmilag is különböző szövegrész után a 
szöveg többi része kizárólag a rövidítés módjában mutat változatot, 
egyébként semmi eltérés nincs. Minden szó, ami megvan A.-ban, az 
megvan B.-ben is. Hogy az egy columnában foglalt szövegrészlet el
helyezése nem egyezik teljesen, az is csak a rövidítések különböző al
kalmazási módjának eredménye. A 6. levélen már ez sincs, egy-egy 
columna A.-ban is, B.-ben is ugyanazt a szövegrészletet tartalmazza. 
A rövidítés módjában való eltérés olyan például, hogy A. z°-ját B. ki
írja: Secundo; vagy a rationis-t A. így rövidíti rois, az o hosszítva, B. 
pedig: rat ois, az o hosszítva. 

Az egy-egy columnába foglalt szövegrészletek eltérése nem sok, 
csupán néhány, néha csak egy szó. Például fol. 3rb. 1. sor A.-ban: in 
corpore questionis. Is ta est sententia Aristotelis j.° de; B.-ben: Ista est 
sententia Aristotilis j°. de anima vbi ex stb. 

Fol. 4ra. első sora már ugyanazt a szedést mutatja, hasonlóképen 
fol. 6. eltérő szövege után fol. 7ra. első sora is. 

Ezen az egy ívnyi, azaz 8 columnányi eltérésen kívül tudtommal 
más ebben az ősnyomtatvány-kiadásban nincs. Az ívek többi része 
egyugyanazon szedésről nyomtattatott. Egyező A. és B.-ben a papír 
minősége és a vízjelek is. A kezünkben lévő A. példány tisztított és 
körül vágott példány; rubrikálatlan, a quaestío-kezdések későbbi kéz
zel, sötét tintával vannak kihúzva. A kezünkben lévő B. példány teljes 
nagyságú, szépen rubrikáit. 

Végeredményben tehát az állapítható meg, hogy a fol. j-at és fol. 
6-ot magába foglaló ívet valamilyen okból újraszedték. 

A bibliográfiai kézikönyvek közül H A I N B.-t ismerteti. Hasonló
képen B.-t ír le a British Museum 1924. ősnyomtatvány-katalógusa. (Ez 
utóbbi egy Augsburgból származó rubrikáit példány.) Praetor 4440. sz. 
nem ad részletes leírást és a krakkói négy Clipeus-példínyból hármat 
szintén nem tudott besorozni sem az A., sem a B. kategóriába. 

10* 
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CopiNGER viszont HAIN 11.888. sz. alatt a berlini Clipeus-t em
líti, megjegyezve, hogy az ugyanabból a nyomdából, ugyanabban az 
évben kikerült példány, mint amit H A I N említ, csak 193 levelet tartal
maz és a szöveg így kezdődik: Bugium (!) siue clypeus Thomistarus (!) 
contra modernos et Scotistas editus a reuerendo patre fratre Petro nigro 
predicatorum ordinis: sup arte veteri Aristotilis. 

Nem hinném, hogy itt egy harmadik változatról lenne szó, inkább 
CoPiNGER leírása nem pontos (Bugium-Pugium; Thomistarus-Thomi-
starum), annál is inkább, mert azt mondja, hogy ez a berlini nyomtat
vány egyezik a Bibliothèque Mazarine példányával. 

Ez a Bibliothèque Mazarine-péidiny a könyvtár katalógusában 
298. sz. alatt található leírás szerint fol. 2. (fol. 3. helyett; fol. i-nél 
kezdve a számozást 199-ig és nem 2—200) így kezdődik: Pugium siue 
clypeus Thomistarum contra modernos et scotistas editus a reuerendo 
patre fratre . . . stb. 

Ez utóbbi kettő tehát A. A változatról HAIN nem tud, a többi 
csak a maga példányát ismerteti. COPINGER a Pugium-Incipit-különb-
séget és ebben a HAINÍÓI való eltérést jelzi, egyéb megjegyzés hozzá
fűzése nélkül; az ív újraszedésére nem utal egyik sem. 

Mielőtt az újraszedés okát keresnők, meg kell említenem, hogy 
mindkét forma fol. 2oorb., a regiszterben ezt mutatja: a primum vacat 
Clipeus Incipit habitus, vagyis, hogy a szöveg Incipit-te\ kezdődik. 
Tehát ez a tulajdonképeni általános forma, a Pugium-os, azaz az A. 
valamilyen okból megváltoztatott alak és az e szövegrészt tartalmazó 
ívet szedték újra. A változtatás, illetve újrakezdés okát három úton 
lehet keresni. 

1. Az Incipit-x.el, illetve Pugium-mú kezdődő szövegrész között 
értelmi különbség is van. Az Incipit-es forma általánosabb, csak annyit 
mond, hogy Aristoteles legfontosabb, legégetőbb kérdéseiről lesz szó s 
a könyv címe Clipeus Thomistarum. A Pugium-os szöveg viszont azt 
hangsúlyozza, hogy a moderni és scotistae ellen adatott ki ez a könyv. 

Mivel azonban a Titulus libri és a Prológus tartalmaz ilyen erő-
sebb kifejezéseket, mint a Pugium-os szöveg, olyan különös ok nem 
lehetett arra, hogy a szöveget így megváltoztassák. De különben is e 
3—4-sornyi szövegcseréért nem lett volna szükséges egy teljes ívet, 
8 columnát újraszedetni, elég lett volna ezt a néhány sort kidobni és 
újat szedni helyébe. 

Ebben a tartalmi különbségben tehát nem igen lehet a. változat, 
illetve újraszedés okát keresni. Inkább azt lehet mondani, hogy meg
lévén, — valamilyen más okból —, az újraszedés szüksége, ha már újra 
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kellett szedni, akkor ezt a szövegrészt, egy, esetleg a szerzőnek is meg
felelőbb formára cserélték át. Ez megáll akkor is, ha az A. a régebbi; 
ebben az esetben a Pugium-os formát enyhítették az Incipit-esre. 

2. Az újraszedés okát inkább meg lehet találni abban, hogy a 
nyomtatás alkalmával a nyomdász elszámolta magát és a fol. 3-at és 
fol. 6-ot tartalmazó ívből kevesebbet nyomott, mint a többiből. Ter
mészetesen nem akarta, hogy egy hiányzó ív miatt a sok többi ki
nyomott ív kárbavesszen. Ezért újra kiszedte a hiányzó ívet és le
nyomtatta annyi példányban, amennyivel elszámolta magát. Az újra
szedés alkalmával a bevezető szövegrész Incipit-es formáját a Pugium-
ossal cserélte fel. 

Ez esetben a B. szövege az eredeti, amit a fol. 2oorb. regiszterének 
első sorában található Incipit is mutat és az A. szöveg csak az után
nyomott ívekkel teljessé tett néhány példányban van meg. Ez okát 
adná, hogy miért van az A.-ból kevés példány. 

3. Legvalószínűbbnek látszik azonban, hogy az A. szövege volt 
az eredeti és B.-ben található az újraszedett. 

A dolog úgy történhetett, hogy a kinyomtatott A. szöveget 
mutató, vagyis Pugium-os ívek legnagyobb része valamilyen természeti 
csapás, tűz vagy más efféle következtében megsemmisült, úgy hogy az 
ívet újra kellett szedni és nyomtatni. Az újraszedés alkalmával végre
hajtották a kezdő szövegrész tartalmi változtatását is. Ez az egész 
dolog nyomtatás közben, vagyis a nyomás befejezése előtt történt, 
mert a fol. 2corb. regiszterébe már az ív újraszedésének megfelelően 
került bele az Incipit. 

Néhány eredeti ív azonban valamiképen elkerülte a megsem
misülést. A nyomdász ezeket is felhasználta, úgyhogy a végén meg
voltak az újraszedett ívet tartalmazó példányok; ez volt a rendes, 
forgalomba kerülő kiadás; és volt néhány példány, amely az eredeti
leg szedett ívet tartalmazta: ezeket visszatartották. Ezzel szintén 
megmagyarázható a Pugium-os forma ritkább előfordulása. 

Ezt a harmadik magyarázatot még az is támogatja, hogy a 
B. példányok, köztük maga az akadémiai is, rubrikáltak; ezekkel 
szemben az Apponyi-példány és a vele megegyező Bibliothèque Maza-
rine-beli, tehát az A.-szövegűek, rubrikálatlanok: a visszatartott, for
galomba nem bocsátott példányokat ugyanis nem rubrikáltak. 

A Clipeus Thomistarumnak ez 1481-es kiadásán kívül van még 
egy második kiadása is, Prantl szerint1 1504, Velence, amit Hain* 

1 Geschichte der Logik im Abendlande, IV. 221. 1. 
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11.887. sz- alatt ír le, mint amely hely, év és nyomdász megnevezése 
nélkül a szöveget 140 66 soros, kétcolumnás levélen adja. Ez a kiadás 
is B.-vel egyező, Incipit-es bevezető szövegrészt mutat, ami, akár a 
második, akár a harmadik magyarázatot fogadjuk el, mindenesetre 
azt bizonyítja, hogy az általánosabb B. volt, mert feltételezhető, hogy 
a második kiadáshoz egy forgalomban lévő, általánosan ismert pél
dányt használtak. 

Akármint van is, a szóbanforgó ív újraszedett volta kétségtelen, 
az pedig mindenesetre örvendetes tény, hogy nálunk mindkét változat
ból található egy-egy példány. __ . 

•̂  ' HARSANYI ANDRÁS. 

II. 

A Biblia Latina (1480. Velence) kiegészített budapesti példányáról. 

Dr. TODORESZKU GYULA könyvgyűjtői tevékenységére jel
lemző, hogy több példányt is megvásárolt ugyanabból a műből s „Eze
ket az egymás kiegészítésére használta föl, ha azok hiányosak vol
tak . . . Mert egyik elve volt az is, hogy minden eredeti parányi fosz
lány, ha megmenthető, ne semmisüljön meg."1 Kétségtelen, hogy nagyon 
sokat köszönhet a tudomány TODORESZKU GYULÁnak, aki sok becses 
régi emléket őrzött meg az utókor számára, sok csonka régi könyvet 
egészített ki, bár megtörtént, hogy a több hiányos példánynak egy
másból való kiegészítésénél össze nem tartozó lapok is egymáshoz 
kerültek. 

Ilyen esetet látunk abban a latin Bibliában, melyet Inc. c. a. 780. 
könyvtári jelzeten őriz az Országos Széchényi-Könyvtár. 

Ez a TODORÖSZKU—HoRVÁTH-Könyvtár címjegyzékének 85. lap
ján szerepel az ősnyomtatványok között a következőképen: Biblia 
latina. Venetiis, 1480. Hártyakötésben. (H.2 C.3 3078.). Tényleg, a 
colophon igazolja is ezeket az adatokat s úgy a betűtípus, mint a 
szignatúrák stb. megegyeznek a fentemlített mű GW.4 4241. számú 

1 A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke. VII. ToDO-
RESZKU—HoRVÁTH-Könyvtár. Budapest, 1922. Bevezetés XIII—XIV. 1. 

2 LUDWIG HAIN: Repertórium bibliographicum. I—IV. Stuttgart, 
1826—1838. 

3 W. A. COPINGER: Supplement to Hain's Repertórium Bibliographi
cum. I—III. London, 189$—1902. 

4 Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Leipzig, 1925 óta jelenik meg foly
tatólagosan. 
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leírásával, a tizenegyedik levéltől kezdve. Az első tíz levél azonban 
erős eltérést mutat. 

Eltérő az incipit. Míg a fentemelített Biblia kezdő sorai a G ¥ . 
szerint Bl. 1 a a m. Sign, a: Incipit epistola sancti Hieronymi ad I 
Paulinum Presbiterum: de omnibus I diuine historié libris. Capi-
tulü 1.1 — addig az Orsz. Széchényi-Könyvtár TODORESZKU példánya 
(a GW. módszerével leírva) következőképen kezdődik: Bl. 2 a a m. 
Sign, a 2: Incipit epistola sâcti Hieronymi ad Pau I linum presbite
rum: de omnibus diuine histo I rie libris. Capitulum I. I 

Mások a szignatúrák. A GW. szerint; a10—h10 stb. — az emlí
tett példány szignatúrái pedig: a8, b2, b10—h10 stb. 

A sorok száma oldalankint, a GW. szerint, mindenütt 51, míg itt 
a tizedik levélig 52. 

A rubrikálás is kétségtelenül más kéztől származik a példány 
első tíz levelén. Ez a rubrikáló díszesebben kidolgozott iniciálékat fes
tett s a fejezetcímeket következetesen felül díszítette, míg a másik 
alul s egyszerűbb iniciálékkal is megelégedett. Ez azonban még nem 
volna feltűnő, hiszen megesett, hogy többen rubrikáltak egy művet, 
az azonban feltűnőbb, hogy az elsŐ részben az iniciálék helyén leg
többször minuscula van. 

A legfeltűnőbb mégis az eltérés a betűtípusnál. Míg a Biblia 
második részének szövege az M 49., illetve a GW. szerint az M 50. 
típussal készült, 65 mm-es sormérettel (húsz sor mérete), addig az első 
rész az M 94. típussal nyomatott, szintén 65 mm-es sormérettel, 
amilyen típusa Franz Rennernek, a GW. 4241. szám alatt leírt Biblia 
nyomdászának, K. HAEBLER: Typenrepertorium der Wiegendrucke c. 
műve szerint, sohasem volt. — Természetesen eltérő a fejezetcímek betű
típusa is. 

Mindez arra engedett következtetni, hogy két különböző mun
kával van dolgunk, amit megerősített az a tény is, hogy a tizedik és 
tizenegyedik levél összeillesztésénél négysornyi szövegismétlést talál
tunk. Feltevésünket igazolta a budapesti Egyetemi Könyvtár Ősnyomt. 
72. hrsz. alatt őrzött (GW. 4241.) példányával való összehasonlítás, 
mely nemcsak az említett esetekben mutatott eltérést, hanem még a 
vízjegyekben is. Az Országos Széchényi-Könyvtár ToDORESZKU-pél-
dányának első tíz levelén ugyanis kizárólag BRIQUET1 6464. számú 
vízjegye látható, míg az Egyetemi Könyvtár példánya kezdő levelein 
lévő vízjegy BRIQUET 6482. számú vízjegyének kisebb változata. 

1 CHARLES MOÏSE BRIQUET: Les filigranes, I—IV. Genève, 1907. 
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Ezek után már csak azt kellett kiderítenünk, hogy az első rész 
honnan származott. A GW. s a British Museum ősnyomtatvány-kataló
gusában közölt facsimilék1 alapján sikerült is megállapítanunk, hogy 
az első tíz levél egy másik velencei Bibliából való, melyet GEORGIUS 
ARRIVABENE nyomott 14ÍZ [febr. 27-én]. (GW. 4263.) Szerencsére 
ez a mű is megvan a budapesti Egyetemi Könyvtárban Ősnyomt. 250. 
hrsz. alatt, s a vele való összehasonlítás megállapításunkat tökéletesen 
igazolta. 

A Todoreszku-KÖnyvtár említett Bibliája a felületes szemlélő
ben egységes mű benyomását kelti, mert annak első és második része, 
a számos eltérés ellenére is, sok hasonlóságot mutat. Hasonló a papi
ros, a betűtípus összbenyomása, a szövegtípus sormérete, sőt a rubri-
kálás is. S emeli az illúziót az antikizált hártyakötés, melyről azon
ban határozottan megállapítható, hogy tizenkilenc, illetve huszadik 
századi, hiszen a borítóhártya mindenütt a könyvtáblákhoz van 
ragasztva, nincsen fűzőszalaggal átfűzve s a hüvelynél látható részét 
zöld hátvédlap borítja, ellentétben a régibb kötésekkel. 

MOKCSAY JÚLIA. 

1 Catalogue of books printed in the XVth Century now in the British 
Museum, I—VII. London, 1908—1935. V. kötetének XVII. és XXXIII. 
tábláján. 
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Magyar könyvek papirosai . A magyar könyveket már a 
XVIII . században is különböző minőségű papiroson nyomtatták s 
ezért a könyvtárosnak a régi könyvek fölös példányainak kiselejte
zése alkalmával meg kell vizsgálnia, hogy a több példányban meg
lévő könyvek azonos minőségű papiroson vannak-e nyomtatva, mert 
— különösen muzeális jellegű könyvtárakban fontos, hogy meglegyen 
a régi könyv minden variánsa: díszkiadása és olcsó kiadása egyaránt. 
Amint az alábbi adalékokból látni fogjuk, volt olyan magyar könyv 
is, amely ötféle papirosra nyomtatva jelent meg, s ára a papiros mi
nőségének megfelelően különböző volt. 

A magyar könyvek régi papirosainak megismerése céljából néhány 
XVIII . századvégi és XIX. századeleji adalékot közlünk: 

„Bétsben . . . találtatnak Andrád Sámuel Urnái' következendő ki 
nyomtatott írások a' régibb ároknál óltsóbbra szabva: 

A' Virágos Kertnek egy holnapi tsomója nyomtató papirosra, 
kék borítékkal 17. kr. a5 nélkül 16 kr." 

„Kérdő és felelő Játék-Kártyák, magyarul és németül, ötven 
kérdés, és ötven felelet. Tokban, a' fényes hátú 30 kr. a' nem fényes 
20 kr." (B. Magyar Merkurius 1793. I. 274.) 

„Szaller György, a' Nemzeti Magyar Nyelvnek és Literaturá-
nak Tanítója a' Pozsonyi Fő-Gymnáziomban . . . Közre botsáttja . . . 
e' nevezett könyveit: Rátz vagy is Illíriai és Tóth Nyelveken, jövő 
Májusra. A' Grammatika mind a' négy nevezett Nyelven egynehány 
árkusokkal fog gyarapodni, 's zy- kr. lesz az előfizetendő ára; a' 
Kresztomátziának pedig 17. kr. Az író papirosra nyomtatott Gramma
tikának minden árkussá 3. kr." (BMM. 1794. I. 237—8.) 

