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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-tudományegyetem 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, NYIREÖ 
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. 
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A PRAY-KÓDEX SANCTORALE/JA. 

A Pray-kódex felkutatásának tárgykörei közt a legfonto
sabbak közé tartozik Sanctorale-ja, mely a kódexben előforduló 
szentek naptári ünnepeit és miséit foglalja magában. Magyar 
tudósok eddig is értékes részletkutatásokat végeztek a téren.1 

Mégis joggal mondja C. MOHLBERG O. S. B., hogy „nagyon érde
mes volna a Pray-kódex Sacramentariumát ünneptani (heortho-
logiai) szerkezetében megvizsgálni, hogy látni lehessen, honnét 
származik és merre utal".2 Ez a tanulmány a Pray-kódex ünnep
tani vonásait veszi szemügyre, hogy eldönthesse, honnét erednek 
a vonatkozó részek és milyen irányba terelik a kutatást.3 

A Pray-kódex igazában két (vagy három) nagyobb részből 
áll.4 Az első rész az ú. n. Micrologust foglalja magában a magyar 
püspökök i ioo körül megtartott zsinatának határozataival.5 

Ezek a zsinati határozatok említik a Micrologust és azért úgy 
tekinthetők, mint bevezetés a Micrologushoz a Pray-kódexben. 
A második részhez tartozik a Nagy Sacramentarium (S/i) és 

1 V. ö.: KNAUZ: Kórtan. Budapest, 1876. 117., 130—289. 
2 C. MOHLBERG O. S. B.: „Das älteste Sakramentar Ungarns und eine 

wiedergefundene Micrologus-Handschrift", Ephemerides Liturgicae, 1927. 68. 
V. ö.: J O S E P H DANKÓ: „Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé", Buda
pestini 1892. 115.: „At vero ut de aetate et argumento Codicis rite iudicari 
queat, plures solvendae forent quaestiones. Prima est de Kaiendario, quod 
palaeographice et hagiographice diligentissime examinandum foret." 

3 Legutóbb főleg Leroquais (Les Sacramentaires et les Missels manuscrits 
des bibliothèques publiques de France, Paris, 1924, XXVI—XXX.) mutatott 
rá a Sanctorale fontosságára a liturgikus kéziratok lelőhelyének meghatáro
zásánál. V. ö.: GABRIEL ASZTRIK: A középkori kéziratok identifikációja és 
lokalizációja (Comment identifier et localiser les manuscrits liturgiques et 
universitaires du Moyen-âge), Budapest, 1937. Kny. a Magyar Könyvszemle, 
1937. IV. sz.-ból. 

4 ZALÁN M E N Y H É R T : „A Pray-Kódex forrásaihoz", Magyar Könyv
szemle, 1926, 277. 

5 V. ö.: BATTHYÁNY: Leges Ecclesiasticae Hungáriáé. Tom. IL Claudio-
poli 1827, 130—196. 
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egy kisebb, függelékszerű Sacramentarium (S/2); ezekhez járul
nak a nagy Naptár (K), időszámító (komputisztikus) táblázatok, 
a Csízió (Cisiojanus = C), az évkönyv és egyéb részletek.1 

A Pray-kódexnek ebben a második részében hatféle szent
névsor van; ezeket kell vizsgálat tárgyává tenni és összehasonlítani. 

Az első névsort a Csízió, a másodikat a S/i, a harmadikat 
a S/2, a negyediket a nagy Naptár, az ötödiket a mozgó ünnepek 
kiszámítására szolgáló egyik táblázat, a hatodikat a szerencsét
len napok jegyzéke adja. 

Elöljáróban összehasonlító táblázatban szemléltetjük a Pray-
kódex négy nagyobb szentnévsorát: a C, S/i, S/2, K-t. A cursive 
szedett nevek a Naptárban pirosbetűsek, a zárójelek közé tettek 
pedig későbbi beírások. Az utolsó rovat betűi azt a réteget jelö
lik, melyhez a vonatkozó szentek tartoznak: 

R = római (gregorianus-gelasianus) réteg2 

M =5= vértanú (mártír) réteg, 
B = bencés réteg, 
F = frank réteg, 
G — német (germán) réteg, 
H = magyar réteg, 
0 = keleti réteg. 

R/B vagy R/F jelzés azt akarja mondani, hogy a vonatkozó 
ünnep megvolt ugyan a XI . század folyamán Rómában, de ere
detileg a B. vagy F.-réteghez tartozik. 

Azon szentek hovatartozását, kiknél semmi jelzés nem áll, 
még nem tudtam megállapítani, sem ünnepük eredetét megtalálni. 

Ahol az utolsó rovat betűi felett csillag áll, az azért van, 
mert az illető ünnep, ha nem is pontosan azon a napon, mar 
megtalálható a Sacramentarium Ratoldiban (Corbie. X. század). 

1 V. ö.: D R . KNIEWALD, K A R L : Inhalt, Datierung und Bedeutung des 
Pray-Kodex. 

2 Sanctorale római rétegére vonatkozólag a XII . szd. végéig, v. ö.: 
I. SCHUSTER bíboros: „Sanctae Romanae Ecclesiae Feriale", Liber Sacramen-
torum, Torino—Roma, 1924, VI, 51—$7; 1925, VII , 23—31; 1927, VIII , 
43—$3. LEROQUAIS: Les Sacramentaires et les Missels manuscrits des biblio
thèques publiques de France I. Paris, 1924, XLIV—XLVL CABROL: Les fêtes 
chrétiennes, Dictionnaire d'Archéologie et de Liturgie (A L), Paris, 1922, 
V/ i , 1403—1452. 
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Ianuarius. 

C S/ i \ S/2 K Réteg 

I . Circumcisio In octauis dni Circumcisio dni R1 

2 . (Octaua sancti 
Stephani 

Octaua S. Stephani F 

3- Octaua S. Johannis F 
4- Octaua S. Innocentum F 
î- Symeonis m. B* 

Vigilia epiphanie Uigilia Epiphan. dni. R 
6. Epiphania In die sancto Epiphania dni R* 
7- Isidorii 

Ualentini mr. 
2 

M 
8. (Juliani et Basi- Juliani mr. et Basilisse 

lissa) coniugis eius M* 
9- Jocundi 

Quintini 
Saturnini 

M 
F 
M 

IO. Pauli primi heremite B* 
i i . Eductio dni de egipto 3 * 

1 2 . Archadi ep. M* 
13- Octavaepiph. Oct. epiphanie Octava epiphanie 

Hilarii ep. 
Felicis er. in pincis 

R* 
F* 

14. Felicis Felicis 

Octava epiphanie 
Hilarii ep. 
Felicis er. in pincis R* 

15- Mauri abbatis B/F* 
16. Marcelli Marcelli Marcelli pp. R* 
1 7 . Antonii mon. 

Sulpicii cf. 
B* 
F* 

18. Prisce Prisce Prisce v. R* 
19- Marii et Marthe Marii et Marthe R* 
2 0 . Fabiani et 

Seb. 
Fabiani 

Sebastiani 

Fabiani et Seb. mr. R* 

R 
2 1 . Agnetis Agnetis Agnetis v. et. mr. R* 
2 2 . Uincenti Vincenci Vincencii diac. et. m. R* 
23. Emerenciane v. R* 
24. Thimothei Thimothei Thimothei dise. s. P. O 
25. Pauli conv. Conuersio S. 

Pauli 
Conuersio S. Pauli R* 

Preiecti Preiecti mr. R/F* 
26. Policarpi presb. R* 
2 7 - Johannis chrisost. 

Paule sanctissime uidue 
R* 
O 

28. Agnetis secundo Oct. et. Nat . S. Agnetis 
de nat. v. secundo R* 

29. Valeri epi et cf. F* 
30. Sirene v. 4 

3i- Aldegunde v. B/F* 

1 * 
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Februarius. 
a, 

2 
c S/ i S/2 K Réteg 

I . Brigidé Brigidé Brigidé v. B* 
2 . Purificatio Purificatio s. M. Ypapanti dni. 

Purificatio S. M. 
R* 
R 

3- Blasii Blasii Blasii ep. et mr. R 
4- Eulalie v. M 
S- Agathe Agathe mr, Agathe v. et mr. R* 
6. Vedasti cf. Vedasti et Amandi e. F* 
7- Auguli e. M 
8. Julii ep. CR) 

Helene regine Helene regine F 
9- Altonis cf. B 

IO. Scholastice Scholastice Scholastice v. R/B* 
Sotheris v. Sotheris v. R* 

i i . Eufraxie v. B 
1 2 . Rome: Zotici. R* 
13- Stephani e. p * 
14. Valentini Valentini Valentini R* 

Valentis, Vitális, Vitális. Zenonis R* 
Felicule, 
Zenonis 

15- Faustini et Jovite m. M 
16. Juliane Jvliane Jvliane v. R* 
17. Polochromi e. et m. 

Leandri e. 
M 
1 

18. Simeonis epi F 
19. Gabini presb. M 
2 0 . LXXVIIII m. M 
2 1 . Hilarii e. 2 

2 2 . Kathedra 
S. P. 

Kathedra S. P. Kathedra S. Petri R* 

23- Ss. mrm. LXXII . M 
24. Mathie Mathie apli. Mathye apli. 

^Translatio S. Geradi) 
B/F* 
H 

2J- Walpurge v. Walpurge v. B 
26. Alexandri e. 

Felicis cum sociis suis 
O 
M 

27- Leandri e. 
Juliani mr. 

B 
M 

28. Romani abb. B 



A PRAY-KÓDEX SANCTORALE-JA 

Martius» 

z C S/ i S/2 K Réteg 

I . Donati mr. 
Simplicis pp. 

M* 
F 

2 . Simplicii pp. 
Lucii epi. 

(R) 
M* 

3- Fortunati, Marini mr. M 
A- Adriani R 
5- Lucini pp. et mr. R 
6. Quiriaci mr. 

Victoris et Victoriani mr-
M/F 
V I * 

7- Perp. et Fel. Perpétue et 
Felicitatis 

Perpétue et Felicitatis R* 

8. Poncii diac. et mr. M 
9- Passió xl militum 

Candidi mr. 
R* 
M 

10 . Atalle cf. B 
i i . Gorgoni mr. et xl mr. M 
1 2 . Gregorii Gregorii pp. Gregorii pp. R* 
13- Macedonii presb. M 
14. Pétri mr. M 
15- Matrone mr. 

Longini mr. 
M 
M 

16. Ciriaci, Largi et Sma-
ragdi M 

17. Gertrudis Gerdrudis v. 
Pancratii mr. 

B 
1* 

18. Alexandri e. et mr. M 
19. (B. Joseph 

prophète) 
S. Joseph in bethleem. 
Johannis abbatis 

O 
O 
B 

2 0 Gumberthi e. B* 
2 1 . Benedicti abb. Benedicti abb. Conuersio S. Benedicti R/B* 
2 2 . Pauli epi. F 
23- In bretann a: A. Albini M/2 

24. Quirini m. R 
*î- Marie 

Annuntiatio 
Annunciacio 

S. M. 
Annunciacio S. Marie. R* 

26. Castuli m. R 
2 7 . Rcsurrectio d. F/O 
28. Prisci Malci cf. M 
29. s Eustasii ab 3. 

Gregorii Nazanzeni. 
B 
O/ 3 

30. Quirini mr. • M 
31- Balbine v. M 



6 KNIEWALD KÁROLY 

Április» 
Q< 
ni C S/i S / 2 K Réteg 

I . Agapiti m. 
Uenancii e. et m. 

M/1 

M 
2 . Niceti epi. F 
3- Benigni mr. M 
4- Ambrosii Ambrosi epi. et mr. 2 * 

5- Marciani cum sociis M/8 

6. Six ti, Justini episco-
porum 

Marine v. 

M 

4 

7- Timothei mr. M 
8. Celestini pp. 

Perpetui epi. 
(R) 
F 

9- Marie egiptiace. O* 
IO. Ezechielis prophète O 
i i . Leonis cf. Leonis pp. R* 
1 2 . Jvlii pp. 

Zenonis epi. 
(R)* 
M 

IS - Eufemie virg. Eufemie v. et mr. R* 
1 4 . Tiburcii et 

Valeriani 
Tiburcci et 

Valeriani 
Tiburcii et Valeriani R* 

15- Helene regine F 
l 6 . Calixti mr. M 
1 7 . Petri diaconi M 
l 8 . Eleuterii mr. M 
19- Rufi mr. 

Leonis pp. 
M 
F 

2 0 . Senesii mr. 
Victoris pp. 

M 
M 

2 1 . Simeonis epi. et mr. M 
2 2 . Gaii pp. R 
2 3 - Adalberti Adalberti Adalberti 

Agapiti m. 
H 
M 

2 4 . Georgii Georgii Georgii m. et Adalberti 
e. et m. 

R*/H 

2 5 - Marci Marci Marci ev. Letania maior R* 
2 6 . Anacleti pp. 

Marcellini pp. et mr. 
M 
M 

2 7 . Anastasii pp. (R)* 
2 8 . Vitális Vitális Vitális mr. 

Theodore v. 
R* 
M 

2 9 . Secundini epi. M 
3 0 Quintini e. B/5 



A PRAY-KÓDEX SANCTORALE-JA 

Maius* 
a, 
rt C S/ i S/2 K Réteg 

i . Philippi et Philippi et Jacobi 
Jacobi Philippi et Jacobi 

Walpurge v. 
Sigismundi r. 

R* 
B 
B 

2 . Athanasi ep. et cf. O 
3- Inventio s. Inuencio s. crucis Inuencio s. crucis R* 

crucis AlexandriE.etT. Alexandri e. E. et T. R* 
4- Floriani Floriani mr. Nat . S. Floriani mr. M/B 
5- Floriani Ascensio dni. F/O* 

Gotthardi Gotthardi Gotthardi epi. 
Hilarii 

B 
F 

6. Joh. a. p. 1. Joh. a. p. 1. Joh. apli. ante p. 1. R* 
7- Juuenalis Juvenalis m. R/1 

8. Victoris Victoris m. 
Aduentus S. Michaelis 

M 
R* 

9- Nicolai B 
Translatio Gregorii e. O 

Macharii abb. B 
IO. Epimachi Gordiani et Gordiani et Epimachi R 
i i . Epimachi Mamerti epi. F* 
1 2 . Nerei Nerei. Ach. Pan. Nerei,Achillei,Pancr.mr. R* 

«v Marie ad mart. Marie ad martires R* 
Gengulfi mr. Gengulfi mr. F 

DescoMaiolo (Maioli abbatii) B 
Seruatii abbate (Seruatii) F* 

14 Bachumii abb. B* 
Bonifaci mr. Bonifacii mr. R 

15- Sophie 
Aduentus sancti Sp. 

(R) 
F /O* 

16. Peregrini mr. 
Eunfemie v. 

F 
M 

17- Timothei apli. O 
18. Marcii pp. 2 

19- (Potenciane v.) Potenciane v. R 
2 0 . Basille v. M 
2 1 . Valentis mr. F 
2 2 . Casti et Emulii 

Helene r. 
M 
F 

23- Desiderii epi. F * 
24. Donaciani et Rogac. mr. 

(Translatio s. Domi. cf. 
F 
B 

2J. Urbani Urbani mr. Urbani pp. et mr. R* 
26. Augustini anglorumepi. 

Prisci m. 
B 
F* 

27- Jvlii mr. M 
l 8 . Germani cf. 

Johannis pp. 
F* 
(R)* 

29. Maximini epi. F* 
30. Felicis pp. 

Canti C. C. 
(Transi, dextere S. St r.) 

(R) 
M 
H 

3i- Cantii Canti. 
Cantianillae 

Petronille 
M 
R* 



KNIE WALD KAROLY 

Iunius. 

c S/r S/2 K Réteg 

I . Nicomedis Nicomedis Nicomedis mr. R* 
Marcellini et Simeonis mon. B 

2 . Marcellini Petri Marcellini et Petri 
(Erasmi mr.) 

R* 
R* 

3 Quirini epi M* 

1: Zotici et Eutici M/ 1 

1: Bonifacii Bonifacii et sociorum 
eius B* 

6. Amancii e. F/ 2 

7- Pauli epi. M 
8. Medardi Medardi e. F* 
9- Primi Primi et Feliciani Primi et Feliciani m. R* 

3 
IO. 
i i . Barnabe Barnabe apli. Barnabe apl. R* 
1 2 . Cirini Basilidis C. N . Basilidis, Cirini, N . et N . R* 
*3- Felicule v. M 
14- Bavilii e. 

Helye proph. 
O 
O 

!5- Viti et Mo- Viti, Modesti Viti, Modesti mr. et 
desti et Cresc. Crescentie v. R* 

i 6 . Translatio S. Quirini 
mr. 

Aurei et Justine 
(Cilici et Julitte) 

B 
G 
M* 

17. Rome: scorum cclxii m. M 
i 8 . Marci et 

Marcelliani 
Marci et Mar

celliani 
Marci et Marcelliani R* 

1 9 . Geruasii et 
Protasii 

Geruasi, Protasi Geruasii et Prothasii m. R* 

2 0 . Pauli ep. M 
2r. Albani (Albani) Albani m. 

Demetrie v. 
G 
M 

2 2 . Albani m. M 
Jacobi alphei Jacobi apli. fr. dni. O 

fr. dni. 
23- Vigilia S. J.Bapt. Vigilia S. J. Bapt. 

(Regine v.) 
R* 
M 

24- Nat. S. J. 
Bapt. 

Nat . S. J. Bapt. Nat. S. J. Bapt. R* 

25- Gallicani mr. M 
26. Johannis et 

Pauli 
Johannis et Pauli Johannis et Pauli R* 

Maxencii (Maxencii conf.) B 
27- Ladislai S. Ladizlai regis conf. Eleuacio S. Ladizlai regis H 
28. Leonis pp. Leonis pp. R* 

Vigilia Vigilia R* 
29. Petri et Pauli In die app. Petri 

et P. 
Petri et Pauli aposto-

lorum. 
R* 

30. Commem S. Memoria S.Pauli Marcialis Commemoratio S. Pauli R* 
Pauli conf. ap. Marcialis epi. F* 
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ïulius. 

n 

z 
C S/i S/2 K Réteg 

I . Oct. S. J. Octaua S. J. Octaua S. Joann. Bapt. R* 
Bapt. Bapt. Fidei, Spei et Charitatis M 

2 . Proc. et Mart. Processi et Mart. Processi et Martiniani R* 
3- Translatio S. Thome ap. O* 
4- Odolrici 

Translacio S. 
Vdalrici cf. 
Translacio S. Martini 

G/1 

Martini epi. p * 
S- Dominici m. M/2 

6. Octava ap. Octaua ap. P. et P. Octaua apostolorum R* 
P. et P. Goaris cf. B* 

7- Villibaldi cf. Willibaldi cf. B 
8. Quiliani Kyliani Soc. Kyliani soc. Kyliani sociorumque 

eius eius G/3 

9- Brictionis cf. M/4 

IO. Septem frat. VII frat. fil. Fel. Septem fratrum fil. Fel. R* 
i l . Benedicti tr. Tr. S. Benedicti Translacio S. Benedicti 

Danielis prophète 
F/B* 
O/ 5 

1 2 . Fortunati e. 
Arnulfi m. 
Ermagore cf. 

M 
F 
M 

13- Margarete Margarete Margarete v. et m. M/6 

14. Foce epi. 
Cassiani mr. 

M 
M 

i f - Divisio apost. Diuisio apost. Diuisio apostolorum O 
16. Hilarini m. M/B 
17 . Alexii Alexii cf. Alexii cf. Alexii cf. 

(et Andrée Benedicti mr.) 
H/B 
H 

18. Arnulfi 
Oct. S. Benedicti Octausa S. Benedicti 

VII. Germanorum 
F/B 
R 

19 . Arseni monachi B 
2 0 . Helye prophète Helie prophète O 
2 1 . Praxedis Praxedis v. Praxedis v. R* 

Feliciani mr. Feliciani mr. F 
2 2 . Mar. Magd. Marie Magdalene Marie Magdalene R* 
23 Apollinaris Apollinaris Apollinaris R* 
24. Cris/tine/ Cristine u. VigiliaChris- Cristine v. R* 

tophori Vigilia S. Jacobi ap. R 
2S Jacobi Jacobi apli Natalis. eiusdem fratris 

Johanis R* 
Xpofori S. Christo- Xpofori m. R* 

26. Anne phori Gerardi e. et m. H/B 
27- VII dorm. De VII dorm. VII dormiencium R* 
28. Pantaleonis Pantaleonis Pantaleonis Pantaleonis M 

Nazarii et Celsi Nazarii et Nazarii et Celsi R* 
29. Simplicii Felicis, Simplicii Celsi Felicis, Simplicii, R* 

Faustini et Faustini et B. R* 
Beatricis 

30. Abdon et S. Abdon et Sennen Abdon et Sennes m. R* 
31- Germani Germani cf. Germani cf. Germani epi et cf. 

Tertullini m. 
F* 
M 



KNIEWALD KÁROLY 

Augustus* 
a, 

z C S/i S / 2 K Réteg 

I . Petri ad Ad uincula S. P. Ad uincula S. Petri R* 
uincula Vllmachablorum VII. machabeorum R* 

2 . Stephani p. Stephani m. p. Stephani pp. et m. R* 
3- Step. pm. Inv. Steph. Nie. Gam. Gamalielis cum soeiis R* 
4- Justini epi. Jvstini presbiteri R* 
S- Osvaldi regis Osvaldi regis et m. 

(S. Dominici cf. de 
ord. pr.) 

M* 
B 

6. Sixti Sixti, Felicissimi Sixti pp., Felicissimi, 
Agapiti 

R* 

Transfiguratio d. Transfiguratio dni F/O*' 
7- Donati epi. Donati ep. R* 

Affre Affre m. Affre v. G 
8. Ciriaci Cyriaci mr. Cyriaci et Secundi et 

aliorum 
R* 

9- Romani m. R* 
Vigilia Laurencii Vigilia S. Laurencii m. R 

IO. Laurencii Laurencii Laurencii diac. et mr. R* 
i i . Tiburcii Tyburcii Tyburcii m. R* 

Radegunde Radegunde v. F / 1 

1 2 . Epuli m. 
Sulpicii m. 

R 
F 

13- Ipolliti Hypoliti Ypoliti m. cum soeiis R* 
1 4 . Eusebii Eusebii Eusebii cf. R* 

Vigilia s. Marie Vigilia S. Vigilia R 
15- Assumptio S. Marie Marie Assumptio S. Marie v. R* 

B. M. Assumptio et Transitas S. Stephani H 
16. Arnulfi cf. Arnulfi ep. F* 
17 . Octaua S. Laur. Octaua S. Laurencii R* 
18 . Agapiti Agapiti Agapiti m. R* 
19- Magni Magni Magni m. R* 
2 0 . Step, regis Regis Stephani Stephani regis cf. 

Samuelis prophète 
TtransitHS S. Stephani 

H 
O* 
H 

2 1 . Priuati ep. et m. M 
2 2 . Octaua S. Marie R 

Timothei Timothei et Tymothei et Symph. R* 
•i3- Symphoriani Uigilia R 
2 4 . Bartolomei Bartolomei Bartholomei apli R* 
25 - Genesii Genesii m. 

Titi diseipuli S. Pauli 
M* 
O 

26 . Nerei et Abundi m. M 
27 . Rufi Rufi Rufi m. R* 

Pelagii Pelagii m. F 
tS; Augustini Augustini Augustini epi. R* 

Hermetis Hermetis m. R* 
*9- Decollatio Decollatio S.J.B. Decollatio S. I. Bapt. R* 

S. J. B. Sabine Sabine v. R* 
3 0 . Felicis et Felicis et Adaucti Felicis et Adaucti m. R* 
J«« Adaucti Paulini epi et cf. F* 
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September* 
a, n 

z 
c S/ i S/2 K Réteg 

I . Egidii Egidii abbatis Egidii abbatis R/B 
Prisci Prisci m. 

Verene v. 
R* 
B 

2 . Justini epi et cf. 
Nonnosi diaconi 
Henrici cf. deposicio sei 

F, 
B 
H 

3- Anthonini m. M 
4 Marcelli m. 

Moysi serui dei 
F* 
O* 

5- Victorini cum soeiis M 
6. Magni cf. 

Zacharie prophète 
B 
O* 

7- Regine v. F* 
8. Nativitas S. Natiuitas S. M. Natiuitas S. Marie R* 

Marie Adriani m. 
Corbiniani 

Adriani m. R* 

9- Gorgonii Gorgonii Gorgonii m. R* 
1 0 . Hilarii pp. (R) 
i i . Proti et Proti et Iacincthi Proti et Iacincti. R* 

Iacincti Felicis et Régule m. M 
1 2 . Saluii epi. 

Vincencii cf. 
B 
B 

13- • Philippi e. et m. 
VII Dormiencium 

M 
M 

14. Exaltatio s. Exaltacio se crucis Exaltacio s. crucis R* 
crucis Cornelii et Cip. Corneli et Cipriani m. R* 

!î- Nicomedis Nicodemis mr. Nicomedis m. R* 
l 6 . Eufemie Eufemie, Lucii 

et Geminiani 
Eufemie v, Lucü et 

Geminiani m. 
R* 

I7. Lamberti Lamb. ep. et m. Lamberti epi et m. F* 
l 8 . Florencii m. F 
1 9 . Jan .ep .e t m. Januarii epi. 

Eustachi m. et uxoris 
R 
R 

2 0 . filiorum eius 
Fauste v. M 

Vigília S. Mat. Vigilia S. Mathei R* 
2 1 . Matthei Mathei Mathei apli et ev. R* 
2 2 . Mauritii Mauricii Mauricii c. f. R* 

Emmerammi Emmerammi e. et m. G 
Luutrudis Luutrudis v. F 

2 3- Tecle v. R* 
24. Joh. Bapt. Conc. Conc. Joh. Baptiste O* 

Gerardi Gerardi Gerardi Passió (Depo-
sitio) 

H 

Ruthberti Ruthberti cf. B 
2S- Cleophe apli O 
26. 
27- Damiani Cosme et Dam. 

Cypriani m. Cipriani et Iulitte v. 
Cosme et Damiani m. 

R* 
R* 

28. Wenceslai Wencezlay 
Vigilia S. Mich . 1 

Wencezlai ducis et m. M 

2 9 . Michaelis Ded.Bas.S.M- | Memoria S. Michaelis R* 
30. Jeronimi Jeronimi presb. Jeronimi presbiteriét cf. R* 
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October* 

z C S/ i S/2 K Réteg 

I . Remigii Remigii Remigii R/F* 
Germani, Vedas. Germani,Vedasti ep. 1 /a F* 

2 . Leodegarii sa- Leodari epi et m. F* 
3- cerdotis Sulpicii et Seruiliani 

Gai m. 
M 
M 

4- Crispi m. M 
(S. Franc.) (Beatissimi Francisci cf.) BR 

S- Placidi et Eutici m. M 
6. 

In oct. S. Mich.1* 
scorum Patriar. 

Marcelli m. 

Festiuitas S. Patriarcha-

M 

A. Ysac et Iacob rum Abraham I. et I. O 
7- Marci (Marci pp. Mar- Marci pp. Apulei, Sergi 

celli et Apulei et Bachi m. 
Wolfkangi epi. 

R* 
B 

8. Pélagie M 
9- Dionysii Dionisii m. Dionisi, Rus. et Eleut.m. R/F* 

Domni (Domni) M 
TO. Gereonis Gereonis Gereonis cum sociis G 
I I . Andronici2 2 

Inuencio corporis Inuencio corp. S. Step.r. H 
1 2 S. Stephani régis Honeste u. 

IUI millia coronatorum 
3 

M 
13- Coiomanni m. 

Faustini m. 
M 
M 

I 4 . Calixti Calisti pp. Calisti pp. 
Atanasii epi. 

R* 
O 

iS Fortunati m. 
Aurelie u. 

F 
M 

16. Galli Galli Galli cf. B 
Transi. S. Sigism. Sigismundi ? Sigismundi régis F 

I " . Neronis cf. M 
18. Luce Luce eu. Luce evangeliste R* 
1 9 Ianuarii soci. que eius 

Beroniei et Pélagie 
M 
M 

2 0 . Feliciani 
Caprasii m. 

F 
F 

2 1 XI. mill. virg. XI . mill. uirgi- XI mill. uirginum R* 
num Hilarionis m. on. B* 

2 2 . Severi Seueri epi et cf. 
Philippi et Eusebi m. 

G/4 

M 
23 Severini Seuerini archiepi. F 
24. Felicis cum sociis M 
2 S . CrispinietCr. Crisp. et Crispiniani m. F* 
26. Demetrii Demetri Demetri m. F 

Vedasti et Aman. Vedasti et Amandi F* 
2 7 . Vigilia Symonis Vigilia apostolorum R* 
28. Simonis Simonis et Juda Simonis et Jude aplorum R* 
29- Narcissi epi. O 
30. CCXX mm. M 
3i- Quentini Quintini mr. Quintini mr. F* 

(Wolfkangi6) Wolfkangi9 Wolfkangi e. B 
Vigilia Uigilia 00. scorum. R 
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November* 
OH 

ri C S/i S/2 K Réteg 

I . Omnium Omnium sanc Festiuitas omnium R* 
sanctorum torum sco rum 

Cesarii Cesarii m. R 
1. Eustachii cum Eustachii cum sociis M 

sociis Recordatiodejunctorum B 
î Germani m. 

Pirminii abbatis 
M 
B 

1 Amancii e. et cf. F*/ 1 

>• Henrici Henrici cf. Henrici ducis et cf. 
(eleuacio) 

H 

6. Adaib. transi. 
Scorum X martyrum 
(Leonardi pretiosi cf.) 

H/B 
M 
B 

7. Willibrordi Willibrordi epi. 
Erculiani 

B* 
M 

Willechadi Willechadi cf. ß 
8. Octaua omnium scorum R 

IV corona- IHIcoronatorum Severi. Seve- IV coronatorum R*/2 

torum riani Car- Claudi N. M*/2 

9 Theodori Theodori m. pofori, Theodori m. R* 
10. Nicostrati2 Martini pp. R 
I l , Martini Martini epi. cf. Martini epi. R/F* 

Menne m. Menne m. R* 
1 2 , Arsatii e. 

Benedicti cum sociis 
3 
4 

13 Brictii Brictii cf. Briccij epi. et cf. F* 
14. Clementini m. M 
M Felicis cum X X X soc. M 
16 Othmari Othmari abb. Othmari abb. B 
17 Aniani pontificis Aniani epi. Aniani epi. p* 

Gregori pape (Gregorii pp) 
Florini cf. 