„Az Isten a' titzta szerelem . . . Eckartshausen. Fordítá és kiadá 
Szaller . . . az ára nyomtató Papiroson 30 kr. és szép posta Papiroson 
48 kr, két Rézbe mettzett szép képpel együtt." (BMM. 1796. II. 859.) 

Deák és Német Nyelven magyarázott Magyar Grammat ika . . . 
30 kr. Posta papiroson 51 kr." (BMM. 1796. II. 859.) 

„Szal ler . . . Úrnak, minden kiadott Munkái, kiváltképpen 
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Ekkerchhauszból.. . fordított imádságos könyve: Az Isten a' iegtisz-
tább szeretet. író pappirosson 48 kr. nyomtatónn 30 kr." (BMM. 179Ó. 
II . 1384.) 

„Gyöngyösi Istvánnak költeményes Maradványi, mellyeket a' 
régi nyomtatás és kézírások szerént újra ki-adott Dugonics András 
Kir. Oktató. Két Dar. szép Postapapiroson 3 for. Nyomtatón 
pedig az árra 2 for. 30 kr." (BMM. 1796. 1206.) 

„Szabott árra a' Bibliáknak, Homlok-Táblák és Mappák nélkül: 
Hollandiai jó Írható papiroson 3 fi. 30 kr. Hollandiai jó Posta 

papiroson 4 fi. 30 kr. Hollandiai jobb Posta papiroson 5 fi. 30 kr. 
Hollandiai igen vékony Posta papiroson 6 fi. 30 kr. Hollandiai rend
kívül szép Posta papiroson 7 fi. 30 kr. 

Ország-Táblák, O és Ujj Testamentumhoz Posta papiroson, 
egygyütt —40 kr. Nyomtató papiroson —30 kr. (BMM. 1796. 571 — 
57*-) 

„Ezekből a' kopott betűkkel, szitató papiroson Basiliában (talán 
inkább Soroksáron?) nyomtatott egy néhány sorokból, tsak alig ha 
Satyra nem akar lenni: de abból most ez úttal valósággal semmi se 
lett", — írja a ,,A' Peleskei Nótáriusnak Pokolba menetele (Basiliae, 
1792) kritikusa az 1795-diki Magyar Merkúrhoz Tartozó Bibliotheca 
38. lapján. 

„Uránia . . . folyó írás, píros borítékban . . . A' könyvnek külső 
formája szép és tettszetős, valamint a' Dámák előtt megjelenni kívánó
nak kell lenni. A' boríték tsinos és szembe tűnő; . . . a' papiros író, s 
az első kötetben kivált kedveltetö kékes..." (Bibliotheca, 179s. 59.) 

Nagy kár ebben a' könyvben még az is, hogy a' könyvnyomtató 
a' könyvnek sem papirossával, sem betűivel nem akart a' szemnek 
tettszeni." (U. o. 112.) 

Exemplaria Calligraphiae Hungaricae et La t ináé . . . Helvétziai 
papirosra 34 kr. szép író papirosra nyomtatva 20 kr. (BMM. 1798. 
I. 297.) 

Kiss János, 'Sebbe való könyv . . . egy festett papirosra nyomta
tott borítékkal 24 kr. (BMM. 1798. I. 297.) 

Csokonai Mihály, Diétái Magyar Múzsája. 8° egy veres boríték
kal. 24 kr. (BMM. 1798. I. 298.) 

Ugyan e' czélból mettszettem is már . . . ket (!) m a p p á t . . . és az 
árokkat író papirosson, illumináltan, egyenként, határoztam 5 krajtzá-
rokra. (BMM. 1798. I. 298.) 

Rózsa szín Gyűj temény. . . a' Köttet, nyóltzad rétben van, szép 
nyomtató papíroson, szép betűkkel, rózsa szín boríték alatt, gyö
nyörű rézre metszett képekkel. (BMM. 1798. I. 561.) 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 155 

„A' már egyszer ki-hirdetett Magyar, Deák, Német, és Tót írásra 
tanító P é l d á k . . . boltomban találhatók. A' közönséges papirost* 
Exemplárok' árra, bé kötve festett papirosba 40 kr. A' Helvétziai 
papirosra nyomtatottaké pedig bé-kötve 1 for. 15 kr." (BMM. 1798. 
I. 680.) 

„Anleitung zur allgemeinen Land- und Hauswirtschaft . . . Von 
Joseph K a i l . . . Zwey Bände mit Kupfern und drey und vierzig 
Tabellen. — Az árra, úgy nevezett Velin papirossan 16 Forint — 
Hollandiai papirossan 10 For. — Szép nyomtató papirosán 6 For." 
(M. Kurir 1806. I. 231. lap.) 

A' Kupidólt (!) Amor. Egy hajnali édes andalmány Teremt
ménye . . . Szerzetté ifjú Waandza Mihály. — Egy exemplár arra [!] 
nyomtató papirosra 1 for; író papirosra 1 for. 30 kr; Velin papirosra 
2 forint leszen. Az előfizethetésnek ideje határoztatott Lőrincz napig. 
(MK. 1806. I. 599.) 

„Jetzid és Háka, avvagy, A5 Féltés és Meghasonlás; a' Magyar 
játékszínre alkalmaztatta nemes Gorove Lász ló . . . . Az árra kötetlen, 
írópapirosra nyomtatva 1 Forint, nyomtató papirosra 45 kr. (MK. 
1807. I. 249—250.) 

„Most jelenik meg egy új munka. Nyomtató papirosonn, nagy 
8-tzad rétbe tulajdon költségemen jön ki a' sajtó alól." (MK. 1807. 
II . 504.) 

,,A' Császárok, írta Görög nyelven Juliánus Császár, megmagya
rázta Kresnerits Ferentz. Különös szépségű tzím-képekkel, és 37 Rézbe 
metszett kies ábrázolásokkal. Velin papiroson 7 fi. Posta papiroson 
4 fi. író Papiroson 3 fi. és nyomtató Papiroson 2 fi. 30 kr." (MK. 
1807. II. 585.) 

„Engedelemkéréssel jelentik a 'M. Kurir' írói tisztelt Olvasóiknak, 
hogy az a' papiros, a' milyenre eddig nyomtatták újságjaikat, hirtelen 
el fogyván, és más ahhoz hasonlót hirtelen akár mi árron sem találhat
ván, vagy két postanapokon alább való papirosra kentelenittetnek 
nyomtattatni újságjaikat." (MK. 1810. III . 48.) 

« . . . tíz rizsma vagy kötés, egy kötésben 20 kontz, vagy könyv 
van" . . . (MK. 1811. I. 415.) 

KISSZÁNTÓI P E T H E FERENTZ értesíti az érdeklődőket, hogy a 
Bibliához készített mappáinak az ára „váltótzédulában ez": 

„Bibliába kötni való szép vékony papiroson — 30 kr. — Ugyan 
azon végre, Velin, vagy is pergamen formájú finom papiroson 
— 45 kr. — Rámába való erős papiroson —. 30 kr. — szép Regá
lon — 45 kr. — legszebb erős Velinen 1.— for. (Honnyi Levelek 1811. 
Nro. 8. 51. MKurir mell.) 
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A' Magyar Atlas Mappái kétféle papirosra nyomtatódnak és 
kiszínlelve (illuminálva) a' következő áron adatnak: Helvétziai papi
roson minden darab i forint. Nyomtató Veién v. Bazíliai papiroson 
i for. 24 kr." (Honnyi Levelek. Toldalék 1811. a Magyar Kurir 1811. 
II. kötetének végén.) 

„Addig, míg nálunk, de kivált' Németországban valóságos itató-
papirosrsL nyomtatnak, az Ánglusok ebben a' részben is annyira el-
ánglusodtak, hogy nem tsak a' réznyomatokkal járó pompás könyve
ket, hanem még a' közönségesebbeket is, hengersajtón simogatott finom 
velinpapirosra nyomtattják. . . Az írópapiros, melly , nálunk már 
bujaság, önállók a' grádics' legalsó fogán ül." (Nemzeti Gazda, 1815. 
jan. 24-i szám.) 

Ez utóbbi adat alapján a Könyvtári Szemle I. 37. lapján azt 
írtam, hogy 1815-ben még nem ismerték nálunk a velin-papirost. 
Fenti adatokból nyilvánvaló, hogy ismerték korábban is és használ
ták is. 

Említsük még meg, hogy a könyv „makulatúrázása" régóta szo
kásban van. Füskuti Landerer Mihály jelenti 1808-ban, hogy az 1808. 
évi országgyűlés aktái megjelentek. Egyben emlékezteti előfizetőit, 
hogy ,,a' akik az 1807-dik Esztendőknek Diariumára, es Ország Gyű
lésbéli Actáira előre fizettek, és a' hátra maradott Terniókat még el 
nem vitették, hogy azon Tern ióka t . . . el-vitessék, mivel egyébbként ... 
ez hátra maradott Terniók Maculaturára fordíttatnak, és így tellyes-
ségben egy nyomtatvány sem fog találtatni. (Hazai és Külf. Tud. 
1808. II. 477.) TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

XVIII. századi magyar főúri könyvtár. 1796-ban halt meg 
81 esztendős korában Óbuda utolsó magánföldesura, özv. gr. ZICHY 
MiKLÓSNÉ gr. BERÉNYI ERZSÉHET, S csaknem 2000 kötetnyi könyv
tárát a pesti Egyetemi Könyvtár örökölte. 1796. április 18-án vette 
át az Egyetemi Könyvtár a tekintélyes könyvanyagot s a helytartó
tanács rendeletére azonnal leltárba foglalta. A leltározás munkáját 
SCHÖNWIESNER ISTVÁN végezte s a kész leltárt az egyetemi tanács 
1796. június 7-én küldte át a helytartótanácsnak. Gyors munka volt, 
de a leltározás folyamán a könyveket csupán nagyságuk szerint (ívrét, 
negyedrét, nyolcadrét és tizenkettedrét) válogatták külön, egyébként 
a könyvcímek minden rendszer nélkül követik egymást. A leltár nagy 
ívrétalakú füzetben maradt fenn s felírása a következő: Catalogus 
librorum, quos excellentissima ac illustrissima domina comitissa Elisa-
betha Zicsy de Vásonkő, nata comitissa Berényi de Karancs Berény 
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regiae scietiarum universitati Hungaricae testamento legavit. A könyv
anyag nagyon vegyes, amint az adományozó grófnő érdeklődési köre 
is változó volt. Nagyon gazdag benne a francia mémoire-irodalom, de 
feltűnően sok a szabadkőműves vonatkozású nyomtatvány is, amelyek 
olvasása a XVIII . század utolsó évtizedeiben divatos volt. Magyar 
könyv feltűnően kevés volt a gyűjteményben s azok sem voltak jelen
tősebb munkák: Mennyei korona (1696), Pázmány Péter Kalauza 
(1613), Makula nélkül való tükör (1765), Szenei Molnár Albert latin
magyar szótára (1621), Molnár János természettudományi (1777) és 
Szlávy Pál bölcseleti munkája (1774). A kedvelt magyar epikusnak, 
Gyöngyösi Istvánnak munkái teljesen hiányzanak a gyűjteményből, 
pedig számtalan kiadásban jelentek meg a XVIII . század folyamán. 
Magyarországi latinnyelvű könyv sincs sok a gyűjteményben: Bél 
Mátyás Notitiája (1835), Szegedi Tyrociniuma (1734), Bonfini Deca-
desei, Istvánffy Históriája, Károlyi Lőrinc Speculumja (1747), Kéri 
Ferenc Imperatoresei (1744), a Mausoleum Regni Hungáriáé (1663), 
Ortelius Theatruma (1592), Pray Szent Erzsébetje (1770) és több 
Werbőczy-kiadás az egész, ami ezt az irodalmi ágat képviseli. Néhány 
régi könyv „typis Gothicis" jelzést visel, mint a Chronica Regni 
Hungáriáé (1488), egy 1560. évi párizsi kiadású Missale, a Gesta 
Romanorum és Hortulus animae című, közelebbről meg nem jelölt 
nyomtatványok. A francianyelvű könyvek sorában nagy sorozatok 
vannak, p. o. Calmet: Histoire universelle (1735) 16 kötetben, Fleury: 
Histoire ecclésiastique (1750) 36 kötetben, Histoire universelle trad. 
de l'Anglais (1747) 47 kötetben, Histoire de voyages (1749) 64 kötet
ben és Madame Gömez: Les cent nouvelles Nouvelles (1739) 19 kötet
ben, de túlnyomóan mégis inkább apró nyomtatványok. 

A helytartótanács 1796. június 22-én azzal vette tudomásul a be
terjesztett leltárt, hogy az ajándékba kapott könyvek közül a kettős 
példányokat éppen úgy értékesíteni kell, mint annakidején a meg
szüntetett kolostorok könyvanyagának kettős példányaival történt. 
Magát a könyvanyagot beolvasztották az egyetemi könyvtár állomá
nyába s ma csupán a helytartótanácsi levéltárban fennmaradt leltár 
őrzi az emlékezetét. (Départ, polit, litter. anni 1796. fons 12. pos. 46.) 
Ebből a leltárból megállapítható, hogy az irodalomkedvelő ZICHY 
MIKLÓS grófnak és feleségének könyvtára teljesen megfelelt az akkor» 
magyar főúri családok műveltségének, amely műveltség magasfokú 
volt ugyan, de nemzeti szempontból alig képviselt értéket. 

GÁRDONYI ALBERT. 
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A szerzői tulajdonjog és az alányomtatók. A szerzői tulaj
donjog új fogalom. A XVII . században még nyoma sincs, s a külföl
dön a még élő szerző engedélye és tudomása nélkül megjelent újabb 
kiadások a XVII I . században sem tartoznak a ritkaságok közé. 
M. VÁSÁRHELYI GOMBÁSI ISTVÁN lefordítja 1784-ben OSTERWALD-
nak A papi szent hivatal című művét (Kolozsvárott). Ennek elő
szavában olvassuk a következő, a kornak a szerzői tulajdonjogról val
lott felfogására igen jellemző sorokat: 

„T. Osterváld Uram, Helvétziában, Néokomi volt Papp, ezen 
Száznak a' kezdetétől fogva, a' papságra kéízülő Ifjúságot, a' kik 
Angliából, Belgyiomból, Német-Orfzágról és Helvétziából feieren 
gyűlnek vara halgatására, [noha nem hogy Akadémia, de csak Aka
démikus Gimná'sium íintsen Néokomiumban] a' maga házánál taní
totta, Prédikállásban miben gyakorlottá. Ezek, a' mint szokás, Taní
talak le-irták. [rápiálták] és idővel a magok Jegyezgetéfeiket 
öfzve-vetvén, úgy fzerkefztették öfzve, a többi között, ezt a' Köny-
vet-is. Midőn pedig hire nélkül Amsterdamban ki-adták volna, mihelt 
értésére efett, a5 Novellákban mindenfelé prótejtált, és tagadta maga 
munkájának lenni. Ugyan tsak méltónak Ítélte Brándmüller János, 
básseli Tipográfus, hogy ifmét hire nélkül, újjra ki-nyomtatná 1739-
ben, mellyet mikor meg tudott volna, egyebet már nem tehetvén, egy 
három Lelvélből álló Erratát nyomtattatott azon Könyv [editzió'J 
végire, mellyben a' nevezetefebb hibákat igyekezte meg-jobbitani." — 
(OSTERWALD—M. VÁSÁRHELYI GOMBÁSI ISTVÁN: A papi szent hiva
tal. KolosVáratt, 1784.) 

Magyarországon is az volt a helyzet, hogy a könyvnyomdász 
minden anyagi ellenszolgáltatás, szerzői tiszteletdíj nélkül kiadhatta a 
kezébe került kéziratokat, vagy már megjelent könyveket. 

K É R I SÁMUEL 1654-ben kiadta Seneca-szemelvényeit. „Mivel 
pedig felettébb el-ritkult, hogy már irul sem lá tha tn i , . . . M. G. 
Battyani ( !) Lajos . . . mind a' fordításnak, mind az újjabb nyomtatás
nak gondgyát reám parancsolta", — írja az 1740-i, bécsi új kiadás
ban SZILÁGYI SÁMUEL. — „Mit cselekedtem mind e' kettőre nézve? 
ha a' régit a' mostanival öszve veted, könnyen meg-itélheted" (Elöl
járó Beszéd.) — DOBRAI TSULAK SÁMUEL 1673-ban írta a Lelki Olaj 
című művét, amely „az időnek és állapotnak változások miatt, szek
rény fenekén valaholott elfelejtetve hevert", míg végre egyszer BETH
LEN FERENC kezébe került, kinek özvegye R H É D E I KRISTINA 173c-
ban Kolozsvárott kiadatja. Általában tömegesen adták ki a régi 
magyar könyveket újra. így például GYARMATI BALASSA BÁLINT és 
RIMAI JÁNOS Istenes énekei megjelentek: Buda 1728, Lőcse 1730, 
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Pozsony 1730, Kolozsvár 1731, Buda 1741, Debrecen 1744, Pozsony 
(Landerer) 1776, Vác 1777, Pozsony (Landerer) 1790, 1806 és még két
szer év nélkül. — BENICZKY PÉTER Magyar rythmusok: Lőcsén (Bre-
wer) 1728, Sopron (SIESS JÓZSEF) 1753, Debrecen 1756, Kassa, 1769, 
Pozsony (SPAISER) 1771 és 1803 (BELNAY GYÖRGY). — GYÖNGYÖSI IST

VÁN különböző művei megjelennek LANDERER FERENC LEOPOLDnál, 
LANDERER maradékinál, LANDERER KATALiNnál, SIESZ JózsEFnél, BRE-
WERnél, TURÓCZI MIHÁLY komáromi compactornál, NOTTENSTEIN 
JÁNOS GYöRGYnél, FÜSKUTI LANDERER MiHÁLYnál. — L É P E S BÁLINT: 

A halandó tellyes emberi nemzetnek fényes tüköré (első kiadása Prága, 
1617), Egerben 1771. — PÁRIZ PÁPAI IMRE: Keskeny út (első kiadása 
1647) Debrecenben 1719, 1724 1743, 1751, 1772, 1785. — PÁZMÁNY 
PÉTER művei a nagyszombati, egri, kassai katolikus egyházi nyom 
dákban, továbbá FÜSKUTI LANDERER FERENCnél. — HELTAI 
GÁSPÁR Magyar Krónikája. Győrben STREIBIG JózsEFnél, 1789. — 
Pontziánus históriája W É B E R SIMON PÉTERnél, Pozsony és Komárom, 
év nélkül. — A Salamon és Markolj 1744, a budai tipográfiánál, — 
1749, VERONIKA NOTTENSTEIN özvegynél, Budán, — 1760, hely 
nélkül, — 1786, KATALIN LANDERERnél, — i79S> Vácon nyomda 
nélkül. — SZENT-MÁRTONY BODÓ JÁNOS Nyúl éneke 1714, 1735, 
1762, hely nélkül, — 1723, Lőcsén, ENDTER MÁRTONnál, — 1736» 
Pozsonyban, SPAISER FERENCnél. — Ács MIHÁLY Arany lánca, (első 
kiadása 1696), 1726, Lőcsén, — i734> Jéna, — 1752, hely nélkül, 
1760, Augusta, — 1781, Pozsony, stb. 

De újabb könyveket is bátran kiadtak, nemcsak a nyomdászok, 
hanem magánkiadók is a szerzői jogbitorlás veszedelme nélkül. így 
például DOBOS ISTVÁN ó-budai prédikátor 1797—1802-ben kiadja 
néhai HUNYADI FERENC szuperintendens, debreceni prédikátor ötven
két közönséges prédikációját „a maga költségén — köz-haszonra" 
(Vác, MÁRAMAROSI GOTTLIEB ANTALnál). 

1791-ben megjelent Halléban egy Reisen durch Ungarn und 
Deutschland című mű, amelynek szerzője nyilatkozik a magyar 
könyvkiadási viszonyokról szerzett tapasztalatairól is. A névtelen 
szerző hazafelé utazása közben kiszállt Győrben, ahol megtekintette 
a luteránus templomot és megismerkedett egy luteránus pappal, akit 
NAGYnak hívtak, aki igen művelt, szíves embernek látszik. Több német 
munkát fordított le magyarra, amivel nagy érdemeket szerzett. Töb
bek között lefordította egy MEIER nevezetű szerzőnek a könyvét a 
nők műveléséről és ezzel szép ajándékot adott Magyarországon a női 
nemnek. TRATTNER úrnak bizományosa van itt sok utánnyomásai szá
mára. Bármit mondjanak is az utánnyomásokról, mégis nagy haszon 
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származik belőlük. „Ki tudja, vájjon a felvilágosodás Magyarorszá
gon és Ausztriában Trattner úr nélkül fejlődött volna-e ennyire?" 
— veti föl a kérdést. A német utazó azt mondja, hogy nevetnie kell, 
amikor hallja, hogy az emberek oly szörnyen szidják az utánnyomó-
kat, holott alapjában véve többnyire ők az okai annak, hogy ilyen 
utánnyomások készülnek: a könyvek szörnyű magas árai teszik szük
ségessé az utánnyomást. TRATTNER és SCHMIEDER lenyomatják mind
azokat a gyalázkodásokat és gúnyolódásokat, amelyeket ellenük 
emeltek (50—51. lap). 

Ezek ellen a ma „rablókiadások"-nak nevezett új kiadások ellen 
1806-ban fölemeli szavát egy magyar szerző is, a következő formában: 

Jelentés. 

Az általam már három ízben ki adattatott, és mind eddig széjjel 
küldözött kisebb és nagyobb Keresztyén Katekhismusok [!] felől alá
zatosan jelentem mind azoknak kik azon könyvek felől nállam tuda
kozódtak, hogy a' Distractióval együtt járó sokféle vesződségektől 
meg szabadulni kivánván, azokat ki nyomtatás és distractió végett 
Vátzi Typographus Máramarosi Gottlieb Antal Urnák végképen által 
adtam, a' kinél rövid időn elégséges Exemplárok fognak találtatni az 
eddigi folyó áron, úgymint a' nagyobbak 24, a' kisebbek 4 kr-okon. 
A* kiknek tehát e' részben szükségek lészen, betses leveleikkel egyene
sen oda folyamodjanak; egyszersmind minden ollyas Alá-nyomtatók is 
[eredeti szövegben kurzív], kik a' mások meg tsalásával nemtelenül 
kívánnak és szoktak nyerekedni, ezen Híradásomat törvényes okai
mul vegyék tudtokra. Költ Lepsényben Június 14-dik napján, 1806. 

LÁTZAI JÓZSEF, 

Ref. Préd. által. (M. Kurir, 1806. II. 13—14.), 
Az „alanyomtatók" ellen később, a szerzői jogvédelemről szóló 

törvény meghozatala előtt úgy védekeztek az írók és nyomdászok, 
hogy kiadványaikra rányomtatták: „utánnyomás tilos". 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

A kolozsvári Hcltai-nyomda ismeret len termékei . SZABÓ 
KÁROLY RMK I. kötetének 93. száma alatt a következő leírást olvassuk: 
„Bécs. i}7j. Kalendárium. Krakkói után. Említi Waltherr László, 
Tud. Gyűjt. 1829. IX. köt. 116., 119. 1., ki szerint megvolt csonkán 
a m. nemz. Múzeum ktárában. Has. Toldy: Üj Magyar Múzeum 
1853. II- 189. 1." 

SZABÓ KÁROLY a nyomtatványt nem látta; leírása a jelzett ismer
tetésekre megy vissza- TOLDY FERENC a fent nevezett helyen a követ-
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kezőket írja erről a nyomtatványról: „1573-ra ismét ezen Szaniszló 
Jakab naptára jelent meg magyarul, melyet Jankovich látott, de cím
lapja nem lévén, a kiadás helyét meg nem határozhatta; a nyomtatás 
s különösen a végcifrák után mindazáltal Heltainak tulajdonított. Ezt 
érthette Waltherr László azon 1753-ki krakói magyar kalendárium 
alatt, melyre . . . e szókkal utal: a nemzeti múzeumban levő i$yyki 
krakói magyar kalendáriom. Waltherr pontosságát idézéseiben ismer
vén, nem kételkedhetünk, hogy e maradvány a múzeum könyvtárában 
meglegyen, s óhajtható bár ennek gondos őre rendező munkája foly^ 
tában mielőbb reá akadna!" 

TOLDY óhajához híven, valóban előkerült a Kalendárium, minden 
bizonnyal még az elmúlt század végén, vagy a huszadik század elején. 
Címlevele — ahogy a régi leírásból már ismeretes — hiányzik. Így 
pontos címe nem állapítható meg, de analógiás úton megállapítható 
teljes bizonysággal a nyomtatóhelye, mely SZABÓ szerint indokolat
lanul Bécs. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárában 
őrzött, unikumszámba menő Kalendárium egy gyüjtőkötet első 
darabja: A gyüjtőkötet második darabja a következő: P R A C T I C A 
/ A Z AZ: / AZ EGEKNEC FORGÁSSÁ- / bol> és Czillagoknac iara-
labol ßözet- / tet iöuendüés, Christus Wrunk- / nac Bületéfének vtánna 
va- / lo eßtendöre. / 1 5 7 3 . / Az Iacobeus Sztanißlo / Meftertôl. / 
CRACKOBAN. / A MARS Planeta Wra ez eßtendö- / nee. IVpiter és 
Venus társai. 

Ez a nyomtatvány eddig teljességgel ismeretlen volt; bibliográfiáink 
nem tesznek róla említést. A Kalendárium (terjedelme: z6 számozatlan 
levél, A—C10) és a Practica (terjedelme: 16 számozatlan levél, A—B.) 
minden bizonnyal egy és ugyanazon nyomdának terméke. Betűtípusuk 
azonos, bár eltérő papirosra nyomták a kettőt. 

A nyomtatványok előállítási helyére vonatkozólag a következő
ket állapíthatjuk meg. A Practica címlapján szerepel a Crackoban 
helynév. Ez azonban nem a nyomtatóhelyre, hanem a Practica eredeti 
lengyel szövegírójára, JACOBEUS SzTANiszLóra vonatkozik. A Krakkó 
mint az előállítás helye éppúgy nem vehető figyelembe, mint a 
SZABÓ KÁROLY által minden bizonyítás nélkül fölvetett Bécs. Krakkó 
és Bécs helyett vissza kell térnünk oda, ahová már JANKOVICH is 
(Lásd Toldy fenti hivatkozását!) lokalizálta a nyomtatványt, a 
kolozsvári HELTAi-nyomdához. A kolozsvári HELTAi-nyomdára vall 
mindkét nyomtatványnak betűtípusa és a H E L T A I műhelyéből ki
került termékeknél gyakran szereplő egy-egy fametszetű záródísz. 
Hogy nem lengyelországi, hanem erdélyi nyomtatvánnyal van dol-

Magyar Könyvszemle 1938. II. füzet. I I 
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gunk, az eddigieken felül bizonyítja a Kalendáriumban szereplő 
Sokadalmoc (vásárok) jegyzéke, ahol csupa erdélyi városok szerepel
nek. Kivételt csak a krakkói vásárok megemlítése képez; ami viszont 
természetes, — sőt további bizonyítási adatot jelent — hiszen a XVI. 
században Erdély kereskedői állandóan fölkeresték a krakkói vásá
rokat. Végül a kolozsvári HELTAi-nyomda termékének kell tartanunk 
a nyomtatványokat szövegük helyesírása miatt is. Ugyanaz a helyes
írási rendszer érvényesül itt is, mint H E L T A I egyéb nyomtatványai
ban. (V. ö. erre vonatkozólag: TRÓCSÁNYI ZOLTÁN, HELTAI helyes
írására vonatkozó tanulmányát, H E L T A I GÁSPÁR Hálójának szöveg
kiadása bevezetésében. — Bp., 1915. 18—25. 1.) 

Meg kell jegyeznünk még az eddigiek után, hogy úgy a Kalen
dárium, mint a Practica 1573-ra szól, s így az előállítás éve kétség
telenül mindkét nyomtatványnál csakis 1572 lehet. 

TOLNAI GÁBOR. 

Könyvbecslés a XVII. század elején. A könyv kétszáz év 
előtti értékéről Magyarországon oly kevés adat maradt ránk, hogy 
különös fontosságot kell tulajdonítanunk annak a becsléssel ellátott 
könyvjegyzéknek, mely az Országos Széchényi Könyvtár 612. Oct. 
Hung. jelzetű kéziratában található (fol. 79—80.). A kézirat TATAI 
JÁNOS (1669—1725) Komárom vármegye több községében lelkészke-
dett református prédikátor vegyes tartalmú és élete utolsó két évtizedé
ben keltezett diáriuma. A szövegek mind irodalom-, mind egyház
történeti szempontból jelentősek, de kiaknázásuk még nem történt 
meg. Mindössze TATAinak részletes önéletrajzát, mely a könyv egyik 
terjedelmes szövege, adta ki MÁKOS GYULA a Történelmi Tár 1903. 
évi kötetében (138—145. és 280—293. 11.). Pedig már futtában is fel
tűnik néhány egyházszervezeti irat forrásértéke, s a vallásos és tanító 
költészet néhány érdekes példája. 

Mindjárt a kötet elején egy erkölcstani versezet áll „Brevis Ethica" 
címen. Ezt más kéziratból KONCZ JÓZSEF adta ki a Magyar Protes
táns Egyházi és Iskolai Figyelő 1883. évi kötetében (379- L). 
ö KAPOSI SÁMUEL sárospatak—gyulafehérvári tanár művének tartja. 
TATAI kéziratában ellenben ezt olvassuk: „Auctore Greg Tholnai 
Rasoris". A két szöveg csekély eltérést mutat. A Könyvtár még egy 
variánsát őrzi a versnek, — mely, úgy látszik, nyomdai publikáció 
nélkül is tartósan elterjedt, — mégpedig egy százötven évvel későbbi, 
1841-ből való, a TATAiéhoz hasonló, vegyes szövegeket tartalmazó 
diáriumban (956. Oct. Hung. fol. 36.). TOLNAI BORBÉLY GERGELY-
nek egy másik verses tanítása is található a kéziratban. Ez a házas-
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ságról szól (fol. 119.). A moralizáló költemények közt még a „Tán-
czot feddő Ének" hívja föl különösebben a figyelmet, „Authore J. 
Tatai". TATAI jÁNOSnak ugyanis egy „Táncz felboncolása" című 
prédikációja jelent meg Debrecenben, 1683-ban. (RMK. I. 1296.) 

Bennünket azonban most a TATAI könyvtárának jegyzéke érde
kel, s ez is főként azért, mert minden darabnál „aestimium"-ja is 
föl van tüntetve. Bár már magábanvéve az is érdekes, minő köny
vekből állt egy egyszerű falusi pap könyvtára a XVII—XVIII . század 
fordulóján. A jegyzék nincs datálva, de a kötet datált írásaival egybe
vetve 1704—8 között keletkezhetett, s így bátran tekinthetjük e becs
léseket még a XVIL századvégi állapotnak. A lajstrom hetven művet 
tartalmaz, pár magyar könyv mellett főként külföldieket, és „In 
Summa az árra tészen Flór. 96 den 12.". (TATAI tévedett, mert a 
dénárok száma huszonhét.) A jegyzék címeként első oldalán ez olvas
ható: „Séries librorum J. Tatai". 2—4. oldalán pedig: „Séries lib-
rorum cum aestimio". Alábbi közlésünkben a jelényes rövidítéseket 
feloldottuk és a jegyzéket sorszámokkal láttuk el. 

Aestimium 
Fl. D. 

1. Abrahami tentatio valet 1 — 
2. Antithesis ubiqvitatis v. — 25 
3. Antiqva Hung. religio v. — 40 
4. Arany temjenezö v. 1 — 
5. Aretius varior. Themat v. — 50 
6. Biblia Hungarica v. 6 — 
7. Biblia latina Vulgata v. 1 — 

- 8. Bibliotheca Ravanelli v. 6 — 
9. Bierman in Apocalyp v. 3 — 

10. Bidembachii funebris v. — 70 
11. Catechesis Palatina hung. . v. 1 — 
12. Commentarii Cocci in PS v. 4 — 
13. Comm. in Jacobum et Petrum v. 2 — 
14. Comm. Parei in Ep. 1. Cor v, 1 — 
15. Comm. Piscatoris in N. T v. 2 — 
16. Com. Cl. Németi in Ep. ad H v. 3 — 
17. Com. J. Brannii in E. ad H v. 2 — 
18. Clavis Prophetica F. On v. 1 — 
19. Canones Ecclesiastici v. — 50 
20. Centuria funebrum C. Comar v. 1 — 
21. Cent. fun. Cl. Mic. Németi v. 1 — 
22. Comm. Braunii in E. ad Heb v- 2 — 
23. Confessio Helvetica v. 1 — 
24. Deusingius allegoricus' v. 1 — 
25. Dictionarium latino hun v. 3 — 
26. Distinctiones Maccovii v. — 60 
27. Epistolaris Ravisii Text v. — 40 
28. Exegesis 1 libri Amesii v. 1 — 
29. Exegesis 2 libri Ames v. 1 — 
30. Fadus Coccei v. 1 — 
31. Fegyverneki Enchir v. 1 50 

1 1 * 
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32. Funebralis v. — 25 
33. Fél s Egész Kereszty' v. 1 — 
34. Grammatica Graeca Golij v. 1 — 
35. Grammatica latina v. — 70 
36. Gulichii analysis' prof v. 2 — 
37. Haeresiologia Alex. Felv v. 1 — 
38. Henrid Alstedii Theol v. 1 50 
39. Hulsius de Vallibus v. 3 — 
40. Lexicon Pasoris Graeco latin v. 1 jo 
41. Menyország uttya. Orat v. — jo 
42. Moses et Áron v. 1 50 
43. Moses explicatus v. 1 — 
44. Mommae Oeconomia v. 5 — 
45. Orationaüs scripta v. — 2$ 
46. Pastoralis Biga. D. Triga v. 1 25 
47. Passionalis v. — 25 
48. Pax corporis v. 1 — 
49. Psalterium hungarorum v. 1 — 
jo. Petri Rami dialectic v. — 75 
51. Pestis pestise v. — 12 
52. Ravisius Textoris Epist v. — — 
53. Resolutio Psalmorum Cl. N v. — 60 
54. Rethorica Piscatoris v. — 75 
55. Symbolum Cl. Virsii v. 1 2j 
56. Streso in Acta v. 3 25 
57. Stephani Curcellei T. Nov v. 3 — 
58. Stephani Eszéki Diarium » v. — 40 
59. Selecta disputationes v. — 50 
60. Selectarum Contionum 12 segmenta •. — — 
61. Szent História v. — 65 
61. Schiagraphia Amesij v. — 2j 
63. Siclus' Cl. Pauli E. Debr Y. 2 75 
64. F. Socini refutatio D. Pauli Gy v. — 1 j 
•65. Theologia Vendelini v. 1 — 
66. Theologia Seu Armilla Perkinsi v. — jo 
67. Theatrum historicum v. 1 — 
68. Turretini Comp. Theolog v. 4 25 
169. Ursini Catechizatio v. — 05 
70. Vitringae parabolaris v. — jo 

A becslés alapjául szolgáló forint és dénár egykorú vásárlóértékére 
nézve támpontul szolgálhatnak azok az adatok, melyeket W E I S Z 
BÉLA közölt KÖRÖSI JÓZSEF „Adalékok az árak történetéhez" című 
cikke függelékeként a „Pestvárosi statisztikai évkönyv" I. évfolya
mában, 1873-ban. 1705—7-ben egy mérő búza 2 ft., egy mérő árpa 
75 d., zab 75 d., egy hordó bor 4 ft., egy mázsa kősó 2 ft., egy 
igás ökör 25 ft., egy hizlalt ökör 30 ft., egy fejős tehén 15 ft., 
egy igás ló 15 ft., egy juh 1 ft. 25 d., egy hizlalt disznó 8 ft., 
egy szekér széna 3 ft. 

A kézirat utolsó lapjain TATAI könyveinek még egy jegyzéke 
található. Ezt veje írta be apósa halála után. Itt már árak nincsenek 
feltüntetve. A két jegyzék némi eltérést mutat. A hagyatéki felvétel 
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érdekessége, hogy TATAI néhány — nyilván kéziratos — művét is 
említi. Joó TIBOR. 