R/5 

B 
1 8 . Octaua S. Marti. Octaua S. Martini e. F 
1 9 . Maximini presbiteri 

(S. Elisabet uidue) 
M 
H 

2 0 . Potenciani. e. 6 

2 1 . Columbani Columbani abbatis B 
abbatis Representacio S. Marie O 

2 2 . Cecilie Cecilie Cecilie V. R* 
23- Clementis Clementis Clementis pp. R* 

Felicitatis Felicitatis v. R* 
24. Chisogoni Chrisogoni Chrisogoni m. R* 
2S- Pétri epi. et m. M 

Catherine Catherine v. Katherine v. R 
26. Lini pp. M 
27- Vitális et Agricole et Vitális m. M/7 

28. Agricole Rufi m. M/8 

29. Saturnini Saturnini, C. M. Saturnini, Chrisanti 
Mauri, Darie. R* 

Vigília Andrée Uigilia R 
30. Andrée In die sco Andrée Natalis Sei Andrée apli. R* 
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December, 
eu 
ru C S/ i S/ 2 K Réteg 

i . Longini m. 
Candide v. 

M 
M 

2 . Veri et Securi M 
3 Claudi et soc. 

Soli cf. 
M 
B 

4- Barbare Barbare Barbare v. R 
5. Niceti epi. et cf. 

Dalmaci e. et m. 
F 
M 

6. Nicolai Nicolai Nicholai epi. et cf. R 
7- Octaua S. Andrée 

Agazonis m. 
R 
M 

8. Zenonis cf. M 
Conc. S. (Concepcio S. Conceptio S, Marie v. FO 

Marie Marie) 
9- Leucadie v. M 

IO. Eulalie v. 
Melciadis m. 

M* 
M 

i i . Damasi Damasii pp. Damasi pp. R* 
1 2 . Ermogenis m. M 
*3- Lucie Lucie v. Lucie v R* 
14. Nichasi e. et cf. F* 
!$• Valeriani e. et M/' 
l 6 . Ananie, Azarie, Misael O 
17- Ignacii e. et m. M 

Beati Lazari Beati Lazari F 
18. Rufi et Zosimi m. 

Wnebaldi abbatis. 
M 
B 

19. Nemesii m. M 
2 0 . Anastasii epi. 

Uigilia 
O 
R 

2 1 . Thome Thome a. Natalis S. Thome apli. R* 
2 2 . Scorum X X X m. M 
23- Eugénie v. M 
24. Vigilia Nat . dni. n. i. X. R* 
*i- Nativitas Dni Natalis dni Natiuitas dni. n. 1. X. 

Anastasie v. 
R* 
R* 

26 Stephani Stephani 
prothom. 

Stephani prothom. R* 

2 7 - Johannis Johannis ev. Johannis ev. R* 
28. Pueri 

innocentes 
Sanctorum 

innocentum 
Sanctorum Innocentum R* 

29- Thome Thome epi. et m. Thome epi. ac m. 
David régis et prophète 

M 
O 

30. Sabini epi. F 
31- Silvestri Siluestri cf. Siluestri pp . R* 

atque p. Columbe v. B/F* 
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JEGYZETEK A N A P T Á R H O Z , 
Januarius . 

1 Sacramentarium Ratoldi, Corbie, X. szd.: „Octavae domini." (Delisle: 
Memoire sur d'anciens Sacramentaires, Mémoires de l'Institut des Inscriptions, 
XXXII . Paris, 1886. I. 345.) 

2 Usuardi Martyrol. (Camberien): monasterii S. Mariae: Sancti Isidori 
episcopi. A koptoknál I. 9-én: Commemoratio s. Isidori episcopi et confessons 
Nitriensis. (Nilles, o. c. II . 714.) Kalendárium Stabulense-ben P L 138, 1193. 
és a Kalendárium Verdinense-ben P L 138, 1193.: „S. Isidori episcopi et con
fessons." (Stab: „In Thracia".) 

3 A Martyrologium Notkeri (P L 131, 1034.) mondja: „III . Id. Ja-
n u a r i i . . . Eductio Domini de Aegypto, quae secundum alios VIL Idus lan.. 
secundum quosdam Nonis lan. celebratur." Nonis lanuarii, ez a Vízkereszt 
vigiliája volna, még ma is úgy kezdődik Evangéliuma „Defuncto Herode", 
mely az: eductio de Aegypto-ról szól. 

4 A koptoknál I. 30-án: Martyrium trium virginum Fidei, Spei et Cari-
tatis, earumque matris Sophiae (Nilles, Kalend. utr. eccl. 1896, II . 714): 
Salonae: Agapis, Chionia, (s) Irene, sorores et martyres Aquileinses (Far-
latti, Illyricum sacrum III . 425; Nilles, o. c. I. 139) 

Fcbruar ius . 
1 Sevilla-i érsek. ( | 600/1.)? 
2 Usuardi Martyrolog. (Greven.): „Hilarii papae et martyris." „Non 

fuit Hilarius papa, martyr, nec ad hunc diem, sed ad X. Septembris spectat." 
(P L 123, 784.) 

M a r t i u s . 
1 Valószínűleg elírás. Patricii helyett Kalendárium Stabulense P L 138, 

1195.: „In Scotia S. Pancratii". Ugyanúgy Martyrolog. Antissiod. P L 138, 
1218. Sacramentarium Ratoldi: „In Hybernia, natale sancti Patrici episcopi." 

2 Albinus római vértanú, akit gyakran összetévesztenek Albanus-szal, 
az első angol vértanúval. 

3 Sacramentarium Ratoldi: „Romae ordinatio sancti Gregorii papae." 

Ápri l i s . 
1 Agapis vértanú. Usuardnál, IV. 3-án és a Martyrolog. Antissiod. 

P L 138, 1221. Rabanusnál, IV. i-én. 
2 Szt. Ambrus halála napja. XII . 7, püspök szentelése napja. 

3 Martyrolog. Antissiod. P L 138, 1221.: „Apud Aegyptium.. . Nicha-
noris, et Apollonii, et Martianae . . ." V. ö. Usuard. 

4 Marina szűz. (Usuardi Martyrol. Bruxel. 5. IV. és Martyrol. Antissiod 
P L 138, 1221.) 

5 írás- vagy olvasáshiba által Szt. Quirinus-ból Szt. Quintinus lett. Szt. 
Quirinus ereklyéinek Neussba való átviteléről van szó (1150-ben.): Nusiae 
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super litus Rheni, territorio Coloniensi, translatio sancti Quirini tribuni et 
martyris. Cujus venerabile corpus nobilis ac religiosa Domina Gepa abbatissa 
a summo pontifice postulatum de Roma ad civitatem suam Nussiam trans-
tulit et in suum monasterium honorifice collocavit." (Usuardi Martyrol. Lub. 
Col.; Greven.; Molan. etc.); Sacramentarium Ratoldi: „Romae, natalis sancti 
Quirini episcopi." 

M a i u s . 
1 Más helyeken május 3-án. Szt. Iuvenalis, Narni püspöke, (f 376.) az 

S/i szerint: confessor et pontifex. Belisar tiszteletére kolostort épített. III. 
Jenő újra szentelte narni-i templomát. 

2 Usuardi Martyrolog. Greven: „Marci, ep. et m." 

Iunius . 
1 Usuardi Martyrolog: „in civitate Niveduno" (Nevidunum, Nyon?). 
2 Usuardi Martyrolog: „in civitate Niveduno". XI. 4-én K. megint 

Amancius püspököt említi és egy Corbie-i naptárban (Delisle o. c. I. 358.) 
4. X L : „Redonis, sancti Amantii episcopi", míg Usuardnál ez áll: „in Galliis, 
civitate Rotenus." Rennes, Bretagne-ban. 

3 A K-ban itt törlés van. Ez az egyetlen nap a K-ban, melyre nem esik 
ünnep. 

Iu l ius . 
1 Ulrik, augsburg-i püspök. St. Gallen-ban nevelték; f 973; szentté 

avatták: 993-ban. (V. ö. Usuardi Martyrol. Rosweyd., Ultrajecten. Bruxellen. 
Molan.). 

2 Lehet, hogy Domitius vagy Domitianus, szír vértanú. V. ö. Martyro
log. Antissiod. P L 138, 1233. 

3 Sacramentarium Ratoldi, Corbie, I II . 26-án: „Albiniaco monasterio, 
depositio sancti Chilliani, confessons." 

4 Püspök és vértanú: civitate Martula. V. ö. Martyrolog. Antissiod. P 
L 138, 1233. 

5 Sacramentarium Ratoldi, Corbie, Julius 21-én. 
8 Rómában VII . 20-án a görögöknél és sok francia Sacramentariumban 

VII . 13-án. 
7 Leroquais, i. m.-ben csak két reímsi Sacramentariumban van Szt. Kris

tófnak vigiliája, az egyik XI . szdi (most Laon-ban), I. 130, 1., a másik XII . 
szdi (Saint-Remi), I. 362. 1. 

A u g u s t u s . 
1 Sacramentarium Ratoldi, Corbie, 13. VIII. 13. VIII.: „Pictavis, depo-

sitio sanctae Radegundis regináé." 

October . 
*a Assz. Szt. Ferenc miseimádságai utólagos (1228 után) beírással a 10$. 

fólión vannak. 



A PRAY-KÓDEX SANCTORALE-JA 17 

1 A PK S/i-ának mintájában, nyilván Octava S. Michaelis állt, ennek 
helyét az S/i-ben Ábrahám, Izsák, Jákob miséje foglalta el, így az oktávának 
csak a naptári jelzése, azaz helye maradt meg. 

2 Zalán (Magyar Könyvszemle, 1926, 268.) így olvassa: Andronicus. 
A C-ben ez van: ar. te. q. A szokásos C-szöveg így hangzik: Arteque (Grote-
hend, Grundriss der Geschichtswissenschaft. I/3, 35.). A görög naptárban 
(Nilles, Kalendárium manuale utriusque ecclesiae 1896, I. 301. Andronicus, 
martyr Anazarbi in Cilicia sub Diocletiano 304. Egyelőre függőben hagyjuk, 
hogy nem Artemiust kell-e olvasni. Martyrolog. Antissiod. P L 138, 1246 
említi Andronicus-t „apud Tharsum metropolim Cilicides". 

3 Knauz szerint: Kortan, 1876, 199. Szt. Honesta PK-en kívül még egy 
XV. sz.-i Missale-ban, (Pozsony) fordul elő, mely állandóan megegyezik a PK 
naptárával. Martyrolog. Antissiod. P L 138, 1346: Hedisti m. 

4 Ravennai püspök. Ereklyéit először Pavia-ba vitték; aztán 1836-ban 
Mainzba, végül Erfurt-ba. 

5. Igazában fogadalmi mise: contra febres. 
6 Vigiliával. ' 

N o v e m b e r . , 

1 Corbie-i naptár (Delisle o. c. I. 398.): „Redonis, sancti Amantii epis-
copi." 

2 Corbie Naptára (u. o.): „Natalis sanctorum Claudii, Nicostrati, 
Symphoriani, Castorii atque Simplicii. Eodem die, quatuor coronatorum, Se-
veri, Severiani, Victoris et Carpophori"; Tournai (u. o. 398.): „Natale 
sanctorum quatuor coronatorum. Claudii Nicostrati, Symphoriani, Castorii, 
Simplicii." Martyrologium: Auxerre, P L 138, 1250.: „Romae natale s. 
martyrum Claudii, Nicostrati, Symphoriani, Castrii, et Simplicii. Ipso die 
iuxta corpora eorum natale sanctorum quatuor coronatorum Severi, Severiani, 
Carpophori et Victorini." V. ö. Durandus, Rat. D. off. VII. 36. 

3 Usuardi Martyrol. Lube.—Col.; Greven III . 31.; „Apud Niceam 
Bithyniae, sancti Arsacii confessoris, ex milite heremitae, qui daemoniacum 
curauit, et daemonem interfecit" (P L 123, 894.) Acharius, Achatius, Acacius, 
Archadius? Martyrol. Antissiod. P L 138, 12 50: „Apud Africam.. . ss. mar
tyrum Archad i i . . . 

4 Benedek és társa; remete és vértanú Magyarországi hittérítők. 
( t 1003O? 

5 Auxerre-i Martyrol., P L 138, 1 2 5 1 . : . . . beati Gregorii neocaesariensis 
episcopi". Corbie (Delisle o. c , I. 359.): „miraculorum factoris". 

8 Pontianus pápa (f 235)? 
7 Vértanú Bolognában; — ünnepe XI. 4-én; a legtöbb francia Sacra-

mentariumban XI . 27-én. 
8 V. ö.: (Ebner, i. m. 284.): XI . 21. G. Columbani abbatis et s. Rufi 

Corbie-i naptár (Delisle I. 394.) : „ . . . et sancti Columbani". 
Magyar Könyvszemle 1939. I. füzet. 2 
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D e c e m b e r . 
1 Afrikai püspök, aki a hitéért sokat szenvedett, ily értelemben: con-

fessor, hitvalló. „Apud Africam natale sancti Valeriani episcopi et confesso
ns" (Martyrologium Antissiod. P L 138, 1255.). 

A PK írója nem ismerte a confessor szónak ezt a jelentését, azért írta: 
c et, mert utána akart érdeklődni; ezt a kétségét azonban nem tudta meg
oldani és így maradt félbe ez a megjelölés. 

Csízió. 

A Csízió római rétegét figyelmen kívül hagyjuk, mert az 
közkincse volt a XII . század végén a keresztény Nyugatnak, 
ezért semmi irányban nem enged következtetni. A Pray-kódex 
Csíziójában van egy magyar (H) réteg 6 szent ünnepével; van 
aztán egy bencés-monasztikus réteg (B) 17 szenttel, van frank 
(F) réteg 13 szenttel, német (G) réteg 6 szenttel és egy vértanú
csoport 8 szenttel, végül egy keleti (O) csoport kibontakozása 
is megfigyelhető. Ehhez 3 szent ünnepe tartozik. 

A magyar (H) csoport bizonyítja, hogy ez a Csízió Magyar
ország számára készült. 

Hozzátartoznak: 
1. IV. 23. Adalberti episcopi et martyris. 
2. VI. 27. Ladislai regis. 
3. VII . 17. Alexii confessons. 
4. VIII . 20. Stephani regis. 
5. IX. 24. Gerardi episcopi et martyris. 
6. XI . j . Henrici ducis. 

Talán ehhez a csoporthoz kell számítanunk még Szt. Adalbert átvitelét 
Gnesenbe (XI. 6). 

A magyar rétegről a Pannonhalmi Szemlében (1939. I. sz.) közölt tanul
mányunk ad bővebb felvilágosítást. 

A B—F—G-csoport összekeveredik, azért a B-csoportból 
kell kiindulnunk. Ezt megokolja az a tény, hogy ez a szentnév
sor egy bencés apátság számára készült. Ezért alapvető a B—F— 
G-csoportban a bencés réteg, melyben a frank-csoport az ural
kodó, de német hatás is látszik rajta. 

Annak a mintának meghatározására, mely szerint ez a 
Csízió készült, a B—F—G-réteg az irányadó, főleg azok a szent
jei, kiket a közhasználatú Csízió nem említ. 
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1. V. 8. Victor. 
2. V. 9. Nicolai translatio. 
3. VIL 27. VIL Dormientes. 
4. X. 20. Felicianus (translatio). 
j . XL 6. Adalberti translatio. 
6. XL 16. Othmarus. 

Szt. Viktort V. 8-án említi LEROQUAIS1 gyűjteményében 
egy vannes-i 1457-ben készült Missale és egy ambrosianus Mise
könyv a XV. századból (III. 146). Felicianus Átvitelét LERO-
QUAis-nál hiába keressük; a többi ünnep XI—XII . századi Mise
könyvekben fordul elő. A Hétalvók-ra v. ö. DURANDUS: Rat. 
div. off. VII. 18. ed. Venetiis. 1589. 293. — A Pray-kódex 
Csíziójának legfontosabb különleges ünnepei: a három Átvitel 
(Translatio). 

A Csízió B-csoportjához tartoznak: 
T. I I . 1. Brigida, kildare-i (Írország) apátnő. 
2. II. 24. Mátyás ap., ereklyéi a trieri apátsági templomban. 
3. I I I . 17. Gertrudis, nivelles-i apátnő. 
4. V. 5. Gotthardus O. S. B., hildesheimi püspök. 
5. VI. 5. Bonifác, Németország apostola. 
6. V. 9. Nicolai translatio. 1087-ben vitték át ereklyéit a bari-i ben

cés apátságba Myrából. 
7. VII . 11. Benedicti translatio. Ereklyéinek átvitele St. Benoit sur Loire-ba. 
*? X. 16. Gallus, St. Gallen alapítója. 
9. XI . 16. Othmár, St. Gallen első apátja. 

Talán ideszámíthatnék Szt. Flórián ünnepét is, ha feltesszük, hogy a 
felsőausztriai Szt. Flórián-apátságból (ágostonos-kanonokok) származott át a 
Csízióba. Idetartoznak természetesen Szt. Benedek (III. 21), nővére: Szt. 
Skolasztika (II. 10), Szt. Egyed (IX. 1), hisz ezek a R-rétegbe bencés hatás 
alatt kerültek. A H-csoportból is ideszámíthatok: Szt. Adalbert (IV. 23), 
Szt. Gellért (IX. 24), Szt. Elek (VIL 17), végül Szt. Adalbert átvitele, 
összesen 17 szent ünnepe tartozik a Csízió B-rétegéhez. 

Az F-csoport ünnepei: 
1. V. 13. Servatius, tongern-i (Belgium) püspök. 
2. VI. 8. Medárd, Noyon és Tournai püspöke. 
3. VII . 18, Arnulf, metzi püspök. 
4. VII . 31. Germanus, auxerrei püspök. 

1 LEROQUAIS: Les Sacramentaires et les Missels manuscrit des biblio
thèques publiques de France, Paris, 1924. 

2 * 
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IX. 17. Lambert, liège-i püspök, vértanú. 
X. 1. Rémig, reimsi püspök. 
X. 20. Felicianus; ereklyéit Metzbe vitték. 
X. 23. Severinus, Bordeaux püspöke. 
X. 25. Crispinus és Crispinianus, soissons-i vértanúk. 
X. 26. Demetrius, gap-i (aix-i suffraganeus) püspök, vértanú. 
X. 31. Quintinus, amiens-i vértanú. 

XI . 11. Márton, tours-i püspök. 
XI . 13. Brictius, tours-i püspök, Szt. Márton utóda. 

A német (G) csoport tagjai: 
VII. 4. Ulrik, augsburgi püspök. 
VII . 8. Kylián, Würzburg püspöke. 
VI. 21. Albán, kölni pap és vértanú. 

VIII . 7. Áfra, augsburgi vértanú. 
X. 10. Gereo, kölni vértanú. 

X. 22. Severus, ravennai püspök, ereklyéi Mainzba és Erfurtba (?) 
kerültek. 

A G-csoporthoz Szt. Flóriánnal, Gotthárddal (V. 5) és Boni-
fáccal (VI. 5) 9 szent tartozik. 

A vértanúk (M) csoportjahoz tartoznak: 
1. V. 8. Viktor, milanói vértanú. 
2. V. 31. Cantius, Cantianus és Cantianilla; Aquileiában szenvedtek vér

tanúságot. 
3. VII . 13. Margit vértanúszűz (Rómában ünnepe VII. 20-án). 
4. VII . 27. Hétalvók (Septem dormientes), ephesusi vértanúk. 
5. IX. 29. Vencel, vértanú. 
6. X. 11. Andronicus, ciliciai vértanú. 
7. XI . 6. Adalberti translatio. Ereklyeátvitel. 
8. XI I . 29. Tamás, canterbury-i érsek, vértanú. 

Keleti (O) csoport: 
1. I. 24. Timotheus. 
2. VII . 15. Divisio apostolorum. 
3. XII . 8. Conceptio S. Mariae. 

Ezek bizonyára nem közvetlen úton jutottak a Csízióba, 
hanem eredetije alapján, melyről másolták. 

A B—F—G-csoport összeolvad; okát már említettük. Az 
F- ,és G-csoportot ezért nehéz a B-től elkülöníteni. Már a Hahóti 
Kódexben (zágrábi MR 126) a B—F-réteg volt az uralkodó. 
A Pray-kódex Csíziójában is együtt adják a lényeges vonásokat 
a B—F—G—H-rétegek és nem külön-külön. 
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A Csízió mintájára vonatkozólag azok az ünnepek enged
nek iránytmutató következtetést, melyek az általában használt 
— igaz, hogy későbbi korban keletkezett — Csíziókban nem 
fordulnak elő. 

Ezek a következők: Viktor (V. 8), Hétalvók (VII. 27), Adalberti trans
l a t a (XI. 6), Nicolai translatio (V. 9) és Othmarus (XI. 16). H a a F-cso
portot a késői középkor más szentnévsoraival vetjük össze, mindjárt feltűnik 
Szt. Felicián ereklyéinek átvitele. Ez az ünnep arra a tényre emlékeztet, hogy 
Teodorik, metzi püspök, ki a bencés rendnek nagy jótevője és megújítója 
volt, 970-ben megszerezte Itáliában. St. Felicianus ereklyéjét és elvitte Metzbe. 
„Fulinias, castrum non procul a Spoletis, Felicianus undecumque hominum 
affluente corpore sacro tutebatur, eum Benedictus eiusdem Fuliniensis castri 
episcopus multo cum fletu largitur per Bertraum diaconum et Heriwardum 
présbiterum IV. Nonas Octobris, ex intimo ipso antro sustollitur.1 

Szt Viktort a milanói egyház névjegyzékéből vették át; megvan sok 
Észak-franciaországi Sacramentariumba.n a XII . szd-ban; megvan a Marty-
rologium Antissiód.-ban (Pl. 138. 1226). Corbie-nak régi könyvtárában van
nak leírások Szt. Miklós ereklyeátviteléről és a Hétalvók vértanúságáról.2 

Felicianus neve viszont Metz felé irányít. 

Ezek alapján némi valószínűséggel kereshetjük a Pray-kódex 
Csíziójának eredetijét Corbieban. Hogy az eredeti is bencések
től származott, azt abból látjuk, hogy az öt különösen jelleg
zetes ünnep közül három bencés ünnep. Szt. Adalbert átvitelét 
valószínűleg Magyarországon vették be a Csízióba.. 

LEROQUAIS gyűjteményében a XII . század folyamán meg
találjuk a G-csoport összes ünnepeit, Szt. Gotthárd és Flórián 
kivételével. Szt. Ulrik csak a kölni, 1133-ban készült Misekönyv
ben fordul elő,3 továbbá a münsteri apátságnak XIII . szd. elejé
ről való Misekönyvében.4 X. n é n LEROQUAisnál kétszer fordul 
elő Severus, trieri püspök; egy XV. századi kölni Misekönyv
ben,5 mely Neuss számára készült és egy Leyden-i Misekönyvben 
(XV. század vége).6 

1 Erről leírás: Migne, P L 137, 365. 
2 V. ö.: L E C L E R C Q : Corbie, A L III/2, 2947. 
3 LEROQUAIS i. m. I, 216. 
4 U. o. II . 22. 

! 5 U. o. I I I . 58. 
6 U. O. III . 2J2. 
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Megvannak Leroquaisnil a B-csoport ünnepei is, kivéve a 
B/G- és a B/H-csoportokat (B/H = Gellért, Adalbert átvitele). 
Éppígy megvannak ott a F-réteg, a vértanúcsoport (Szt. Andro-
nicust kivéve) és a keleti (O)-csoport ünnepei is. 

A nagy Sacramentarium (Sji). 

A római réteget vizsgálatunkban figyelmen kívül hagyjuk. 
A S/i szentünneptárának magyar (H) rétegéhez 8 ünnep és egy 
Vigilia tartozik. Valamennyi megvan a Csízióban is; kimaradt 
azonban Adalbert átvitele (XI. 6). Üj a S/i-ben a Csízióhoz 
viszonyítva Szt. István Vigiliája (aug. 19), Szt. István testének 
feltalálása (X. 11), Szt. István átvitele. A bencés-monasztikus 
réteget 23, a frank-réteget 20 (24), a németet 4 (11), a keletit 10, 
a vértanúcsoportot 5 ünnep alkotja. 

Ha a Sanctorale alapján indulunk ki, azt kell mondanunk, 
hogy S/i mintája Franciaország északkeleti részéről származik, 
pontosabban: a mai Franciaország, Luxenburg, Belgium és Hol
landia határainak érintkezési területéről. Ehhez az alaphoz járult 
néhány német és magyar szent ünnepe. A Szentföld-járás köz
vetlen vagy közvetett hatása, az országnak Bizánccal való poli
tikai érintkezése nyomán keleti ünnepek is felvételt nyertek a 
Pray-kódex S/i ünnepei közé. A keresztes hadak ebben is, egyéb
ként is nyomot hagytak a Pr<z;y-kódexben. A 70' fólión a 
Gyertyaszentelő miséje után ott van a Szent Sírról szóló mise 
Szt. Balázs előtt. 

A S/i magyar rétege világosan bizonyítja, hogy ez a kézirat 
egy magyar egyház használatára készült; a bencés-monasztikus-
réteg viszont egy oly bencés apátságra mutat, mely élénk össze
köttetésben volt frank bencés apátságokkal. Ezt a F-réteg is, 
a B-réteg is igazolja. Egyébként S/i egész szövege kétségtelenné 
teszi, hogy a boldvai Keresztelő Szt. Jánosról nevezett bencés 
apátság volt eredeti használati helye. 

A 108' fólión olvassuk a „pro abhate" miseszöveget, aztán 
a „pro congregatione" következik. A 109. fólión az „Alia missa 
pro congregatione"-ban ez a könyörgés van: Familiam huius sacri 
coenobii quaesumus domine intercedente beato Benedicto con-
fessore tuo perpetuo guberna moderamine." Nagyon fontos a 
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kézirat első használati helyének meghatározására a 133. fólión 
található könyörgés: Via sanctorum omnium domine Jesu Christe 
qui ad te venientibus claritatis eterne gaudia contulisti, aditum 
templi istius Spiritus sancti luce perfunde, qui locum istum in 
honore sancte Marie sanctique Johannis Baptiste consecrasti . . . 
quatinus per te et per intercessionem sancte Marie sanctique 
Johannis Baptiste necnon et omnium sanctorum mun i t i . . . Ezek 
bizonyító erejét ZALÁN MENYHÉRT már eléggé hangsúlyozta 
(MKSzemle, 1927). 

A H-csoporthoz S/i-ben a következő ünnepek tartoznak: 
1. IV. 23. Adalbert! episcopi et Martyris. 
2. VI. 27. Ladislai regis. 
3. VII . 17. Alexii confessons. 
4. VIII . 14. Vigília sancti Stephani regis. 
5. VIII . 15. In die sancto sancti Stephani regis (halála napja). 
6. VIII . 20. Translatio sancti Stephani regis (temetés). 
7. IX. 24. Gerardi episcopi et martyris. 
8. X. 11. Inventio corporis sancti Stephani regis. 
9. XI . 5. Henrici ducis. 

összesen 8 ünnep és egy Vigília. Szt Adalbert átvitele (a Csízióban meg
van) itt hiányzik 

A magyar szentekről részletes tanulmányunk szól a Pannonhalmi Szem
lében. 

A S/i bencés csoportjának tagjait láttuk már a Csízióban; 
azok közül itt hiányoznak: Gertrudis (17. III.) és Translatio 
sancti Nicolai (V. 9.) translatio sancti Adalberti (XI. 6.). 

Viszont a S/i-ben megvannak az ott hiányzók közül: 
II . 25. Walburgis, Heidenheimi apátnő. 

VII . 7. Villibaldus, Eichstätt püspöke. 
VII . 18. Translatio s. Benedicti nyolcada. 

IX. 24. Ruthbertus, Salzburg első püspöke, az ottani Szt. Péter-apátság 
alapítója. 

XI . 7. Willechadus, bremeni missziós püspök. 
X. 16. Wolfkangus, einsiedelni apát, magyarországi hithirdető, regens-

burgi püspök. Pótlólag írták be a S/2-ből. 

Ide számíthatók még: Translatio S. Sigismundi (X. 16) — Szt. Mauri-
ce-ben; Szt. Korbinián (Chartrettes-Freising XI . 8); Szt. Oszvald, VII I . 5, 
a lindisfarnei kolostor alapítója. így a S/i B-csoportja 23 ünnepet foglal 
magába. 



24 KNIEWALD KÁROLY 

A F-réteghez tartoznak: 
i. I I . 6. Vedastus arras-i püspök. 
2. II . 8. Helena regina. 
3. V. 13. Gengulfus, burgundi vértanú. 
4. VI. 8. Medardus, Noyon és rournai püspöke. 
5. VII. 4. Translatio s. Martini. 
6. VI. 21. Felicianus, galliai vértanú. 
7. VII. 31. Germanus, auxerre-i püspök. 
8. IX. 17. Lambertus, liège-i püspök, vértanú. 
9. IX. 22. Emmeram, poitiers-i püspök, vértanú. 

10. IX. 22. Liutrudis, szűz, Chalons-s-M-i egyházmegye. 
11. X. 1. Remigius, reimsi püspök. 
12. X. 1. Vedastus, arrasi püspök. 
13. X. 2. Leodegarius, autuni püspök, vértanú. 
14. X. 26. Demetrius, gapi püspök, vértanú. 
15. X. 26. Vedastus et Amandus, Arras és Maastricht püspökei. 
1.6. XI . 2. Eustachius cum sociis, római vértanúk, ereklyéiket 1190-ben 

Párizsba (St. Eustache) vitték. 
17. XI. 11. Martinus, Tours püspöke. 
18. XI . 13. Brictius, Tours püspöke, Szt. Márton utóda. 
19. XI . 17. Anianus, örleans-i püspök. 
20. XI . 18. Octava s. Martini. 

Ide számítjuk még a Translatio S. Benedicti (VII. 11.) ünnepét 
és nyolcadát, Urunk színeváltozását (VIII. 6.), Szt. Egyed 
(IX. 1.) ünnepeit és a keleti réteg több ünnepét. 

Német hatásra mutat a G-réteg. 
1. VI. 21. Albanus, mainzi vértanú (pótló bejegyzés). 

' 2. VII . 8. Kylián, würzburgi püspök. 
3. VIII . 7. Afra, augsburgi vértanú. 
4. X. 10. Gereo, kölni vértanú. 

A G-csoporthoz számíthatók még: Szt. Gotthárd, Flórián, 
Willibald, Ruthbert, Willechad, Korbinian, Wolfgang. Feltűnő, 
hogy LEROQUAis-nál a XI—XII . századok folyamán Albán, 
Kylián, Afra, Gereo előfordulnak, de az előbb felsorolt B/G-cso-
port tagjai teljesen hiányoznak. Nyilván, hogy épp ezen ünne
pek mutatnak német hatásra a Pray-kódexben. Szt. Afra kultu
szát Luxeuilben Szt. Eustatius honosította meg, valószínű, hogy 
Albán, Gereo és Kylián kultusza is így került át francia területre. 