Korszellem és könyvkötészet. Tudományos tételek bizonyítékai 
némelykor egészen váratlanul bukkannak elénk. Így mostanában a 
könyvesboltok kirakatának egy újdonsága igazolja fényesen a modern 
történettudomány egyik megállapítását, anélkül, hogy ez szándékában 
lett volna kiadóinak. A modern történettudomány ismerte fel ugyanis 
azt, hogy valamely történeti kor szelleme, az a jellemvonás, amely 
lényegének tekinthető, az egész kultúra területén megnyilatkozik, 
minden alkotásban, a legapróbb kulturális jelenségben is jelentkezik 
és sajátos jelleget ad nekik, jelleget, melyből az avatott szem kiolvas
hatja a korszak lelkét, amely szülte. A könyvújdonság — szövege 
egyébként szépirodalmunk egyik jelesének alkotása —, amely e tétel 
igazságára eszméltet bennünket, meglepő köntösben lép a szemlélő elé: 
a tömegfogyasztásra szánt könyveknél szokásos egyszerű módon ki
állított, géppel fűzött könyv színes nyomással díszített fatáblákba 
kötve s hátán keresztbefont szalagokkal díszítve pompázik. 

Milyen eredeti! kiált fel a meglepett szemlélő bizonytalanul, ha 
véleményét kérdjük, s azt hiszi, rajongania kell érte, ha nem akar el
maradottnak látszani, s nem akarja a népiesség mai kultuszát megsér
teni. Mert mondanunk sem kell, hogy e csodálatos kötés minden jel 
szerint színes népi famunkák hangulatát akarja idézni. Attól most 
tekintsünk el, hogy a népművészet termelt-e faragványos vagy 
festett fából való könyvtáblát, csupán azt a kérdést vessük föl 
elöljáróban, szép-e és célszerű-e ez a kötés. A kettő ugyanis együttjár. 
A szépség és stílus benső célszerűség. Egy használati tárgy, ipari alko
tás — s a könyv kétségkívül az — nem lehet szép, ha egyben nem cél
szerű; célszerűtlenségéből nem fakadhat más érzés, mint az, amit a 
stílustalanság benyomásának nevezünk. A könyvkötészet jó korszakai
ban ezt mindig tudta, illetve érezte. A remek középkori fatáblák nehéz 
hártyakötegeket tartottak össze, s nem állították, hanem fektették őket 
a polcokon, a nehéz veretek tehát nem okoztak semmi kényelmetlensé
get. Sőt megnehezítették a könyv elvitelét is, amit egyébiránt szándé
kosan akadályoztak láncokkal is. A fektetett könyveknél nem volt cél
szerűtlen a táblára festett kép sem, nem dörzsölődhetett és kophatott 
le, mint a szorosan egymásmellé állított könyvekről. De ez a nehézkes 
és ünnepélyes külső felelt meg a középkori léleknek is, amelyet egészen 
más viszony fűzött a könyvhöz, mint korunkat. Ez a viszony a renais
sance alatt sem változott az ünnepélyesség dolgában, s ezért nem válto
zott a könyvek kötésének szempontja sem, amely még fokozottabb 
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dríszítést kívánt. A könyvek elhelyezése sem változott. Még mindig köt
hették hát a pompás kéziratokat olyan anyagokba, amelyek merőben 
célszerűtlenek ma, s díszíthették véretekkel őket. Ebben az időben belső 
szükségek diktálták a külsőt. 

De mit keres a fatábla egy mai könyvön? Először is legott lát
szik, hogy nem tartozik szervesen a kötéshez, hanem csak rá van 
ragasztva, használata merőben szükségtelen. A háton a szalagocskák 
mihamar összesodródnak, elrongyolódnak és madzag-fülekként éktele-
nítik a kitűnő író alkotását. A fatáblán megkopik a rányomott festék, 
amint a polcon a kivevéskor-betevéskor súrlódik a többi könyvhöz. 
Igaz, hogy ugyanekkor meg is bosszulja magát a fatábla, mert éleivel 
és hegyes sarkaival kitartóan bántalmazza szomszédait. És végül 
— valljuk meg — egészében olyan, mint egy szivaros skatulya. 

S még hozzá nem is eredeti lassanként. Ott vannak egy-kétéves 
elődei halinába, székely harisnyába, matyó vagy sárközi hímzésekbe 
kötve, kényes és tapadó anyagokba, hogy minél nehezebben lehessen 
őket a polcról, a többi könyv közül előhúzni, s minél kevésbbé hason
lítsanak sokezer példányban nyomott, az utolsó simításig gépekkel elő
állított sajtótermékekhez. Némelykor külön ládába is zárják őket, a 
gépi tömeggyártás érdemes, de szerény produktumait, mint valami 
drágaságot, a kézművesipar művészi alkotását. Vagy beszéljünk-e 
arról a kiadványról, amely táblájának anyagával és színével elkerülhe
tetlenül a szárdiniásdobozra emlékeztette az embert? 

Célszerűtlen és csúnya kötések bizony ezek. Anyagaik nem valók 
modern könyvek tábláinak. (Mert hiszen nem is egyébről van szó: csak 
táblákról. Maga a kötés a szokásos gépi tűzés.) Az olcsó tömegkönyvek 
polcokon állanak szorosan egymásmellett, hirtelenkezű, ideges olvasók 
lapozzák őket szabad pillanataikban. Olyan anyagok és kötési módok 
kellenek tehát, melyek ezeket az igényeket elégítik ki. És csúnyák is, 
mert hamisak, olyan látszatot akarnak kelteni, ami nem felel meg a 
valóságnak, s nem felel meg a kiadvány, a szerző, az olvasó, az egész 
kor szellemének. 

Azaz, a kor szellemének talán éppen ez felel meg. Mert útjátvesz
tett és útjátkereső, zűrzavaros, bizonytalan tájékozódású korunknak 
ezek a torz könyvkötések is áruló jelei. Ez a kapkodás éppen úgy a mai 
emberre vall, mint a XIX. század történetieskedő szörnyű kötései a 
kor hamis historizmusára. A háború után, amikor egy pillanatra úgy 
látszott, hogy az európai ember ismét megtalálta önmagát, rációját és 
humanitását, a belső célszerűség és mérték ösztönét, a könyvek kötései 
is észszerűek, célszerűek, szépek, biztosstílusúak voltak. A könyvkötő 
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arra törekedett, hogy a nyomtaványt szilárdan összetartsa, védje, a pol
con ügyesen elhelyezhetővé, olvasás közben kényelmesen kezelhetővé 
tegye, a díszítés mértéktartó, harmonikus legyen, s egészében semmi 
hamis látszatot ne keltsen, semmi más ne igyekezzen lenni, mint egy szép 
könyv. Most az európai szellem belső egyensúlya odalett: csak éppen 
könyvkötőinek az ízlése maradjon érintetlen. Várjuk hát türelem
mel és bizalommal, hogy ismét csak könyvszerű könyvek díszítsék a 
kirakatokat, mert az is olyan jel lesz, mint az első fecske. 

Joó TIBOR. 

„Bucureçtibe küldik a közintézmények könyvtárában talál
ható régi könyveket." Ezzel a címmel jelent meg a kolozsvári Ellen
zék folyó évi május hó 15-i számában egy bennünket fájdalmasan érintő 
napihír. Amint Bukarestből jelentik, „a kultuszminiszter rendeletet írt 
alá, mely szerint a közintézmények őrizetében lévő régi könyveket 
Bucure§tibe kell szállítani. A könyveket Jorga professzor, királyi 
tanácsos elnöklete alatt működő történelmi kutatásokat végző bizott
ság felülvizsgálja." 

Vájjon mit értsünk ezúttal a felülvizsgálás alatt? 
Attól tartván, hogy a „közintézmény" fogalom Jorga professzorék 

kényére-kedvére, ránknézve veszedelmesen tágítható és bővíthető, 
rágondolni is rossz, hogy mi vár az impérium-változással román stá
tusba kebelezett magyar állami, vármegyei, városi, valamint a kisebb
ségi és felekezeti intézmények, múzeumok, szemináriumok, kollégiumok 
régi könyvanyagára. Ha az Ellenzék híre valódinak bizonyul, el lehe
tünk rá készülve, hogy a tudós királyi tanácsos vezetése alatt működő 
bizottság ebből az alkalomból ismét vérelemző vésztörvényszékké ala
kulva fogja felülvizsgálás ürügyével, legjobb esetben is legalább meg
tizedelni az érdekelt könyvállományokat. S egy másik siralmas kérdése
sei is szembe kell nézzünk: mi kerül vissza, azaz kerül-e vissza valami 
az egyszer Bukarestbe szállított anyagból? Mert ha valóban tisztán 
tudományos célt szolgáló felülvizsgálásról volna szó (s nem esetleges 
elkobzásról, lefoglalásról), akkor azt sokkal célszerűbb lenne hely
színenként megejteni . . . 

Az egész akcióra jellemző, hogy a magyarországi könyvtárak régi 
anyagának hasonlóan gyanús célú központi felhalmozását és felül
vizsgálását Budapesten, 1919-ben szerették volna végrehajtani a kom
munisták. Y. 

A könyvkölcsönzés kérdése. Ma, amikor a múzeumi könyvtár 
könyvkikölcsönzési tilalma miatt bizonyos körökben nagy a felzúdu-
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lás, nem árt emlékeztetni arra, hogy a kölcsönkért könyv gyakran 
csinál körutazást. A Tiszavidék 1871. január zz-'i számában olvasom: 

Sokan azt állítják, drágák a magyar művek, drágák a magyar 
lapok, — hát azután! hogy ne volnának azok drágák, mikor azok 
drágaságát a részvétlenség fokozza f e l . . . 

Eredeti műveinket drágálja, nem méltányolja a közönség, amíg 
a 20 kr-os külföldi regénytárt, melyet a Colpteur-ek szaggatott füze
tekben (hol hozzák, hol nem) házaikhoz s úton-útfélen fütyülő mel
lett árulják, ezt nem drágálja a közönség s elfogy belőle 10.000 pél
dány, — ó, ez olcsó, ez végtelen olcsó! erősíti egynémelyik s mikor 
a vásári munka utolsó füzetét nagy járáskelés s könyörgésre meg
kapta s összeszámítja, mit adott voltaképen az egészért, az talál belőle 
kiderülni, hogy hiszen azért az árért Jókai Fekete gyémántjait is meg 
lehetett volna szerezni, pedig az remek egy mű ám! 

— Olvastad? 
— Nem biz én! 
— Hát honnan tudod? 
— Gerzson bácsi mondta. 
— Hát az honnan tudja? 
— Honnan tudja? Hát onnan tudja, hogy Kondorosy Pál Kar

cagról bent volt Debrecenben, véletlenül betért a Csáthy boltjába, 
ott meg véletlenül megvette a Fekete gyémántokat, hazavitte, át
olvasta, tetszett neki s nem bánta meg érte az öt forintot, — igen, 
de a könyv nem volt soká nála, mert alig, hogy átolvasta, megláto
gatta őt Ceglédről Czéklásy Zsiga s elkérte a könyvet tőle kölcsön, 
— ez szintén átolvasta, átadta valakinek Vámospércsre, innen Szobosz-
lóra, végtére Nyíregyházára került, itt azután megkapta Gerzson 
bácsi, elolvasta, ő azután nagyon eldícsérte egy társaságban s egyút
tal többek felkérésére jól-rosszul elbeszélte annak egész tartalmát, el
beszélte Berend Iván gyönyörű jellemszerepét, az arisztokrácia saját
ságait, a bankok játékalapját, Angela grófnő titkos szerelmét, Evila 
csodaszerű kalandozásai dacára is tiszta s szilárd jellemét, — szóval 
innen ismerem az egész művet, — kivéve azon tudományos fráziso
kat, melyek a mű elején vannak, mert azok végighallgatása kissé 
untatott. 

— Akkor valóban szinte egy kissé sajnállak, — de mondd 
csak, hol lehetne e könyvet megkapni? 

— ö , ez könnyű, akár Debrecenben, Csáthy Károly gazd. és acad. 
könyvkereskedőnél, akár pedig itt Nyíregyházán, Illincz Gyula könyv
kereskedésében. 
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— Mondasz valamit, csakhogy én bizony egy kissé sajnálok érte 
öt forintot adni, hanem azt a sokat utazott karcagi könyvet szeret
tem volna. 

— Thja, barátocskám, az már azóta Miskolcon is túl jár. 
— Hogyan, hát már megint útra kelt? 
— Nos, mi természetfölöttit találsz ebben? Hiszen magyar mű. 
— És a gazdája mikor látja? 
— Ha! ha! ha! — kacag föl a kérdezett, — majd ha én háza-

sulási szándékkal a Borneo-szigetére megyek, s ott valami Teiping 
főnök leányát elveszem, azután. 

— No, mit azután? Ne beszélj bolondokat, hisz az sohasem 
lesz. 

— Akkor abból nem lesz semmi, hogy azt a könyvet a gazdája 
valaha visszakapja, — tanuld meg azt, hogy a magyar könyvet egyik 
nagy nehezen megveszi, száz elolvassa, ezernek jól-rosszul elmeséli, 
azután ezerszer egy embernek nincs reá többé szüksége. 

— Hallod, te igazat beszélsz, de már most én is tanítalak 
valamire. 

— Halljuk! 
— H a nekem könyveim volnának, én nem adnék magyar művet 

senkinek kölcsön-
— önző ember! 
— Ó, korántsem vagyok én önző, de lásd, ezáltal pressziót gya 

korolnék az illetőre, hogy pártolja irodalmunkat s vajmi dicső volna, 
ha ez eszme divatba hozatnék. 

— Mondasz valamit, — dehát akinek nincs módja valamit meg
szerezni? 

— ó , én ezekről is gondoskodtam, — ugyanis szívből üdvözlöm 
azon derék honfiakat, kik községeikben olvasóköröket s könyvtárakat 
alapítottak —, a szegényebbek számára tehát ott vannak a munkák, 
de hogy én egy olyan módú embernek, kinek tehetségében van a ma
gyar irodalmat pártolni, kikölcsönzésem által segédkezet nyújtsak iro
dalmunk megsemmisítésére, ezt már szegyenleném én, ha ő nem szé
gyenlené. 

— Igazad van, de ha mégis jókedvedben találna s kérné tőled 
a Fekete gyémántokat, ami persze nincs? — kezdi az első gunyorral. 

— Azért nincs, hogy lesz! — válaszol a másik nemes tűzzel —, 
megveszem azonnal. 

— És aztán? 
— És aztán, ha valaki olyan jókedvemben találna, megkérde

ném tőle, hogy vannak-e neki is könyvei és minők, — ha felelné, 
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hogy igen, s elmondaná, hogy mik vannak, akkor én odaadnám a 
Fekete gyémántokat s cserébe kölcsön kérném tőle Jókai Dekameron-
ját, — s ha azután ő nem adná vissza az én 5 forintos könyvemet, 
teremtuccse! én sem adnám neki vissza az ő 10 forintosát, — még 
szent Pipis napkor sem! 

— Helyes, de mit nyernél vele? 
— Azt, hogy én megvenném mégegyszer a Fekete gyémántokat, 

ő pedig megvenné mégegyszer a Dekameront s így mindketten áldoz
tunk a hazai irodalomnak. 

— És ha könyvei nem volnának? 
— Akkor azt mondanám, hogy még magam sem olvastam el, 

később, hogy kikölcsönöztem, azután meg megint mást találnék ki és 
ha még mindezek után is ostromolna, megpirongatnám úgy, hogy 
szégyenletében megvásárolná az összes klasszikus magyar műveket, — 
most azonban ne tartsuk egymást tovább szóval, hanem térjünk be 
Illincz Gyulához s vegyük meg a Fekete gyémántokat . . . 

A névtelen szerző ezt a szellemes könyvészeti cikket a Tisza
vidék-be, ebbe a vidéki, tehát lenézett újságba írta. Ez a lenézett lap 
azonban ma már unikum értékű, s ha kölcsönkéri valaki, mégha vala
melyik könyvtár bélyegzős térítvényén is, a kikölcsönző osztály veze
tőjét a hideg rázza. Hogyan pótoljuk ezt, ha elvész? — kérdi kétségbe
esetten. 

A kutató tudósoknak nem jut eszébe, hogy a Nemzeti Múzeum
ból kikölcsönözzék az olimpiai Zeusz-szobrot, vagy azt a dombormű
vet, amelyen Perseus levágja a Medúza fejét, nem visznek haza 
hónapokra, sőt napokra sem tanulmányozás céljából barokk-bútoro
kat (pedig mennyire emelné a lakást!), ellenben régebben hány meg 
hány múzeumi könyv ékesítette kutató tudósok dolgozószobáját?! 

Vannak könyvtárak, amelyeknek az a rendeltetésük, hogy az 
otthon olvasó, vagy kutató közönséget lássák el. És vannak könyv
tárak, amelyeknek az a rendeltetésük, hogy a könyveket, mint az 
aranyszarvast, vagy az olimpiai Zeusz-szobrot őrizzék, és sértetlenül 
mentsék át késői korok számára. Ez utóbbiaktól ne kívánjanak 
kölcsönkönyveket az olvasók és kutatók. T R . Z. 



ISMERTETÉSEK. 
Bibliotheca scriptorum medii recentisque Aevorum. J. FÓGEL 

et B. IVÁNYI moderantibus redigit L. JUHÁSZ, Szeged (Hungária) 
Saeculum XV. — Antonius de Bonfinis Rerum Ungaricarum Déca
des. Ediderunt J. FÓGEL et B. IVÁNYI et L. JUHÁSZ. In IV. Tomis. 
MCMXXXVI. Lipsiae. B. G. Teubner. 8° . — I. I—LIV. + 250, 2. I— 
XII . + 268, 3. I—XIV. + 268 1. 4. [nem jelent meg]. 