S/i vértanúcsoportjához ezek tartoznak: 
' j . !.. 8* Julianus et Basilissa; egyiptomi vértanúk (pótló bejegyzés). 
2. VII . 27. Septem dormientes, ephesusi vértanúk. 
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3. VII I . 28. Pelagius, vértanú, püspök Aemonában; a konstanzai dóm és 
egyházmegye védőszentje. 

4. IX. 28. Vencel, cseh vértanú. 
j . XI I . 29. Tamás, canterbury-i érsek, vértanú. 

A keleti réteg ünnepei S/i-ben: 
1. I. 24. Timotheus, Szt. Pál tanítványa. 
2. I I I . 19. Beatus Joseph propheta. 
3. VI. 22. Jacobus Alphei, fráter Domini. 
4. VIT. 13. Margit, szűz, vértanú, Rómában VII . 20-án ünnepelték, kele

ten és Franciaországban helyenkint VII. 13-án.1 

5. VII . 20. Helias propheta. 
6. VIII . 6. Transfiguratio Domini. 
7. IX. 24. Johannis Baptistáé Conceptio. 
8. X. 6. Abraham, Ysac et Jacob. 
9. XII . 8. Conceptio S. Mariae. 

10. VII . 26. De Sancta Anna (a fogadalmi misék közt, 89 1.). 

A B-csoport tagjai közül LEROQUAis-nál a XI—XII . század 
folyamán hiába keressük: Willibald, Ruthbert, Willechad, Wolf-
gang, Translatio Sigismundi, Korbinian, Flórián ünnepeit. 
Az F-csoportból csak Felicián és Liutrudis nem fordul nála elő. 
Liutrudis-t viszont megtaláljuk egy fuldai, a X. század végén 
készült Martyrologium ahbreviatum-hzn. Regensburgnál említi, 
Szt. Emmerámmal. Szt. Liutrudis ereklyéit 863/4-ben vitték át 
Neu-Korvey (Höxter mellett) bencés apátságba. Ezt az apátságot 
(Németország északkeleti részén) corbie-i bencések alapították 
822-ben. Corbie Arras-tól van délre. Corbie-t magát 662-ben 
Luxeuil-ből alapították. (Luxeuil a Besançon-i érsekség területén 
épült.) Ezek az összefüggések magyarázatot adnak arra, hogy 
keletkeztek a Pray-kódex B—F/G rétegei; egyúttal tán az útirá
nyát is megadják azon befolyásoknak, melyek hatása alatt a 
S/i mintája készült. A F-csoport is világosságot nyer ez adatok 
révén, hisz így jobban érthető Franciaország déli részének hatása. 
Luxeuil-t Szt. Kolumbán 590. körül alapította. Eleven tudo
mányos élet és ernyedetlen missziós munka áradt belőle. 

Hogy a Pray-kódex Naptárának és S/i-ának B-rétege frank 
eredetű, maga Szt. Benedek átvitelének ünnepe is bizonyítja. 

: * EBNER: Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kunstgeschichte 
des Missale Romanum im Mittelalter, Freiburg L B . 1896, 343. 
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Ennek mindkét helyen nyolcada is van. Az ünnep annak emlé
kére keletkezett, hogy a VII. század derekán Mommolus, fleury-i 
apát (St. Benoit sur Loire) és Szt. Aigulf bencés Szt. Benedek és 
Skolasztika ereklyéit a feldúlt Montecassinóból Fleury-be 
(orleansi egyházmegye) vitték. Azok az apátságok, melyek Cas-
sinó-tól függtek, nem ünnepelték ezt az eseményt, hisz Cassino 
tagadta ennek megtörténtét. Németországban ritka ez az ünnep; 
nyolcada pedig alig van. St. Florian-kolostor legrégibb naptárá
ban a XII . században nincs róla szó; a XI—XII . századi krems-
münsteri Sacramentarium (MS 22) 147' lapján megvan, nyilván 
Cluny hatására. KÜHÁR FLÓRIS hívta fel figyelmemet arra, hogy 
1180-ban a pannonhalmi apát Péter montecassinói apátnál ér
deklődött Cassino kiváltságairól a pannonhalmi-cassinói jog
közösség érdekében. Ezt Szt. István alapítólevele megadta már 
Pannonhalmának. PÉTER cassinói apát levelének végén (Pannon
halmi Rendtört. I. 608. — 1180. Dec.) ezt írja: „De festő 
quoque translationis non celebrando apostolicis excommunicatio-
nibus interdicto . . . quantum nuncio vestro placuerit, pauca de 
pluribus perscripsit." Pannonhalma a XII . század végén és a 
XIII . század elején imádság- és jogközösségben élt Cassinóval; 
ezért a Translatio S. Benedicti-ünnepet nem ülhette meg. A Pray-
kódexben pedig megvan az ünnep, sőt nyolcada is van. Ebből 
következik, hogy eredeti használati helye semmi ilyen összeköt
tetésben nem volt Cassinóval. Ha az ünnepnek nem volna nyol
cada, arra is gondolhatnánk, hogy közvetve került Magyar
országra, de a nyolcad megléte ezt a feltevést kizárja. 

Szt. Benedek ereklyéinek átviteléről és az ünnepről tájékoz
tat: LECLERCQ: Fleury sur Loire. A. L. V/2 1709—60. LEROQUAIS 
gyűjteményében a XII . század végéig a következő egyházak ün
neplik Szt. Benedek átvitelét nyolcaddal: 

1. Saint Vaast d'Arras és Corbie. X. század 2. fele. (I. 80). 
2. Corbie, apátság. XI . század (I. 166). 
3. Corbie, apátság. XII . század eleje (I. 193). 
4. Foicy perjelség. A Fontevrault-i apátsághoz tartozik, Troyes-i egy

házmegye, XII . század 2. fele (I. 294). 
5. Maroilles, apátság. Arras-i egyházmegye (Cambrai) XII . szd. 2. fele 

(I. 306). 
6. St. Benoit sur Loire (Fleury) XII . szd. utolsó negyede (I. 312). 
7. Marchiennes, apátság, Arras-i egyházmegye. XII. szd. vége (I. 358). 
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Hét Sacramentariumban van tehát nyolcados ünneplése a 
szóban forgó ünnepnek; három Corbie-ra utal, egy-egy Fleury-re, 
Foicy-ra (Fontevrault), Maroilles-ra, Marchiennes-ra. Az is fel
tűnő, hogy Fleury-n kívül (a nyolcados ünneplés onnét indul ki), 
csak Foicy nem esik az arrasi egyházmegyébe. Ez a megfigyelés 
is megerősíti azt a feltevésünket, mely munkánk egyéb adataiból 
is valószínűnek látszik, hogy a S/i Corbie felé utal, de minden 
bizonnyal az Arras-i (Cambrai) egyházmegyére, Franciaország 
északkeleti részén. Rendszeres kutatás itt biztos eredménnyel 
kecsegtet. 

A függelék-Sacramentarium (SJ2). 

A Pray-kódexnek van egy része, melyet S/2-vel jelölünk; 
külön ívekből áll, így is elválik a Nagy Sacramentariumtól. Tar
talma viszont összefügg vele; ahhoz készült kiegészítésül, függe
léknek. Oly ünnepek vannak benne, melyek a S/i-ben hiányoz
nak, összesen 25 ünnepi, 3 (4) fogadalmi, 3 vigiliai misét közöl. 

Ebben nincs igazi magyar réteg. Szt. Adalbert és Szt. Elek 
miséit ide bizonyára más monasztikus példányokból írták át. 

S/2 nem terjed ki az egész évre; a három első hónap hiány
zik, első miséje Szt. Adalbertről szól. Az egymásután később is 
megszakad; ezt bizonyítja, hogy Szt. Zsigmond miseimádságának 
csak kezdete van meg, utána törlés (XVI. fol.), melyre utólag 
egy beszédet írtak rá a tisztítóhelyen szenvedő lelkekről „Do
mine si fuisses hic" kezdettel. 

S/2-nak a következő rétegei vannak: 

a) Bencés-monasztikus réteg: 
1. IV. 23. Adalbertus, O. S. B., prágai püspök, vértanú. 
2. V. 13. Maiolus, cluny-i apát. 
3. VI. 26. Maxentius, O. S. B., poitiers-i apát. 
4. VI. 17. Alexius, a római S. Alessio védőszentje. 
5. X. 31. Wolfkangus, einsiedelni prior, hithirdető Magyarországon, re-

gensburgi püspök (vigiliai miséje is van). 
6. XI. 7. Willibrordus, Utrecht püspöke, az echternachi kolostor ala

pítója. 
7. XI. 21. Columbanus, Luxeuil és Bobbio apátja. 

Ide tartoznak még Szt. Flórián, a „pro congregatione" fogadalmi mise, 
Szt. Zsigmond miséje (fogadalmi mise „pro febricitantibus"), melyből csak a 
Complenda (áldozás utáni imádság) egy része maradt meg. 
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h) A F-csoporthoz tartoznak: 
i. VI. 30. Marcialis, limoges-i püspök. 
2. VII . 28. Nazarius et Celsus, milanói vértanúk (Celsus galliai szárma

zású). 
3. VIL i l . Germanus, auxerre-i püspök. 
4. VIII . 11, Radegundis, Bertchachar leánya, I. Chlotar felesége. 
5. VIII. 16. Arnulf, metzi püspök. 
6. X. 31. Quintinus, amiens-i vértanú (St. Quentin). 
7. XL 17. Anianus, orleans-i püspök. 

c) A vértanúcsoporthoz számítódnak: 
i. VIL 8. Kylian, würzburgi püspök, vértanú. 
2. VIL 25. Christophorus, vértanú (vigiliával). 
3. VII I . 25. Genesius (arles-i vértanú?). 
4. IX. 26. Ciprián, afrikai vértanú. 
5. IX. 26. Justina, afrikai vértanú. 
6. X. 9. Domninus, martyr apud Juliam. 
7. XI . 4. Vitális et Agricola, bolognai vértanúk. 
8. XII . 4. Barbara (Borbálya), szűz, vértanú. 
9. VIII . 8. Severus, Severianus, Carpoforus, Victorimus, albanói vértanúk. 

Többen ezek közül a R-réteghez tartoznak. Csodatevő 
Szt. Gergelyt tévesen mondja S/2 pápának, ezt a tévedést át
veszi a Naptár is. Vigiliájuk Szt. Kristóf, Wolfkang és Nagy
asszony ünnepeinek van. Figyelmet érdemelnek a S/2 fogadalmi 
miséi: 

1. De omnibus sanctis. 
2. Pro congregatione (B). 
3. In honorem S. Sigismundi. 
4. A cunctis. Későbbi beírás, de 1216 előtt. 

S/2 mintáját egy franciaországi, a cluny-i congregatióhoz tar
tozó bencés apátságban kereshetjük. Talán a két vigiliás ünnep 
vezethet nyomra: Szt. Kristófé, és Wolfkang-é. Az is lehet, hogy 
ezt a két vigiliát nem az alapul szolgáló példányból írták be, 
hanem azért másolták valahonnan, mert a S/2 használati helyén 
a két szentnek ereklyéit tisztelték, vagy más, számunkra már 
ismeretlen vonatkozást akartak ezzel kifejezni. Szent Wolfkang 
magyar földön volt hithirdető egy ideig, lehet, hogy ezért kapott 
ünnepe vigiliát. Szt. Kristóf vigiliáját a Xí—XII . századokban 
két reimsi Missaleban találjuk meg.1 

1 LEBOQUAIS, i. m. I. 130., 362. 



A PRAY-KÓDEX SANCTORALE-JA 2 9 

Más nyomot nyújtana látszólag Szt. Martialis ünnepe, aki 
iimogesi püspök volt. Róla nevezték el a híres St. Martial-apát-
ságot. Secreta-jában ezt olvassuk: „ut quem doctorem habuimus 
in terris." De viszont Szt. Wolfkangnál is hasonló az eset: 
„qui pastor noster ex t i t i t . . . " Ez pedig megint más irányba 
vinne. Valószínű az, hogy SJ2 több forrás alapján készült, ezért 
az ily szövegek nem mutatnak biztos irányt. 

Hogy S/2-t függeléknek szánták S/i-hez, abból látszik, hogy 
miseimádságai vagy nincsenek meg S/i-ben, vagy ha vannak is 
ott az illető szentektől, azok szövege más, mint S/2-é. S/2 több 
helyről merít, de forrásai francia, cluny-i apátságokból valók. 
Ezt Szt. Maiolus ünnepe bizonyítja. Német hatás is kimutat
ható S/2-n. 

LEROQUAis-nál1 S/2 szentjei közül Szt. Adalbert (mint 
apát) csak a XIV. század végén fordul elő egy római Mise
könyvben, Szt. Domninus2 egy párizsi (St. Victor), XV. századi 
Misekönyvben. Szt. Wolfgangot és az albanói vértanúkat pedig 
ott hiába keressük. 

Hogyha a S/2 szentnévsorát összevetjük a Csízióval, a S/i, 
a K névsorával, azt látjuk, hogy bennük a következő ünnepek 
közösek: 

Sli Csízió 
IV. 23. Adalbertus IV. 23. Adalbertus 
V. 4. Florianus V. 4. Florianus 

VII . 8. Kylianus VII . 8. Quilianus 
VII . 17. Alexius VII 16. Alexius 
VII . 2$. Christophorus VII. 28. Pantaleo (N. et C.) 
VII . 28. Nazarius, Celsus X. 31. Quintinus 
VII. 31. Pantaleo 
VII. 31. Germanus 

VIII . 14. Vigilía S. Mariae 
X. 16. Sigismundus 
X. 31. Wolfkangus 

(késői beírás) 
XI . 17. Anianus 

Szt. Kristófot a Csízió nem említette, mert erre a napra Szt. Jakab 
ünnepe esik. X. 16-án Szt. Zsigmond engedte át helyét Gallusnak. Különben 

1 I. m. II . 201. 
2 U. o. I II . 222. 
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se biztos, hogy a S/a-ben Szt. Zsigmond miséje X. 16-ához való napi mise 
és nem inkább fogadalmi mise. Ez utóbbi valószínűbb. 

Szt. Quintinus megvan a Csízióban, hiányzott S/i-ban; megfordított 
az eset Szt. Wolf ganggal, akiről késői beírás emlékezik meg S/i 91. fol.-ján, 
viszont a Csízió hallgat róla. 

Ezek az adatok is azt igazolják, hogy S/2 tényleg pótlásként 
készült S/i-hez és a Csízióhoz. Ugyanerre a következtetésre jogo
sít S/2 imádságainak összevetése S/i-éval. 

Szt. Adalbert miséjéből S/i-ben és S/2-ben egyezik a Collecta, különbözik 
a másik két miseimádság. Érdekes, hogy a Hahóti-kódex (MR 126, Zágráb) 
és a zágrábi Breviárium (MR 6j, 1290. év) Adalbert-collectája egyezik a 
Pray-kódexével; viszont a XIV. szd-i zágrábi Missale (MR 133) Collectája 
más, két misekönyörgés tartalmilag azonos S/2-ével. 

Szt. Flórián Collectája azonos S/i-ben és S/2-ben (ugyanaz a zágrábi 
MR 133-ban); S/i-ban a másik két miseimádság hiányzik. 

Míg S/2 Csendes imádsága és áldozás utáni imádsága különbözik a zág
rábi MF 133-étól, feltűnően egyezik az osztrák Szt. Flórián-apátság 12. 
századi Missaléjának Collectajával és Csendes imádságával. Ebből is arra kö
vetkeztetünk, hogy Szt. Flórián tisztelete onnét került a Pray-kódexbe. 

Szt. Kilián-nak mások a miseimádságai S/i-ben és S/2-ben (MR 133-é 
is mások.) 

Szt. Elek Collecta-ja azonos S/i-ben és S/2-ben, a Hahóti-kódexben és 
MR 67-ben (zágrábi Brev.). S/i-ben hiányzik a Sécréta, a Postcomunnio pedig 
más, mint SAi-é. MR 133. 156' fol. miseimádságjai harmadik változatot kép
viselnek. 

Szt. Kristófnak van vigiliája S/2-ben, ami nincs meg S/i-ben. S/i Szt. 
Kristóf Collectája azonos a Hahóti-kódexével. 

Nazariust Celsust, Pantaleont S/2 egy szövegbe foglalja, S/i Panta-
leonról külön könyörgésben emlékezik meg. Ezektől megint különbözik a 
Hahóti-kódex. 

Szt. Germanusnak S/i-ben csak Collectája van, azonos S/2-vei, de 
S/2-ben megvan a két másik miseimádság is. 

Szt. Zsigmondról két miséje van ugyan S/i-nek, de S/2-é egészen más. 
S/i az átvitelt ünnepli, S/2 pedig fogadalmi misét ád a lázbetegekért. S/2 
említi Zsigmond társait is (Domn[in]us-t, Basilinust, Petrust, Pyrrust, Pyrri-
nust, Restitutust, Basiliust, Desideriust); a Hahóti-kódexnek róla szóló, de 
másszövegű fogadalmi miséje hallgat ezekről a társakról. Szó van azon
ban róluk egy St. Gallen-i X. századi (No 339) kéziratban. (V. ö. FRANZ 
Die Messe im deutschen Mittelalter. Freiburg, 1902. 198/9) Szt. Zsigmond 
tisztelete a svájci St. Maurice in Wallis-ból (Agaunum) terjedt el és St. 
Gallen-ből jutott Luxeuil-be. (U. o. 195. 198). Szt. Wolfgang két miseimádságát 
S/2-ből szórol-szóra átírták S/i 91. l.-jának szélére. Az írásjelleg is azt mu
tatja, hogy átírás történt S/2-ből. 
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Szt. Ányosról (Anianus) S/i-ben csak Collecta van, ez is más, mint 
S/2-é, hol a másik két könyörgés is megvan. 

Hogy S/2 bencés monostor számára készült, az a XII ' lapon 
levő „pro congregatione" fogadalmi miséből világlik ki. „Deus 
qui famulos tuos in hoc loco degentes sub sancta professione 
de tempestatibus huius seculi eri[ipu] isti et ad portám monasterii 
et quietis venire fecisti, concède propicius, ut hic in perpetuum 
te auxiliante saluentur. P . . . Divina quesumus domine mysteria 
huius congregationis fratres muniant ubique et protegant. . ." 

Bizonyára itt is a boldvai Szt. János-apátságról van szó, 
hisz S/2 szorosan összetartozik a számára írt S/i-mal és Naptár
ral. Szt. Kristófnak ott különleges tisztelete lehetett, hiszen 
vigiliája is volt. Ez vagy az anyaapátságból, vagy a kézirat 
mintapéldányából származott oda. 

A Pray-kódex Naptára. 

A Pray-kódexben találjuk meg Magyarország legrégibb tel
jes naptárát. Ez juliánus rendszerű öröknaptár. Minden hónap
nak külön lap jut. Balszélen feketével állnak az újhold-számok, 
aztán pirossal az újhold-betűk, A—V (litterae postpunctatae) és 
A—T (litterae praepunctatae). Ezután a napjelző betűket írták 
feketével (A—G). A hónap napjainak sorszámait római módra 
jelzik pirossal. A szentek és ünnepek átlag feketével, a nagyobb 
ünnepek pirossal vannak írva. 

A lapfőn minden hónap élén pirossal írva áll egy-egy szó, 
mely az illető hónap első napjának vasárnapi betűjével kezdő
dik. Ezen szavak összeolvasva, a következő verset adják: 

Altionans Dominus Divina Gerens Bonus Extat Gratuito Celi (Fe(r)et) 
Aurea Dona Fideli. 

A lapfőn még különféle időszámító szabályok vannak; legtöbb
jüket a könyvkötő levágta. 

Két vers is van a lapfőn minden hónap elején.1 (Az októ
beri első vers le van vágva.) Az első vers az állatkörnek azon 
jegyét mutatja meg, melyben a Nap abban a hónapban áll. 
Pl. Princípium iani sancit tropicus capri cornis. Ezzel függ össze, 

1 Közzétette: Zalán, MKSzemle, 1926, 251/2. 
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hogy a középkori szabály szerint: Semper quindenis ponantur 
signa Kalendis, a Napnak az állatkör valamelyik jegyébe való 
belépése mindig az illető hónap XV. Kal-ra esik. Ezért áll pl. 
a januári naptárban pirossal: XV. Kai. Jan.. Sol in capricornium; 
és XV. Kai. Feb. Sol in aquarium és így tovább. 

A másik vers a szerencsétlen napokat (Dies Aegyptiaci) 
jelzi. Pl. Jani prima dies et septima fine timetur.1 Ezeket a jel
zett napon külön is megjelölik DE betűkkel, pirosan. Rendsze
rint nem esnek össze azokkal a napokkal, melyeket a szerencsét
len napok jegyzéke sorol fel a IV. fólión, hanem a lapfőn levő 
vers jegyzékével. Mivel pedig a IV. fol. jegyzékében rendesen 
más szentek nevei vannak, mint a Naptár megfelelő napjain, azt 
kell gondolnunk, hogy ez a szerencsétlen nap-jegyzék nem függ 
össze a Naptárral. Más minta után írták át, még pedig hibásan. 

Ezenkívül minden hónapnál megtaláljuk a napok és a hó 
holdszámát, különféle csillagászati és időszámító szabályokat. 
Végül minden hónapra van egészségi szabály is. Ha a római 
réteget figyelmen kívül hagyjuk, a Naptárban levő vértanú
csoporthoz 160, a monasztikushoz 61, Szt. Benedeket, Sko
lasztikát, Egyedet, Gellértet (kétszer), Adalbertet, Andrást 
és Benedeket (H/B) hozzászámítva, 69 szent tartozik. A Nap
tár is egyetemes, szerzetesi jellegű, éppúgy, mint a Csízió, S/i 
B-rétege, nem pedig részleges és nemzeti. Mégis a Naptár iga
zában csak bővítése a C-nek és a két Sacramentariumnak. 
A frank-csoport 64, (72), a német 7 (24), a keleti 30, a magyar 
11 (14) ünnepet sorol fel. A Pray-kódex összes szentnévsorai 
közül legjobban a Naptárén látjuk a francia szentek előtérbe 
kerülését, ezt csak mintájának francia eredetével és egyéb francia 
befolyással magyarázhatjuk. Ez a befolyás azonban nem a mai 
fogalmaink szerint való nemzeti szellemből, hanem egyetemes 
szerzetesi eszményekből táplálkozott. A szerzetesi réteg az alap-

1 LEROQUAIS gyűjteményében csak két kézirat jelzi az egyiptomi napo
kat: 1. GELLONE VIII . szd. (I. 7.) 2. ANGERS, X. szd. (I. 71.). Ez utóbbiban 
megvannak az Embolismusok, a nap- és holdévek, a computus pascbalis. V. 
ö.: a másolótól elrontott változatot is: LEROQUAIS: Le Bréviaire — Missels 
du Prieuré clunisien de Lewes, Paris, 1935. 5., továbbá Corbie es AMIENS 
naptárait: D E L I S L E ; Mémoires sur l'anciens Sacramentaires, Paris, 1886, 
325—360. es 393/4. 
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vető a Naptárban is; ez igaziban egyetemes irányú, de hatottak 
rá azok a kultuszok, melyek a mintapéldány eredeti helyén vol
tak honosak. Ezt a folyamatot a Pray-kódex valamennyi szent
névsorán észleljük (kivéve S/2-ét). Mivel a Pray-kódex egy 
magyar bencés apátság számára, készült, a szerkesztő vala
mennyi névsorba beledolgozta a magyar szenteket is. Ugyanígy 
volt ez ott is, ahonnét az eredeti névsorok származtak. Mivel a 
Pray-kódex Naptárában a német réteg nem gyarapodott, 
legalább is nem oly mértékben, mit a B-, F-, O-réteg, azért — bár 
a német hatás meglétét nem tagadjuk — a francia hatást kell 
legerősebbnek tekintenünk. 

Az a hithirdető tevékenység, mely Salzburgból és Passauból 
akarta a magyarokat megtéríteni, a magyar egyházi szervezet 
megalapítása után már hatástalan maradt a liturgia alakítására. 
Ezt a salzburgi és passaui XII . századi Naptárak összevetése is 
igazolja a Pray-kódex Naptárával. 

A nagy Naptár magyar (H) rétege: 

1. I I . 24. Translatio S. Gerardi (utólagos bejegyzés). 
2. IV. 24. Georgius m. Adalbertus ep. ep. et m. 
3. V. 30. Translatio dexterae S. Stephani regis (utólagos bejegyzés). 
4. VI. 27. Elevatio S. Ladislai regis. 
5. VII . 17. Alexius cf. 
6. II. 17. Andreas et Benedictus (törlés fölött). 
7. VII . 26. Gerardus e. et m. 
8. VIII . 15. Transitus S. Stephani (halála napja). 
9. VIII . 20. Stephani regis cf. Transitus S. Stephani (temetése napja). 

10. IX. 2. Henrici ducis deposício. 
11. XI . 24. Passió (deposicio) S. Gerardi. 
12. X. 11. Inventio corporis S. Stephani regis. 
13. XI . 5. Henricus dux et conf. (elevatio). 
14. XI . 19. S. Elisabeth vidua (utólagos beírás). 

Erről a rétegről a Pannonhalmi Szemlében írtunk. 

A Naptár szerzetesi bencés (B) rétege: 

1. I. j . Symeon (Stylites), meghalt 459. Antiochia mellett. 
2. I. 10. Paulus, primus heremita, meghalt 347 táján. 
3. I. 15. Maurus, abbas, O. S. B., Glanfeuil alapítója; meghalt 584 táján* 
4. I. 17. Antonius monachus, remeték szervezője, meghalt 356/7. 

Magyar Könyvszemle 1939. I. füzet. 2 
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I. 31. Aldegundis virgo, Maubeuge alapító apátnője, megh. 683 táján, 
IL 1. Brigida virgo, Írország védőnője, Kildare apátnője, megh. 523. 
IL 9. Alton confessor, Altenmünster alapítója, meghalt 760. 
IL 11. Eufraxia virgo, meghalt 410., egy egyiptomi kolostorban. 
IL 24. Matthias ap., ereklyéi a róla nevezett trieri apátságban. 
I I . 2 j . Walpurga virgo, O. S. B. apátnő, Heidenheimben meghalt 779-, 

Eichstättbe vitték 871-ben. 
II . 27. Leander episcopus, sevillai érsek, Szt. Isidor bátyja, szerzetes, 

meghalt 600/1. 
II. 28. Romanus abbas, Condat apátja, meghalt 463/4. St.-Claudeban. 

III . 10. Attala confessor, Bobbio apátja, Szt. Kolumbán utóda, meg
halt 627. 

III . 17. Gertrudis virgo, nivelles-i apátnő, meghalt 659. 
III . 19. Johannes abbas, szír, apát Spoleto mellett; VI. sz. 
I II . 20. Gumberthus ep., Lindisfarne püspöke, szerzetes, megh. 687-ben. 
III . 29. Eustasius abbas, Luxeuil apátja, Szt. Kolumbán tanítványa, 

meghalt 62 j . 
IV. 30. Quirinus m., ereklyéit 1050-ben vitték Neussba. 
V. 1. Walpurgis v., O. S. B. apátnő, Willibald nővére, meghalt 779. 

Heidenheimben. 
V. 2. Sigismundus, burgundi király, eltemették St. Maurice- ban. 
V. 4. Florianus, sírja St. Flóriánban van. 
V. 5. Gotthardus ep., O. S. B., hildesheimi püspök, meghalt 1038. 

1131-ben avatták szentté. 
V. 9. Macharius abbas, Antiochia érseke, meghalt St. Bavoban. 1067-

ben avatták szentté. 
V. 13. Maiolus abbas, cluny-i apát. 
V. 14. Bachumius abbas, az egyiptomi szerzetesség szervezője, meg

halt 346. 
V. 14. Translatio s. Dominici conf., meghalt 1221., 1234. szentté

avatva. (Utólagos bejegyzés.) 
V. 26. Augustinus, anglorum ep., O. S. B., meghalt 604-ben. Anglia 

apostola. 
VI. 1. Simeon mon., remeteként élt Trier mellett. 
VI. 5. Bonifatius et socii eius, Németország apostola, meghalt 754. 
VI. 16. Translatio s. Quirini m. Tegernsee bencés apátságba. VI. 16. 

804. 
VI. 23. Regina v., ereklyéit Flavigny bencés apátságba vitték. 
VI. 26. Maxentius cf., O. S. B., apát Poitiers-ban, meghalt 515. 

VII . 6. Goar cf., aquitaniai pap; Trier mellett remetéskedett (St. Goar). 
VII. 7. Willibaldus cf., O. S. B., eichstätti püspök, meghalt 786/7. 
VII . 11. Translatio s. Benedicti. 
VII . 16. Hilarius mon., ostiai vértanú. 
VII . 18. Octava 3. Benedicti. 
VII . 19. Arsenius mon., egyiptomi remete, meghalt 449. 
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39. VIII . 5. S. Dominici conf. de ord praedic. (utólag beírva). 
40. IX. i . Verena v., meghalt 300. St. Moritzban, Solothurn; eltemették 

Zurzachban (Kanton Aargau) (bencés apátság). 
41. IX. 2. Nonosus diaconus, Monte Soracte apátja, Etruriában, Népi 

védője; Notker püspök 1032—52 közt ereklyéit Freisingbe 
vitte. 

42. IX. 6. Magnus cf. vagy Magnoaldus, apát, Szt. Gallus tanítványa. 
43. IX. 12. Salvius ep. Albingensis, qui contempo saeculo monasterium in-

gressus (Mart. Usuardi Greven. PL. 124, 458.). 
44. IX. 12. Vincencius cf. „In coneobio Sonegias translatio beati Vincentii 

confessons et monachi", Mart. Usuardi Molan. PL. 124, 490. 
45. IX. 24. Ruthbertus cf., Salzburg első püspöke. St. Peter alapítója, meg

halt 715. Translatio St. Péterből Salzburgba IX. 24. 774. 
46. X. 4. Beatissimi Francisci conf., utólag beírva. 1228-ban avatták 

szentté. 
47. X. 7. Wolfkangus ep., Translatio et canonizatio. Regensburgi püspök. 