Ez a jeles kiadvány, amely a szegedi Egyetem barátai körének 
költségén, a szegedi Árpád-nyomdában nyomatott és HÓMAN BÁLINT-
nak, „eximio rerum Hungaricarum scriptori" van ajánlva, a TEUBNER-
cég kiadásában, a címül írott sorozatban jelent meg. Egyelőre csak 
három kötete fekszik előttünk, a negyedik előreláthatóan ősszel fog 
napvilágot látni. 

A terjedelmes latinnyelvű bevezetés ismerteti BONFINI életét és 
műveit, a Décades kódexeinek és kiadásainak történetét, (hasonmás
ban közli a Széchényi-könyvtár BoNFiNi-kódexének négy és a krak
kói CzARTORYSKi-könyvtár BoNFiNi-kódexének egy lapját), a Déca
des fordításait, végül a kiadás sajtó alá rendezésének módszerét. Maga 
a szövegkiadás a legkörültekintőbb szövegkritikával állapíttatott meg: 
a szerkesztők az Annotationes criticae-ben minden kötet végén közlik 
az egyes kódexek, illetőleg kiadások szövegbeli eltéréseit. 

Bennünket a bevezetésnek a BoNFiNi-bibliografiája, de különö
sen az egyes kiadások létrejöttének története érdekel. 

A Décades megjelent a régi magyar könyvek renaissance-ának 
korában, a XVIII . században is. Mégpedig 1744-ben. Ez a kiadás 
rendkívül tanulságos és jellemző a XVIII . századbeli magyar könyv
kiadói viszonyokra, mert itt ugyanaz a szedés öt különféle címlappal, 
ajánlással, és toldalékokkal látott napvilágot. Az A. kiadás liber 
gradualis, G R Ó F ERDŐDY KRISTÓF doktorátusa alkalmából készült, 
nyomatott Pozsonyban, a .Rojer-nyomdában. A József főhercegnek 
szóló ajánlás után következnek a „positiones ex universa philosophia 
peripatetica". Ebből a kiadásból hiányzik az Ulászlóhoz intézett aján
lás, az „Ad Lectorem", a Chronologia Abrahami Bakschay és az 
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Index. — AB. változat címlapja eltérő az y4-tól s a „Posonii, typis 
Royerianis, MDCCXLIV." után ez olvasható: „Sumptibus JOANNIS 
MICHAELIS KOCHBERGER bibliopolae penes cameram regiam." Az 
előbbi kiadásnál hiányul említett részek e kiadásban megvannak. — 
A C változat ugyanaz, ami a B, csak a címlapon a „Posoni i . . . penes 
cameram regiam" helyett a következő kiadói jelzést találjuk: 
„Viennae Austriae, sumptibus JOANNIS PAULI KRAUS ibidem nego-
tiantis prope Palatium Regium, anno MDCCXLIV." — A D vál
tozat szövegrésze ugyanaz, ami a B és C, csak a címlapon a C-hez 
képest ezt az eltérést találjuk: „Viennae, sumptibus JOANNIS PAULI 
KRAUS bibliopolae, MDCCXLIV." — Az £ változatban a Decades-
nek ugyanaz a szedése, mint az előző négyben, de címlapján ez az 
impresszum: „Budae, typis LEOPOLDI FRANCIS« LANDERER" és ez a 
kiadás ismét mint liber gradualis jelent meg s a 2 levél rectoján ez 
olvasható: „Assertationes ex universa theologia, q u a s . . . MDCCLXX. 
mense Iunio die [?] publice propugnavi t . . . dominus FRANCISCUS 
XAVERIUS FUX . . . Budae, typis LEOPOLDI FRANCISCI LANDERER, 

1770. (V. ö. HÓMAN B. A „libelli graduâtes" MKSz. 1922. 64. 1.). 
Szerkesztők e könyvtörténeti szempontból rendkívül érdekes 

megállapításhoz (ugyanannak a szedésnek öt címlapkiadása és tolda
lékainak változása) megjegyzik, hogy véleményük szerint az A pél
dányból készült körülbelül 50 példány, amelyből F. XAVERIUS FUCHS 
a maga kiadásához megvett körülbelül 20 példányt. A 5-ből körül
belül 500 példány, amelyből a D kiadás számára felhasználhattak 50 
példányt. A C 50, a D 50, az E (az A jo példányából felhasznált) 
körülbelül 20 példányban jelenhetett meg. E feltevés azonban adatok
kal alaátámasztva nincsen. 

Nem szokás ugyan a társszerkesztőktől szerkesztett és a társ
szerzőktől írt művekben indiszkrétül kutatni, hogy melyik réteg kinek 
a munkája, de a könyvészeket mégis érdekli, hogy a könyvészeti meg
állapítások e terjedelmes előszóban kitől származnak? E sorok írója, 
aki szemtanuja volt e kiadások egybevetésének, elárulja, hogy FÓGEL 
JÓZSEF kutatásainak és kitűnő könyvtörténeti módszerének eredmé
nyei. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Fővárosi Könyvtár Évkönyve. A—. Budapest, Székesfővárosi 
Házinyomda. 4 0 . 5. 1935. 1936., 450. lap. 6. 1936. (1937.) 327 lap, 
14 melléklet. 

A Fővárosi Könyvtár Évkönyvének megjelenése mindig ese
ménye a nehéz gazdasági viszonyok szorításában küszködő magyar 
könyvtárügynek. ENYVVÁRI JENŐ bölcs gazdálkodásának köszönhető, 
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hogy az egyre jobban romló anyagi helyzet ellenére is meg tudja 
évről-évre jelentetni a vezetése alatt álló intézmény jelentéseit. De 
nemcsak az évkönyv ténye, hanem annak tartalma is meggyőz arról, 
hogy a Fővárosi Könyvtár hivatása magaslatán áll. Nem szólva fiók
könyvtárainak nagy kulturális jelentőségéről (aminek köszönhető, hogy 
Budapest könyvtári olvasóinak több mint kétharmada a Fővárosi 
Könyvtár olvasóiból rekrutálódik), a tudományos központ is mind 
erősebb versenytársa lesz régebbi budapesti könyvtárainknak. Ennek az 
egészséges fejlődésnek magyarázata egyrészt az az örvendetes tény, 
hogy a könyvtár központi állományának és az azt gondozó tisztvise
lőknek arányszáma ideálisnak mondható: 242.569 kötet és 42 tiszt
viselő oly kiváló „könyvtári alapviszony", mely állami könyvtáraink 
vezetői előtt elérhetetlennek látszik. Ezzel függ össze a Fővárosi 
Könyvtár fejlődésének másik oka is: míg többi könyvtáraink évszá
zadok folyamán felgyülemlett hatalmas anyagukkal és silány régi 
katalógusaik életképessé tételével küzdenek, a Fővárosi Könyvtár tel
jesen modern és racionális berendezkedése kezdettől fogva lehetővé 
tette, hogy kellő vezetéssel az intézmény állandóan „up to date" lehes
sen. Ha minden 10.000 kötet után egy tisztviselőt veszünk minimái-
követelménynek s meggondoljuk, hogy ezzel szemben például az 
Egyetemi Könyvtár 700.000-es állományát 15 tisztviselő gondozza: 
mindennél jobban szembeszökik a Fővárosi Könyvtár kiváló helyzete. 

A két újabb évkönyv bizonyítja, hogy a könyvtár e helyzetet ki 
is tudja használni: gyarapodási jegyzékén kívül egyéb speciális mun
kákkal is állandóan gyarapítja könyvtártudományunkat. 1935-ben 
KOCH LAJOS állított össze egy hatalmas Liszt-bibliográfiát, melynek 
alaposságához mérten a „bibliográfiai kísérlet" alcíme túlzó szerénység. 
1936-ban H O M A GYULA és WITZMANN GYULA szerkesztett „Aktuális 
nemzetpolitikai kérdések" címen megkezdett munkájuk harmadik 
részeként egy bibliográfiát a racionalizálásról, ZSÁK W I L F R I E D pedig 
a könyvtár ifjúsági olvasóiról állított össze gyermektanulmányi szem
pontból is értékes statisztikát. Legnagyobb jelentősége a KELÉNYI B. 
O T T Ó szerkesztette bibligráfiának van, mely 1935-ben a Buda vissza
foglalására vonatkozó 1683—1718 közötti irodalmat adja, 1936-ban 
pedig ugyanezen időszak grafikus ábrázolásait ugyanerről a témáról. 
Mindkét munka hézagpótló jelentőségű és nagy gondossággal készült: 
komoly hely illeti őket a magyar történeti bibliográfiai irodalomban. 
De éppen e komolyság miatt nem hallgathatjuk el néhány aggodal
munkat. A bibliográfia összeállításában bizonyos egyenetlenség mutat
kozik, mintha különböző szempontok egymást keresztezték volna. 
KELÉNYI három főszempont alapján dolgozott — véleménvünk sze-
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rint — s ezeket nem mindig sikerült közös nevezőre hoznia: közli 
elsősorban a Fővárosi Könyvtár Budapestiensia-gyüjteményének vonat
kozó címeit, közli azután (ami külön jelentőséget is ad) BALLAGI ALA-
DÁRnak a kérdésére vonatkozó cédulaanyagát, s végül közli azokat az 
adatokat, amelyeket bibliográfiai forrásmunkákban kutatott fel. A három 
szempont kétségtelen heterogeneitása elsősorban a lelőhelyek megjelölé
sében okoz könnyen félreérthető egyenlőtlenséget: i. az FK-adat ön
magáért beszél, jelenti, hogy a könyv lelőhelye épp a Fővárosi Könyv
tár; 2. Ballagi megjelöli mindazokat a helyeket, ahol tudomása sze
rint a könyv megtalálható; vannak viszont esetek, mikor semilyen 
lelőhelyet meg nem jelöl: nem akarjuk Ballagit Thaly Kálmánnal 
összemérni, de mégis ezekben az esetekben valamiféle bizonyítékot kel
lett volna keresni adatainak alátámasztására; 3. ahol bibliográfiai mun
kák szolgálnak a felvétel egyetlen alapjául, ott e források ugyanúgy 
magukban állanak, mint az 1. esetben: de míg ott a magányos adat 
reális lelőhelyre utal, emitt csak egy másodlagos, irodalmi lelőhelyet 
jelent, ami újból megbontja a szerkesztés egységét. A szempontoknak 
ez összeegyeztethetetlenségéből fakadnak oly esetek, mikor egy 
FK-adat mellett három bibliográfiai forrás is szerepel, viszont sokszor 
áll magányos FK jelzés olyakor is, mikor az illető adatot más biblio
gráfiák is hozzák: itt nem ártott volna egységet teremteni. Eme 
nagyobbára pusztán teoretikus megjegyzések persze nem akarják ron
tani és nem is ronthatják KELÉNYinek az érdemeit, sőt inkább: mun
kájának nehézségeire rámutatván, inkább annak jelentőségét vannak 
hivatva kidomborítani. Mert hisz bizonyos, hogy műve — a lelőhely
részlettől eltekintve — nemcsak jó történeti segédeszköz, hanem könyv
tári szempontból is nagyjelentőségű: megkönnyíti egyrészt a vonatkozó 
Hungarica-anyagnak fokozatos beszerzését, másrészt azt, hogy a többi 
könyvtárak ez értékes anyagot saját állományukból külön kiemelhes
sék. KELÉNYI munkáját bősége teszi erre alkalmassá s épp e bőség nem 
lett volna elérhető, ha nem bánt volna kissé liberálisabban a biblio
gráfiai következetesség merev szabályaival. 

Ezúttal is őszinte elismerés illeti a Fővárosi Könyvtár évkönyveit 
s kívánjuk, hogy az irántuk való érdeklődés együtt fokozódjék azok
nak szemmellátható értékgyarapodásával. MÁTRAI LÁSZLÓ. 

Pázmány Péter ismeret len magyar könyve. Okok, nem okok. 
Pozsony, 1631. Hasonmásban közrebocsátja és ismerteti STRIPSKY 
HIADOR. Budapest, 1937. Nyomtatták a Pázmány-Egyetem Könyv
sajtóján. 23 (3), 15 (1) 1. 8°. 

1626-ban jelent meg Bécsben PÁZMÁNY PÉTERnek A Sz. Irásrul és 
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az Anyaszentegyházra két rövid könyvecskék című munkája, amely 
évekig tartó hitvita kiindulópontja lett. Protestáns részről az első táma
dás 1629-ben látott napvilágot Debrecenben PÉCSVÁRADI PÉTER 
nagyváradi prédikátor Feleleti, Pázmány Péternek, Esztergami Érsek
nek két könyvecskéire címen, melyre 1630-ban katolikus részről vála
szul kiadták a Jó nemes Váradnak gyenge orvoslását Pozsonyban. 
E munka szerzőjéül a címlapon SALLAI ISTVÁN (pozsony-)püspöki plé
bános van feltüntetve. A régebbi irodalomtörténetírás SALLAI nevét ál
névnek tekintette és a munkát mint PÁZMÁNY szerzeményét könyvelte 
el. DANIELIK (Magyar írók, II. 274.) volt az első, aki a Várad 
Orvoslását nem sorolta PÁZMÁNY írásai közé, ugyanígy FRAKNÓI 
VILMOS sem (Pázmány Péter élete és kora, Pest, 1869. II. 420—421.), 
minthogy SALLAI élő személy volt, akinek még három más művéről 
is tudomásunk van az 1630. évből. Az eddig ismeretlen s most kiadott, 
magában véve elég jelentéktelen Okok, nem okok című könyvecske, 
mely a pannonhalmi bencés-könyvtár egyik kolligátumából került elő, 
nemcsak arról ad hírt, hogy ez a vita a Várad Orvoslásának megjele
nése után sem szűnt meg, hanem STRIPSKY szerint perdöntő bizonyíték 
a Várad Orvoslása és az Okok, nem okok PÁZMÁNY-szerzősége mel
lett is. 

Az Okok, nem okok maga is válaszadás PÉCSVÁRADinak egy el
veszett vagy legalább is ezideig lappangó könyvére, mely feleletképen 
jelent meg a Várad Orvoslására, s rekonstruált címe, STRIPSKY sze
rint, valószínűleg Kilenc okok lehetett. PÉCSVÁRADI — amint az Okok, 
nem okok című munkának az elveszett Kilenc okokból vett idézetei
ből kitűnik — a Várad Orvoslását PÁZMÁNY művének tulajdonítja, 
s iratában mindvégig az érsekkel vitázik. Minthogy az Okok, nem okok 
szerzője ezen állítás ellen nem tiltakozik, STRIPSKY annál bizonyosabb
nak látja, hogy a Várad Orvoslása és az Okok, nem okok SALLAI 
ISTVÁNJa mögött PÁZMÁNY rejtőzik. Az érvelés igen tetszetős és eddig 
elfogadhatónak is látszik. Magában az sem lenne baj, hogy SALLAI 
valóban élő személy volt, mert hiszen, amint ismeretes, PÁZMÁNY írt 
egyes kortársainak neve alatt is. Kérdés azonban, hogy PÉCSVÁRADI-
nak hiteles értesülései voltak-e arról, hogy a Várad Orvoslását valóban 
PÁZMÁNY írta, vagy pusztán afeletti sértődöttségében intézte a 
Kilenc okok című — egyelőre ismeretlen — könyvét egyenesen az 
érsekhez, mert az nem a maga nevében bocsátotta ki feleletét, amit a 
nagyváradi prédikátor elvárt volna? A Kilenc okok közül éppen a 
legelsőre adott felelet arra enged következtetni, hogy PÉCSVÁRADI 
holmi plébánossal nem volt hajlandó vitázni. Ebből szinte ugy érez
zük, mintha PÉCSVÁRADI maga sem lenne egészen bizonyos benne, hogy 
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a Várad Orvoslását PÁZMÁNY írta-e vagy sem. Éppen ezért közel
fekvő az a gondolat, hogy a prédikátor nem azért támadta a Kilenc 
okokban PÁZMÁNYÍ, mert meggyőződése volt, hogy őt takarja a SALLAI 
név, hanem mivel nem akart tudomást venni a „plébánosról", s tünte
tőleg hangsúlyozni kívánta, hogy ő kezdettől fogva az érsekkel elegye
dett vitába, s ezentúl sem hajlandó mással csatázni. 

SALLAI neve alatt megjelent Okok, nem okok című könyvecske 
valóban nem tiltakozik PÉCSVÁRADI ama megjegyzése ellen, hogy a 
Várad Orvoslásának szerzője PÁZMÁNY. Erre mindössze annyit mond: 
„Bár úgy volna-is . . . Hiszen Igére, nem személyre kel nézni az igaz 
Tanítónak. Csak Érsek-ellen tartozol-e oltalmazni Vallásodat?" Ennél 
több támasztékot a további szöveg sem nyújt. A végefelé azonban van 
egy elszólás-féle; PÉCSVÁRADI ugyanis azt veti az érsek szemére, hogy 
a pozsonyi országgyűlésen megszentenciázták, mire az Okok, nem okok 
szerzője keményen kifakad: „Hlyen nagy dolgot, illyen emberre fogni, 
ami soha sem volt azt ily bátran irnyia, oly vakmerő szemtelenség, 
kinél nagyobb nem lehet a Pokol-béli ördögben." Nem valószínű, hogy 
a dicsérő „ilyen ember" kifejezést PÁZMÁNY önmagára értve használta 
volna. Nagyobb probléma azonban, hogyha valóban PÁZMÁNY a szer
zője a Várad Orvoslásának, akkor miért nem ismeri ezt el nyíltan az 
Okok, nem okok című könyv, s miért kellett egyáltalán ez utóbbinak 
is SALLAI neve alatt megjelennie, ha az ellenfél már úgyis tudta, hogy 
kit rejt ez a név? A kérdés első felére, PÁZMÁNY, szerzősége esetén, 
talán azzal felelhetünk, hogy az érsek szempontjából a vita folyamán 
a szerző kilétének felfedése nem bírt különösebb fontossággal, ha pedig 
SALLAI volt az író, akkor talán a nagyobb tekintély kedvéért hagyta 
meg PÉcsvÁRADit ama hitében, hogy a vitairatok szerzője maga az 
érsek volt. A fentebbi kérdés második felének egyetlen megnyugtató 
megoldása az lenne, ha e munkákról teljes határozottsággal meg lehetne 
állapítani, hogy azokat SALLAI írta. 

További kérdés tehát, vájjon SALLAI személy szerint lehetett-e 
ezen művek szerzője? STRIPSKY megtagad tőle minden literátus haj
landóságot, egyszerűen azért, mert papi tisztjét nem látta el hiányta
lanul, s gyakran volt távol községétől (főként Nagyszombatban!). 
Nem hisz STRIPSKY abban sem, hogy SALLAinak valami köze is lenne 
az említett munkához. FRARNÓI feltevését is elveti (t. i., hogy SALLAI 
a szerző, de PÁZMÁNY talán átnézte a munkákat), azzal érvelve, hogy 
egy nem egészen feddhetetlen pap aligha lehetett az érsek munkatársa. 
Szóval STRIPSKY igyekszik PÁZMÁNYt kimosni egy kisebb hibából (mert 
hiszen SALLAI minden hanyagsága mellett is lehetett tanult fő és jó 
vitatkozó), de beleejti egy sokkal nagyobbá, amikor kijelenti, hogy 
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PÁZMÁNY csak a nevét vette fel a pozsony-püspöki papnak. Hihető-e, 
hogy PÁZMÁNY puszta cégérül egy nem egészen feddhetetlen papjának 
a neve alá rejtőzött volna éppen egy protestánsokat támadó vitairatá
ban! Van ezenkívül a pozsony-püspöki plébánia anyakönyvében egy 
1731-ből való adat: „Nomina parochorum ex antiquo libro Ecclesiae 
huc transumpta" címmel, amelyben ott van „Stephanus Szallay 1630, 
qui défendit scripta Petri Pázmány adversus quendam predicantem 
Varadiensem"''. Ennek azonban STRIPSKY semmiféle bizonyító erőt nem 
tulajdonít, mivel késői bejegyzésről van szó. Holott egyáltalán nem 
valószínű, hogy ezen értesülés légbőlkapott lenne. A stílusra való hivat
kozás sem elég meggyőző PÁZMÁNY szerzősége mellett, mert hiszen 
vitatkozó modorával egész iskolát teremtett a katolikus papok 
táborában. 

Az itt előadottak kétségtelenül nem elégségesek annak biztos 
eldöntésére, hogy a Várad Orvoslása és az Okok, nem okok szerzőjét 
feltétlenül SALLAiban lássuk, bár a bécsi Pazmaneum 1681. évi kataló
gusa még három, címük szerint is leírt és tudtommal eddig még meg 
nem vizsgált munkát említ SALLAI neve alatt, melyekből arra lehetne 
következtetni, hogy a pozsony-püspöki plébános író ember volt 
(SZABÓ KÁROLY, amint a RMK I. 595. jegyzetéből kitűnik, ismerte 
ezen adatot, de külön tételként egyik művet sem vette fel munkájában), 
mégis e meggondolások arra késztetnek, hogy STRIPSKY állítását bizo
nyos óvatossággal kezeljük. PÁZMÁNY szerzősége a Várad Orvoslását 
és az Egyetemi Nyomda csinos kiállításában most kiadott könyvecskét 
illetőleg egyáltalán nem látszik oly kétséget kizáróan bizonyítottnak az 
Okok, nem okok alapján, mint ahogy azt STRIPSKY hinni szeretné. 

VARJAS BÉLA. 

Horváth Konstantin: j\.z „Egyházi Értekezések és Tudósítások" 
(az első magyar kat. teol. folyóirat) története. 1820—1824. Verseghy 
Ferenc és Horváth János levelezése. 1819—1822. Veszprém 1937. 
Egyházmegyei könyvnyomda. VIII , 100, 356 1. 4 0 . 

A magyar folyóirat- és hírlapirodalom története inkább összefog
laló jellegű munkákban számolt be időszaki sajtónkról. Monografikus 
földolgozásunk alig akad. Érthető örömmel üdvözöljük tehát H O R 
VÁTH KONSTANTIN mintaszerű tanulmányát az első magyar katolikus 
teológiai folyóirat történetéről. A kiadvány, amint azt már a címe is 
jelzi, két részre oszlik. Az elsőben a szerző eredeti kutatásai alapján 
fölvázolja a folyóirat megalakulásának körülményeit, ismerteti tartal
mát és rámutat azokra a személyi és tárgyi kapcsolatokra, amelyek 
nélkül a kiadvány másik részét alig érthetnénk meg. A második rész-

Magyar Könyvszemle 1938: II: füzet: 12 
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ben u. i. VERSEGHY és HORVÁTH JÁNOS, illetőleg az ő körüknek a 
folyóiratra vonatkozó rendkívül érdekes levelezését teszi közzé. A le
velek rávilágítanak azokra a szellemi áramlatokra, amelyek az úgy
nevezett reformkorszak küszöbén foglalkoztatták a magyar katolikus 
papságot. II. József és Napóleon árnya, a jozefinizmus és a háborúk 
lidércnyomása már tűnőben van, s HORVÁTH JÁNOS kanonok, a ké
sőbbi székesfejérvári püspök, egész tudatossággal fogalmazza meg a 
teendőket: „ . . . a' Nyelv a' nemzetiségnek eggyik kútfeje, 's a' 
Biblia, a' tisztább ösmeretekforrása . . . " Nemzeti és vallásos szem
pontok egyaránt vezérlik őt és hű munkatársát, VERSEGHYt. S mert 
VERSEGHYnek oly jelentős szerep jutott a vállalkozásban, irodalomtör
ténetírásunk nagy haszonnal forgathatja szintén e kiadványt. De nem 
egy meglepő mozzanatra bukkanunk a levelek olvasásakor, akár a 
kor társadalmi, felekezeti viszonyait vizsgáljuk, akár más művelődés
történeti jelenségét vagy intézményét (például a Magyar Nemzeti 
Múzeumot) tekintjük. Ez természetes is, hiszen nagyműveltségű embe
rek írták ezeket a leveleket, s őszinteségüket igaz barátság biztosította. 

A nagyértékű levelezést a zirci apátság levéltárából betűhíven 
közölte HORVÁTH KONSTANTIN, s így minden igényt kielégít. Vitat
ható a kiadásban követett beosztás, t. i. hogy külön adta VERSEGHY, 
külön HORVÁTH és a többiek leveleit, bár ennek is megvan az előnye. 

C L A U S E R M I H Á L Y . 

A német közkönyvtárak közös katalógusa. (Der Deutsche 
Gesamtkatalog). A porosz közkönyvtárak közös katalógusa, a 
Preussischer Gesamtkatalog 1930-tól 1935-ig nyolc kötetben tárta 
elénk a porosz közkönyvtárakban levő 1930. január 1. előtt nyomta
tott könyvek jegyzékét. E nyolc kötet csak az A betűvel kezdődő 
címszókat tartalmazza. Az új német központosító törekvések hatá
sára a birodalmi kultuszminiszter 1935. május 22-én kiadott rendelete 
a porosz katalógust folytató köteteiben a B betűvel kezdődőleg a 
német könyvtárak közös katalógusává bővítette és megbízta a ber
lini Állami Könyvtárt a vállalat további szerkesztésével. Már a porosz 
katalógus sem szorítkozott csupán a porosz közkönyvtárak anyagára, 
hanem a bécsi Nemzeti Könyvtár és a müncheni Bajor Állami 
Könyvtár könyvállományát is fölvette. A kibővített katalógusban a 
résztvevő könyvtárak száma 18-ról a csatlakozó németországi és 
ausztriai könyvtárakkal 103-ra növekedett s így a 35 millió köteten 
felüli anyagról beszámoló Deutscher Gesamtkatalog bízvást tekint-
hető az egész német könyvkultúra hatalmas seregszemléjének. 
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E vállalkozás tudományos és gyakorlati könyvtári értéke egyaránt 
jelentős. A német könyvtárak gazdagsága révén egy-egy író műveinek 
csaknem teljes bibliográfiája bontakozik ki köteteiből. A jelentősebb 
szerzőket, például Augustinust, Balzacot, külön kiadásban is meg
jelentette. Gyakorlati könyvtári szempontból legjelentősebb a könyv
kölcsönzés egészséges fejlesztése. Már az eddigi tapasztalatok is mutat
ják, hogy a Gesamtkatalog kitűnően pótolja egyes könyvtárak el
avult alfabetikus katalógusát is, ha azok a tulajdonukban levő művek 
jelzését külön feltüntetik benne. Természetesen e szerepét akkor töl
tötte volna be a legteljesebben, ha az eredeti terv szerint az egyes 
címszókat külön cédulára nyomtatva is kiadta volna. Az ezzel járó 
hatalmas kiadásokra azonban nem mutatkozott fedezet. Minden
esetre, mivel a katalógus által közölt, az egyes könyvtárakban meg 
nem lévő anyag felülmúlja a rendelkezésre állót, nehézségeket okoz 
könyvtári katalógusul való alkalmazása, azonban e nehézségekkel 
járó kellemetlenségért bőven kárpótol a keresett tárgy bibliográfiai 
megvilágítása. A kutató előtt nemcsak saját könyvtárának anyaga 
nyílik meg, hanem azonnal tájékozódik a tárgy teljes irodalma és 
a kölcsönzési lehetőségek felől is. 

Az összefoglalásra szánt anyag behatárolásánál a következő 
szempontok érvényesülnek. A katalógusban csak azok a könyvtárak 
szerepelnek, amelyek példányaikat könnyen kikölcsönözhetik, tehát 
határozottan közkönyvtár jellegűek. Kivételt képez néhány szak
könyvtár, melynek különleges anyaga nagyban hozzájárul a kata
lógus értékének emeléséhez. A tudományos intézetek kézikönyvtárai 
és szakkönyvtárai, valamint a magánkönyvtárak általában kimarad
nak. A munka tudományos bibliográfiai jellege ezzel veszít értékéből, 
de viszont gyakorlati szempontból e korlátozás teljesen igazolt. 
A résztvevő könyvtárak anyagából nem kerülnek a katalógus főrészébe, 
hanem külön kiadásokban fognak megjelenni a nép- és középiskolai 
tankönyvek, az egyetemi kiadványok és a névjegyzékek. Az 1850 
óta megjelent értéktelen anyag erős rostálás után a lehető legrövidebb 
alakban szerepelhet csak. E csoportnál az értékelést az anyag bir
tokában levő könyvtárak végzik. A Biblia kiadásai és a folyóiratok 
a főrészben csak utalókkal szerepelnek, pontos jegyzéküket külön 
kiadásban tervezik közzéadni. A kinyomtatandó szöveg korlátozása 
szükségessé teszi, hogy a címeket lehetőleg röviden közöljék. Itt sza
bályként állították föl, hogy csupán annyit közölnek, amennyi az 
egyes kiadások identifikálására elég. 

A katalógus terjedelmének korlátozására irányuló intézkedések 
mellett is fájdalmasan hosszú időt fog igénybevenni a munka el-
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végzése. Mi vei az első nyolc kötet öt év alatt jelent meg, a kataló
gus teljes elkészülte száz évig is eltarthat. Természetesen e körülmény
nyel az irányadó körök tisztában vannak és a munkaerők szamának 
fölemelése révén egyharmadára szeretnék csökkenteni e hosszú időt. 

A katalógus szerkesztését a résztvevő könyvtáraknak 1935. no
vember i-én kiküldött nyomtatott utasítás szabályozza. A katalógus 
szerkesztősége a Porosz Katalógus már kéziratban készen levő anyagát 
képező cédulákat sorban, szabályszerű időközökben nyomdába küldi. 
Az elkészült korrektúrákat a résztvevő könyvtárak közül az a 37 
kapja meg először, melyektől újabb bejelentések várhatók. Ezek a 
könyvtárak a korrektúrákat összehasonlítják katalógusaikkal, az egyes 
könyvek meglétét jelzik könyvtáruk jelének feltüntetésével és a kor
rektúrákban nem szereplő náluk levő műveket a bejelentőlapra rá
vezetik. Az így feldolgozott korrektúrákat és az újonnan fölvett 
könyvek céduláit visszaküldik a szerkesztőségnek, ahonnan az össze
gyűlt anyag átvizsgálva, ismét a nyomdába kerül. A nyomda most 
ismét korrektúrákat készít s ezeket közvetlenül megküldi minden 
résztvevő könyvtárnak. Az első korrektúrát megkapó könyvtárak 
alkalmat nyernek jelentéseik felülvizsgálatára, a kisebb könyvtárak 
pedig elvégzik az anyagukkal való összehasonlítást és a többlet kellő 
bejelentését. Ezzel az eljárással a kisebb könyvtárak nagy munkától 
szabadulnak meg, mert a tapasztalat szerint az első körúton teljessé 
tett jegyzékben csak példányaik azonosságát kell megállapítaniuk az 
esetek legnagyobbrészében. 

Természetesen az úgynevezett porosz katalogizálási rendszertől 
eltérő katalógusokkal rendelkező könyvtárak miatt még így sem lehet
séges a hiányos bejelentéseket teljesen elkerülni, azonban az eddigi 
tapasztalatok szerint igen kevés példány marad ki. Ezeket utólago
san jelentik a szerkesztőségnek s ez a német könyvtárak felvilágo
sító irodájával közli a kimaradt adatokat. Eme utólag bejelentett ada
tok felhasználásáról majd mennyiségük és minőségük értékelése alap
ján döntenek. 

A berlini Porosz Állami Könyvtárban működő szerkesztőség két 
könyvtárosból, három tudományos kisegítő tisztviselőből és tizennyolc 
nem tudományos képzettségű alkalmazottból áll. A vezetés munká
ját feltűnő nagy tárgyszeretettel dr. FUCHS HERMANN végzi. Az idegen
nyelvű könyvek felvételét megfelelő nyelvtudással rendelkező tiszt
viselők látják el. A magyar könyvek felvételét MÖBUS GERTRUD, az 
egyetemi Magyar Intézet tagja ellenőrzi. 

A B betűből eddig két kötet jelent meg, tehát a nagy mű jelen
leg 10 kötettel rendelkezik; a következő kötet nyomása most folyik, 
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a 12. kötet korrektúrái pedig már szintén elkészültek. A 9. és 10. 
kötetből érdekes statisztikai adatot állított össze a szerkesztőség. 
Természetesen a lassan haladó abc-rend következtében ezek az ada
tok nem adhatják meg a feldolgozandó egész anyag keresztmetszetét. 
Hiszen például a magyar nyelv természetének megfelelő szókezdés
sel bíró címszavakat tartalmazó részek sokkal több magyar könyvet 
jeleznek, mint a mássalhangzótorlódással kezdődő címszavak kötetei. 
A németnyelvű címekből a 9-ik kötet 8014-et, a 10-ik 4400-at tar
talmaz, az idegennyelvűekből a 9-ik 4737-et, a 10-ik pedig 8702-t. 
Érdekes az említett kötetek anyagának századonkinti megoszlása. 
A 9-ik kötetben XV.: 13; XVI. : 224; XVII . : 683; XVIII . : 1401; 
XIX.: 5590; XX.: 4840 cím. A 10-ik kötetben: XV.: 38; XVI. : 398; 
XVII . : 1118; XVIIL: 1182; XIX. : 5458; XX.: 4908 cím. A Porosz 
Katalógus kéziratban levő anyagát a csatlakozó könyvtárak a 9-ik 
kötetben 3776, a 10-ik kötetben 4007 címszóval növelték. A csak egy 
könyvtárban föllelhető anyagból a 9-ik kötet 4516-ot, a 10-ik 5535-öt 
jelez. 

A magyar tudományos világ várakozással és őszinte elismeréssel 
nézi e szép munka haladását. SZENT-IVÁNYI BÉLA. 

Bibliográfia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od 
najstarsích cias do konca r. 1900. S pripojenou bibliografiou archeo-
logickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Sostavil L 'UDO-
vít V. RIZNER. Vidává Maticná Správá. V. Tur&anskom Sv. Martine. 
1929—1934. Nákl. Matice Slovenskej. 6 kötet. 

RIZNER LAJOS neve nem ismeretlen a magyar bibliográfiai iroda
lomban. PETRIK Magyar Könyvészetének IV. (pót)kötetének anyagát 
nagyrészt ő állította össze. Főműve, a tót irodalom bio-bibliográfiája, 
már a háború előtt készen állt, de kiadását szerzője már nem érhette 
meg. A munka szedését háborús viszonyok is hátráltatták úgy, hogy 
csak 1917-ben jelenhetett meg az első kötet Prágában, a cseh akadé
mia kiadásában. Második kötete, mely a c betűig halad, csak 1927-ben 
jelenhetett meg. Az első kiadás kis példányszámban, inkább csak 
Cseh-Morvaországban terjedt, míg végre 1927-ben a Matica Slovenská 
vette kezébe a kiadást s először füzetenkint, a kiváló irodalomtörténész, 
JAROSLAV VLCEK felügyelete alatt jelent meg, majd VLCEK halála után 
JÁN V. ORMIS szerkesztette. Az utolsó kötet 1934-ben jelent meg. 