V. ö. X. 31. 
48. X. 13. Colomannus m., ír zarándok, meghalt 1015-ben, mint vértanú, 

Stockerau mellett. Melkben temették el. 
49. X. 16. Gallus conf., Szt. Kolumbán barátja, St. Gallen alapítója, meg

halt 627 után. 
50. X. 21. Hilarion mon., Szt. Antal tanítványa, meghalt 371. 
51. X. 31. Wolfkangus ep., O. S. B., einsiedelni prior, regensburgi püspök, 

Piligrim barátja, meghalt 994. 
52. XI . 2. Recordatio defunctorum 971. 
53. XI . 3. Pirminius abbas, et chorepiscopus, Reichenau alapítója, meg

halt 753. 
54. XI . 6. Leonardus pretiosus conf., Noblac (Limoges mellett) alapítója, 

megh. 5 J9 táján (utólagos beírás). 
55. XI . 7. Willibrordus ep., a frizek apostola, Utrecht püspöke, Echter-

nach alapítója. 
56. XI . 8. "Willechadus cf., bremeni missiós püspök, meghalt 789. 
57. XI . 16. Othmarus abbas, St. Gallen első apátja, meghalt 759. 
$8. XI . 17. Florianus conf., Confluentis monasterii. 
59. XI . 21. Columbanus abbas, Luxeuil és Bobbio apátja, meghalt 615. 
60. XII . 3. Solus conf., eichstätti apát. 
61. XI I . 5. Nicetus ep. et cf., trieri apát, püspök, meghalt 566. 
62. XI I . 18. Wunebaldus abbas, O. S. B., eichstätti apát, meghalt 786/7. 
63. XI I . 31. Columba virgo, Sensben szenvedett vértanúhalált, ereklyéi a 

sensi Ste. Colombe bencés apátságban. 

Természetesen ide tartoznak még Szt. Benedek (III. 21.)« 
Szt. Skolasztika (II. 10.), Szt. Egyed (IX. 1.) a R-réteg bői, 

3* 
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Szt. Gellért, Benedek és András a H-rétegből, Szt. Márton a 
F-rétegből és több más szent, más csoportokból, kiknek ereklyéi 
bencés apátságokban voltak és kikkel a bencések szorosabb kap
csolatban voltak. 

A B-réteget ezek szerint osztályozhatnék B/G- és B/F-cso-
portokra; de ez nagyon megduzzasztaná értekezésünket. 

A Naptár frank=(F) rétegéhez tartoznak: 
i . I. 9. Quintinus, amiensi vértanú. 
2. I. 13. Hilarius, Poitiers püspöke, meghalt 366. 
3. I. 17. Sulpitius Pius cf., bourgesi püspök, meghalt 644. 
4. I. 25. Preiectus mr., Candedin apátja, Clermont püspöke, megh. 674. 
5. I. 29. Valerius ep. cf., trieri püspök a III . században. 
6. I I . 6. Vedastus, Arras püspöke, meghalt 540. 
7. II . 6. Amandus, a belgák apostola, remete, meghalt 679. 
8. II . 8. Helena regina. Translatio. Ereklyéi Rómában, Hautvillersben 

és Trierben.1 

9. I I . 13. Stephanus ep., lyoni püspök, meghalt 512 táján. 
10. I I . 18. Simeon ep., Metz püspöke a IV. században. 
11. I I I . 1. Simplicius pp., Bourges érseke, meghalt 480 táján; nem volt 

pápa. 
12. I I I . 5. Quiriacus m., trieri pap és vértanú a IV. században. 
13. I I I . 22. Paulus ep. (Narbonne). 
14. IV. 2. Nicetius ep., Lyon püspöke, meghalt 573. 
15. IV. 8. Perpetuus ep., Tours püspöke, meghalt 491. 
16. IV. 15. Helena regina, meghalt 326. 
17. IV. 19. Leo pp., meghalt 1054. Azelőtt touli püspök. 
18. V. 5. Hilarius, Poitiers püspöke, meghalt 368. 
19. V. 11. Mamertus ep., viennei érsek, meghalt 475. 
20. V. 13. Gengulfus m., burgundi vértanú, meghalt 760. 
21. V. 13. Servatius, Tongern püspöke, meghalt 384. Maasstrichtben. 
22. V. 16. Peregrinus m., Auxerre püspöke, vértanú. 
23. V. 22. Helena regina, auxerrei szűz, nem volt: regina (utólagos be

jegyzés). 

1 Szt. Ilona Translatioja II. 7-én van egy reimsi Sacramentariumban 
(X. szd. vége. Reims. Bibi. Mun. ms. 124). Ugyané napon a laoni Bibi. Mun. 
ms. 236. kéziratában (reimsi Missale a XI . szd. végéről) Nat. S. Helemae regi
náé. Egy római eredetű XIV. századi karthauzi kéziratban (Paris, ms. lat. 
826) II. 8-án van Szt. Ilona ünnepe. (LEROQUAIS, I. 130, II. 201). A Pk. 
Naptárában II . 8-án van Szt. Ilona, S/i-ben „commemoratio" címen miséje. 
Ez eredetileg ereklyeátviteli ünnep volt. 
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24. V. 23. Desiderius ep., langresi püspök, vértanú, meghalt 407. 
25. V. 24. Donatus et Rogatianus m., nantesi vértanú, meghalt 287. 

26. V. 26. Priscus m., auxerrei vértanú, meghalt 274. 

27. V. 29. Maximinus ep., trieri püspök, meghalt 353., róla nevezték el 
a trieri St. Maximin apátságot. 

28. VI. 6. Amantius ep., Lyon vagy rennesi püspök. 
29. VI. 8. Medardus ep., Noyon és Tournai püspöke, meghalt 560. Róla 

nevezték el a St. Médard apátságot Soissonsban. 

30. VI. 30. Marcialis ep., Limoges püspöke, meghalt 614. 
31. VII . 4. Translatio s. Martini episcopi. 
32. VII . 12. Arnulfus m., toursi püspök? 
33. VII . 21. Felicianus m., galliai vértanú. 
34. VII . 31. Germanus ep. et c , auxerrei püspök, meghalt 445. (Ravenná-

ban.) 

35. VIII . 11. Radegunda, Berthachar leánya, meghalt 587. 
36. VII I . 12. Sulpicius m., bourgesi püspök, meghalt 644. 

37. VIII . 16. Arnulfus ep., Metz püspöke, meghalt VIII . 16. 641. 

38. VIII . 31. Paulinus ep. et cf., Trier püspöke, meghalt 358. 

39. IX. 2. Justinus ep., igazában Justus, lyoni püspök, meghalt Liège-ben 
705. 

40. IX. 4. Marcellus m., Chalon-sur-Saoneban szenvedett vértanúságot. 
41. IX. 7. Regina v., Alise- (Autun)-ban halt meg, mint vértanú. 
42. IX. 17. Lambertus ep. et m., Maastrichti püspök, meghalt Liège-ben, 

706. 

43. IX. 18. Florentius m., Poitiers mellett halt vértanúhalált. 
44. IX. 22. Liutrudis v., Chalonsban élt, ereklyéit Neu-Korveybe vitte 

863/4-ben Adelgar apát. 

45. X. 1. Remigius, reimsi püspök, meghalt 532/5. 
46. X. 1. Germanus ep., auxerrei püspök, meghalt 445. 
47. X. 1. Vedastus ep., Arras püspöke, meghalt 540. 

48. X. 2. Leodarus ep. et m., Leodegarius, Autun püspöke, vértanú, 
meghalt 678. 

49. X. 9. Dionysios, Paris első püspöke, meghalt 285. 
50. X. 15. Fortunatus m., lyoni püspök. 
51. X. 20. Caprasius m., galliai vértanú. 
52. X. 23. Severinus archiep., Bordeaux érseke? 
53. X. 25. Crispinus et Crispinianus mm., soissonsi vértanúk Diokletianus 

alatt. 
54. X. 26. Demetrius m., püspök, vértanú, Gap-ban. Talán összetévesz

tették a thessalonicai vértanúval? 
55. X. 26. Vedastus et Amandus. Translatio. 
56. X. 31. Quintinus martyr. Amiens és St. Quentin vértanúja. 
57. XI . 4. Amantius ep. et cf. in Galliis civitate Rotenis (Rennes;. 
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XL i i . Martinus ep., toursi püspök, f 397. 
XL 13. Brictius ep., toursi püspök, St. Márton utóda, f 443. 
XL 17. Anianus ep., orleansi püspök, | 453. 
XL 18. Octava S. Martini episcopi. 

XII . 5. Nicetus ep. et cf. trieri püspök, azelőtt apát, f J J 6 . 
XII . 14. Nichasius ep. et cf., Reims érseke, f 407. 
XII . 17. Beatus Lazarus; a legenda szerint Marseille püspöke. 
XII . 29. Sabinianus, Sens első püspöke. 

Nem volt könnyű azonosítani Szt. Valenst (V. 21). Bizo
nyára francia szentet kell látnunk benne, mivel USUARD így ír 
(Remens.): „Antissiodori depositio Sancti Valis (Valentis?), 
presbiteri et confessons". Aüo-nál a Függelékben ez áll:1 Antis
siodori, depositio b. Valis p. et conf., et Valentis m. Az 
auxerre-i Naptárban ezt találjuk: „XII. K. jun. In civitate 
Antissiodoro depositio B. Valentis presbyteri et confessons.2 

LEROQUAis-nál kétszer van szó Valensról: egy XI. századi Sacra-
mentariumban; ezt Reichenauban írták a trieri St. Maximin 
számára, a XII . században Verdunban használták,3 az ottani 
Mária-templomban; egy másik XI. századi Sacramentáriumban, 
mely lehet, hogy a St. Georges de la Forêt Noire-apátság4 szá
mára készült. 

A F-réteghez vehetjük még jogosan Szt. István, Szt. János, 
Aprószentek nyolcadait,5 Resurrectio (III. 27), Ascensio (V. 5) 

1 MIGNE P L 123, 426. 

2 LECLERCQ: Martyrologe, Dictionnaire d'Archéologie et Liturgie (A 
L) X/2, 2587; P L 138, 1228.: „XII . Kalend. J u n . . . Antissiodori natale 
sancti Valis confessons." 

3 LEBOQUAIS: Les Sacramentaires. . . L 113/6. 

* Ib. I. 170. 
5 Ez a három octava biztosan nem római eredetű: Pk. Fol XXX. hang

súlyozza: „Iuxta románam auctoritatem nullorum sanctorum octauas ob-
seruare debemus nisi de quorum aliquam certam tradicionem a sanctis pat-
ribus habemus." Róma ezeket a nyolcadokat csak a XIV. században ismeri 
el. DURANDUS (1296) ismeri és magyarázza őket. (Rat. VII . 45, 47), B E L E T H 
( t n 6 j ) Aprószentek nyolcadát említi (Explicatio div. off. 71). A XII . század 
folyamán Cluny-ben ülték meg e nyolcadokat. St. Bertin-i Sacramentarium, 
XII . szd.; egy spanyol Cluny-jellegű apátság Sacramentariuma (LEROQUAIS 
I. 276, 342) említi Szt. István és Aprószentek nyolcadát. Ezek is F-réteghez 
számítódnak és mivel Cluny-re jellemzők, a B/F-réteghez. 
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Domini; Adventus Spiritus Sancti (V. 15),1 Transfiguratio Do-
mini (VIII. 6) ünnepeit,2 mert bár ezek az ünnepek részben 
Cluny-ből, részben keletről származtak, a XII . század folyamán 
Franciaországban már meghonosodtak éppúgy, mint a Conceptio 
B. Mariae is. Ezek tehát nem tartoznak szükségképen a keleti 
(O) réteghez. 

így a frank-réteg ünnepeinek száma yj volna. De ez csak 
hozzávetőleges szám; mivel a rétegeket nem lehet pontosan el
különíteni, azért más szempont szerint a csoportok állománya 
változhatik. Szt. Márton pl. tartozhatnék a B-réteghez is, de 
tiszteletét a gallo-frank egyház honosította meg, ezáltal lett egye
temes egyházi ünnep. Az ilyen módosulás azonban nem jelent 
lényeges eltolódást számításunkban. 

A német (G) réteghez tartoznak: 
1. II . 9. Alto, Altomünster alapítója, f 749 : . . . . B. 
2. II . 25. Waldburga, O. S. B. apátnő, Heidenheim, f 779 B. 

1 Hippolitus húsvétmutató táblája szerint az Üdvözítő pénteken, mára 
25-én halt meg a kereszten. Szt. Ágoston is azt mondja: „Sicut a maioribus 
traditum suscipiens Ecclesiae custodit auctoritas, octavo enim kalendas Áp
rilis conceptus creditur, quo et passus" ( De Trinitate 1. IV. c. V. PL 42, 
894). Erről a napról aztán azt is mondják, hogy a világ első napja. Ebből a 
feltevésből kiindulva — anélkül, hogy történelmi igazságát ezzel elfogadnók 
— ha III . 25. Krisztus halála, akkor I I I . 27. feltámadása, V. 5. mennybe
menetele, V. 15. a Szentlélek eljövetele. 

Ezért ünnepelték Galliában a jelzett napokon a megváltás ezen esemé
nyeit. Ezzel természetes nem szűnt meg a rendes, változó dátumon a Húsvét, 
Áldozócsütörtök stb. ünneplése. 

Ezért találjuk meg a Pk. Naptárában is I I I . 18-án pirossal: primus 
dies saeculi. Ha III . 25. a hetedik nap (a kész világ első napja), akkor a 
teremtés első napja III . 18., mivel III . 25-re Gyümölcsoltó esett, a kereszt
halálra már nem gondoltak. Egy meroving Naptár töredékében északi Gal
liából III . 21-én ez áll: Et primi dies saeculi (Delisle, mémoires. I, 311). Az 
Amiens-i Naptárban (IX. szd. 18-án: Dies primus saeculi (76. 329). A Corbie-i 
Naptárban (X. sz. Leningrad Q. I. 56) III . 18-án: Dies primus saeculi. 

2 Urunk színeváltozásának ünnepe keleti eredetű, de Galliában hamar 
meghonosodott; onnét jutott Magyarországra is. Megvan már a Hahóti-kódex-
ben a XI . szd. végén. Miseszövegek itt is, a Pk-ben is azonosak, éppúgy a 
benedictio uvae (szőlőáldás) szövegei is. Ez a misében a „Per quem omnia"-
nál történt a Kánonban. Ugyanaz a szöveg, de hosszabb a mai görög litur
giában is. Rómában a Transfiguratio csak 145:7-ben III . Callixtus által talált 
befogadást. • •• •• • '. 
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3. V. i . Waldburga, O. S. B. Translatio B. 
4. V. 4. Flórián, vértanú St. Flóriánban B. 
j . V. 5. Gotthárd, O. S. B. Hildesheimi püspök f 1038 B. 
6. VI. 5. Bonifác, O. S. B. Németország apostola f 754 B. 
7. VI. 16. Quirinus, ereklyéit e napon 804-ben vitték Tegernseebe B. 
8. VI. 16. Aureus et Justina, mainzi vértanúk G. 
9. VI. 21. Albanus, pap, vértanú Mainz mellett G. 

10. VII . 4. Ulrik, augsburgi püspök, f 973 (szentté av. 993) G. 
11. VII . 7. Willibald, O. S. B. eichstätti püspök, | 7§6 B. 
12. VII . 8. Kylian, würzburgi püspök, f 689 G. 
13. VIII . 7. Afra, augsburgi vértanú G. 
14. IX. 20. Emmeram, poitiersi püspök, hithirdető Bajorországban, erek

lyéi a regensburgi St. Emmeram-ban B/F/G. 
15. IX. 24. Ruthpertus, Salzburg első püspöke, a St. Peter-apátság alapí

tója B/G. 
16. X. 7. Wolf gang, O. S. B. hithirdető Magyarországban, regensburgi 

püspök, f 994 B. 
17. X. 10. Gereo, kölni vértanú G. 
18. X. 13. Kálmán (Colomannus) vértanú Strockerau mellett, 1015-ben. 

Ereklyéi Melkben B/G. 
19. X. 22. Severus, ravennai püspök, ereklyéi Mainzban és Erfurtban G. 
20. X. 31. Wolf gang, regensburgi püspök, halála napja B. 
21. XI . 7. Willibrord, utrechti püspök, Echternach alapítója f 739. 
22. XL 8. Willechad bremeni püspök, f 789 B. 
23. XII . 3. Solus eichstätti pap, apát B. 
24. XI I . 18. Wunebald, O. S. B. Heidenheim alapítója B. 

Ebből a névsorból világosan kitűnik, hogy a Pray-kódex Naptá
rának német rétege — Aureus és Justina, Albanus, Afra, Gereo, 
Ulrik, Kylian, Severus (translatio) kivételével igazában bencés, 
monasztikus réteg (B/G). A tisztán német csoport ugyancsak 
kicsi a B/F- és a F-réteggel szemben. Látszik ugyan német hatás a 
Pray-kódex naptárán, de ez inkább bencés jellegű, mint általában 
német. Ezért jelöljük meg ezt a réteget B/G-val. A tiszta német 
réteghez, a S/i, S/2, C jegyzékeihez viszonyítva, csak Aureus és 
Justina neve járul hozzá. LEROQUAis-nál ez a két szent egy 
XL századi reichenaui kéziratban fordul elő (a trieri Szt. Maxi-
min-apátság számára készült, a XII . században Verdunban hasz
nálták). LEROQUAis-nál a G-csoportból egyáltalán nincs emlí
tés: Alto, Flórián, Gotthárd, Quirinus, Willibald, Ruthbert, 
Wolfgang, Kálmán, Willechad, Solus, Wunebald szentekről. 
Ulrikra és Severusra vonatkozólag v. ö\, amit már a C-nél és 
S/i-nél mondottunk. 
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Szt. Willibrordot, a frizek apostolat rendszerint a német 
hithirdetők közé sorolják. LEROQUAis-nál egy echternachi 
(E. Trier közelében van, azelőtt a trieri egyházmegyéhez tarto
zott) XI. századi Missaleban fordul elő.1 Echternach apátságát 
Willibrord alapította. Még egy XII . századvégi Arras-i Mise
könyvben találjuk Szt. Willibrord ünnepét.2 Ezt a szentet tehát 
akár a B/F-csoporthoz is vehetnők, vagy az alapvető B-réteghez, 
melynek származási helye a mai Franciaország, Németország, 
Belgium, Hollandia, Luxenburg érintkező határterülete. Más 
szóval a régi Provincia Belgica, a belga Gallia ez a terület. 
A Hahóti-kódex is, a Pray-kódex is ily irányba utal. Itt is a 
nyugati rész felé (Belgica secunda); de a keleti rész (Belgica 
prima) is hatással volt Rouen-ra, Arras-ra, ezáltal a két leg
régibb magyar liturgikus kéziratra. A F-réteghez soroltunk néhány 
trieri szentet is. Ezt az eljárásunkat nem a mai területi beosz
tásra, a népesség számarányára alapítottuk, hanem az egyházi 
beosztás szomszédos voltára, mely bizonyos szempontból kultu
rális egységet teremt. Ezek a trieri szentek rendszerint francia 
forrásokban fordulnak elő (Valerius, Maximinus, Paulinus a 
Sacramentarium Ratoldi Naptárában; Corbiei Quiriacus [III. 5.] 
pedig a stavelot-i apátság naptárában — Belgium). Ez az el
járás egyébként sem okoz nagyobb eltolódást számításunkban. 
Ha ezt a trieri csoportot is a G-réteghez vesszük, akkor a tiszta 
G-réteg (Mainz—Augsburg—Würzburg—Köln—Trier) 12 ün
nepből all. 

A keleti (O) réteg ünnepei: 

I. 24. Timotheus, Szt. Pál tanítványa. 
I. 27. Paula, sanctissima vidua, római özvegy, megh. 404. 

Bethlehemben. 
II . 26. Alexander ep., Alexandria érseke, f 328. 

I I I . 19. S. Joseph in bethlehem. 
III . 29. Gregorius Nazianzenus(?) 

V. 9. Maria aegyptiaca, — bűnbánó. 
IV. 10. Ezechiel propheta. 
V. 2. Athanasius ep. et cf., Alexandria püspöke, f 373. 
V. 9. Gregorius ep., nazianz-i, -f 389. 

1 LEROQUAIS: Les Sacramentaires I. 121/5. 
2 U. o. I. 357-
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io. V. 17. Timotheus ap. 
n . VI. 14. Basilius ep., Caesarea, (Kappadokia), püspöke, f 379-
12. VI. 14. Helyas propheta. Heliseus helyett! 
13. VI. 22. Jacobus ap. fráter Domini. 
14. VII . 3. Translatio S. Thomae ap. Edessae in Mesopotamia. 
iy. VII . 11. Daniel propheta. 
16. VII . 15. Diviso apostolorum. 
17. VII. 20. Helias propheta. 
18. VIII . 20. Samuel propheta. 
19. VIII . 25. Titus, discipulus S. Pauli. 
20. IX. 4. Moyses, servus Dei. 
21. IX. 6. Zacharias propheta. 
22. IX. 24. Conceptio Sancti Johannis Baptistáé. 
23. IX. 2 j . Cleophas apostolus Emaus.1 

24. X. 6. Festivitas ss. Patriarcharum Abraam Isaac et Iacob. 
25. X. 14. Atanasius ep., alexandriai pátriárka, f V. 2. 373. 
z6. X. 29. Narcissus ep., Jerusalem püspöke, f 222.2 

27. XL 21. Representatio sanctae Mariae.3 

28. XII . 16. Ananias, Azarias, Missael. 
29. XI I . 20. Anastasius ep.4 

30. XII . 29. David rex. 

1 Egyike az Úr emausi tanítványainak. Tisztelete megvan egy XII. 
szdi, eredetileg a jeruzsálemi ágostonosok használatában levő misekönyvben 
(EBNER: Quellen und Forschungen, 134/5); aztán egy ugyancsak a jeruzsá
lemi Szt. Szír templom tulajdonában volt XII . szd.-végi misekönyvben: In 
castro Emaus: Cleophae, discipuli Domini, martiis. (LEROQUAIS I. 301). Egy 
XIV. szdi karmelita (secundum usum dominici sepulchri), egy jánoslovag
rendi, autuni, XIV. szdi misekönyv még ez ünnep tanúja (LEROQUAIS II. 
115/6, 355). 

2 Jeruzsálemi püspök f 222. Megvan ünnepe a jeruzsálemi Ágostonos-
templom XII . szd-i Sacramentariumában. (Ma Rómában van ez a kézirat. 
EBNER, Quellen und Forschungen. 135.) Továbbá egy a Szent Sír rítusát át
vevő karmelita misekönyvben (Párizs). LEROQUAIS II. 214, 216. 

3 Ezt az ünnepet a pápai kúria számára XI . Gergely (f 1378), rendelte 
el Avignonban, az egyet. Egyház számára V. Sixtus ( f i 590). Konstanti
nápolyban ünnepelték 1166 előtt, ez évben KOMNENOS MIHÁLY polgári szü
netnappá tette. A Pk-ben való bejegyzése egyike a legrégibb rávonatkozó fel
jegyzéseknek a nyugati egyházban (Zalán M. Ephemerides liturgicae: 1827. 
188/9). Egy winchesteri XII . szd-i naptárban (1. H A M P S O N : Cal. medii aeví. 
London, 1841. 432, 445); ily néven szerepel: „Oblatio s. Mariae in templo 
cum esset trium annorum." 

4 Martyrolog. USUARDI: Greven: „In Oriente sancti Anastasii episcopi 
et confessori." 
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Szt. Anna ünnepe nincs meg a Naptárban. A másoló nem 
vette észre, hogy miséje megvan a S/i-ban a fogadalmi misék 
közt. Ez az ünnep Nyugaton még új volt, a XII . században 
kezdődik. 

A Pray-kódex nagy Naptárának mintája a Martyrologium 
Usuardi — lehetett. A XII . század folyamán ez volt elterjedve; 
a bencés kolostorokban nagy kedveltségnek örvendett. Ezenkívül 
a szerkesztő és másoló szeme előtt még egy Martyrologium ab-
breviatum is állhatott, olyanféle, mint amilyen ránk maradt a: 
Martyrologium insignis ecclesiae Antissiodorensis példányában; 
vagy legalább egy másik bencés apátság naptára. Ezt nem gépie
sen másolták, hanem kiegészítették a magyar szentekkel és igé
nyeik szerint alakították. 

Itt kellene a részletkutatásnak munkánkat kiegészíteni. Sok 
Usuard-változat van — XI—XII . századi —, főleg Francia
országban. Ezek közül ki lehetne keresni azt, mely a miénknek 
forrása volt. Ugyanez áll a Sacramentariumokhoz csatolt Nap
tárokról is. Érdemes volna a magyarországi Martyrologium-
kéziratokat is felkutatni és összehasonlítani a Pray-kódex Nap
tárával. 

Kutatásaink során Usuard Martyrologiumának. MIGNE ki
adásában megjelent (PL 124) következő változatait vettük figye
lembe: Rosweydensis, Centulensis, Antwerpiensis Max., Ultraiec-
tinus, Leydensis, Bruxellensis, Hagenoyensis, Aquicinctinus, 
Maxima Lubecana, Coloniensis, Greveniensis, Molanensis, Beli-
nensis. 

Mivel abból a másutt már igazolt feltevésből indultunk ki,1 

hogy a Nagy Sacramentarium mintapéldánya az Arras-i (Cam
brai) vagy amiens-i egyházmegyéből származott, lehet, hogy 
St. Vaast d'Arras apátságból, lehet, hogy Corbie-ból: a Pray-
kódex Naptárát összehasonlítottuk a Sacramentarium Ratoldi 
(X. század)3 Naptárával. Ez a Sacramentarium St. Vaast d'Arras 

1 DR. KARL KNIEWALD: Inhalt, Datierung und Bedeutung des Pray-
Kodex. 

2 V. ö.: DELISLE: Mémoire sur d'anciens Sacramentaires, Mémoires de 
l'Institut National de France Académie des Inscriptions et belles Lettres, 
XXXII. Paris 1886, 345—360; LEROQUAÏS: Les Sacramentaires..., Paris, 
1924, I, 79—81. 
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számára készült a jelek szerint. RÁTOLD Corbie-i apát (f 986) 
szerezhette meg St. Vaast-tól a maga apátsága számára és a 
corbie-i igények szerint eszközölt rajta változásokat. 

A Pray-kódex Naptárának összevetése a Sacramentarium 
Ratoldi-val, eredménye szerint jelezve van munkánk elején, a 
Naptár szövegében. Ott közöljük a rétegeket jelző betűket. A 
azt mutatja, megvan-e az illető szent a Sacramentarium Ratoldi 
Naptárában. A kettő nyilván nagyon hasonlít egymásra, ebből 
pedig rokonságra lehet következtetni. 

Teljes azonosságot nem mondunk, de ilyet nem is lehet 
kívánni, hisz két évszázad van a kettő közt; itt csak távolabbi 
összefüggésről lehet szó. A RATOLD-féle Naptárban nincs is min
den napra ünnep, a Pray-kódexéban viszont minden napra jut 
egy vagy több szent vagy ünnep. 

A RATOLD-féle Naptár nemcsak a szentek névsorában hason
lít a Pray-kódexéhez, hanem abban is, hogy a napokat betűkkel 
jelzi az időszámítás megkönnyítésére; megvan benne is a „dies 
Aegyptiacus" jegyzéke, és több más, a Pray-kódexéhez hasonló 
naptári adat. 

Méginkább hasonlít a Pray-kódex Naptárához ily szempont
ból egy Naptár, mely a X. század folyamán az arras-i St. Vaast 
számára készült, majd Corbie számára bővítették. Most Lenin
grádban van A. I. 56 jelzéssel.1 Ezzel a szöveggel kezdődik: 
„Incipit ordo solaris anni cum htteris a sancto Hieronimo super-
positis, ad explorandam septimane diem et lune aetatem investi-
gandam in unoquoque die per XVIII annos." Nemcsak több 
szent nevét találjuk meg benne, kik a RATOLD-féle Naptárban 
hiányoznak, hanem a 855—878. évekre adva vannak az indic-
tiones, epactae lunares, concurrentes, ciclus lunaris, XIII . luna 
paschalis, dies dorn, festivitatis, luna ipsius diei. Több szabály is 
van benne időszámításra, táblázatok, egészségi szabályok: 
„Quid in unoquoque mense usitare oportet" címmel; a szerencsét
len napokra intés: Diebus egyptiacis oportet medicinám suspen-
dere, hoc est a Kai. usque in II. nonas septembris — mint a 
Pray-kódexbtn is. Lehetséges, hogy ez a szöveg nem az egyip-

1 D E L I S L E O. C I, 392/6. 
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tomi napokra vonatkozik, hanem a „dies caniculares"-ra. A Pray-
kódex Naptárában: ii idus Julii-nál olvassuk: Incipiunt dies 
caniculares. Jul. 18-án pedig: XV. Kalendas Augus t i . . . Sol in 
leonem ex quo in nonas septembri nullus débet sanguinem 
minuere. Szept. 15-én pedig ez áll a Pray-kódexben: Nőne Sep-
tembr is . . . Finis dierum canicularium. Ezekről a kánikula
napokról mondja DURANDUS (Rationale div. off. VIII . 4. II . ed. 
Venetiis, 1589, fol. 313): 

„In quibusdam quoque mensibus sunt quidem dies, qui 
caniculares dicuntur, a cane, vei canicula Stella, sita in fronte 
Leonis, et ante genua tauri, quae aestivis mensibus est in medio 
centro coeli, et dum Soi ad eam ascenderit, coniuncta cum sole, 
vei ei proxima, duplicatur calor ipsius, ex quo dissolvuntur Cor
pora et vaporantur, unde vocatur canis, quia corpora morbis 
afficit, et sunt septuaginta duo dies, in quibus, propter tempo-
ris crudelitatem, et calorem Solis intemperiem, malum est minui 
sanguinem, et potionari. Quando autem illi dies incipiant et 
finiantur, his versibus continetur: 

Inscipiunt Julii pridie idus Caniculares. 
Et pridie nonas Septembris fine résultant. 
Secundum aliquos vero incipiunt 14. Calend. Augusti. 

A St. Vaast—Corbie-i Naptárban az egészségi szabályok 
márciusban kezdődnek: Menste martio dulciam jejuno comedere, 
agram, coctum, radicem confectam sumeré oportet, et potos 
dulces bibére . . . Első pillantásra látszik, hogy ezek rokonok a 
Pray-kódex szabályaival: Mense Martio dulce ieiunus comede 
et dulce bibe, agrimoniam coctam, radices confectas et assum 
balneum, sanguinem non minuas . . ." 

A Pray-kódex Naptárát részlettanulmányban kellene össze
hasonlítani a corbie-i naptárakkal, elsősorban a leningrádi Q. I. 
56-tal, aztán a XII . századi Psalterium Naptárával (Paris, Bibi. 
Nat. ms 1/949). Corbie könyvtára nagyon gazdag volt,1 

könyvei azonban szétszóródtak. Nyomozásunk folytatása jó ered
ményre vezethetne S/i-ra vonatkozólag is. A X. századi amiensi 

1 V. ö.: L E C L E B C Q : Corbie, A L III/2, 2926—2951. 
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Sacramentarium1 (Paris, Bibi. Nat. 4432) szintén megérdemelné 
a Pray-kódex-szal való összehasonlítást. 