RIZNER munkája a tót nép bibliográfiája, felsorolja az összes tót 
írókat és műveiket, bárhol és bármely nyelven jelentek is meg, továbbá 
a tótokra és a tótlakta területekre vonatkozó irodalmat. Viszont nem 
terjed ki a tótlakta területeken más nemzetiségű írók nem-tót nyelven 
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megjelent munkáira, sem ugyanezen a területen született magyar vagy 
német írók nem-tótnyelvű írásaira. A bibliográfia tárgyának ez a meg
lehetősen bizonytalan elhatárolása s különböző szempontú könyvészeti 
feladatok megoldása egyetlen munka keretein belül meglehetősen meg
nehezíti a bibliográfia áttekinthetőségét. Ezen a hibán a szerkesztők 
csak tipográfiai eszközökkel tudtak segíteni. RIZNER a következő 
címszótípusokat használja: kapitálissal szedeti a tót szerzők nevét, majd 
közli legfontosabb életrajzi adataikat, külön-külön bekezdésben meg
számozva és időrendben önálló munkáikat, végül a folyóiratok betű
rendjében a szerzőknek folyóiratokban, újságokban megjelent cikkeit, 
legvégül irodalmat közöl: ezek egészen rövid utalások, de éppúgy, 
mint SZINNYEI, megjelöli, hogy hol látható a szerző arcképe. Az élet
rajzi adatok gyakran teljesen hiányosak, vagy el is maradnak s ilyen
kor gyakran nehéz megállapítani, hogy a szerző vájjon származása, 
vagy tót tárgyú munkája révén került bele a bibliográfiába. így szere
pel például ZAWADOWSKI A L F R É D : Magyarország vizeinek statistikája 
című munkájával. Ugyanebbe a betűrendbe illeszti be az anonym mun
kákat is, rendesen az első főnév, főnév hiányában az első szó a címszó. 
Az álnév vagy jegy alatt megjelent munkát, ha szerzőjük meg is álla
pítható, címükön is meglelhetők, de viszont nem szerepelnek mindig 
az álnevek, ha a szerző neve megállapítható volt. A zárójelbe tett 
címszók alatt a rájuk vonatkozó irodalmat találjuk meg. A zárójeles 
címszóknak csak kisebb része személynév, legnagyobb és legértékesebb 
részük helynév. RIZNER összeállította a tótlakta községekre vonatkozó 
teljes irodalmat. Ezenkívül egy kis archeológiai, történelmi és termé
szettudományi bibliográfia is megbújik néhány címszó alatt. RIZNER 
a teljes tót irodalmat feldolgozta 1900-ig s anyagát a fentebb ismerte
tett szempontok szerint rendezte. Alaposságára jellemző, hogy az 
utolsó kötet végén a különböző, az ábécébe nem sorozható jegyek alatt 
megjelent cikkeket is megtaláljuk. Nagy hátránya SziNNYEivel szem
ben, hogy a kéziratban maradt vagy lappangó munkákról nem nyújt 
felvilágosítást, PETRmkel szemben viszont az a hibája, hogy a köny
vek lelőhelyét sem közli. Használhatóságát akadályozza a lapcímek 
hiánya is. Egészbenvéve azonban RIZNER munkája, mint biográfia és 
bibliográfia, nélkülözhetetlen segédeszköze mindenkinek, aki bármiféle 
szempontból foglalkozik a tót problémákkal vagy a tótlakta területek 
földrajzával, történetével, etnográfiájával. 

Magyar szempontból RIZNER bibliográfiáját különösen a követ
kező esetekben használhatjuk: 

1. Tót írókra vonatkozó adatok SZINNYEI kiegészítéseképen. 
A folyóiratokban megjelent cikkek felsorolása sokkalta teljesebb, mint 
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SziNNYEinél. RIZNER ugyan csak 1900-ig halad, mégis a szerkesztők 
néhány újabb adattal, különösen halálozási dátumokkal kiegészítették. 

2. Magyar írók munkáinak tót fordításait legkönnyebben innen 
állíthatjuk össze. 

3. Felvidéki községek 1900-ig terjedő majdnem teljes bibliográ
fiáját megkapjuk. 

4. Magyar írókra vonatkozó irodalom bibliográfiáját tótnyelvü 
cikkekkel innen egészíthetjük ki. 

5. A munka segítségével jegyekből, álnevekből megállapíthatjuk 
a szerzőt, tehát mint álnévlexikon is használható. 

Mindent összevéve, a magyar bibliográfiai irodalom szempontjá
ból RIZNER munkája értékes kiegészítője SZINNYEI, GULYÁS és PETRIK 
bio- és bibliográfiájának, de csak kiegészítője; ezeket még a tót iro
dalomra vonatkozó anyagukban sem pótolhatja. 

SÁRKÁNY OSZKÁR. 

Ujabb csehszlovák bibliográfiai munkák. A cseh biblio
gráfiai irodalom sok hasonlóságot mutat a magyarral. A régi irodal
mat itt is külön munka foglalja össze (Knihopis ceskoslovenskych 
tisku od doby nejstarsí az do koncé 18. stoleti. V Praze 192J.), mely 
megfelel nálunk SZABÓ KÁROLY Régi Magyar Könyvtárának, azzal 
a különbséggel, hogy a cseh irodalom fejlődésének megfelelően a mu
zeális értékű nyomtatványokat a XVIII . század végéig tartja számon. 
Az újabb irodalomról tájékoztat elsősorban DOUCHA Knihopisny 
Slovník]a, (1774—1864) és ZDENÉK TOBOLKA 1902—1911-ig évenkint 
megjelenő összeállítása (Ceská Bibliografie). A cseh bibliográfiai iro
dalom nem területi, hanem nyelvi szempontból gyűjti az anyagot s így 
a Csehországban, vagy Morvaországban megjelent nem-csehnyelvű 
nyomtatványokat ezek a bibliográfiák — igen helytelenül — nem 
veszik tekintetbe. Egyes évekből s különösen 1911 és 1919 között egy
általában nincs bibliográfiai tájékoztató. 1920 óta a Ceskoslovenská 
Bibliografie havonkint, majd 1923-tól a Bibliograficky Katalog előbb 
hetenkint megjelenő füzetei, majd 1929-től kezdve évenkint megjelenő 
kötetei regisztrálják a köztársaság irodalmát — most már nem nyelvi, 
hanem területi szempontból. A szlovák irodalomnak RIZNER munkája 
megjelenéséig egyáltalában nem volt egységes bibliográfiája, de PETRIK 
és SZABÓ munkái sikeresen használhatók mint szlovák bibliográfiák 
is. "1929-ben indult meg végre a munka az 1901 —1925. évek cseh és 
tót könyvészetének mintaszerű összeállítására és rendezésére. (Soupis 
ceskoslovenské literatury za léta / 9 0 / — / 9 2 ; . Sestavili: oddéleni ceské 
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KAREL NOSOVSKY oddëleni slovenské ph. dr. VILÉM PRAZ ÁK. Nákla-

dem Svazu knihkupcûv a nakladatelû ceskoslovenské republiky v 
Praze 1931.) A három részre tervezett munka a csehszlovák könyv
kiadók és könyvkereskedők egyesületének kiadásában jelent meg é» 
elsősorban nem tudományos, hanem kereskedelmi, üzleti célokra szol
gál. Viszont az összeállítók tudományos pontosság követelményének 
tettek eleget akkor, amikor csak azokat a munkákat vették be a jegy
zékbe, melyeket láttak. A munka tehát maga egészében nem valamely 
kötelespéldány-osztály adatainak felhasználásával, hanem a könyv
kiadók és a könyvkereskedők nyújtotta felvilágosítások alapján készült. 
Mint azonban a bevezetésből kitűnik, a könyvkereskedők és kiadók 
nagy része az összeállítók felszólítására nem adott választ, így nyil
vánvaló, hogy a munka hiányos. A Soupis nem területi, hanem nyelvi 
szempontokat tart szem előtt: nem Csehország, hanem a cseh- és szlo
váknyelvű munkák bibliográfiája. A tót rész összeállítója V I L É M 
PRAZÁK, valóban dicséretreméltó buzgalommal kiterjesztette kutatá
sait a külföldi könyvtárakra, így különösen a budapesti Országos Szé
chényi-Könyvtárra is, viszont a cseh részből, éppen az adatszerzés 
nehézségei miatt, kétségkívül igen sok külföldön, főleg Amerikában 
napvilágot látott cseh nyomtatvány hiányzik. A munka első része, 
mely két, egyenkint 6—700 lapos hatalmas ívrét kötetből áll, száza
dunk első negyedének cseh és tót irodalmát adja betűrendben. A cseh 
és tót rész össze van olvasztva: a tót munkákat csupán egy csillaggal 
különböztetik meg. A Soupis, éppúgy mint RIZNER némi közeledést 
mutat a bio-bibliográfia felé: közli a szerzők születési és halálozást 
adatait, amennyiben megállapíthatók voltak s pontos utalások irányí
tanak a szerzőnek másokkal együtt, vagy gyűjteményekben megjelent 
munkáira. A kurzíven szedett cím után következik a könyv biblio
gráfiai leírása s tekintve azt, hogy üzleti célokra szolgáló katalógusról 
van szó, az ára s annak a jelzése, hogy a könyv raktáron van-e vagy 
már elfogyott, a kiadvány csonka vagy még folyik. A munka második 
része a brüsszeli tizedesrendszer szerint felállított szakbibliográfia. 
Főhibája itt az, hogy, néhány kivételtől eltekintve, csak két számot 
használ, formai, helyi, időbeli stb. alosztályokat csak egészen kivételes 
esetben alkalmaz. így egy-egy szakba igen sok munka zsúfolódik össze, 
ami kezelését nehézkessé és fáradságossá teszik. Hogy csak néhány pél
dát soroljunk fel, a 37. szakban 27 lapon követik egymást a könyv
címek, a 33-ban 30 lapon, a 63-ban pedig 34 lapon. Mindenki, aki dol
gozott valaha szakkatalógussal, az tudja, hogy ekkora tömegű cím 
átnézése igen nagy munkát, figyelmet és időt igényel. Mindezt meg 
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lehetett volna előzni azzal, hogy nem két, hanem három szakszámot 
használnak, vagy formai s más alosztásokkal tagolják az anyagot. 
Ezzel szemben a 8-as szakban, ahol igen gondosan osztják az anyagot, 
egy szakszám alá gyakran csak egyetlen mű tartozik. Felesleges pél
dául a török irodalmat felosztani irodalomtörténetre, versekre, drá
mára és prózára, hiszen mindössze csak vagy tíz tétel van. A szak
bibliográfiából összeállíthatjuk az önállóan megjelent magyar fordítá
sokat, itt, sajnos, meg kell állapítanunk, hogy a magyar nevek írása 
igen hibás. Másik hibája a szakkatalógusnak az, hogy egy munkát 
igyekszik egyetlen helyre szakozni. így PAVEL BÚJNÁK: Jan Arany v 
literature slovenskej c. munkáját csak a tót irodalomtörténeti művek 
sorában találjuk meg, de hiába keressük a magyar irodalomtörténet 
szakszáma alatt. A harmadik, előkészületben levő rész címszóbiblio
gráfia (Schlagwortkatalog). A bibliográfiának ezt a fajtáját a cseh 
könyvészeti irodalom nagyon kedveli. A Soupis — minden hibája 
mellett is — monumentális munka: a negyedszázadonkénti feldolgozás 
különben is ideálisnak látszik, mert nem aprózza el annyira az anya
got, mint a tízéves. 

1925-től napjainkig az évről-évre megjelenő Bibliograficky Kata
log tájékoztat a cseh könyvtermelésről. Mint említettük, ez 1929-ig heti 
füzetekben jelent meg, 1930-ban jelenik meg először az 1929. év anya
gának feldolgozása egy kötetben. Természetesen a füzetekhez is csat
lakozott évenkint a szerzők mutatója, úgyhogy ezekről az évekről is 
van könnyen kezelhető bibliográfiai tájékoztatónk. A Bibliograficky 
Katalogot a prágai Nyilvános és Egyetemi Könyvtár muzeális osz
tálya, az úgynevezett Nemzeti Könyvtár állítja össze a beérkező köte
lespéldányok segítségével, együttműködésben a többi kötelespéldány-
gyüjtő könyvtárral, a bennünket különösebben érdeklő anyagra vonat
kozóan a pozsonyi Komensky Egyetemi Könyvtárral. A B. K. első 
része nyelvek szerint sorolja föl a megjelent irodalmat, az első évben 
5857 tétellel szerepel a cseh és tót, 654 tétellel a német, 152 tétellel a 
magyar s 117 tétellel a más szlávnyelvű irodalom. Ezután közli a pót
lásokat az előző évek anyagához — ez mindenesetre figyelmeztet arra, 
hogy bizonyos kritikával kell a B. K.-ot használnunk s egy év irodal
mának vizsgálatánál végig kell néznünk a későbbi köteteket is. Ezután 
következnek a térképek, a zeneművek egy szisztematikus mutatóval, 
végül a szerzők neveinek és álneveinek jegyzéke, a sorozatos munkák 
mutatója s címszó-szakkatalógus. Az 1929. évi B. K. második kötete 
a folyóiratokat és egyéb időszaki nyomtatványokat öleli fel — ilyen 
folyóiratkatalógus tudomásom szerint még csak egyszer, 1921-ben 
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jelent meg (Bibliograficky Katalog casopisectva RCS za rok 1920. 
Praha 1921). Betűrendes jegyzéken kívül tartalmaz teljes szak jegyzé
ket, mutatót a megjelenési helyek, a kiadók és szerkesztők szerint. 
A csehszlovákiai magyar folyóiratirodalomban is ez a legfontosabb 
útbaigazítónk. A B. K. további köteteiben igen használható az idegen 
nyelvekből csehre és tótra fordított munkák jegyzéke s e fordítók 
mutatója. A fordítások az eredeti nyelve szerint vannak csoportosítva 
s így könnyen megállapíthatjuk, hogy mit fordítottak magyarról 
csehre és tótra. Az 1931. és 1932. évben a magyar „irodalom" 13 mun
kával szerepel. Az 1932. évi B. K. már általában is feltünteti a fordí
tásokat s így megtudjuk, hogy ebben az évben 18 munkát fordítottak 
csehből vagy tótból magyarra a köztársaságban, ezek között azonban 
nincs egyetlen szépirodalmi munka sem. 

A címfelvételnél nagyjában a prágai Nyilvános és Egyetemi 
Könyvtár szabályai az irányadók. A szerző vezetéknevét kapitálissal, 
keresztnevét vastagabb betűkkel szedeti, ezután pontosan közli a 
címet, még akkor is megismételve a szerző nevét, ha az elől áll. A szo
kásos adatokon kívül feltünteti a borítólap tervezőjének nevét s ter
mészetesen a könyv árát is. Minden munka egy számot kap, úgyhogy 
a mutatókból ezáltal is könnyebb a munkák azonosítása. Ha az író 
álnéven ír, mindig feltünteti eredeti nevét is, még ha az író álneve 
MAXIM GORKIJ is. 

Az 1933 o t a hetenkint, füzetenkint megjelenő B. K. ugyanezen 
elvek szerint készül. Itt a negyedévenkint megjelenő regiszter (Knihy 
a hudebniny vydané v Ceskoslovenskn) segítségével igazodunk el az 
anyagban s emellett a regiszter önmagában is használható, mert a leg
lényegesebb adatokat (szerző, rövid cím, hely, kiadó, ár) tartalmazza. 
Első részében együtt ad szerzői és szakbibliográfiát olyképen, hogy 
minden munka szerepel egyszer a szerző neve alatt s legalább egyszer 
egy szakcímszó alatt is. Külön van a zeneművek jegyzéke s melléklet
ként műfajok szerint csoportosítja a szépirodalmat és az ifjúsági iro
dalmat, amivel ismét praktikus, üzleti kívánalmaknak tesz eleget. 
Szempontunkból hátránya az évenkinti katalógussal szemben, hogy 
nem adja az anyag nyelvi csoportosítását, elmarad a fordítások jegy
zéke is s így a magyar vonatkozású anyag kiválogatása már nehézsé
gekbe ütközik. A B. K. magyar anyagát Pozsonyban állítják össze 
s így a magyar címleírások is majdnem hibátlanok. Értelemzavaró 
sajtóhibák, sajnos, itt is akadnak, így az első címszó pl. Abars — való
jában a barsi ref. egyházmegyéről van szó. Mindezek a bibliográfiai 
segédeszközök lehetővé teszik, hogy századunk igen terjedelmes, s 
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bennünket sok szempontból érdeklő cseh és tót irodalmában könnyen 
és biztosan tájékozódjunk. SÁRKÁNY OSZKÁR. 

Heckenast Dezső: Heckenast Gusztáv. Egy fejezet a magyar iro
dalmi élet történetéből (Specimina Dissertationum Facultatis Philo-
sophicae Regiae Hungaricae Uni versi tatis Elisabethinae Quinque-
ecclesiensis 89.) Budapest, 1936. 46 (2) 1. 8-r. 

A szerző értekezésében a könyvkereskedelem és a könyvkiadás 
egyik legmozgalmasabb korszakát és vele a kor legjellegzetesebb 
könyvkiadóját kívánja az olvasó elé állítani. Az irodalmi irányító, 
művészek és művészetek barátja s a politikus mellett behatóan óhajt 
foglalkozni a könyvkereskedővel, üzletemberrel, nagyszabású irodalmi 
vállalatok megindítójával: a különböző magyar-és németnyelvű köny
vek és lapok kiadójával. Hézagpótló munkának szánta, minthogy 
— szerinte — SENNOVITZ AüOLFnák a Magyar Könyvekereskedők Év
könyvében megjelentetett HECKENAST életrajzán kívül „csupán újság
cikkekről tudunk, melyek nagy általánosságban megemlékeztek mun
kásságáról". Szerzőnk figyelmét mindenesetre elkerülték FIRTINGER 
KÁROLY: ötven esztendő a magyarországi könyvnyomtatás közel
múltjából (Budapest, 1900.) HARASZTI KÁROLY: Lander er Lajos könyv
nyomdász és Heckenast Gusztáv könyvárus társulásának története 
(Budapest, 1913.) és SZEMZŐ PIROSKA: Német írók és pesti kiadóik a 
XIX. században (1812—1878.) című munkák. 