Ha a C, S/i és S/2 szentnévsorait a K-éval összehasonlítjuk, 
arra az eredményre jutunk, hogy a K összefoglalása amazoknak, 
úgyhogy minden napra jusson egy-egy szent vagy ünnep. 

A Naptárban az említett névsorok benne vannak; csupán 
ezek hiányzanak: 

Adrianus (III. 4), Nicolai translatio (V. 9), Sophia (V. 15, 
Arnulfi translatio (VII. 18), Andronicus (X. 11), Feliciani trans
latio (X. 20), Adalberti translatio (XI. 6) — a C-ből; 

Corbinianus (IX. 8), Dedicatio S. Michaelis vigiliája és nyol
cada, Szt. András nyolcada, Szt. Anna — a S/j-ből; 

Szt. Kristóf és Wolfgang vigiliája — S/2-ből. 
Feltűnő, hogy e szentek az illető névsor sajátjai, vagyis csak 

benne találhatók meg, a Pray-kódexben, más névsorban nem. 
Ezek bizonyára a mintapéldányok sajátjai voltak: inkább gépie
sen, mint megfontolással másolták be őket C-ba, S/i és S/2-ba. 
Ez a feltevés is hozzásegíthet e részek mintapéldányainak meg
találásához. Tévednénk azonban, ha belőlük a mintapéldányok 
nemzeti hovatartozására akarnánk következtetni, mert itt is a 
szerzetesi szempont volt inkább irányadó, mint a nemzeti. 
A C-névsor négy ünnepe (Adrianus, Sophia, Arnulf, Androni
cus), S/i három ünnepe figyelmen kívül maradhat, mert a köz
használatú C-alakban is megtalálni őket és mert a R-réteghez 
tartoznak. így csak azok jönnek tekintetbe, melyeket szerzetesiek
nek vehetünk és Szt. Anna keleti eredetű ünnepe. Bencés hatá
sok érvényesültek a Pray-kódex kultuszaiban, nem nemzeti poli
tikaiak; de természetes, hogy a kéziraton meglátszik a magyar 
talaj hatása, melyen Szt. Benedek fiai meghonosodtak. 

A Naptárba bekerültek azok az ünnepek, melyek a másik 
két vagy három sorozatban megvoltak. Az említettek kivételével 
azok is, melyek csak egyik vagy másik sorozatban voltak meg. 
Megint figyelmen kívül hagyjuk a R-réteg ünnepeit, mert rájuk 
vonatkozólag ezt könnyen megértjük és csak néhány példát idé-

1 A Sacramentarium leírását 1.: LEROQUAIS, Les Sacramentaires 1, 
38—43; Ordo Missae du Sacramentaire d'Amiens (LEROQUAIS), Ephemerides 
Liturgicae 1927, 435—44j; Naptára : D E L I S L E i. m. I, 325—343. 
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zünk, melyeken világos, hogy a Naptár a C vagy S/i, S/2 alap
ján bővült. 

A C-ből került a Naptárba: Victor (V. 8) Servatius (V. 13), 
még pedig utólag, de az első kézzel pirossal írva, Bonifatius 
(VI. 5), Medardus (VI. 8), Udalricus (VII. 4). 

Sji-ből: Gengulfus (V. 13), Translatio S. Martini (VII. 4), 
Villibaldus (VII. 7), Octava Benedicti (VII. 18), Helias 
(VII. 20), Felicianus (VII. 21), Oswaldus (VIII. 5), Pelagius 
(VIII. 27), Emmeram és Liutrudis (X. 22), Leodegarius (X. 2), 
translatio Sigismundi (X. 16), Inventio corporis s. Stephani 
(X. 11), Vedasti et Amandi (X. 26), Willechadus (XI. 7), Laza
rus (XII. 17). 

Sj2-ből: Maiolus (V. 13), utólag, első kézzel, pirossal beírva, 
ugyanígy Maxentius (VI. 26), Marcialis (VI. 30); Nazarius és 
Celsus (VII. 28., megvannak S/i-ben is) utólag bejegyezve; 
Radegundis (VIII. 11), Arnulfus (VIII. 16), Genesius (VIII. 26), 
Domninus (X. 9) utólag, első kézzel, pirossal beírva; Wolfgang 
(X. 31), Willibrordus (XI. 8), Anianus (XI. 21), Vitális et 
Agricola (XI. 27). 

Ezzel bebizonyítottuk C, S/i, S/2 névsorainak hatását a 
Naptárra.. A Naptár azonban maga is hatott S'i-re. Utólag, 
lapszélre kerültek pl. S/i-ben Szt. István nyolcada, Julianus és 
Basilissa (I. 7), Szt. József (egyiptomi!) (III. 19) miséi, nyilván 
azért, mert a Naptárban benne voltak. A Pray-kódex egyes 
részei közt eleven kölcsönhatás van. Ezekből a részek írásának 
egymásutánját is megállapíthatjuk: A Sacramentarium törzs
része (S/i) és a Naptár törzse készültek először; S/2 és C vala
mivel utóbb; K-t is, S/i-et is még ugyanaz a szerkesztő (és rész
ben másoló is) kiegészítette S/2 és C szerint. A Naptárban (K) 
ugyanaz a kéz végezte pirossal S/2 és C alapján a kiegészítéseket, 
mely több időszámítási bejegyzést is tett ugyanott.1 Először az 
időszámító és kronológiai rész volt készen a szentnévsorral és az 
időszámító táblázattal. Ez 1196. előtt készült (mint a Pray-
kódex keletkezésének idejére vonatkozó tanulmányunkban bizo-

1 V. ö.: Zalán: „A Pray-Kódex írásának helye és további sorsa", Ma
gyar Könyvszemle, 1927, 266/8. 
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nyitjuk). Aztán következett S/i és C, majd S/2 és K kiegészí
tése sorra. 

Hogy a Pray-kódex sokáig egy kézben volt, a szerkesztő 
(és másoló) kezében, abból látjuk, hogy a C, S/2 alapján kiegé
szítette a K-t és ugyancsak a S/2 és K alapján lapszéli pótlások
kal látta el S/i-et. 

Példa arra, hogy K alapján kiegészítette lapszélen S/i-et: 
Szt. Wolf gangnak (X. 31) S/i-ben eredetileg nem volt miséje; 
benn volt azonban K-ban, a törzsben; ezért miséjét beírták 
S/2-be, onnét S/i (91. fol.) lapszélére. 

A Naptár (K) kiegészítése több helyen történt első kézzel 
S/2 alapján; mint már láttuk. A legfeltűnőbb ezek közt az, hogy 
Szt. Gergely (XI. 17) S/2-ben tévesen pápának van írva; a 
Naptárban utólagos beírás ugyancsak pápának mondja. 

Mivel S/2-on cluny-i hatás érzik, és több jel arra mutat, hogy 
a somogyvari Szt. Egyed-apátsággal némi kapcsolata van, arra le
het gondolni, hogy S/2-ot Somogyvárott írták és csatolták a Pray-
kódexhez. Mégis, mindent egybevetve, valószínűbbnek látszik, 
hogy S/2 is Boldva számára készült már az 1203-ban bekövet
kezett tűzvész előtt; Somogyvárott csak kiegészítették, hozzáír
ták a Szt. Egyed-himnuszt, egyes lapjait törölték, helyükbe kerül
tek prédikáció-, lecke- és evangélium-szövegek (ezek közt a: 
Domine si fuisses hic kezdetű beszéd tán Bernát, spalatói érsek, 
somogyvari kommendator beszéde, a Szt. Jeromos-lectio is az ő 
hatására mutat), ugyanitt történhetett a Naptár utólagos kiegé
szítése is a pirossal beírt Maiolus-szal ,a halottak napjának szin
tén piros bejegyzésével, ami megint Cluny-hatás. 

Hogy S/2 a Naptár törzsével még Boldván készült, arra 
bizonyítékunk a következő: 

A Naptárban több olyan szent van egyedül vagy első 
helyen, kiknek SJ2-ben van csak miséje. 

Arnulfus (VIII. 16) egyedüli ünnep, feketebetűs, 
Genesius (VIII. 25) fekete, egyedüli ünnep. 
Cyprianus et Julitta (IX. 25) tévesen Justina helyett piros, törlés 

felett. 
"Willibrordus (XI. 8) fekete, első helyen. 
Columbanus (XI. 21) fekete, első helyen. 
Agricola est Vitális (XI. 27) fekete, egyedüli ünnep. 
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Ezek az ünnepek Cyprianus kivételével mind a K törzséhez 
tartoztak, nem pótbejegyzések. Mivel S/i-ben nem volt miséjük, 
függelékbe (S/2) szorultak. Oda azonban a másoló más miséket 
is felvett. 

C, S/i, S/2 és K viszonyát legjobban november 7. és 8. napja 
szemlélteti. November 7-re sem C, sem S/2 nem jegyzett fel 
ünnepet, csak S/i-ben van: Szt. Willechad ünnepe. A K-ban 
Szt. Willechad a harmadik szent: Willibrordi episcopi, Erculiani 
episcopi. Willehaldi confessons. Mivel S/i-ben épp az első helyen 
levő Willibrordnak nem volt miséje, ezért kellett egy függelék
ben misét kapnia. 

November 8-án C-ben és S/i-ben a IV Coronati ünnepe 
van, nevüket S/i Collecta ja így említi: Claudium, Nicostratum, 
Symphorianum Castorum atque Simplicium. . . S/2 megtartja a 
Collecta szövegét, csak a neveket változtatja: „Severum, Severia-
num, Carpoforum, Victorinum." Ugyanaz a kéz, mely a Nap
tárban pirossal pótló beírásokat eszközölt, november 8-án a törzs
höz tartozó, fekete; „Quatuor coronatorum" után pirossal foly
tatja: „Claudi M." A kiigazító előtt ott volt a két névsor, de 
S/i-ét tekinti jobbnak, ezzel egészíti ki a Naptárt. 

Mindezek megerősítik véleményünket, hogy a Pray-kódex 
törzse, C, S/i, S/2, K 1200 előtt készen volt. 

Kisebb szent-névsorok. m 

A Pray-kódex 14. 1.-án, az 1171—1237. évek húsvétmutató 
táblázatában és 16. 1.-án, a szerencsétlen napok jegyzékében is 
több szent neve van feljegyezve. Csak azokat emeljük ki, kiket 
eddig ismertetett jegyzékeinkben nem találunk. 

Húsvétmutató táblázat. (14. I.) 
1. Filea, egyiptomi püspök, vértanú (II. 4). 
2., Paulus, verduni püspök, Tholey-i szerzetes f 649 (II. 8). 
3. D e s i d e r i u s , „Lugdu.no, natalis B. Desiderii ep. et cont" (II. n ) . 
4. Formiclinus (Fulchrannus, Lodève-i püspök, a Stu Sauveur-apátság 

alapítója, f 1016? II . 13 (II. 13). 
5. Publius, afrikai vértanú (II. 19).1 

1 V. ö.: FARLATTT: Illyricum Sacrum II . 565/75.; Usuardi Martyrolo-
gium II . 19. és 30-án. , "j 

Magyar Könyvszemle 1939. I. füzet. 4 

http://�Lugdu.no
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6. Corona, vértanú, szűz, Szt. Victor-ral együtt halt meg — (II. 20). 
7. Theodorus, antiochiai pap (III. 23). 
8. Hierinus, Syrmium-i püspök, vértanú (III. 25). 
9. Rogatus (Rogata?) (III. 28). 

10. Saturninus (III. 29). 
11. Teodora, római vértanú (IV. 1.) 
12. Theodosia, vértanú (IV. 3). 
13. Eusuppus „ . . . Hejesippi XIV sanctissimi" (IV. 7). 
14. „Apud Syrmium natale VII virginum (IV. 9). 
í j . Fusca ravennai vértanú, szűz (IV. 13). 
16. Donatus (nem tudni, melyik) IV. 18. 
17. Thimon, vértanú, szerpap (IV. 19). 
18. Lugduno Galliae natale S. Alexandri nartyris (IV. 24). 

Mivel e sorozat legtöbb szentje vértanú, biztosra vehető, 
hogy egy Martyrologiumból kerültek ide. Mivel azonban más 
névsorban nem fordulnak elő, arra kell következtetnünk, hogy 
azokétól (C, S/i, S/2, K) különböző forrásra utalnak. Theodorus, 
Rogatus, Saturninus, Fusca, Donatus kivételével mind megvan
nak a: Martyrologium insignis ecclesiae Antissiodorensis-bcn. 
A mintapéldány eredetijének irányába mutat Pál verduni és 
Desiderius, lyoni püspökök említése. E sorozat 18 szentje közül 
11 a vértanúcsoporthoz, 3 vagy 4 a F-réteghez tartozik, a többi 
hovatartozását nem tudtam még megállapítani. Mivel itt 
Szent György április 24-ére és nem 23-ára esik, azt gyanítjuk, 
hogy ez a táblázat Magyarország számára készült. A szerencsét
len napok jegyzékében XIII . Kai. Sept. Szt. István van; ez biz
tosan magyar talajon készült. 

Szerencsétlen napok jegyzéke. 

Ebben a jegyzékben (Pray-kódex 16. 1.) is van néhány név, 
mely a Pray-kódex-ben másutt nem fordul elő. 

1. XI . kai. May (IV. 21) Gabini. 
2. I I I . idus May (V. 13) Puchrimi. 
3. VI. kai. Junii (V. 27) Eutropii. 
4. XII . kai. Julii (VI. 26) Nonati cf. 
5. VI. kai. Augusti (VII. 27) Emolay. 

A Pray-kódex Naptára említi ugyan Gabiniust, aki salonai 
presbyter volt és Rómában halt vértanúhalált, halála napján 
(II. 19), de IV. 21-én nem említi. HEILIG KONRÁD azt gon-
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dolta,1 hogy itt a Sala-i Szt. Galdinus-ról van szó. Mégis azt hisz-
szük, hogy ereklyeátvitel, oltárszentelés is alkalom lehetett arra, 
hogy ezen napon is említsék egyik vagy másik Gabiniust. Mert 
egy más Gabiniusról is tudunk, V. 30-án: „III . Kai. Junii. — 
Turribus Sardiniae Natale SS. Martyrum Gabini et Crispuli.2 

Rómán kívül Utrechtban is ünnepelték Gabiniust. 
Pulchrimus-on talán Szt. Pulchronius, verduni püspököt 

(V. sz. második fele) kell érteni. Ünnepe II. 17, translatiója 
V. 4. Ezt a két ünnepet megtaláljuk egy XIII . századeleji ver
duni Missale-ban.3 A szerencsétlen napok jegyzéke III . idus 
May-ra, tehát május 13-ra teszi Puchrimust. Viszont a Naptár
ban magában a májusi dies aegyptiacus-ok május 3-ára és 25-ére 
esnek. HEILIG KONRÁD4 Puchrimus helyett Pachomius-t akar ol
vasni (máj. 14). De "valószínűbb, hogy a másoló hibázta el, aki 
egyébként is gondatlan volt. így kellett volna írnia: I I I I honas 
May: Pulchronii. Nem ez volna az egyedüli eset, hogy az idő
pontokat ez a jegyzék elhibázza. Emmerentianát pl. I. 28-ra teszi, 
pedig I. 23-án van ünnepe. A „dies aegyptiaci"-jegyzék csak kél 
esetben egyezik a Naptárban levőkkel. Nem is tudjuk eldönteni, 
hogy miért tér el annyira a Naptártól; azért-e, mert más min
tája volt, vagy azért-e, mert nem nézett jól utána. Ez az utóbbi 
lehetőség egyáltalán nincs kizárva. 

Szt. Eutropius (V. 27) Orange püspöke volt. t 464. „VI. Kai. 
Junii . . . Civitate Arausica natale S. Eutropii episcopi et con
fessons.5 

Szt. Nonatust (VI. 20) Heilig Konrád6 összetéveszti 
Szt. Raimundus Nonnatus-szal (f 1240). Itt azonban Novatus-
ról van szó, Timoteus testvéréről: „XII. Kai. Jul. Romae depo-
sitio S. Novati fratris Timothei presbyteri, qui a beatis apostolis 
eruditi sunt.7 , 

1 Századok, 1933, 61. 
- Martyrologium Antissiod. P L 138, 1225». 
3 LEROQUAIS, O. C. I I . 53. 

* Századok, 1933, 61. 
8 Martyrologium von Auxerre, P L 138, 1229. 
8 Századok, 1933, 61. 
7 Martyrologium Antissiod. P L 138, 1231. 
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Szt. Ermolaus nikomediai pap volt: VI. Kai. Aug. apud 
Nicomediam civitatem natale S. Hermeîagi presbyteri et 
martyris.1 

Iránytmutató e jegyzékben Szt. Eutropius orange-i püspök 
neve. Ugyanígy Szt. Puchronius verduni püspöké is. Ezekből is, 
Szt. Valensnek, aki a K-ban is V. 21-én van említve, említéséből 
is kitűnik a minta francia eredete. Az auxerre-i Martyrologium 
V. 21-én említi Szt. Valens-t. „Antissiodori natale sancti Valis 
confessons."2 Ugyanígy Szt. Nicetiust, ki Lyon püspöke volt 
( t 573)) a K. IV. 2-án jegyzi be és ugyanezen a napon az 
auxerre-i Martyrologium: IV. Nonas Április. Lugduno beati 
Nicetii ep. et cf.3 

Ebben a két jegyzékben aránylag sok oly név van, kiről 
LEROQUAIS gyűjteményében nem történik említés. Oka ennek az, 
hogy LEROQUAIS a Sacramentariumok alapján dolgozott és nem 
a Naptárak és Martyrologiumok alapján. Inkább azon szentek 
fordulnak elő nála, akikről valahol miseszöveget talált. Ezen 
névsorok jellegzetes szentjei mégis megtalálhatók nála: Paulus 
verduni, Desiderius langres-i (?), Pulchronius verduni püspökök. 
Hiányzanak: Filea, Publius, Corona, Theodorus, Gabinus, Her-
molaus, Novatus; Rogatus, Saturninus, Fusca, VII. virgines, 
Thimon, Alexandes, Hierinus, Donatus. Ezek mind vértanúk. 

összefoglaljuk tanulmányunk eredményét a következő táb
lázatban: 

Réteg C S/i S/2 K 
B r 7 23 8(10) 66(70) 
F 13 20 7(10) 64(73) 
G 6 4(11) (3) 7(24) 
H 6(7) 9 - I3(i4) 
O 3 10 — 30 

C mintája Franciaország északkeleti részéből, bencés forrás
ból származik. S/i olyan mintáról készült, melynek eredetije 
az arras-i (Cambrai) egyházmegyéből, vagy környékéről, talán 
a corbiei (esetleg a St. Vaast-i) apátságból került Magyarországra. 

1 U. o. P L 138, 1235. 
1 U. o. P L 138, 1228. 
* U. o. P L 138, 1221. 
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Felhasznált más forrásokat is, melyek a bencés-német réteget 
képviselték. 

S/2 mintája francia-cluny-i körökből eredt. Más forrásai is 
voltak, főleg a B/G-réteget vette belőlük. Ez a rész a Pray-kódex-
ben S/i függeléke gyanánt, kiegészítésül készült. 

K a C, S/i és S/2 szent-névsorainak összefoglalása. Alapját 
egy Franciaország északkeleti részéből származó, bencés jellegű 
Martyrologium vagy Naptár szolgáltatta (Arras—Cambrai— 
Amiens); lehet, hogy Corbie volt ennek az alappéldánynak szer
zőhelye. A C, S/i, S/2, K közt levő kölcsönhatások arra mutat
nak, hogy e négy rész eredetileg is összetartozott. 

A húsvétmutató táblák és a szerencsétlen napok névsorai oly 
minták után készültek, melyek az előbbiekétől különbözők vol
tak. De ezek a minták is francia eredetűek voltak, melyeket 
magyarországi használatra dolgoztak át. 

A Pray-kódex magyar rétege (C, S/i, K) Magyarországon 
keletkezett. A frank és német rétegek bencés-monasztikus alapba 
voltak beágyazva; a források mind bencés jellegűek. A C, S/i, K 
a boldvai Keresztelő Szt. Jánosról elnevezett bencés apátság szá
mára készültek. A keleti réteg nagyobbrészt a francia bencés 
mintákból van véve, de nagyon valószínűnek látszik, hogy 
Konstantinápolyból és Jeruzsálemből közvetlen érintkezés alap
ján is gyarapodott. 

KNIEWALD KÁROLY (Zágráb). 

Fordította: KÜHÁR FLÓRIS O. S. B. 



RÉGI SOPRONI KÖNYVGYŰJTŐK, KÖNYVES« 
BOLTOK ÉS OLVASÓ KABINETEK. 

A soproni könyvgyűjtők sora a tatárjárás óta nem szakad 
meg. A nagy országdúlás után a nyugati határszél e jelentős 
városában telepszik le ROGERIUS mester, korának egyik nagy 
könyvgyüjtője. A hajdani nagyváradi kanonokot azonban csak 
pár évig kárpótolta elveszett javaiért a soproni főesperesség, 
azután elfogadta a spalatói érsekséget. Alkalmasint már itt, Bécs 
közelében, megkezdhette a könyvgyüjtést.1 

A XV. század folyamán már valami ritka dolog nem is 
volt e városban a könyv. 1400-ban ORBÁN PAP 20 könyvről vég
rendelkezik; a század derekán Sopronban működik, mint jegyző 
EGKENFELDER LÉNÁRT, később mint másoló és gyűjtő nevezetes 
Pozsonyban. Papjaink végrendeletében nem egyszer szerepelnek 
könyvek, melyeket a kegyes szívű haldokló az egyháznak szán; 
1493-ban olvasható először expressis verbis, hogy nyomtatott 
könyvről van szó. így érthető meg, hogy 1476-ban már az egyik 
templom mellett külön könyvesház (Librey) is volt.2 

Az újabb korok soproni könyvtörténetének egyik nevezete
sebb állomása 1604, egy tudós társaság megalapítása, amelynek 
könyvtára is volt; fennállt több évtizedig. 1666-ban megalapít
ják az evangélikus gyülekezet máig meglévő hírneves könyv
tárát. Ide, mint gyüjtőmedencébe, vándorolnak lassanként a 
protestáns előkelő családok könyvtárai. A kolostoroknak, isko
láknak is lassanként megalakulnak a könyvesházai. A mágnások 

1 TURCHÁNYI T.: Rogerius mester siralmas éneke. Századok. 1903. 
FEJÉRPATAKI: Szellemi élet az Árpádok alatt. Figyelő. I II . évf. 36. o. 

2 Vitéz H Á Z I J E N Ő : Sopron sz. kir. város története. 1. rész. 3. kötet, 
281/2. o. I I . rész 1., 2. kötet, lásd a kitűnő részletes tárgymutatót, 3. kötet, 
I I I . oldal. 
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közül SZÉCHÉNYI FERENCC a legnagyobb; annak is egy jó részét 
soproni magánkönyvtárak beolvasztása adja. 1819-ben a soproni 
Széchenyi-palota könyvtára a nemes gróf akaratából beolvad a 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába.1 1829-ben a vármegye 
alapít könyvtárat, 1843-ban a Soproni Kaszinó egyesület. Mind
kettő megvan, ma is virágzik.2 

Az évszázados könyvkultúrának a soproni könyvnyomdá
szat történetében nincs hasonló párdarabja. A reformáció idején 
a város közvetlen környékén több helyt felüti sátorfáját egy-egy 
vándornyomda (Keresztúr, Csepreg), a város is foglalkoztat 
1619-ben egy MOHR nevű ilyenfajta nyomdászt, de állandó mű
hellyel még a szomszédos és sokkal kisebb Kismarton is megelőzi3 

1722-ben onnan telepszik itt le STREIBIG JÓZSEF. Van könyv
kiadó joga is, de nem boldogul és így pár év múlva Győrbe köl
tözik; a maga és családja kezén ott hosszú évtizedekig virágzott 
a nyomda. 1733-ban Sopronban SCHMIDT MIKLÓS jelentkezik 
Bécsből, pár évi működésének egyik legérdekesebb terméke az 
első soproni magyar könyv; orvosi jellegű (1736).4 1738-bari 
RENNAUER FÜLÖP váltja magához a nyomdát; műhelye külön
böző utódok és nevek alatt a mai napig fennáll a RÖTTIG—ROM-
WALTER cég képében. 1748-tól fogva a Bécsújhelyből ideszakadt 
SIESS JÓZSEF és utódai szerepelnek.5 Derék család. 1805-ben 
KAZINCZY FERENC is dicséri.6 Nem is engedett a város verseny
társat itt letelepedni. SiESsék nyomták példának okáért az eszter
házi operaelőadások szövegkönyvét a legkülönbözőbb nyelveken 
és sok száz más érdekes munkát. Csupán a XIX. század derekán 
telepedett le a második nyomdász REICHARDT ADOLF személyé-

1 SZÉCHÉNYI FERENC GRÓF második nagy adománya a Múzeum részére. 
2 CSATKAI ENDRE DR.: Könyvgyűjtők, régiséggyűjtők a régi Sopronban. 

Soproni Szemle. 1938. 3. szám. 
3 CSATKAI : Die fürstlich Esterházyschen Druckereien in Eisenstadt. 

Burgenländische Heimatblätter. 1936. 1. szám. 
4 N E U H O L D J. JAKAB: Fundamentumos oktatás, miképen köllessék a, 

gyermekekkel sat. a két közönséges betegség: úgy mint himlő és kanyaró előtt, 
benne és utánna bánnyi. 

5 Gutenberg-emlékkönyv. Sopron, 1900. 
6 Kazinczy Ferenc levelezése. I I I . kötet. 257. o. „Meg kellene dicsérni 

a sopronyi Siesst és a váczi Máramarosit, hogy gondosan nyomtatnak." 
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ben. Annak utódai is beleolvadtak később az első nyomda foly
tatóinak so rába . . . 

Vájjon az évszázados soproni könyvgyűjtés és a jelentéke
nyen fiatalabb soproni könyv mellett a könyvkereskedelem 
milyen múltra tekinthet vissza e városban? 

Már 1525-ben a város piacán a reformációval kapcsolatban 
a máglyarakáson sok könyv pusztul el. Ide is vándorló kereske
dők hozták a könyveket.1 Bizonyos szervezettség csak a könyv
kötők megtelepedésével észlelhető. Nemcsak kötöttek könyvet, 
hanem vállalkozóbbak ki is adtak, főkép vallásos jellegű műve
ket. Az első ilyen soproni név, amely tudomásunk szerint köny
vön kiadóképen megjelenik, MICHEL ZAKARIÁS. Kulmbachi szüle
tésű volt és 1675-ben szerzett itt polgárjogot. Remeklését, egy 
hatalmas könyvtáblát, a városnak ajándékozta, miért is elenged
ték neki a felvételi díját. Ma is megvan a múzeumban az értékes 
munka. MICHEL énekeskönyveket adott ki. Mint könyvterjesztő, 
nagyon megszerethette e szakmát, mert mikor már átadta fiata
labb erőnek a műhelyt, akkor is foglalkozott eladással.2 Könyv
kötő társai be is panaszolták emiatt a városi tanácsnál. De meg
gyűlt a baja ENDTERS MÁRTON nevű kiadóval is, akinek nem 
számolt el a bizományos árukkal.3 A XVIII . század folyamán 
a ScHRABS-család több nemzedéken át foglalkozott az épületes 
irodalom terjesztésével. 

Volt azonban ennek göröngyösebb útja is. Ha valamilyen 
szerzőnek kedve támadt munkája kiadására, akkor, ha óvatos 
volt, egy csomó levelet intézett barátaihoz és megkérte őket elő
fizetések gyűjtésére. A merészebbje nekivágott enélkül a nyom
tatásnak és a kész példányokat menesztette terjesztésre barátai
hoz. KAZINCZY FERENC mindenkor szívesen állt írótársainak ren
delkezésére. Értett hozzá, hogy elhitesse a vevővel, még neki tesz 
szívességet a szerző, ha átenged egypár példányt. Ilyen mézes 
szavakkal küldi el a soproni diákoknak BENKŐ professzor ásvány
tanát tíz példányban: „Részeltetlek Benneteket is azon szolgá
latban, melyet ennek a nagy nevezetű tudósnak én teszek, mun-

1 PAYR S.: A soproni ev. egyházközség története. 35. o. 
2 Mit Verkaufung eingebundener bûcher." Tanácsjegyzőkönyv. 1700. 

170. oldal. 
3 Tanácsjegyzőkönyv. 1702. J I . o. 
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kaját ismeretlen környékre juttatván" (1792). De másutt nem 
ment ilyen simán a dolog. Mint ARANKA GYÖRGYnek írja, a 
BENKŐ küldötte 50 darabból eladott 13-at (1793).x Hasonlóan 
olvassuk NÉMETH LÁSZLÓ keserves feljajdulását a Magyar Hír
mondóban: „Két esztendőnél több, hogy az exemplárok minden
hová el voltak küldözve s árroknak még a fele sem érkezett 
kezembe. Ilyen bánás módja a legbuzgóbb indulató hazafit is 
elrettentheti a könyvírástól" (1798). 

KAZINCZY más könyvvel is kísérletezett Sopronban. 1794-ben 
azt írja a városban jó ismerős Kis JÁNOsnak Győrbe: „írj Sop-
ronyba és ott is az el nem költ Herdereket és Diogeneszeimet 
vétessd, sőt vitessd által Aszalayhoz azzal a pénzzel együtt, 
ami talán néhány exemplumokért begyűlt.3 Papok és tanárok 
jártak ilyen ügyben leginkább a magyar írók kezére, így Sop
ronban T Ó T H FARKAS, a katolikus gimnázium igazgatója, CZINKE 
FERENC, ugyanott tanár, azután VIETORISZ JONATÁN, RAJCS 
PÉTER és ODOR ISTVÁN, a líceum tanárai. Kis JÁNOS is ott tele
pedett le 1808-ban és beállt a magyar könyv terjesztőinek sorába. 
DAYKA GÁBOR verseiből a devalvációk súlyos éveiben eladott 
12 darabot, az Erdélyi Múzeumnak a városban két, vidéki kúriá
kon 11 előfizetőt gyűjtött. Mikor pedig KAZINCZY munkáinak 
kilenckötetes kiadására név nélkül hat előfizetőt jelentett Szép
halomra, nem alaptalanul gyanította a költő-kiadó, hogy mind 
a hat mögött maga Kis JÁNOS lappang. 

Kis JÁNOS idejében már volt rendes könyvkereskedés Sop
ronban is. II. József korában mutatkozik az első mozgolódás. 
1787-ben bizonyos KLEINOD, akit hol Antalnak, hol Ferdinánd
nak mondanak, folyamodik a városhoz kölcsönkönyvtár meg
nyitására engedélyért. De mivel a döntés nem jött meg hamar, 
engedély nélkül megkezdte üzemét. Erre megvizsgálták a „Lec-
tur-Cabineth"-et és tiltott könyveket is találtak benne, mint 
példának okáért a „Leiden der Emilie"-et. Később ugyan meg
kapta az engedélyt, de nyilván nem élt vele, mert esete után 
pár héttel egy HAAS IGNÁC nevű bajorországi könyvkereskedő 

1 Kazinczy levelezése. II. 262. 0., 291. o. 
2 Kazinczy levelezése. II. 346. o. 
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akar letelepedni és erre az engedélyt azzal kapja meg, hogy jelen
leg úgy sincs könyvkereskedő a városban.1 

De annak sincs nyoma, hogy HAAS megnyitotta volna-e 
boltját. 1790 körül azután megkezdte működését az első soproni 
kölcsönkönyvtár, megalapítása PFUNDTNER MÁTYÁS könyvkötő 
nevéhez fűződik. Sopronban született (1736), vándorlása után 
évtizedes műhelyt vett át és 1776-ban polgárjogot szerzett. Egyik 
tanúja SIESS nyomdász volt. Ugyanennek a családja nyomta 
1794-ben a kölcsönkönyvtár katalógusát.2 A 38 oldalas füzet 
címe így hangzik: „Verzeichnis der Bücher, welche in dem Lese
kabinett des Mathias Pfundtner, bürg. Buchbinders in Oeden-
burg gegen die gewöhnliche Bezahlung eines Kreuzers für jeden 
Tag oder 30 Kreuzer für einen Monath zum Lesen herausgegeben 
werden." Érdekes megjegyzés van még a címlapon: színdarabok 
is állnak rendelkezésre, úgy együttes kiadások, mint külön. Ezt 
az értteti meg, hogy Sopronban 1754 óta kimutatható a hivatá
sos színház, a közeli Eszterházán is pompás előadásokról jött 
a hír, műkedvelő előadások gyakoriak voltak az előkelőség 
körében. 

A katalógus 771 könyvet sorol fel. A szerző nevét, főleg 
regényeknél, elhallgatja, viszont nem egyszer szolgál az érdek
lődést felajzó megjelölésekkel (Mehr, als Roman. Kein Roman, 
sondern Wahrheit im Modekleid). A könyvek zöme szépiroda
lom, van sok útleírás és filozófiai mű. Az akkori nagyok közül 
LESSING, HAGEDORN, WIELAND több munkával szerepel, GOETHE 
csak a Wertherrel; SCHILLER két korai darabjával (Don Carlos, 
Kabale und Liebe). SCHIKANEDER és KOTZEBUE, mint az akkori 
színház műsorának pillérei, egy-egy kötettel foglaltak helyet a 
könyvtár polcain. A világirodalom remekei közül Robinson, az 
Ezeregyé) meséi, az Elveszett paradicsom, a Don Quijote kínál
kozott, mögöttük megbújtak Faublas lovag kalandjai. És meg
volt VOLTAIRE meg MENDELSSOHN több munkája. 

A francia forradalom esélyeit ez időben nagyon latolgatták 
Sopronban. A líceumi ifjúság ma is fennálló önképzőköre, a 

1 Tanácsjegyzőkönyv 1787. I. kötet. 451. 690. sz. végzés. II . kötet. 
36. sz. végzés. 

2 Egy példánya a budapesti Széchényi-Könyvtárban. 
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Magyar Társaság, ekkoriban ilyen témákkal bíbelődött: „Hasz
nos-e a mostani francia szabadság vagy káros?" „A franciák 
könnyebben elérik-e céljukat kegyetlenség által, mint ha gyen
gén bánnak a hazafiakkal?"1 PFUNDTNERnél is gazdag anyagra 
találtak az érdeklődők pro és contra. Az utóbbi művek egyike 
ezt a címet viselte homlokán: „Lieber Gott, wie dumm sind die 
Franzosen!" TRENK röpiratai is megvoltak, nemkülönben TRENK 
báró emlékezései, melyek annyiból érdekelték a soproniakat, 
hogy e könyvben szólt Sopronban űzött gyermekkori csínyjeiről 
is. Mivel pedig a városnak ekkoriban már rendezett levéltára 
volt, a körültekintő PFUNDTNER erre is tekintettel volt a követ
kező könyv megszerzésével: „Über praktische und systemathische 
Einrichtungen fürstlicher Archiven." München, 1789. 

A katalógus mintaszerűen feltünteti a nyomás helyét és évét, 
így megállapítható, hogy PFUNDTNER egyetlen soproni könyvet 
sem tartott. Francia könyvek is hiányoznak, magyarról nem is 
szólva. Sikerült megállapítani, melyik házban volt ez a mind
amellett nevezetes kultúrintézménynek mondható kölcsönkönyv
tár. A ma is legforgalmasabb üzleti negyedben, a Várkerületben 
foglalt helyet. A katalógus bevezetése arra utal, hogy a könyv
tár már pár éve megvolt és bizonyára I. Ferenc rendelkezései 
szüntették meg működését az 1790-es évek vége felé. PFUNDTNER 
maga 1819-ben halt meg. 

Magyar művek hiánya annyival is inkább feltűnik, mert 
hiszen akkoriban még alig hunyt ki a nemzeti felbuzdulás lángja. 
1790-ben a Mindenes Gyűjtemény írja Sopronnal kapcsolatosan: 
„Odavaló becsületes könyvkötő, Németi Mihály úr, Olvasó 
Kabinétet kezd állítani, de nem tudja, hol és kinél kellene min
den új magyar könyveket megszerezni. Ha minden nagy váro
sokban, mint már javasoltuk, könyvárusok volnának, úgy efféle 
kérdések nem támasztatnának. Nem is boldogulunk addig, míg 
némely érdemes hazafiak erre a haza boldogítására legszüksége
sebb kereskedésre nem adják magukat. Míg ez lenne, addig azok
nak, kik e dologban tudakozódnak, azt felelhetjük, hogy nagy 
részüket a magyar könyveknek Landerer és Müller Győri könyv-

1 KOVÁCS S.: „A soproni ev. lyceumi Magyar Társaság története." 23. o. 
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kötő uraknál meg lehet találni, de sokat ott sem."1 A jó-
szándékú NÉMETI MIHÁLY maga is Győrből került Sopronba. 
Valószínűleg nem ment sokra tervével, de legalább megmaradt 
olyaténképen a magyar könyvek istápolójának, hogy nála lehe
tett rájuk előfizetni. A líceumi ifjak, élükön Kis JÁNOSsai, szin
tén a Mindenes Gyűjteményhez fordultak könyvügyben taná
csért; megalapítván a saját könyvtárukat, évtizedekig az szol
gálja ki a magyar könyv után érdeklődőket. BERZSENYI is onnan 
hozatott könyvet vidéki magányába.2 Ma is megvan a könyv
tár, telve bibliofil érdekességekkel. 

NÉMETI halálával műhelyét Németországból bevándorolt 
szaktársa, KILIÁN KÁROLY vette át; 1799-ben polgárjogot is 
szerzett. Ugyanebben az esztendőben jelentkezett STOTZ JÁNOS 
LIPÓT, tönkrement nyomdatulajdonos, hogy szívesen nyitna mű-
kereskedéssel kapcsolatos könyvesboltot, sőt újságot is adna ki. 
A város tanácsa azonban úgy vélekedett, hogy nincs semmi 
reménye a virágzásra. STOTZ akkor Kismartonban nyitott nyom
dát, pörbe került herceg EsTERHÁZYval, aki végre is megváltotta 
a nyomdát és STOTZOÍ állította az élére. 1810-ben e nyomda 
egyik segéde, 1813-ban pedig maga STOTZ jelentkezett újra, hogy 
nyomdát nyitna és metszeteket adna ki. De elutasították ismét. 
KiLiANt nyilván gondolkodóba ejtette STOTZ törekvése és 1802-
ben maga kért könyvkereskedési jogot és meg is kapta. Az első 
soproni könyvkereskedőnek tehát KILIÁN tekinthető. Háza már 
nincs meg, szintén a Várkerületben állt. De könyvkötés és köny
vesbolt együttesen sem nyújtott elég megélhetést, 1812-ben 
KiLiANt rajta érték, amint gyógyszereket is árult; a következő 
évben tehát a törvény betűje szerint óhajtotta keresetét öregbí
teni. Kérvényt adott be a városhoz és kérte, hogy kölcsönkönyv-
tárat nyithasson. Boltját már könyv- és zeneműkereskedésnek 
nevezi. A tanács pártolólag terjesztette fel a helytartótanácshoz 
az írást, de pár hét múlva visszaérkezett a lesújtó válasz: elég 
az országnak négy kölcsönkönyvtár, kettő Pesten, egy-egy 
Pozsonyban és Budán.3 

1 Mindenes Gyűjtemény. 1790. III . 247. o. 
2 KOVÁCS i. m. 6. $6. o. 
3 Tanácsjegyzőkönyv. 1799. 2219. sz. v. 1802. 949. 1791. sz. v. 1810. 

1691. sz. v. 1812. 2593. sz. v. 1813. 1703. 2038. 3454. sz. v. 

/ 
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1814-ben Pozsonyból WIEGAND könyvárus kérelmezte, hogy 
Sopronban telepedhessen le: 1815-ben május 9-i kelettel meg is 
jött a helyhatósági engedélye.1 A Várkerületben egy máig meg
levő csinos rokokóházban vetette meg lábát a göttingai születési! 
WIEGAND. Nem volt könyvkötő, csak kereskedő. Könyvhirde
téseinek csinos stílusát dícsérőleg említik korbeli feljegyzések. 
Kis JÁNOS is örömmel újságolta az ország túlsó felére KAZINCZY-
nak: „Általában még eddig itt nálunk nehéz volt új Magyar 
könyveket kapni: ezután tán könnyebb lesz, minthogy WIEGAND 
könyvárus Pozsonyból idejött lakni. Ez TRATTNERtől már kapott 
két pakét magyar könyveket" (1816).2 

A bolt többször váltogatta helyiségeit, de mindig ugyanegy 
környéken maradt. WiEGANüéknál kobozták el FRANKENBURG 
Bolond Miskáját 1858-ban, mikor másutt szabad volt terjesz
teni. A bolt különböző nevek alatt máig fönnmaradt. 

Ma Sopronban az antikváriumokkal együtt közel 10 köny
vesbolt várja a nyomtatott betű barátait. Általában mindenhol 
több a könyvesbolt, mint hajdanában, de kevesebb a könyv után 
való vágyakozás. Ma könnyen elérjük a könyvet, de nem nyú
lunk utána már azzal az ájtatos ünnepélyességgel, amely a régi 
ember részéről kijárt a nehezen megszerezhető kincsnek . . . 

CSATKAI ENDRE. 

1 Tanácsjegyzőkönyv. 1814. 1860. sz. v. 
8 Kazinczy levelezése. XIV. kötet. 24. o. 



ÚJKORI KÉZIRATOK 
KATALOGIZÁLÁSÁRÓL. 

A középkori kéziratok katalogizálásának a nagyobb könyv
tárakban kialakult valami általános gyakorlata. Egy kézirat
katalógus sohasem lehet olyan merev, mint egy nyomtatvány
katalógus, a szabályoknak rugalmasaknak kell lenniök, mert 
csak így érhető el, hogy kódex-egyedeket meg tudjunk határozni. 
Még nehezebb feladatok elé állítják a könyvtárost a nagyrészt 
nemzeti nyelven írt újabbkori kéziratok. Sokoldalúbb érdeklődés 
igényeinek kell megfelelnie s ezt a nagyterjedelmű, igen külön
böző korokból származó anyagot mégis egységes szempontból 
akarja rendezni. Mindenekelőtt sokkal változatosabb az újkori 
kéziratok tartalma, nem szövegeket, hanem olvasmányt nyújta
nak, ezzel szemben a kéziratok korának meghatározására a paleo
gráfiai módszerek elégtelenek, kevés útmutatást nyújt az írás 
anyagának vizsgálata (vízjegyek), a kézirat legritkább esetben 
rendelkezik egyetemes írástörténeti értékkel, ezzel szemben emel
kedik és előtérbe lép az egyéni írás felismerésének fontossága. 
Ezek azonban csak egészen általános irányelvek, az újkori kéz
iratok rendeltetésük és keletkezésük szerint több, egymástól igen 
távoli csoportba oszlanak. A szövegek meghatározására már nem 
az incipitek és az explicitek szolgálnak, hanem a cím. így a kéz
irat leírásában a középkori gyakorlattal szemben bizonyos el
tolódások vannak. Megduzzad a címrész, összezsugorodik az 
incipit, a külső leírás, a paleográfiai, vagy művészettörténeti 
jegyzet, ellenben különösen fontos a kézirat eredetiségének kér
dése, vájjon autographum-e, vagy nem, fogalmazvány, vagy máso
lat. Ezzel kapcsolatban felvetődik a szövegvariánsok problémája. 

Az Országos Széchényi-Könyvtár magyar kéziratainak régi 
katalogizálási rendszere az idők folyamán elavult. A régi kata
lógus kézirat-egyedeket írt le, tekintet nélkül azok változatos 
tartalmára: így számos igen fontos irodalmi emlék, csak kézirat-
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ban fennmaradt ének feltáratlan maradt. A külső leírás pedig 
merőben külsőleges jellemzésre szorítkozott, de nem volt tekin
tettel a genetikus szempontokra. Ezért az alábbiakban néhány 
alapelvet szeretnénk lefektetni. Csak általános irányító elvek 
ezek, nem merev katalogizálási szabályok: azt a gyakorlatot 
ismertetjük, mely kézirattárunk magyar anyagának új feldolgo
zása közben kialakult. 

A kéziratot hét szempontból vesszük vizsgálat alá, ennek 
a hét szempontnak megfelelően hét jegyzet lesz, melyeket, ha 
nyomtatott katalógust készítünk, tipográfiai eszközökkel is kel
lően elválaszthatunk egymástól. 

1. A szerző neve és a mű címe. Nem a kéziraton talált, 
esetleg megromlott nevet és címet tüntetjük fel, hanem az iroda
lomban (SZINNYEI, PETRIK, PINTÉR) használt és elfogadott alakot. 
(Az Oct. Hung. 15. jelzetű kéziraton pld. GR. ZRÍNYI MIKLÓS 
Török Áfium ellen való orvossága, ezen a címen szerepel: 
Ne bánts. Symbolum Illustrissimi Dni Comitis Nicolai Zrényi.) 
Az eredeti, a kéziraton talált név-variánst és címet úgyis közöl
jük az incipitben. Ha kevésbbé ismert író nevének, vagy munká
jának kéziratos anyagunkban az irodalomban használtnál erede
tibb alakjára bukkanunk rá, a felvétel mégis az ismertebb alakon 
történik, de külön jegyzetben felhívjuk a figyelmet erre a körül
ményre, (így SziNNYEinél szerepel PETROVICH IGNÁC, múzeumi 
s.-őr, nevét kéziratain azonban PETRAViCHnak írja. Erről készül 
a 7. jegyzet.) Ha a munkának nincsen címe, vagy több, hasonló
tárgyú szöveget tartalmaz a kézirat, önkényesen adunk egy össze
foglaló címet, vigyázva arra, hogy ez lehetőleg rövid és kifejező 
legyen és hogy hasonló természetű munkáknak mindig ugyanazt 
a címet adjuk (pld. Emlékkönyv, Diárium, Jegyzetek, Imádságos 
könyv stb.). Kevésbbé ismert munkáknál a kéziraton talált teljes 
címet tüntetjük fel (pld. BENKŐ JÓZSEF: A magyar és török nyelv 
mely keveset edgyezzen; A magyar szókról való külömb-külömb 
jegyzésekkel edgyütt). Ha a munka fordítás, vagy átdolgozás, 
ezt a körülményt is röviden jelezzük a fordító vagy az átdolgozó 
nevével együtt. Természetesen egyéni kutatással mindig kiegészít
jük a kéziraton talált adatokat. 

2. A mű tartalmára vonatkozó jegyzet. Ezt a címtől tipo
gráfiailag is elválasztjuk: így jelezzük, hogy ez a jegyzet a cím-
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nek alája van rendelve. A kiemelt cím gyakran nem nyújt tiszta 
képet a mű tárgyáról: itt összefoglaljuk a mű tárgyát, tartalmá
ból kiemeljük a fontosabbakat, gyűjteményeknél közöljük a rész
letes tárgymutatót, daloskönyveknél a dalok jegyzékét, meg
említjük, hogy van-e ajánlás, előszó, bevezetés, végszó, tartalom
jegyzék, tárgymutató. Mindennek az esetleges kiadásokkal való 
összevetés szempontjából lehet nagyobb jelentősége. Ezt követi 
a mű sorsára vonatkozó megjegyzés: van-e a munkának kiadása, 
ez miben tér el a tárgyalt kézirattól. Ha fordítás, mi volt az 
eredeti címe (ezt természetesen csak kevésbbé ismert munkák
nál), milyen fordítása ismeretes még. Ebből a jegyzetből kell 
kitűnnie, hogy hány kötetes a munka. Ha a kézirat egy nagyobb 
munkának csak egy részét, töredékét tartalmazza, azt is itt tün
tetjük fel (pl. címben: Biblia, tartalmi jegyzet: Mózes 5. könyve). 

Ez a két jegyzet teljes képet ad a munkáról Ha a kézirat 
több munkát tartalmaz, de egy közös cím alatt nem lehet össze
foglalni, az 1. és 2. jegyzetet minden egyes munkáról külön 
készítjük el, míg a kéziratra vonatkozó jegyzetek közösek lehet
nek. Ha a műveknek a kéziratban külön címlapjuk van, a le
írásnak a címlapok szövegét tartalmaznia kell. 

3. Incipit és explicit. Elsősorban a kézirat azonosítására 
szolgál. Feltétlenül közöljük betűhíven, ha szükséges, a sorok 
végét is jelezve, a címlapot s a címlapot megelőző számozott 
levelek szövegét. Címlap hiányában a munkához tartozó első 
értelmes mondatot és az ezt megelőző számozott lapok szövegét. 
Explicitként az utolsó mondatot vagy mondatokat. Magától 
értetődik, hogy újabb, rendes címlappal ellátott, utólagos be
jegyzésekkel meg nem terhelt kéziratok incipitje és explicitje 
sokkal kisebb helyet fog elfoglalni, mint a hosszú, barokk cím
lappal ellátott, a tulajdonosok bejegyzéseivel is teleírt XVI— 
XVIII . századbeli kéziratoké. Az incipit megőriz sok olyan ada
tot, mely még a tartalmi ismertetéshez tartozik (pontos cím, 
fordító, átdolgozó, közreadó, kiadó, nyomdász neve, chronosti-
con stb.). 

4. A kézirat keletkezése. Gyakran magából a kéziratból meg 
tudjuk állapítani a keletkezésének körülményeit. Mindenekelőtt 
azt kell megállapítani, hogy milyen célra készült, vájjon fogal
mazvány-e, valamely nyomtatvány előképe, vagy megjelent 
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munka kézírásos egyéni vagy baráti használatra készült máso
lata, esetleg meg nem jelent munka kéziratban terjesztett pél
dánya. Ezután merül fel a sajátkezűség kérdése, autographum 
a kézirat vagy sem, sajátkezű tisztázat vagy fogalmazvány, egy 
kéz írása-e végig vagy több különböző kézé. Ez utóbbi esetben 
— ha az írók kiléte meg nem állapítható —- legalább az írások 
kronológiáját kell megállapítanunk. Idetartozik a cenzúrázás 
jelzése, a cenzúra eredményének és a cenzor nevének feltünte
tésével, ugyancsak a szövegben található javítások jelzése, annak 
a megállapításával, hogy kitől erednek ezek. Meg kell állapíta
nunk a kézirat keletkezésének helyét és idejét is. Találgatásokba 
nem bocsátkozhatunk, kétes esetekben nem kötjük meg a kutató 
fantáziáját, csak útbaigazítást adunk. Minden adatnál hivatko
zunk a forrásra, ha ez a kézirat, a megfelelő folióra. 

5. Külső leírás. Levelek száma, zárójelben az eredeti lap
számozás, hiányzó vagy üres levelek feltüntetése. (26 f. [48 1.], 
hiányzik a 23. f. után 2 f., végén 2 üres f.) Papírméret mm-ben 
(245X190 mm). Kötés jelzése, feltüntetve esetleg a kötés évét, 
a mester nevét, vagy a restauráció évét. Ha a könyvkötő nevét 
nem tudjuk, feltüntetjük legalább a köttető nevét, vagy a kötés
típust (pk., fv., bk., ered. bk., bk. : 1679 : B. L., ered. bk. rest. 
Leszik: 1901, vk.: 1938, bk.: Jankovich stb.). Ebben a jegyzet
ben említjük meg a lapok csonkaságát s más hiányokat is. 

6. A kézirat története. Kinek a számára készült, kik voltak 
az előző tulajdonosok. Közöljük időrendben a kéziratban talál
ható, korábbi tulajdonosokra vonatkozó bejegyzéseket (SAMUEL 
SZÉKELY DE DÓBA, die 23 Decemb. 1752 Comaromini), az ex 
librist (Exl. SZÉCHÉNYI), a régebbi könyvtári jelzeteket, a könyv
tári pecséteket (JANKOVICH, SZÉCHÉNYI, SZÉCHÉNYI-ALAP, a Nem
zeti Múzeum recés- és símaszélű négyszögletes, valamint tojás
dad bélyegzője), a növedéknapló számát és az innen megállapít
ható korábbi tulajdonost, valamint a beérkezés módját (ajándék, 
vétel, csere, raktárrendezés). 

7. Bibliográfiai jegyzet. Adatok a szerzőről, ha ezekből a 
kutató útmutatást nyer a további kutatáshoz, így életrajzi ada
tok, név-variánsok. Gyakran megkímélhetjük a kutatót feles
leges munkától, ha eleve jelezzük, hogy a szerző az irodalomban 
ismeretlen. (Pl. Oct. Hung. 101. BÜDÖSY PÁL: Mindennapi 

Magyar Könyvszemle 1939. I. füzet. 5 
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könyörgések. Jegyzetben: BÜDÖSY PÁL ismeretlen.) Itt közölhet
jük még a kéziratra vonatkozó fontosabb irodalmat. Tipográfiai 
eszközökkel (pl. kurzív szedéssel) is kiemelhetjük, hogy ez a 
jegyzet már nem tartozik szorosan a kézirat leírásához. 

A feldolgozó a kézirategyedek több-kevesebb fontosságához 
arányítva, vagy a katalógus, esetleg az egész anyag természeté
hez igazodva fogja az itt vázolt szempontokat érvényre juttatni. 
Ismert munkánál nyugodtan elmaradhat a tartalmi jegyzet, sőt 
az incipit is s egy-két szóra zsugorodik össze igen sokszor az 
egész külső leírás. A bibliográfiai jegyzet pedig a legtöbbször 
elmarad. SÁRKÁNY OSZKÁR. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Kanonokok és szerzetesek litániája a Pray-kódexben. Ma
gyarázatul a Pray-kódex egy vitás helyéhez. 

A Pray-kódex 60. lapján1 Pünkösd vigiliájának szertartásrendjé
ben a keresztkút megáldásánál ez a szöveg áll: 

Quibus finitis fiat processio ad fontem. Rex sanctorum angelorum. 
Ibique expleto baptisterio (!) redeunt ad chorum cum eadem proces-
sione: cantando letaniam. Kyrieel. X. K. S ed hoc secundum canonicos, 
secundum verő ordinem monachorum finitis lectionibus et oratione 
dicatur letania. Interim sacerdos veniat ad altare . . . A szöveg a: sed 
hoc secundum-nál a lapszélig át van húzva, a lapszélen pedig alig ol
vasható rövidítéssel, apró betűkkel ez áll: Christe audi. Sancta Maria 
etc. Ibi dicatur: Ut fontem benedicere et consecrare: tunc benedicatur 
fons ut sabbato sancto paschae. 

Ezt a részt ERNYEY JÓZSEF2 így magyarázza: „Ez alkalommal a 
keresztkút megáldása után kétféle litániát mondtak, az egyiket: secun
dum canonicos, a másikat: secundum monachos. Ez érthető, mert a püs
pök ily alkalommal a szerzeteseket is berendelhette a káptalanba, de 
nem mehetett szerzetesek templomába celebrálni." ERNYEY ezt az ada
tot is felhasználja arra, hogy tételét a Pray-kódex eredeti rendelteté
sére vonatkozólag bizonyítsa. Szerinte a Pray-kódex a veszprémi szé
kesegyház számára készült. 

Ezt a tételt a Magyar Könyvszemle ugyanazon évfolyamában 
ZALÁN MENYHÉRT3 döntő érvekkel cáfolta meg, de a „kétféle" litánián 
ő sem tudott eligazodni. Szerinte a Pray-kódex idézett helyén két litá-
n iáról van szó. Az egyik volna a Rex sanctorum angelorum, amelyet 
meg is talált MARTENEnál (De ant. eccl. ritibus. 159), a másik pedig a 
Mindenszentek litániája. ZALÁN ily magyarázat mellett is alkalmasnak 
találja e szöveget szerzetesi rendeltetésének igazolására. 

1 A Nemz. Múzeum fényképpéldányának lapszáma. 
2 A Pray-kódex termőhelye és eredeti rendeltetése. Magyar Könyv

szemle, 1927. 72. 1. 
3 Magyar Könyvszemle, 1927. 254. 1. 

5* 
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A szöveg helyes értelmezése szerint: mind a ketten tévedtek a két
féle litániára vonatkozólag. ZALÁNnak abban igaza van, hogy ez a szö
veg azt mutatja: a Pray-kódex szerzetes-templom számára készült. 

Mi a szöveg értelme? A másoló (aki egyúttal a kézirat szerkesz
tője lehetett) előtt ott volt a szertartás Ordo-ja. Ez az Ordo Pünkösd 
vigiliájára is leírta a keresztkútszentelést. A másoló lejegyezte a szer
tartás menetét. Mire a keresztkútszentelésen is túl volt, meg a rákövet
kező körmeneten a Mindenszentek litániájával, hirtelen föleszmélt. 
Hisz azok, akik számára ő Sacramentariumot ír, szerzetesek, mona-
chusok. Azoknál pedig rendesen, az akkori előírások szerint, nincs ke-
resztkút, templomuk nem plébánia-templom, keresztelniük nem sza
bad.1 így számukra a keresztkútszenteles is fölösleges. Eddig jutott gon
dolatában, ekkor látta, hogy hibát követett el. A keresztkútmegáldást 
ki kellett volna hagynia. Hogy segítsen a bajon? Át nem akarta húzni, 
tehát utólag javítja ki. Azt írja folytatólag: 

Amit eddig írtam, az a kanonokok szertartásrendje erre vonat
kozólag. (Sed hoc secundum canonicos.) A monachusok szertartásrendje 
szerint pedig: elmondván a keresztkútszentelést megelőző olvasmányo
kat és könyörgést (a keresztkúthoz való körmenet és a keresztkút szen
telése nélkül) végezzék el a litániát. Ahol nincs keresztkútszenteles, ott 
ma is ez a szertartás egymásutánja. Itt tehát nem kétféle litániaról, 
hanem kétféle szertartásrendről, Ordo-ról van szó. A litánia mind
egyikben ugyanaz. 

A Pray-kódexet tehát eredetileg olyan helyen használták, ahol ke
resztkút nem volt. A másoló hirtelen föleszmélése másként nem magya
rázható. Ö monachusok számára írt szerkönyvet. Ezért igazítja ki 
pótlólag a szertartásrendet úgy, hogy a keresztkútszenteles kimaradjon. 
A Pray-kódex egyéb részei alapján pontosan meg lehet mondani, hogy 
a boldvai bencés, Keresztelő Szent Jánosról nevezett apátság számára 
írta könyvét. 

Az a lapszéli jegyzet, mely későbbi kéztől ered, arra enged követ
keztetni, hogy a Pray-kódex utóbb mégis oly helyre került, ahol a 
keresztkútszentelést elvégezték. A deáki templomszentelés (1228) be
jegyzése,2 aztán a taksonyi templomszentelés beírása megmondja, hol 
volt szükség keresztkútszentelésre. Az a benyomásom, hogy ennek a 
jegyzetnek írása egyezik a deáki templomszentelésre vonatkozó föl-

1 A Pray-kódex-ben levő zsinati határozat is azt mondja: Abbates mi-
tram. . . non habeant, neque baptizent, neque penitenciam dent, neque ad 
populum sermonem faciant. (Pk. I'.) 

2 Pray-kódex, 10. 1. 
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jegyzés írásával. Deáki nem volt apátsági templom, ott a Pannonhalmá
ról került szerzetesek mellett világi papok is vállalkoztak a lelkipász
tori feladatokra. Aztán meg a szerzetesek lelkipásztorkodását tiltó ren
deletek, a premontreiek és a kolduló szerzetek ellenkező gyakorlata és 
kiváltságai után könnyen feledésbe mehettek. 

KÜHÁR FLÓRIS O. S. B. 

A betűmetszés mesterségének magyar úttörője» Az Erdély
ből származott szegény székely ifjúnak, FALKA SÁMUELnek, első 
szárnypróbálgatásául azon betűket kell tekintenünk, melyekkel a 
marosvásárhelyi Teleki-könyvtár katalógusát nyomták 1796-ban 
a bécsi Baumeister-nyomdábán. Maga a kiadvány is felhívja erre a 
figyelmünket, amennyiben a címlapon egészen szokatlanul megnevezi 
a betűmetszőt (typis per Sam. Falka Bikfalvensem Transilvanum sculp-
tis). FALKA SÁMUEL 1766-ban született, mindössze 30 esztendős volt, 
mikor Bécsben betűivel sikert aratott. A betűk valósággal nagy szak
értelemről és kiváló ízlésről tesznek tanúságot, amiről könnyen meg
győződhetünk, ha a katalógusnak a FALKA betűivel készült első köte
tét a más betűkkel készült második és harmadik kötettel összehasonlít
juk, önként felvetődik itt az a kérdés, hogy honnan vette FALKA a 
szakismereteit és műízlését, amely tulajdonságok betűiben kifejezésre 
jutnak. Erdélyi tanulóéveiről és bécsi viszontagságairól részletesen be
számolt KELÉNYI BÉLA a Bibliofil Szemle 1925. évfolyamában, az ott 
feltárt adatokból azonban nem olvasható ki, hogy honnan vehette 
FALKA azokat a betűmintákat, amelyek után dolgozott. Az kétségtelen, 
hogy nem bécsi minták voltak, mert ez esetben MANNSFELD bécsi könyv
nyomtató nem láthatott volna betűiben párizsi mintákat, amint ezt 
KELÉNYI BÉLA említett cikkében olvassuk. Az egyetemi nyomda irat
tárának anyagáról készült jegyzeteim között most olyan adatot talál
tam, amely teljesen megoldja a rejtélyt, illetőleg felvilágosítást ad 
FALKA betűmintáinak eredetéről. 