Rövid történeti áttekintés után, melyben HECKENAST GUSZTÁV-
nak sógorához való viszonyát, a WiGAND-féle könyvkereskedő- és 
könyvkiadócég átvételét, a családi vonatkozásokat tárja fel, bemutatja 
a megfontolt, érett, céltudatosan gondolkodó és munkálkodó, mindig 
tiszta üzleti szellemtől áthatott könyvkereskedőt és kiadót. Lendületes 
kezdeményezőkészségét dicséri az 1840. január 31-én megindított 
nagyszabású vállalata is, az első magyar könyvészeti szaklap, a Biblio-
graphiai Értesítő. Másik nagy vállalkozásának tekinti „kölcsönző
könyvtárát". Az 1838-as pesti árvíz a könyvkereskedő gyönyörű és 
igen gazdag könyvraktáraiban is kíméletlenül pusztított. Nem csüg
gedt, nem bénította meg a szerencsétlenség: megrongált könyveit ki
teregette, megszárította a Városligetben és olcsón árusította. A meg
maradt példányokból létesítette kölcsönkönyvtárát, melyet később 
újabb és újabb anyaggal gazdagított. HECKENAST „nálunk elsőnek" 
mondja kölcsönkönyvtárát; ezt a szerző kételkedés nélkül veszi át, 
csupán annyit jegyez meg: „Voltak ugyan már Lese-Cabinet-ek 1798-
ban is". Ezzel szemben meg kell jegyeznünk, hogy az első olvasó
kabinetet MÜLLER FERENC létesítette Győrött 1789-ben (Mindenes-
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Gyűjtemény, 1789. IL 118—119, 135. 1.). Az 1798-as évszám talán 
sajtóhiba, melyet a szerző esetleg nem vett észre. Ami a kölcsönkönyv-
tárat illeti, már jóval a HECKENAST-félének alapítása előtt meghono-
sult nálunk ez az intézmény. HECKENASTénak — szerzőnk szerint — 
az az érdeme, hogy a közönség aktuális szükségletét elégítette ki. 
Korában legfeljebb íróknak, irodalompártolóknak volt könyvtáruk; 
magánosok ilyen gazdag és magasszínvonalú kölcsönkönyvtárat nem 
állíthattak volna fel. 

Igen érdekes fejezet HECKENAST és LANDERER társasviszonyának 
a megvilágítása, melyet meglehetős eréllyel hajt végre a szerző. Nem 
minden elfogultság nélkül állítja szembe egymással a két annyira 
különböző jellemű férfit. Különösen a szabadságharc idején tanúsított 
hazafias magatartás kérdésében marasztalja el LANDERERÍ. Ma már 
LANDERER szerepe tisztázott: nem tartozott a „spiónok" közé; viszont 
ez nem jelenti azt, hogy ugyanakkor HECKENAST volna ezzel vádol
ható. Tényként fogadhatjuk el, hogy LANDERER és HECKENAST ismer
ték a márciusi ifjúság tervét és felkészültek az elkövetkező esemé
nyekre (v. ö. Vasárnapi Újság, 1896. márc. 15.). 

Az értekezésnek a legfontosabb része, mely HECKENASTOÎ, a ki
adót ismertetné, a legkevésbbé kidolgozott; elnagyolt. Vázlat csupán, 
amint maga a szerző is mondja. A kor cenzuraviszonyairól, a XIX. szá
zadi könyvkiadásról és olvasóközönségéről olvashatunk néhány szót; 
ezután következik a kiadó fejlődésének rövid rajza fellépésétől egé
szen a Franklin-Társulat megalakulásáig. 

HECKENAST egykorú kartársai közül kevesen foglalkoztak könyv
kiadással: EGGENBERGER, HARTLEBEN, KILIÁN stb. Kiadványaik 
tulajdonképen nem jelentenek sok nyereséget irodalmunknak, kultú
ránknak, mert nagy részük naptárirodalom és ponyvatermék. Ilyen 
viszonyok között egy átfogó üzleti és egyben művelt elme a könyv
kiadás szellemi és anyagi lehetőségeit egyformán kiaknázhatta. 
HECKENAST GUSZTÁV főleg mint német és magyar művek, folyóiratok 
és újságok kiadója emlékezetes. A számos magyar és német írónak e 
kiadóval való személyes kapcsolatát, a kiadványok megjelenésének 
körülményeit eddig csak részben dolgozták fel, mégpedig a német
országi és osztrák íróknak HECKENAST kiadásában megjelent műveit 
(v. ö. SZEMZŐ PIROSKA i. m.). Nem hagyhatjuk említés nélkül 
szerzőnk egy idevonatkozó tárgyi tévedését, miszerint „ H E C K E 
NAST volt a kizárólagos kiadója a neves osztrák drámairónak, 
FRIEDRICH HEBBELnek. FRIEDRICH H E B B E L eszközölte ki H E C K E -

NASTnál, hogy kiadja Toldit és Toldi estéjét német kiadásban, 
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melyet barátja, KOLBENHEYER MÓRIC fordított németre". Valójá
ban a dithmarscheni születésű H E B B E L köszönhette KOLBENHEYER 
MÓRIC barátjának HECKENASTtal való összeköttetését, melynek ered
ményeként HECKENAST kiadta H E B B E L Erzählungen und Novellen 
(1855) c. munkáját. Sőt még később is, amikor HOFFMANN és CAMPE 
Hamburgban megjelenteti H E B B E L összes műveit (1865—1867.), 
megint KOLBENHEYER a közbenjáró HECKENASTnál és megszerzi a 
Novellen und Erzählungen első kiadójától HOFFMANN és CAMPE 
részére a második kiadás jogát, melynek értelmében a Novellen und 
Erzählungen ezúttal már az összes művek kiadásában is megjelenik 
(v. ö. SZEMZŐ PIROSKA: Ein unbekannter Brief Friedrich Hebbels an 
den Pester Buchhändler Gustav Heckenast. Deutsch-Ungarische 
Heimatsblätter, 1930. Heft 3.). 

A hazai írók németnyelvű Heckenast-kiadványaival THIENEMANN 
TIVADAR egyik tanítványa foglalkozik igen eredményesnek és forrás
gazdagnak ígérkező doktori értekezés keretében. Ami a magyar írók, 
a magyar kiadványok történetének a megírását illeti, azt tapasztaltuk 
a f. é. február 14-én megnyílt „Heckenast és Landerer-emlékkiállítá-
son", hogy igen gazdag anyagot nyújtana a Franklin-Társulat archí
vuma. Arany János, Berzsenyi Dániel örökösei, br. Eötvös József, 
Jósika Miklós, Czuczor Gergely, Kisfaludy Sándor, Szilágyi Sándor, 
Toldy Ferenc, Tompa Mihály és még igen sok magyar írónak, költő
nek a nevével találkoztunk a kiállítás tárlóiban közzétett leveleken, 
szerződéseken és megállapodásokon. Ezek mellett megőrizték H E C K E 
NAST GuszTÁvnak saját bejegyzéseivel ellátott könyvjegyzékét is, 
amely minden valószínűség szerint fontos és érdekes adatokat szol
gáltathat. 

Visszatérve ismertetésünkre, szerzőnk méltatása HECKENAST 
GuszTÁvnak, az írók és művészek barátjának is szól. A nagy kiadó 
háza mozgalmas irodalmi és társadalmi élet középpontja volt. El
árasztották a látogatók, a politikai, irodalmi és művészvilág akkori 
nagyjai. A „törzsvendégek" sorából azonban szerzőnk kifelejtette az 
osztrák PETER J. N . GEiGERt (1805—1880.), korában ismert történeti 
festőt és műfaragót. A HECKENAST kiadásában megjelent STIFTER-
művekhez GEIGER rajzolta az illusztrációkat. Ez a viszony lelkileg is 
közelhozta a kiadóhoz; beszédes tanuja kilenc darab G E I G E R — H E C K E 
NAST levél, melyeket a Fővárosi Könyvtár őriz „Budapesti Gyűjtemé
nyében". 

Szerzőnk befejezésül a HECKENAST-kiadványok fajaival foglal
kozik. Említi a Hírlap- és folyóiratkiadványokat is, azonban ez a 
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felsorolás nem ad teljes képet. (Kimaradt például a Sonntagszeitung. 
Illustriertes Volksblatt zur Belehrung und Unterhaltung, stb.) 

Az értekezést mégis elismerés illeti meg: új szempontjaival hozzá
járult egy még mindig megírásra váró, teljes képet nyújtó Heckenast-
monográfia anyagához. SZEMZŐ PIROSKA. 

Két új bibliográfia. KOZOCSA SÁNDORnak két bibliográfiai 
összeállítása jelent meg az utóbbi hónapokban. Az egyik „Az 1936-ik 
év irodalomtörténeti munkássága" (Budapest, 1938), a CSÁSZÁR E L E 
MÉR szerkesztette Irodalomtörténeti Füzetek 60. számaként, a másik, 
ANGYAL D Á V I P irodalmi munkássága, mint különlenyomat, a bécsi 
Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyvének 
hetedik évfolyamából (Pécs). Az előbbi lehető teljességre törekvő 
hasznos útbaigazító az irodalmi termelés rengetegében, az utóbbi egy 
gazdag történetírói és esztétikai munkásság könyvészeti áttekintése. T. 

RÉSUMÉ. - INHALTSANGABE. 
Dr. Karl Kniewald (Univ. Prof., Zagreb): Die Bedeutung des 

„Hahoter" Margareten-Sakramentars (M. R. 126 in Zagreb) für die ungarische 
Liturgie. 

Dom Ger main Morin hat im VI. Bd. des Jahrbuch für Liturgie Wissen
schaft (1926. 63—j. S.) das im M. R. 126 der Zagreber Metropolitan-
bibliothek enthaltene Sakramentar zuerst beschrieben und behauptet, dass es 
in der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts für die ungarische Benediktiner
abtei zu Béla (Kom. Kőrös, Kroatien) geschrieben wurde. Eine eingehendere 
Untersuchung ergibt aber den ursprünglichen Bestimmungsort des Sakramen
tars in der Margaretenabtei Hahót (Kom. Zala, Diözese: Veszprém) in 
Ungarn. Nach inhaltlichen, palaeographischen, hagiographischen Indizien 
kann man feststellen, dass das Sakramentar zwischen 1073—1092 geschrieben 
und zur Zeit der Gründung des Zagraber Bistums (1094) von Hahót nach 
Zagreb gebracht wurde. Es enthält drei Schichten: Eine römische, gelasia-
nisch-gregorianische Schichte (R), in welcher die gelasianischen Elemente vor
herrschend sind; dann eine franko-monastische Schichte, die sich im Sancto-
rale und unter den Votivmessen stark bemerkbar macht; dazu gehören 16 
Messen im Sanctorale und einige unter den Votiven. Dieser Teil weist auf 
einen Urtext, der dem Anfang des IX. Jh. zugehört und durch clunysche 
Vermittlung nach Ungarn kam. Die dritte Schichte entwickelte sich im neu
bekehrten Ungarn im Laufe des XL Jh. Im * Sanctorale befinden sich die 
Messorationen des hl. Adalbertus, Alexius, Zoerard-Andreas und Benedictus 
(die Vita von beiden ist vom sei. Maurus, Bischof von Pécs verfasst); unter 
den Votivmessen sind die ältesten Orationen der im Jahre 1083 kanonisier
ten ung. Heiligen: Stephan, Emmerich und Gerhard enthalten. Dieses Sakra
mentar war die Grundlage für die weitere Entwicklung des Sanctorale und 
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Kalenders in Ungarn und in Zagreb; der Lauf dieser Entwicklung ist aber 
verschieden in Ungarn und in Zagreb. Vom Hahóter-Sakramentar führen 
auffallende Verbindungslinien zum Boldvaer-Sakramentar, das im „Pray-
Kodex" enthalten ist. 

Is tván R a d ó : Fragmente der Bibliothek des Grafen Stefan Széchenyi 
in der öffentlichen Bücherei der kgl. Freistadt Sopron. Die bisher bekannten 
Kataloge, bzw. Inventare der gräflich Széchenyi-schen Bibliothek enthalten 
nicht sämtliche Werke, die im Besitze des Grafen SZÉCHENYI waren. Im 
Jahre 1877 wurde von A D O L F FRANKENBÜRG in Sopron eine literarische Ver
einigung gegründet, für deren Bibliothek Graf BÉLA SZÉCHENYI aus der Fa
milienbibliothek 2594 Bände stiftete. Was aus dieser Bibliothek im Laufe der 
Zeit erhalten blieb, wurde 1927 der städtischen öffentlichen Bücherei in Sop
ron übergeben. Darunter befinden sich 95 Werke mit eigenhändigem Namens
zuge STEFAN SZÉCHENYIS, 44 Werke, welche dem Grafen von den Autoren 
eigenhändig zugeeignet sind und 82 Werke mit Eintragungen verschiedener 
Mitglieder der Familie SZÉCHENYI. In den Tagebüchern SZÉCHENYIS finden 
wir manchen Hinweis auf diese Bücher, welche er meist gewissenhaft gele
sen und teilweise mit Randbemerkungen und -Zeichen versehen hatte. Auch 
einige Autoren der SZÉCHENYI zugeeigneten Werke finden in den Tage
büchern Erwähnung. 

S á n d o r Kozocsa : Geschichte der Ludas Matyi-Auslagen. Der Ludas 
Matyi, dieses völkerlichgeistige, grosszügige Märchen des berühmten Debre-
cener Dichters von MIHÁLY FAZEKAS (1766—1828), erschien das erstemal im 
Jahre 181 j in Wien. Diese Auflage, die ohne das Wissen des Verfassers aus
gegeben wurde, gehört zu den Seltenheiten. Zwei Jahre später (1817) erschien 
auch die zweite Auslage, ebenfalls in Wien, schon mit den Verbesserungen 
des Dichters. Einen Exemplar von diesen, mit geschmackvollen Umschlag ver
sehenen Buche, bewahrte auch JÁNOS BATSÁNYI. Wir haben noch Belege auch 
darauf, dass ein Jahr vor dem Freiheitskampf — als Volksbuchausgabe — 
auch ein Piaristen-Gymnasialdirektor unter Druck richten wollte, wohin 
Ludas Matyi noch im Jahre 1815 ankam, und wo er seine zweite Blütezeit 
erlebte. Bisher wissen wir über 16 nicht volksbuchartige und über fünferlei 
Volksbuchausgaben, aber von den letzteren sollte noch wahrscheinlich viel 
mehr vorhanden gewesen sein. 

Csaba v o n Csapodi : Drei deutsche Bibliotheken im ]. 1937. — In dem 
Aufsatze werden drei grosse deutsche Bibliotheken kurz behandelt: die Säch
sische Landesbibliothek in Dresden, die deutsche Bücherei in Leipzig, und die 
Preussische Staatsbibliothek in Berlin. In Dresden sind ausser der Administra
tion des Leinens, der Reklamation, der praktischen Lösung einzelner Probleme 
in der Lese- und Katalogsaal, die technische Einrichtung des neu aufgeführ
ten Gebäudes, die der Magazine und die der Ausstellungs- und Vortragsräume 
von besonderer Bedeutung. — Bei der Deutschen Bücherei sind die Organi
sation der Bücherbesorgung, die Zusammenstellung der nationalen Bibliogra
phie, sowie auch die rasche Bearbeitung des eingelaufenen Buchmaterials 
bemerkenswert. Der pünktliche und rasche Betrieb ist für die ganze Biblio-
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thek kennzeichnend. — Die Preussische Staatsbibliothek ist eine der grössten 
Bibliotheken des Kontinents, fesselnd durch ihre Massen und die moderne 
technische Einrichtung. Wichtige Veranstaltungen in Verbindung mit der 
Bibliothek sind das Auskunfstbureau der deutschen Bibliotheken, der Deutsche 
Gesamtkatalog, der Gesamtkatalog der Wiegendrucke, der Reichstauschstelle, 
der Deutsch-Ausländische Buchtausch, das Beschaffungsamt der deutschen 
wissenschaftlichen Bibliotheken. — Am Ende wird die Arbeitsleistung der 
deutschen Bibliothekaren kurz zusammengefasst. 

Z w e i I n k u n a b e l n . A n d r á s v o n H a r s á n y i : Variant des Clipeus 
Thomistarum von Petrus Nigri. Die zwei Exemplare des Wiegendruckes 
Clipeus Thomistarum des berühmten deutschen Dominkaners PETRUS N I G R I 
(gedruckt von RAINALDUS DE NOVIMAGIO, Venedig, 1481; HAIN * 11188), 

dessen einer in der Széchényi-Bibliothek des Ungarsichen Nationalmuseums, 
anderer in der Bibliothek der kgl. ung. Akademie zu finden ist, zeigen im 
zweiten Bogen (fol. 3 und fol. 6 enthaltend) eine Variation. 

Textabweichung findet sich nur in den ersten Zeilen des fol. 3ra (Pugium 
sive clypeus Thomistarum contra / modernos et scotistas editus a venerando 
patre \ fratre Petro nigro predicatorum ordinis super arte veteri Aristotilis \ 
resp. Incipit liber acutissimarum questionum super \ arte veteris Aristotilis: 
qui Thomistarum clipe \ HS appelatur: per venerabilem virum fratrem 
Pe | trum... usw.), übrigens stammt die Variation nur aus verschiedenen For
men der Abkürzungen. 

Die Ursache dieser Variation ist vermutlich das Folgende: der betref
fende Bogen ist durch Feuer, Wasser, oder sonst wie zu Grunde gegangen, so 
dass der Drucker den ganzen Bogen wiedersetzen musste; indessen hat er die 
erste Form des beginnenden fol. 3ra (mit Pugium anfangend) in die andere 
(mit Incipit anfangend) verändert. 

J u l i a M o k c s a y : Ergänzung des Budapester Exemplares der Biblia La
tina. (Venetiis, 1480.) Der hervorragende ungarische Kunstsammler D R . JULIUS 
TODORESZKU, der seine ganze Bibliothek der Széchényi Landes-Bibliothek 
vermachte, hatte das Prinzip: man soll den kleinsten Streifen retten, falls er 
zu retten ist. Deshalb kaufte er oft mehrere Exemplare desselben Werkes, da
mit er die mangelhaften Exemplare miteinander ergänzen kann. Dadurch be
wahrte er viele schätzbare Antiquitäten für die Nachwelt, obzwar es, bei 
der Ergänzung der fehlerhaften Exemplare, vorkam, dass die nicht zueinan
der gehörenden Blätter nebeneinander kamen. So geschah dies bei der latei
nischen Bibel, welche unter Inc. c. a. No. 780. in der Széchényi Landes-
Bibliothek aufbewahrt wird. Diese ist eine in Venedig im Jahre 1480 durch 
FRANZ RENNER gedruckte Bibel (GW. 4211.), deren erste 10 Blätter aber aus 
einer in Venedig verfertigten anderen Bibel stammen, welche GEORGIUS 
ARRIVABENE im Jahre 1487/88 [am 27. Februar] (GW. 4263.) gedruckt hat. 

A szerkesztésért és kiadásért felel: Trócsányi Zoltán.  
27.981. — K. M. Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Thiering Richárd.) 
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