FALKA SÁMUELÍ 1798. június 4-én alkalmazta a budai egyetemi 
nyomda betűmetszőként s innen kezdve egészen 1826. január 20-án 
bekövetkezett haláláig a budai egyetemi nyomdának dolgozott. 1826. 
január 26-án jelentette a nyomda a helytartótanácsnak, hogy FALKA 
gutaütésben meghalt. Alig hunyta le a szemét, máris jelentkezett a 
betűmetszői állásért LERCH JÓZSEF, aki addig is dolgozott a nyomda 
számára. A nyomda azonban FALKA halála után nem akart többé betű
metszőt alkalmazni s 1826. március 21-én a helytartótanácshoz inté
zet felterjesztésében azon álláspontot képviselte, hogy sokkal jobban 
jár, ha külföldről hozatja a matricákat. Az elutasítás után LERCH 
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JÓZSEF nem is maradt tovább Budán, hanem Prágába költözött át s a 
nyomda itt is igénybe vette szolgálatait, amint erről a számára 1831. 
január 26-án kiállított bizonyítvány tanúskodik. A nyomda elutasító 
álláspontjának pedig az lehetett az indító oka, hogy FALKA tehetségé
vel nem állott arányban a szorgalma, s a helytartótanács 1824. február 
17-én is kénytelen volt elrendelni, hogy hanyagságáért dorgálják meg. 
Ámbár az iratokból az tűnik ki, hogy a nyomda FALKA halála után 
valósággal a külföldről vásárolta a matricákat, mégsem állandósítot
ták ezt a gyakorlatot s FALKA helyét rövidesen egykori tanítványa és 
utóbb segédje, CZOLLNER GYÖRGY foglalta el. Ez talán nem volt FALKÁ-
hoz hasonló tehetség, de szorgalmával kétségtelenül felülmulta meste
rét, mert ismételten dicséretben részesült ezért. CZOLLNER alkalmazta
tása azt eredményezte, hogy FALKA kezdeményezése nem sorvadt el, 
hanem tovább élt s a magyarországi betűmetszés terén iskolát teremtett. 

Ugyanabban az időben, mikor FALKA lehunyta a szemét, az egye
temi nyomda technikai felszerelésében is mélyreható változások követ
keztek be. Rájöttek ugyanis arra, hogy azok a sajtók, melyeket még a 
nagyszombati jezsuita nyomdától örököltek, teljesen elavultak s kar
bantartásuk rengeteg pénzt emészt fel. Elhatározták tehát, hogy az el
avult sajtókat értékesítik s helyettük modern sajtókat szereznek be. 
Vevő is jelentkezett az egyik sajtóra PETHE FERENC kolozsvári lap
kiadó személyében, aki 1826. október 7-én jelentette be hajlandóságát 
egy régi sajtó megvásárlására. Ugyanakkor azonban azt is szóvátette, 
hogy néhai FALKA SÁMUELnek 1795-ben Bécsben betűmintákat tartal
mazó holland könyvet adott kölcsön, amelynek visszaszerzését kérte 
az egyetemi nyomda gondnokától. A levél vonatkozó része a követ
kező volt: „A boldogult Bikfalvi Falka Sámuel 1795-től fogva volt 
barátomnak még Bétsben laktakor adtam által kérésére egy ollyan 
könyvet, mely az Austriai Birodalomban egyedülvaló volt, a neve 
— hollandiai nyelven — Letter-Proof (Schriftprobe oder Muster). 
Azon kötéssel adtam által mestersége tanulása végett, hogy azt nekem, 
ha kívánom, visszaadja: mellyet fogadott is. Kérem bizodalmason Te
kintetes Uraságodat, méltóztasson ezt a könyvet, mely az én sajátom 
(in 8-0 maj.) kezéhez venni és Leopoldi sokadalomkor Bétsi nagy
kereskedő Medgyaszay István vőm által (Pesten, ujj Hidutcán a Para-
deis nevű házban) hozzám küldeni." 

Ez a könyv volt az a forrás, ahonnan FALKA első betűmintáit me
rítette. Ezeknek a betűmintáknak köszönhette jó hírnevét, ami aztán a 
budai egyetemi nyomdához juttatta. Gyermekeiről nem tudunk s öz
vegyét, ToKODi ESZTERÍ is 1827. december 23-án temették el Ilosván, 
PETHE FERENC kérése tehát alig volt teljesíthető, mert a munkát FALKA 

- . • 
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hagyatékában nem lehetett megtalálni. De ha meg is lett volna a neve
zett munka a hagyatékban, az a három évtizedes használat alatt bizo
nyára egészen tönkrement volna. Ránk nézve mindenesetre nagyon 
tanulságos a PETHE FERENC levele, mert megtudjuk belőle, hogy az 
Utrechtben járt magyar tudós és könyvkiadó hozta magával a betű
mintákat tartalmazó könyvet, amely aztán FALKA SÁMUELhez jutott s 
FALKA útján nagy hatást gyakorolt a magyar betűmetszésre. FALKA és 
tanítványai betűivel készültek ugyanis a budai egyetemi nyomda ki
adványai, amelyek kimagaslanak a magyarországi nyomdatermékek 
sorából. Az egyetemi nyomdától vásárolta továbbá a legtöbb vidéki 
nyomda a betűkészletét s ezúton a FALKA és tanítványai betűi a ma
gyarországi könyvtermelésre döntő hatást gyakoroltak. 

A kortársak véleménye az volt, hogy FALKA SÁMUEL „főbb ereje 
inkább a betűmetszésben, mint a mejjkép metszésben mutatta magát", 
ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a holland munkának köszönhette el
ismertetését. Metszetek készítésére nem is nagyon használta az egye
temi nyomda FALKÁÍ, ezeket rendesen Bécsben csináltatta, ami ismét 
amellett tesz tanúságot, hogy e téren a nyomda sem tartotta elegendő
nek a FALKA készültségét és tehetségét. GÁRDONYI ALBERT. 

A XVIII, századbeli magyar nyomdászat egykorú kri t i
kája, A XVIII . század végén megjelent magyarnyelvű újságok között 
talán a legkevésbbé ismert és idézett a Magyar Újság, amely 1796-ban 
indult meg e címen és még ugyanebben az esztendőben „Gazdaságot 
tzélozó Újság", majd „Vi'sgálódó Magyar Gazda" címen folytatódott. 
(Az 1786. évfolyama megvan az Országos Széchényi Könyvtár Hírlap
tárában, 1787. évfolyama — SZILY KÁLMÁN szerint — szintén cson
kán, a keszthelyi Festetics-könyvtárban.) 

Ez a gazdasági újság, melyet a 25-ik számtól kezdve PETHE FE
RENC szerkesztett (L. MKszemle, 1898. 272. 1. SZILY KÁLMÁN: A Z első 
magyar gazdasági folyóirat), mezőgazdasági kérdéseken kívül pénzügyi 
és ipari kérdésekkel is foglalkozott. 

Alább következő adata a XVIII . századbeli magyar papírgyár
tás és nyomdászat kritikája: 

„De ki győzné elő számlálni azokat a' számtalan könnyű és jó 
módokat, a' melyeknek a' közepibe minket helyheztetett a' Stzithiai 
szerentse a' Magyar földön, — mindent könnyen eltudni kezdeni? — 
Azok a' szép gyólts fábrikák majd azt is magok után húznák azután, 
hogy a' papiros fábrikáink is jobbak és számosabban lennének; mert 
ez amattól függ: ha pedig a' papiros fábrikánk jó lenne, úgy hogy Hol
landia 's Anglia ne vághatna elébünk e' részben; úgy, a' könyveinket 
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is szebben nyomtattathatnék, és igen könnyen le lehetne kapatni a' 
Glascowi kevély nyomtatást, — ennél könnyebben meg-eshető dolog 
nintsen. De most, mit tsinálnak a' mi könyv Nyomtatóink? Székére 
mázolják a' kaptzából készült papirossat; mely hogy annál rútabb le
gyen, az ollyan is neki áll a' könyv nyomtatásának, a' ki éppen annyit 
tud hozzá, mint a' tehén a' kártyázáshoz: ötven közzűl alig van egy, 
a' ki tsak a' naggyából is értené a' mesterségét fundamentomoson; 
ugyan hogy tudna hát ez ujjakat tanítani s' jól formálni? Jó volna ezt 
a' tudományok', mesterségek', 's Nemzet' boldogsága' archívumát', 
a' Könyv-nyomtatást jól eszére hozni. Azon az j—6000 forinton, 
a' mellyet a' mai időben egy haszontalan Könyv-nyomtató, — vagyis 
inkább, papiros motskoló Műhelyre 's szerszámra szoktak rend szerént 
el-vesztegetni, lehetne kettőt ollyat fel-állítani, mint az a' híres Glas-
covi, 's Amsterdami Elzevieré. — Két 's három Sajtos műhelyt ér
tünk. — De minthogy bundánk nints, a' katzagány is jó. — Gondoljon 
többet utánna, a' ki Hazája' boldogságát szereti, mozgolódjon, 's moz-
díttson másokat is." (Gazdaságot tzélozó Űjság, 1796. aug. 30. 277— 
278. lap.) 

Mindenki, aki ismeri a XVIII . században Magyarországon nyom
tatott könyveket, igazságtalannak tartja ezt a kritikát. BÉL MÁTYÁS 
Notitia-i, a Tripartitum, PRAY műveinek kiadásai, FALUDinak RÉVAY 
által sajtó alá rendezett kiadásai stb., stb. kiállják a versenyt a külföld 
egykorú átlagkiadványaival. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Könyv, mely valóban megjelent. Anyagi Jenő. Verses regény. 
Szatmár, 1906. Lővy Miksa bizománya. 

Az elmúlt esztendő márciusában a Tükör c. folyóirat 3. száma 
közölte MORAVEK ENDRE „A könyvtár élete" c. igen tanulságos és egy
ben mulatságos cikkét. A szerző megvilágítani kívánta a könyvtár, va
lamint a könyvtárosi foglalkozás mibenlétét, mert talán egyetlen in
tézményről, annak belső életéről sem tud olyan keveset a nagyközön
ség; a könyvtár őrzi, de az érdeklődő előtt nem rejti el az emberiség 
szellemi kincsét, a könyvtáros pedig minden erejével iparkodik ezt a 
kincset minél hamarább, minél könnyebben és tökéletesebben köz
kinccsé tenni. A könyvtárosi teendők egyik legérdekesebb ágának 
MORAVEK az útbaigazítások adását (dokumentáció) tartja; kétségtele
nül igaza is van, mert ez teszi igazán próbára a könyvtárost és iga
zolja legelőször is hivatásbeli járatosságát, hiszen sok esetben a könyv
tári kutató meg sem tudja pontosan mondani, hogy mit óhajt. Ennek 
igazolására egy-két mulatságos esetet is említ, mely jóízűségéért meg
érdemli a közlést. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 73 

„Volt rá eset" — írja MORAVEK — »hogy egy német könyvtártól 
azt kívánták: állapítsa meg, ki a „Die hundert versetzten Ärzte-
witwen" című mű szerzője és kiadója. A könyvtár meg is felelt a biza
lomnak s kiderítette a szerzőt, de azt is, hogy a könyv valódi címe: 
Die hundertelf besten Ärztewitze", ami az orvosözvegyektől meg
lehetősen távol esik. Az pedig e sorok írójával esett meg, hogy egy ifjú 
és bájos bölcsészethallgatónő „Anyagi Jenő verses regényét" kereste a 
könyvtárban. Csak rövid vita után derült ki, hogy a hölgy a címet 
professzora előadása alapján vetette papírra. Ezek után már nem volt 
nehéz rájönni, hogy PUSKIN Anyegin Eugén-jéről lehetett szó s az elő
hozott könyv gyanúnkat — látogatónk legnagyobb örömére — teljes 
mértékben megerősítette." 

Mondanunk sem kell, hogy magunk is igen jól mulattunk a vélet
len adta ötletességeken és így az ügyes cikk nem mosódott el emlékeze
tünkben. Történt azután, hogy egy munkánkkal kapcsolatban böngész
gettük PETRIK GÉZA Magyar Könyvészetének 1901—1910-ig terjedő 
köteteit és megakadt szemünk egy váratlan könyvcímen: „Anyagi Jenő. 
Verses regény. Szatmár, 1906." Mégis ráhibázott volna egy valóban 
megjelent könyvre a bölcsészethallgatónő? Ha valóban létezik e munka, 
mit rejthet a cím? Abban szinte bizonyosak voltunk, hogy a kérdéses 
könyv nem lesz BÉRCZY KÁROLY gyönyörű műfordítását túllicitálni 
óhajtó kísérlet, csak valami paródia. A Magyar Nemzeti Múzeum Or
szágos Széchényi-Könyvtárának állományából előhozatott (L. elég. m. 
283k jelzetű) kötet teljesen igazolta feltevésünket. Az 55 oldal terje
delmű, kis nyolcadrétű füzet 1906-ban került ki a szatmárnémeti MOR
VÁI JÁNOS könyvnyomdájából. A címlapján a szerző nem szerepel. Az 
előszóból azután megtudjuk a „mű" keletkezésének a történetét: az 
1904. év vége felé a szatmári Társaskör bizottságot küldött ki, hogy 
Szilveszter-estére eszeljen ki valami tréfás programmot, amellyel a ka
szinó közönsége jó hangulatban venne búcsút az elmúló esztendőtől. 
„Az ötösbizottság kis és nagy, teljes és részleges, komoly és kedélyes, 
hivatalos és bizalmas jellegű gyűléseken, üléseken, zsúrokon, zsűriken, 
murikon, feketéken, kvarterkákon s feifoklokokon törte fejét a nem 
mindennapi szellemes ötleten, amelynek meg kell születnie, akár akar, 
akár nem. S minthogy muszáj volt, meg is született. Az ötösbizottság 
ötlete az volt, hogy öten írnak egy regényt, úgy, hogy egyik sem tudja, 
mit ír a másik; ebből föltétlen nagy bolondságnak kell kisülnie. Az 
eszmének annyira megörült a szerzőtársaság, hogy örömében mind az 
öt elfelejtett dolgozni. Mikor azután eszükbe jutott, hogy dolgozni is 
kell, mert nem elég az ötlet, akkor meg elfelejtettek örülni. Utoljára 
kisült, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket, s egyikük sem mer annyira 
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eredeti lenni, ahogy először gondolta. Végre rászánták magukat, hogy 
engednek valamit az eredetiségből, s megelégszenek azzal, hogy egy 
egységes művet véve alapul, öten ötféleképen elrontják, s így egy má
sik eredeti módon létesült művet alkotnak." Az ötösbizottság tagjai 
DR. FODOR GYULA, DR. NÉMETHY JÓZSEF, DR. BÖSZÖRMÉNYI EMIL, 
DR. TANÓDY ENDRE és DR. SCHÖNPFLUG JENŐ PUSKIN Anyegin Eugén-
jét szemelték ki áldozatul és egymás között felosztották a parodizá
landó verses regényt. A paródia előszóból és tíz címnélküli, római szám
mal jelzett fejezetből áll. FODOR írta az előszót, valamint az I., II., 
III . és az V. fejezetet, NÉMETHY a IV. és a VII., BÖSZÖRMÉNVI a VI., 
TANÓDY a VIII . és a X., végül SCHÖNPFLUG a IX. fejezetet. A „magyar 
Anyeginben" természetesen a komikum az uralkodó elem. Minden sze
replője és cselekménye nevetséges. Anyagi Jenő, „mindnyájunk kedves 
ismerőse, ki hozzánk látogatni jő a múlt évszázad kezdetiről, a neve 
akkor volt Anyegin, magyarrá lett a század végin", üres, léhűtő, léha, 
tékozló, nőhódító világfiként jelenik meg. Leszneky (Lenszky) Vladi
mir pedig nem a Kanton nevelődött, szíves, kedélyes, reményekkel teli, 
nyíltszívű költő, ellenben „Anyagihoz nagyon pászol, főkép mivel ő is 
gyászol, ö is most lett önálló birtokos, külföldről jött, de nem nagyon 
okos. Magyar költő, bár őse lengyel, s mintha több vón neki eggye l . . . " 
Lárifáriné (Larinné) és leányai Olga és Tatajánya (Tatjána) sem szá
míthatnak kíméletre: valamennyien üresfejű, számító, kacér és férj
vadászó nők. A társszerzők az események paródizálását is keresztül
vezették; mindenünnen kiküszöbölték a finom puskini hangulatválto
zásokat, az ujjongást, a búskomorságot, a gyengéd szentimentalizmust, 
ellenben meghagyták, sőt felfokozták a csúfolkodó iróniát, melyet 
több helyen helyi és személyes vonatkozásokkal szőnek át. A társa
dalmi visszásságok emlegetése, az emberi fogyatkozások pellengérre 
állítása itt semmi esetre sem nevelő célzatú, mert az egyedüli cél a meg-
nevettetés, ami a társszerzőknek nem egyszer keserű fáradságukba 
kerül: 

Könnyebb a vénnek 
Fiatal arcot ölteni, 
Mint társszerzőknek együtt 
Verses regényt megkölteni. 

— írja NÉMETHY. A társszerzők Anyagi Jenője nem is érzi magát az 
élet betegszívű, társtalan árvájának: magasra emelt fővel és pohárral a 
kezében köszönti sorsát, hogy meggátolta a kacérkodó, férjes Tata-
jányával való házasságát. 

Mindezek megadják a kulcsot a „magyar Anyegin Eugén" létre
jöttének a megértéséhez. Pongyola verses formájával, kínrímeivel nem 
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tarthat igényt (aminthogy valószínűleg nem is tartott) irodalmi értéke
lésre, mert csak időtöltésből alkotta egy vidéki társaskör szilveszteri 
közönségének, hogy kellemes hangulatban lépjen át az új esztendőbe, 
így támasztotta fel akaratlanul az a bizonyos „bölcsészethallgatónő" 
„Anyagi Jenőt", akit bizony már vastagon belepett a por. 

íme, a könyvtári kutatók sokszor akaratlanul is ráhibáznak való
ban megjelent könyvekre, melyekről tulajdonképen nincs is tudomá
suk. Bár feltételezhető az is, hogy az a bizonyos „bölcsészethallgatónő" 
tényleg az „Anyagi Jenő" c. versesregény-paródiát szerette volna for
gatni, azonban nem lévén biztos a saját kérésében s nem tudván azt 
sem, hogy az ilyen természetű és tárgyú művek elsőrendű lelőhelye a 
Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtára, mely hiva
tásának megfelelően gyűjt össze minden magyarországi és magyar vo
natkozású sajtóterméket, megelégedéssel vette a könyvtáros által feléje 
nyújtott munkát, mert címe hasonlított a kívánt könyv címéhez. 

SZEMZŐ PIROSKA. 

Az első magyar kantiánus filozófia. Az Országos Széchényi-
Könyvtár kézirattára igen fontos tudománytörténelmi dokumentum
mal gazdagodott 1938 folyamán. Egy, a debreceni kollégiumban 
1800—1803-ban tartott filozófiai előadásokról készült jegyzet ez a kéz
irat. Ezek az iskolai jegyzetek, melyekből a kézirattárnak szép gyűj
teménye van, igen érdekes és becses forrásai nemcsak a régi magyar 
iskola történelmének, közoktatásunk múltbeli ismeretének, hanem egy
ben közműveltségünk múltjának, sőt tudomány történelmünknek. Ezek 
a kéziratok hűségesen beszámolnak arról, milyen szellemi áramlatok, 
tudományos felfedezések milyen gyorsan és milyen mértékben hatot
ták át a magyar tudományosság művelőit és terjesztőit, kik abban az 
időben főként a tanárok voltak, s mennyire terjedtek el az iskolán ke
resztül a műveltek szélesebb rétegeiben is. Ezek a kéziratok gyakran 
egyedüli emlékei ezeknek a fontos adatoknak, mert nyomtatott könyv 
nem mindig számol be róluk. S;az is gyakori eset, hogy egy új szellemi 
mozgalom csak későbben jelentkezik a könyvek lapjain, holott már 
korábban elérte hazánkat is, s ennek idejét csak az iskolai jegyzetek
ből állapíthatjuk meg, nélkülük nem is tudnánk róla. 

Ez a helyzet KANT tanainak magyarországi megjelenése körül is. 
Mindeddig úgy tudtuk, hogy magyar nyelven a kanti filozófia — le
számítva MÁRTON IsTvÁNnak a kriticizmus szellemében írt, de teoló
giai műveit (1796, 1817) — csak 1817-ben szólal meg, KÖTELES SÁMUEL 
etikai művében. (Az erkölcsi filozófiának eleji, Maros-Vásárhely.) 
Addig csak egy latinnyelvű irat jelent meg KANT szellemében, FUCHS 
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SÁMUEL: Insütutiones Logicae. Leutschoviae, 1800. Mindkét mű isko
lai tankönyv. SÍPOS PÁL kéziratban fennmaradt, 1814-ben keletkezett 
munkája is latinnyelvű. (Discursiones philosophicae lucubrationis 
hybernis.) Az első KANT-tal foglalkozó művek, ROZGONYI JózsEFtől, 
ellenzői voltak filozófiájának, de ezek is latinul jelentek meg. (1792-
től kezdve.) Csak híradásunk van róla, hogy NÁNÁSI MIHÁLY mára-
marosszigeti professzor már 1797-ben követőjeként tanított, de írás
ban nem maradt fenn tőle semmi.1 

A Széchényi-Könyvtár új szerzeménye most sokkal korábbi idő
pontra tolja ki a magyarnyelvű kantianizmus kezdetét. A kézirat címe: 
„T. Lengyel Jósef hajdani Debreczeni volt Professornak — 1800—801 
—802—8oj esztendőkben tartatott Letzkéi a Kant Filosofijája szerint 
a mint azt a boldogult értette." Ezidőszerint tehát ez az ismert legelső 
magyarnyelvű filozófiai mű, melyet KANT ösztönzött, sőt egyáltalában 
ez az első magyarországi irat, mely az egész filozófiát KANT szelle
mében tárgyalja. Ilyenformán rendkívüli tudománytörténelmi forrás
értéke van. 

A kézirat címe szerint tehát 1800-ban jut a kriticizmus szóhoz a 
debreceni kollégiumban. Az 52. levél azonban még korábbra helyezi 
ezt a dátumot, mert ott ez olvasható: „Vége a Logícának d. 27. Junii 
1799." Ha pedig tekintetbe vesszük, hogy LENGYEL JÓZSEF 1798. ja
nuárban választatott professzorrá, ezt a határt még korábbra tolhatjuk 

LENGYEL JÓZSEF egyébiránt 1770-ben született, s azonos azzal a 
debreceni kollégiumi szeniorral, kinek névnapjára CSOKONAI verset írt, 
s kinek szerepe volt azoknak az eseményeknek előidézésében, melyek 
következtében CSOKONAIÍ kicsapták. Több évig külföldi egyetemeken 
tanult, mielőtt professzor lett. Ezt az állását 1802-ben papsággal cse
rélte fel SZINNYEI szerint. (VII. 1063.) így hát vagy a kézirat 1803-as 
évszáma hibás, mint az 1800-as is, vagy SZINNYEI adata téves. 1821-
ben halt meg. Igen kevés munkája jelent meg, filozófiai természetű pe
dig egy sem. Ez a kézirat sem volt ismeretes eddig. 

A rongyolt papírkötésű, a sarkain s elő lapjainak szélein kissé ron
gált, kvartalakú kézirat több kéztől származó tisztázat és százhetven
két levelet tartalmaz. Ezek közül az utolsó négy üres. A szöveg, saj
nos, mondat közepén marad abban. Címlapja le van tépve, megmaradt 
csonkján azonban — tollpróbák között — ez olvasható: „Comparen-
tis Debretzini die 29** Julii 1811." A szöveg felosztása és tartalma a 
következő: 

1 Behyna Gyula: Kant hatása hazai bölcsészetünkre. Figyelő, 1875. 
A magyar K. irodalmat Gerecse állította össze az Acta Comparationis Litte-
rarum Universarum, 1881. máj. 31. sz-ban. 
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Előre botsátandó Jegyzések a Philosophiára. (i r.) A' Logicára 
való Bé vezetés. (5 r.) Tiszta közönséges Logica. (7 r.) Második Osz
tály. Emberre alkalmaztatott Logica. (29 r.) Előre való Jegyzések 
A' Metaphisicáról. (52 r.) Első Osztálly. Régibb Metaphisica. Első Rész 
Ontológia. (54 r.) Második Rész Cosmologia vagy világ Tudomány. 
(66 r.) Harmadik Rész. Lélek Tudomány. (j6 r.) A' Tiszta értelem 
Criticája. (109 r.) Első Czikkely. Transcendentalis Aesthetica — arról 
való értekezés, minek k. az elmében előre meg lenni, hogy valamit az 
érzősége által magának elő terjeszhessen.. (112 r.) Második Czikkelly 
Transcendentalis Logica — arról való értekezés, minek kell meg lenni 
az értelembe előröl, hogy az [majganak [mejgfogásokat csinálhasson 
az elő terjesztett tárgyakról, v. azokat meg gondolhassa. (114 r.) Az 
Erköltsök Tudományára vagy az Erköltsök Philosophiájára való 
Bevezetés. (117 r.) Első Rész. Tiszta Moral. (119 r.) Második Rész. 
Erköltsi Antropológia. Emberről való Tudomány. (142 r.) Harmadik 
Rész. Alkalmaztatott Erköltsi Antropológia. (153 r.) 

A kézirat Quart. Hung. 2695. jelzettel osztatott be a kézirattár 
anyagába. Az Árverési Csarnok aukcióján szereztetett meg. Provenien-
ciáját bővebben nem ismerjük. Joó TIBOR. 
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A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. (Jahrbuch der Stadtsbiblio
thek Budapest.) VIL 1937. Budapest, (1938). Budapest szfv. házi
nyomda. 40. 311 1. 

A Fővárosi Könyvtár mintaszerű kiállításban és ENYVVÁRI JENŐ 
kitűnő szerkesztésében idén immár hetedik alkalommal megjelenő év
könyve már egészen megszokottá vált, szerepében azonban, sajnos, még 
mindig egyedülálló jelenség a könyvtárosvilágban. Az idegennyelvű 
címekkel és német tartalmi kivonatokkal felszerelt kiadvány beosztása 
most is a régi, jelentőségéről újat mondani már nem igen lehet, legfel
jebb az oly sokszor elmondottakat ismét aláhúzni. 

Fontosság szempontjából kétségtelenül első helyen áll a Fővárosi 
Könyvtár 1937. évi szerzeményeinek válogatott jegyzéke, mely .1 hozzá
tartozó mutatókkal együtt a kötet zömét (149—305. 11.) teszi. A könyv
táraknak célúkba gyökerező, immanens törekvése a könyv és a közön
ség viszonyának szorosabbá fogása. Mert ha igaz, hogy a Bibliotheca 
nem önmagáért áll fenn, vagyis nem csupán a könyvek öncélú, mond
hatnók: históriai jelentőségű konzerválása céljából létező gyűjteménye, 
hanem jelentőségét épp az olvasók által nyeri, akkor az említett törek
vésnek a könyvtárosi tevékenységek között primer jelentősége már iga
zolva is van. Könyvtáraink vezetősége több úton iparkodik elérni, 
hogy az új szerzeményekről a közönségnek állandóan tudomása legyen, 
tehát hogy azok a katalogizálás után ne tűnjenek el végkép a könyves
polcok monoton soraiban, legfeljebb véletlenül és egyedenkint felfede-
zendők, amikor az olvasó katalógusforgatás közben találomra bukkan 
rá egyik-másikra, vagy cím szerint keresi némelyiküket. Az új szerze
ményeknek tárlókban való kiállítása kétségtelenül megközelítése a cél
nak: a közönség egy-két hétig legeltetheti szemeit a könyvtári zsengé
ken, de azután azok ismét csak belehullanak a feledés fent említett sö
tét vizeibe; ilyképen csak kis hányadát gyümölcsözve ki a drága pén
zen beléjük oltott és kétségtelenül bennük is szunnyadó kultúrateremtő 
lehetőségeknek. A probléma megoldásának egy másik kísérlete az új 
anyagnak időnkint lajstromokban — szakcsoportok szerint, vagy pusz
tán betűrendben — való kifüggesztése, ahogy ez egyes könyvtáraknál 
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szokásos. De még ez is túlságosan rövid időhöz és helyhez kötött módja 
a publikálásnak, melynek tökéletes formája végül is csak az anyagnak 
nagyobb időközönkénti nyomtatásban való közzététele. E szép, modern 
követelmény általános megvalósítását, sajnos, ismét az anyagiak hiánya 
akadályozza és így, mióta 1928-ban a Bibliográfiai Központ szép, éven
ként megjelenő gyarapodási katalógusai szünetelnek, a céljához és a szük
séghez képest talán rosszul, de viszonylag még mindig legjobban dotált 
Fővárosi Könyvtár képes egyedül nagy közkönyvtáraink közül évi új 
szerzeményeinek jegyzékét közzétenni, és pedig mintaszerű kiadvány
ban, hol közeli és távoli, jelenleg élő és eljövendő százak számára, vi
lágos kategóriákba osztva, egyben rögtön a könyvtári jelzettel is fel
szerelve, kiváló mutatókkal, még használhatóbbá téve, megtoldva a 
kurrens folyóiratok és hírlapok jegyzékével találjuk meg az évi gya
rapodás anyagát. Vajha társai támadnának egyedüllétében! 

Tárgyában és jelentőségében e gyarapodási jegyzékhez csatlakozik 
az Évkönyvben egy másik, HAMVAS BÉLA által szerkesztett könyvészet, 
melyben a mai kor „világválságának" bibliográfiája kerül a közönség 
elé. Hosszabb, a válság mibenlétét tárgyaló fejtegetés és a bibliográfia 
anyagát körülhatároló megjegyzések után következik maga a művek 
felsorakoztatása. E mintegy félszáz oldalra terjedő könyvészet évekre 
terjedő szorgalmas munka eredménye. Fontosságát a kérdés aktuális 
volta jelzi. Laikus és tudós egyaránt örvendhet e világos beosztású, a 
krízist egy-egy arculatában megragadó lajstromnak, ahol az egyes 
címek mellett még a mű tárgya, tartalma, jellegzetessége is jelezve van 
hosszabb-rövidebb megjegyzésekben. Az összeállítás értékét emeli an
nak a lehetőség szerint, vagy legalább is a fontosabb munkákra kiterje-
dőleg teljes volta, hogy az önálló műveken kívül a folyóiratok anyagát 
is felöleli; végül az a körülmény, hogy a felsorakozó könyvtári jelze
tek tanúsága szerint, úgyszólván valamennyi megemlített munka a Fő
városi Könyvtárnak egyben állományi részét is teszi. A szaktudomá
nyok bizonyára még külön-külön is foglalkozni fognak e jelenleg csakis 
a könytáros szemével megmért művel. 

Az Évkönyv e részei elsősorban az olvasótábort érdeklik. De bír 
az a könyvtárosvilág számára is gyakorlati jelentőséggel. Könyvtárosi 
szakproblémák mainapság, mikor a könyvtermelés és ezzel kapcsolat
ban a könyvtárügynek is kritikus, vajúdó, átmeneti korszakát éljük, 
még inkább merülnek fel, mint máskor. A kérdéseket egy-egy könyv
táros vagy könyvtár általában egymaga szokta megoldani. A problémák 
egy része azonban olyan, hogy megoldásuk nem bízható egy-egy személy 
vagy testület döntésére, hanem közérdekből, avagy már csak azért is, 
mivel a Könyvtárközi Kooperáció egyelőre, sajnos, meglehetősen ki-
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munkálatlan területére esik, egyetemleges elhatározást követel. Az 
amúgy is erősen igénybevett Magyar Könyvszemle hasábjain, vagy a 
Magyar Könyv- és Levéltárosok Országos Egyesülete kevésszámú évi 
gyűlésein és évkönyvében nem nyílik elégséges tér e kérdések megvita
tására. Itt van jelentősége annak, hogy a Fővárosi Könyvtár Évköny
vében e szükséglet céljára is jut tér, amennyiben ívjein a könyvtár 
tisztviselőinek tollából elméleti és gyakorlati könyvtártani, könyvtár
politikai stb. cikkek jelenhetnek meg. Az 1937-es kötetben különösen 
WITZMANN GYULÁnak a Dokumentációról szóló értekezését kell e he
lyen megemlítenünk, mely aktualitása, alapvető és gondolatkeltő jelle
génél fogva különös figyelmet érdemel. Ami a fogalmat illeti: „Doku
mentum az ismeretnek, a tudásnak minden tényezője, amely anyagban 
testesült meg és egyben alkalmas tájékoztatásra . . . Nyilatkozzék bár 
a gondolat kéziratban, nyomtatványban, rajzban . . . " stb. A dokumen
táció pedig lényegében bizonyos szakok gyarapodó ismeretanyagának 
rendszeres nyilvántartását, könyvtári elhelyezését, ill. minden egyéb 
ezekkel összefüggő kérdés komplexumát jelenti. A szerző, mint az 1937. 
évi párizsi dokumentációs világkongresszus aktív résztvevője, ennek 
tárgyalási anyagát tárja a magyar közönség elé saját kritikai megjegy
zéseivel együtt. Szóbakerül itt a problémák egész sora: Mikép iparko
dik a nemzetközi tudományosság a dokumentumoknak az egész vilá
gon egységesen való szerkesztését elérni, mikép dolgozik a nemzetközi 
egységes tudományos nomenklatúra érdekében; foglalkozik a szerző a 
dokumentumok nemzetek közti kicserélésének, ill. a nemzetközi köte
lespéldányrendszernek az 1886. évi bruxellesi kongresszus óta vajúdó 
kérdésével, a „betűrend" szabályaival, az egységes szakozás problémá
jával; tárgyalja a dokumentumok megőrzésének, a film- és hanglemez
táraknak ügyét, majd a dokumentumok kurrens nyilvántartásának és a 
referenceszolgáltatásnak kapcsán rátér a központi dokumentációs szerv 
kérdésére és annak egy államon belüli vonatkozásai után kiterjeszkedik 
a dokumentációs világhálózat és a Nemzetközi Központi Dokumentá
ciós Intézet eszményére. Fotókópia, fotomikrokópia, mikrofilm cím
szavak jelzik még a komplexum jövőbenéző oldalait. A hazai viszo
nyokra levont tanulságok csattanósan fejezik be e hasznos tanulmányt. 
Az Évkönyv az említetteken kívül tartalmazza még LAMATSCH SÁN-
DORnak: Kempelen Farkas két ismeretlen kéziratkötege a Fővárosi 
Könyvtárban és FORT SÁNDORnak: Egy népkönyvtár nevelő munkás
sága nőolvasói körében c. dolgozatait. Az előbbi az irodalomtörténészt 
érdekli, utóbbi pedig különösen a gyakorlati pszichológus és szocioló
gus, de a jelenkor egykori kultúrtörténésze számára is jelentős megálla
pításokat, szép statisztikai táblázatokat tartalmaz. 
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Az igazgató évi jelentésében a látogatók számának újabb nagy 
emelkedése folytán felhívja a figyelmet a könyvtár kulturális jelentő
ségére és egyben azt a megnyugtató érzést szerzi meg minden könyv
táros embernek, hogy gyakran aprólékos és a részletekbe vesző mun
kája mégsem eredménytelen, hanem kétségtelenül értékkel bír az egye
temes nemzet síkjáról tekintve is. OSZETZKY DÉNES. 

Csapodi Csaba : A Szent István korára és a korai magyar 
kereszténységre vonatkozó irodalmi feldolgozások. Különlenyomat 
a Szent István Emlékkönyv III . kötetéből. Budapest, 1938. Stepha-
neum. 20. 647—645. 1. 

A Szent Istvánra vonatkozó gazdag történeti értékű és történeti 
színezetű irodalomból CSAPODI kiválogatta a legértékesebb adalékokat 
és azokat szoros betűsorban bibliográfiailag rendszerezte. Elve termé
szetesen a teljességre való törekvés volt, de ezt csak 1800-ig tudta a 
lehető abszolút mértékkel keresztülvinni. Ettől kezdve csak a tudomá
nyosság meglétének elve vezette a válogatás felülbíráló és türelmet 
igénylő munkájában. Bár jobb szerettük volna, ha a jelentősebb szép
irodalmi alkotásokat az 1800-as év utáni időszakból is benne láthat
nék. Pár technikai megjegyzésünk a következő: folyóiratoknál az év
számjelzés mellett fölösleges az évfolyam feltüntetése is; sokkal fonto-
sabb ezeknél a lapszámozás megrögzítése, hogy már a jegyzék alapján 
ismert legyen, kisebb vagy nagyobb tanulmányt rejt-e a folyóiratcikk 
magában. Viszont nagyon helyes az, hogy ahol csak meg tudja állapí
tani, ott közli a munka különlenyomatban való megjelenését is. Biblio
gráfiájának értékét növeli az is, hogy nemcsak a nyomtatványok anya
gára terjeszkedik ki, hanem a kéziratos emlékek levéltárakban őrzött 
fascikulusait is jegyzékébe iktatja s ezáltal a teljesség elvének még 
lelkiismeretesebben igyekezett megfelelni. De helyesen tette azt is, hogy 
amennyiben rendelkezésre állottak egyéb bibliográfiai segédeszközök, 
az egyes munkákról írt bírálatokat is feltüntette, sőt a polemikus jel
legűeket is. Nem értjük, hogy miért maradt ki PINTÉR JENŐ hétkötetes 
nagy Magyar Irodalomtörténete, holott a hasonló jellegű munkák, még 
más tudományszakokon belül is, megtalálhatók benne. Nagyon hasz
nosak az ilyen tematikus, főleg nagy történeti vagy tudós személyekre 
vonatkozó bibliográfiák, mert így egy helyen és könnyen kezelhetőén 
a kutató megtalálja mindazt, amit a szellem búvárai az illetőről év
századok alatt létrehoztak. Az értékes bibliográfián át belepillantha
tunk az ezeréves szentistváni gondolat eszmetörténetébe, megelevenül 
évezredes multunk legnagyobb és legérdekesebb alakja, az utókor kuta
tásainak prizmáján keresztül. CSAPODI CSABA bibliográfiájával hasznos 
és használható munkát végzett. KOZOCSA SÁNDOR. 

Magyar Könyvszemle 1939. I . füzet. 6 
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Seregély Emma : Magyar történeti bibliográfia 1936. évről. 
Budapest, 1937. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 77 [1] I. (Külön
lenyomat a Századok 1937. évi Pótfüzetéből.) 

A Századok ismét felújította azt a hagyományt, melyet H E L -
LEBRANT ÁRPÁD egy évtizeden át a történeti irodalom területén is nagy 
hozzáértéssel folytatott. Az ő munkája azonban sokkal használhatóbb, 
mint az új kísérlet. Főleg azért, mert HELLEBRANT könyvészete a Szá
zadokhoz mint önálló füzet volt csatolva, az új bibliográfia viszont 
kettős lapszámozással használhatóságát nehézzé teszi. Szerencsére a 
különlenyomatban ez a zavaró körülmény kiküszöbölődik. Szükség
telen helypazarlás az illyen folyóirat-repertóriumoknál tételről-tételre 
ismételni az évfolyamjelzést és az évszámot, amit úgyis tudunk, mert 
már a címlap feltünteti, hogy milyen év anyagát nyújtja. A bibliográfia 
szakcsoportosítása áttekinthető és jól használható. Természetesen a 
könnyű tájékozódást nagymértékben segíti elő jó névmutatója. A jegy
zék anyagát folyóiratcikkek, különlenyomatok és könyvek szolgáltat
ják s az elég részletességgel keresztülvitt bírálati anyag. A gyűjtemé
nyes jellegű munkák tartalomjegyzékét adni nem rossz gondolat, de 
akkor következetesen, minden gyűjteménnyel hasonló módon kell el
járni, pl. ha a Magyarország és Lengyelország c. gyűjtemény tartalma 
szerepel, miért maradt el a tudományos szempontból éppen olyan érté
kes A történeti Erdélyé} A gazdag történeti anyag összeállításában 
SEREGÉLY EMMÁnak buzgó munkatársai voltak az oláh, cseh-tót-lengyel-
nyelvű, illetőleg archaeológiai vonatkozású címek kiegészítésében MAR
KAI LÁSZLÓ, BOTTLÓ BÉLA és RADNÓTI ALADÁR. K. S. 

Magyar Tudományos Akadémiai Almanach MCMXXXVIII-ra. 
Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 1938. 8°. 356 1. 

Az Akadémia idei Almanachjának 356 lapjából kereken 140 ol
dalt foglal el „A tagok munkálatai". Üj tagok egész irodalmi munkás
ságukat, a régebbi tagok közül számosan az utolsó években, vagy év
ben megjelent műveik és tudományos, irodalmi dolgozataik jegyzékét 
teszik közzé. E bibliográfiai összeállítások, melyeket a szerzők maguk 
állítanak össze, nagyon jó szolgálatot tesznek egyes tudósok, írók élete 
munkájával foglalkozó szakembereknek, de egyes tudományos kérdé
sekkel foglalkozóknak is, mert minden szaktudósnak meglévén a maga 
kutatási területe, személyi bibliográfiájában meg lehet találni oly szak
cikkeket, amelyek a hazai szakbibliográfiákból kimaradtak, például 
olyanokat, amelyek külföldi folyóiratokban, gyűjteményes munkákban, 
vagy lexikonokban jelentek meg. Ezenkívül az Almanach számos élet
rajzi adatot tartalmaz az Akadémia tagjairól. Szerkesztése pontos és 
mintaszerű. X. 
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Bányászati-Kohászati Közlemények. A m. kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Sopronban székelő Karának 
bánya- és kohómérnöki osztálya által kiadott „Közlemények" 1938-ban 
tizedik évfolyamukat érték el. 

Az évente egy-egy kötetben megjelenő Közlemények azzal a ket
tős célkitűzéssel indultak meg, hogy a tanárok és a segédtanszemélyzet 
kutató munkásságával a nemzetközi tudományos életbe belekapcsolód
jék, másrészt, hogy a főleg német, illetve angol és francia nyelven meg • 
jelenő dolgozatok révén állandó csereviszonyt létesítsen a külföldi egye
temekkel, akadémiákkal és egyéb tudományos intézményekkel. 

A tizedik évfolyam kivételesen 3 kötetben kb. 900 oldal terjede
lemben jelenik meg; az egyik kötetében a hazai bányászat és kohászat 
fejlődéstörténetét hozza 11 dolgozatban a külföld előtt először össze
foglaló ismertetésben, melyekben a Nagy-Magyarország bányászat és 
kohászatának az utolsó békeévekbeni állapotát, a trianoni veszteség és 
a Csonkaországban 1937. évig elért fejlődést egységesen mutatja be; a 
további két kötet pedig a szokásos tudományos tanulmányokat hozza. 

A Közleményeket a soproni Kar jogelődje, a m. kir. Bánya-, 
Kohó- és Erdőmérnöki Főiskola 1929. évben indította meg a m. kir. 
pénzügyminisztérium bányászati osztályának rendszeres évi anyagi tá
mogatásával; a Főiskolának a m. kir. József Nádor Műegyetemmel 
való egyesítése óta a m. kir. Iparügyi Minisztérium bányászati osztálya 
adja az anyagi támogatást. 

A Közlemények évente 300—450 oldal terjedelemben jelennek 
meg és eddigi köteteiben a megindulása óta 185 tudományos dolgoza
tot hoztak, melyek eloszlása az egyes tudományszakokon belül a kö
vetkező : 

29 kémia, kémiai technológia 
kohászat 21 
metallográfia 11 
geológia 23 
geodézia, bányamérés 30 

A Közleményekkel létesített csereviszony jelenleg 190 bel- és kül
földi intézménnyel áll fenn, melynek az országok szerinti eloszlását az 
alanti kimutatás adja: 

szén- és ércelőkészítés 19 
mechanika, gépészet 25 
életrajzok, történet 11 
különféle 5 
hazai bányászat-kohászat története 11 

Belföld 24 
Anglia 9 
Belgium 2 
Bulgária 1 
Csehszlovákia . . . . 5 
Dánia 1 
Észtország 1 
Finnország 3 

Franciaország . . . . 2 
Görögország 1 
Hollandia 2 
Jugoszlávia 3 
Lengyelország . . . . 8 
Németország . . . . 71 
Norvégia 2 
Olaszország 5 

Oroszország 4 
Portugália 1 
Románia 1 
Svájc 4 
Svédország 4 
Vatikán állam . . . . 1 

Európában 1J5 

6* 
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India 2 
Japán 7 
Kína i 
Manchoukuo i 

Ázsiában n 
Ausztráliában i 

A csereviszony révén 45 egyetemtől és főiskolától, továbbá 145 
akadémia, tudományos társulat és intézménytől állandóan 170 darab 
folyóiratot, tudományos kiadványt és eddigelé összesen 2800 darab 
külföldi műszaki doktori értekezést kapott a soproni bánya-, kohó- és 
erdőmérnöki Kar könyvtára. 

A Közlemények könyvkereskedői forgalomba nem kerülnek, ha
nem a Kar könyvtáránál közvetlenül rendelhetők meg. 

Ráth-Végh István : A könyv komédiája. Cserépfalvi-kiadás. 
Budapest. 8°. 212 1. 

A könyv komédiája olyan könyvtörténeti adatok gyűjteménye és 
szellemes feldolgozása, amelyek a rendszerező könyvtörténész munká
jából kimaradnak, mert a könyv fejlődéstörténetében nincs szerepük. 
Gyűjteménye egy sereg kuriózumnak, a könyvvel kapcsolatos furcsa 
helyzeteknek, képtelenségeknek, babonáknak s könyvgyűjtők patolo
gikus megtévelyedéseinek. Könyvtárnok, könyvkereskedő és könyv
kedvelő gyűjtő számára érdekesebb, szórakoztatóbb és mulatságosabb 
anyagot alig lehet elképzelni. A szerző elismerésreméltó szorgalommal 
gyűjtögette össze a könyvfurcsaságok adatait és fölényesen, mulatságo
san, olykor lenézően, vagy szelíd megbocsátással írja meg rendszer
telenül gondolkodó és dolgozó emberek tudákos elméleteit vagy meg
hibbant, zavart lelkiállapotú könyvkedvelőknek a könyv iránti rajon
gásából származó bűncselekményeit. 

Nem tanulatlan és műveletlen tudákosok művei alapján dolgo
zott, hanem iskolázott, talán koruk tudományos színvonalán álló szer
zők művei alapján pl. akkor, amikor Ádám könyvtáráról ír, aki 
„minden tudományoknak feltalálója" volt, de egyúttal megszerkesz
tette az első alfabétumot is. Szerző jegyzetben felsorolja az özönvíz 
előtti irodalom kutatóinak néhány nevezetesebb latin- és németnyelvű 
könyvét. „Ádám összesen tizenkét könyvet írt", míg Éva csak ket
tőt. Ádám könyvtárával kapcsolatban olvasunk Sába királynőjének 
könyvtáráról is, melynek alapját Salamon király vetette meg, amikor 
Sába királynőjét látogatása alkalmával megajándékozta a minden drá
gaságnál becsesebb kéziratos művekkel. A kötetek száma pontosan tíz
millió és százezer volt, valamennyi fehér pergamenre írva és selyem
tokba zárva. 

Kanada 2 
U. S. A 17 
Argentína 1 
Mexico 2 
Peru 1 

Amerikában 23 
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Ez a csodabogár egyik típusa A könyv komédiájá-nak. A köny
vek címkórsága és a könyv piperéje című fejezetben a könyvcímek és 
az ajánlások történetéből emel ki furcsa és mulatságos példákat. Meg
magyarázza a sajtóhiba ördögének eredetét és érdekes összeállítását 
adja azoknak a bibliafordításoknak, amelyeket feltűnőbb és bosszan
tóbb sajtóhibájuk alapján kereszteltek el „gyilkosok, nyomdászok" 
bibliájának, vagy parázna bibliának, ecetbibliának, nadrágbibliának. 
Egyik fejezetében az emberbőrbe kötött könyvekről ír, hiteleseknek 
látszó adatokat sorolván föl a kannibálkötésű könyvekre. Foglalko
zik a kolibri-könyvek, (miniatűr-könyvek), a legnagyobb könyvek, a 
selyemre, színes papirosra és csomagolópapirosra nyomtatott könyvek 
kérdésével, feleleveníti a párizsi magyar Diogenesnek, Mentellinek az 
emlékét, aki Diogenes módjára élt és minden jövedelmét könyvgyüj-
tésre fordította. Megismerkedünk két rablógyilkos bibliofillel, kik kö
zül az egyik börtönbüntetést szenvedett, a másik vérpadon halt meg; 
— tanulságos eseteket hoz föl a könyvkölcsönzéssel, könyvtolvajlások-
kal, a cenzúrával s a könyvkereskedelemmel kapcsolatban. 

Nagyjából ezekkel és más efajta könyvtörténeti vagy bibliofil ér
dekességekkel foglalkozik RÁTH-VÉGH ISTVÁN könyve, amely üdítő 
olvasmányul szolgálhat minden olyan szakembernek, aki hivatalból, 
vagy hivatásszerűen könyvek adminisztrálásával vagy könyvtörténettel 
foglalkozik. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Nyúl éneke? Mellyben a' maga nyomorúságát firattya, és ártat
lanságát kinek-kinek eleibe adgya. Az ö maga tulajdon Nótájára. Ki
jött 1714. Esztendőben és mostan nagyobb mulatságnak okáért újon
nan ki-bocsáttatott TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF által. [A címkép: nyúl.] 
Nyomtattatott Gyomán KNER IZIDOR betűivel 1938-dik Esztendőben. 
Kis 8°. 16 + 4 sztl. 1. 

Régi, középkori költői tárgy a nyúl keserve, amelyet a középkori 
latin irodalom óta a nemzetközi irodalom számtalanszor újra meg újra, 
újabb meg újabb alakváltozatokban földogozott. A kiadáshoz függesz
tett tanulmányban a Nyúl-ének fejlődéstörténetéből TURÓCZI-TROST-
LER JÓZSEF jeles áttekintést ad. Bennünket a kiadás könyvtörténeti 
szempontból érdekel. TURÓCZI-TROSTLER legrégibb ismert kiadásnak 
mondja az 1714-ikit, vagyis ő is föltételez régebbi kiadásokat. Véle
ményünk szerint helyesen, mert a XVIII . század elején új és ere
deti világi tartalmú könyvek, még népkönyvek sem igen jelentek meg 
magyar nyelven. Ez a század régi könyvek új kiadásával kapcsolódott 
vissza a magyar múltba. Hogy mikor és ki írta a Nyúl énekét, mikor 
és hol jelent meg először, TURÓCZI-TROSTLER nem próbálja megállapí-
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tani, de SZENTMÁRTONI BODÓ JÁNOsnak, aki a XVII . században meg
írta a Vadászság dicséretét (Lőcse, 1683), szerzőségét nem fogadja el. 

D R . ZOLTAI LAJOS Debrecen város könyvnyomdájának XVIII. 
századbeli működése, termékei c. levéltári kutatások alapján írt sta
tisztikájában ezt olvasom: SZENTMÁRTONI B. JÁNOS. Nyúl históriája 
v. Éneke. Megj. 1735. 2000 pl. Á. 2 dr. Petrik 1714. —35. és —62. évi 
kdsait említi. 12 r. 8 lev. Hn." ZOLTAI régi adatait levéltári aktákból 
vette. Feltehető, hogy a számadáskönyvek vezetője nem maga találta 
ki, hogy a náluk, nyilván újra kiadott mű szerzője SZENTMÁRTONI 
BODÓ JÁNOS. Talán a korábbi, nyomtalanul eltűnt kiadáson, vagy ki
adásokon rajta is volt SZENTMÁRTONI BODÓ JÁNOS neve. TURÓCZI-
TROSTLER szerint „a SZENTMÁRTONI BoDÓval való kapcsolat csak vélet
len eredménye". ZOLTAI adata után azonban nincs okunk kételkedni 
abban, hogy a „Nyúl ének" szerzője, ill. fordítója SZENTMÁRTONI 
BODÓ JÁNOS. 

Az ízléses kiadványból kétszáz számozott példány a Magyar Bib
liophil Társaság tagjai számára készült. Sajnos, a szöveg nem hasonmás
kiadás, de régi, ritka apró-nyomtatványaink, 'népkönyveink új kiadá
sát ebben az archaizáló, tegyük hozzá, hogy szerencsésen és ízléssel 
archaizáló formában is örömmel üdvözöljük. T R . Z. 

Horváth Eugene : The Hungárián Question. A bibliography 
on Hungary and Central Europe. Budapest, 1938. Sárkány-ny. 20 1. 

HORVÁTH JENŐ bibliográfiája nyolc fejezetben közli azon mun
kák jegyzékét, amelyek a Magyarországgal kapcsolatos történelmi, dip
lomáciai és külpolitikai kérdéseket tárgyalják a háborút közvetlenül 
megelőző időktől a legutóbbi évekig. Az egyes fejezetek a következő 
tárgyköröket ölelik fel: Közép-Európa a háború előtt, a háborús fele
lősség kérdése, Magyarország és a magyar kérdés a háború alatt, az 
összeomlás, Magyarország feldarabolása és a békeszerződések, az új 
Európa és az új Közép-Európa. A nyolc főcsoport további alszakokra 
van osztva, de ezeknek egy része még nincs kitöltve: ezzel tehát a még 
hiányzó láncszemekre is felhívja a kutatók figyelmét. Emellett nem 
puszta címjegyzéket ad, hanem jegyzetes biblográfiát. A fontosabb 
művek leírását néhánysoros megjegyzéssel kíséri, amely a szerző sze
mélyéről ad felvilágosítást, a mű tartalmát foglalja röviden össze, 
vagy kritikai állásfoglalást tartalmaz. 

A Felvidék visszatérése, Magyarország külpolitikai megerősödése 
időszerűvé teszik a HORVÁTH jENŐtől közölt címjegyzék kiadását. 
Bibliográfiai irodalmunk, amely különösen az ily irányú munkák össze-
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állítását nélkülözi, komoly gyarapodásképen könyvelheti el a magyar 
diplomácia történetének kiváló ismerője tollából való szakbibliográfiát. 

DEZSÉNYI BÉLA. 

A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének Év
könyve. IL 1937—1938. Szerk. BISZTRAY GYULA. Budapest, 1938. 
(Kertész-ny. Karcag.) 8°. 96 1. 

Az Évkönyv második kötete kiállításban és tartalomban egyaránt 
méltán sorakozik az első után. A kötet két részre oszlik: az első rész 
az 1937. és 1938. évi közgyűléseken elhangzott előadásokat közli, a 
második rész pedig egyesületi közleményeket tartalmaz. 

Az 1937. évi közgyűlésen elhangzott előadások közül az elsőt 
DoROMBY JÓZSEF tartotta „írásbeli ügykezelés a hadrakelt seregnél" 
címmel. Az előadás elsősorban az 1914—18-as világháború írásbeli 
ügykezelését és katonai levéltárait ismertette, továbbá foglalkozott 
ezeknek a világháború befejezése utáni sorsával is és ezáltal hasznos 
útbaigazításokat adott a mai kutatóknak. Végül rámutatott annak 
szükségességére, hogy a más hatóságok őrizetében levő háborús iratok 
is a m. kir. Hadilevéltárban egyesíttessenek. 

A második előadást RÉDEY TIVADAR tartotta „Könyvtáros és kö
zönség" címmel. Abból az általánosan tapasztalható érdeklődéshiányból 
kiindulva, amellyel a könyvtárosi pálya iránt a közönség viseltetik, 
kifejti, hogy az ideális könyvtárban a közönség nem annyira a könyv
táros személyével, mint inkább végzett munkája eredményével kerül 
kapcsolatba és ilyenformán a könyvtáros szerény személyének jelentő
ségével nincs is tisztában. Tévedés volna azonban ebből a könyvtáros 
szerepének jelentéktelenségére következtetni, sőt ellenkezőleg: a gya
korlatban nagyon sokszor van a közönségnek kutatásai közben a 
könyvtáros útmutatásaira szüksége, viszont a könyvtáros is sok hasz
not húzhat a közönséggel való állandó kapcsolatából. Ez az állandó 
kölcsönhatás alakítja ki azt a bizalmas légkört a könyvtáros és a kö
zönség között, amely lehetővé teszi azt, hogy a könyvtáros jelentékeny 
szerepet játsszék a közműveltség kialakulásában. 

Az 1938. évi közgyűlésen elhangzott előadások közül az elsőt 
TRÓCSÁNYI GYÖRGY tartotta „Magyar nemzeti bibliográfia" címmel. 
Annak részletes kifejtése után, hogy ezen a téren hazánkban még sok a 
pótolni való, rátér a bibliográfiai munka megszervezettségének kérdé
sére, majd a különféle részletkérdésekre, mint pl., hogy a nemzeti bib
liográfiába felveendő minden nyomtatvány, továbbá, hogy a nemzeti 
bibliográfia ne legyen kritikai, foglalkozik az alfabetikus vagy szakok 
szerint való összeállítás kérdésével, a kiadó személyével, stb. Végül a 
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gyakorlati megoldásra vonatkozó elgondolását ismerteti, amelynek lé
nyege a már meglevő Magyar Könyvészet továbbfejlesztése mellett az 
Országos Széchényi-Könyvtár által készítendő havi és évenkénti köte
tek kiadása volna, decimális rendszerben, de betűrendes mutatóval, 
amihez még 5—10 évenként egy-egy összefoglaló kötet járulna, a szer
zők betűrendjében. Végül hangsúlyozza még a folyóirat-bibliográfiák 
és a napilap-repertóriumok fontosságát is. 

A másik előadást IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA tartotta „Levéltár és 
közönség" címmel. Irodalmi példák kapcsán ismertette a közönség álta
lános elképzelését a levéltárról és a levéltáros munkájáról, majd a 
gyakorlatból vett példákkal illusztrálta a könyvtárt és a levéltárt hasz
náló közönség kívánságainak ellentétes voltát: a könyvtár közönsége 
bizonyos témakörökre vonatkozó művek összességét szokta keresni, 
amivel szemben a könyvtáros rendszerint csak egyes darabokat adhat 
neki; a levéltárostól viszont egy-egy konkrét darabot szoktak kérni, 6 
pedig csak egy-egy összetartozó iratköteget, egy-egy levéltárt ismerhet; 
az egyes darabok nagy száma miatt ugyanis lehetetlenség minden irat
ról külön kartotéklapot, vagy minden gyűjteményről részletes mutatót 
készíteni. Befejezésül hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a levél
táros igyekezzék a gondjaira bízott levéltárat jól ismerni, a közönség 
pedig legyen tekintettel a levéltáros nehéz helyzetére és ne kívánjon 
tőle lehetetlent. 

Az Évkönyv második részében, az egyesületi közlemények között 
első helyen találjuk FITZ JózsEFnek az 1938. évi közgyűlésen elmon
dott elnöki megnyitó beszédét, amelyben a könyvtárak jelenlegi hely
zetének képét vázolja. Tárgyalja a könyvtermelés rohamos növekedé
sével kapcsolatos nehézségeket és a leküzdésükre elkövetett erőfeszíté
seket; ismerteti a bibliográfiai munka újabb fejlődését, a dokumentá
ciót, a központi katalógusok kérdését és végül a fényképi úton készült 
katalógus és a mikrofilm eddigi alkalmazásait és várható kilátásait. 
Megnyitója végén kiemeli annak a fontosságát, hogy az újabb vívmá
nyok közül mindig csak azokat alkalmazzuk, amelyek a gyakorlatban 
már beváltak. 

A következőkben BISZTRAY GYULA főtitkár számol be az Egyesü
let legutóbbi évéről. Megállapítja, hogy az Egyesület taglétszáma a leg
utóbbi évben ismét emelkedett: tiszteletbeli taggá választatott CZIBUR 
ANDRÁS altábornagy, a m. kir. Hadilevéltár főigazgatója; pártoló tag
nak belépett a Hadilevéltár tisztikara, végül 23 rendes tag is lépett be. 
A rendes tagok létszáma ezzel 302-re emelkedett. Megemlékezik ezután 
az Egyesület halottairól: BAJZA JÓZSEF egyetemi tanárról, akiben az 
Egyesület és a magyar tudomány egyaránt pótolhatatlan tagját vesz-
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tette el, továbbá BOROS VILMOS oki. középiskolai tanárról, az Országos 
Széchényi-Könyvtárban foglalkoztatott diplomásról. 

Az Egyesület szakosztályai két együttes ülést tartottak: 1937. no
vember 5-én KÁPLÁNY GÉZA és TRÓCSÁNYI GYÖRGY számoltak be a pá

rizsi dokumentációs kongresszuson való részvételükről, az 1938. már
cius 18-i ülésen pedig FÖRSTER REZSŐ szfőv. vegyészmérnök mint ven
dég tartott előadást „A harci gázok hatása a könyvtári és levéltári 
anyagra" címen. A könyvtári szakosztály 1938. január 29-i ülésén 
NYIREŐ ISTVÁN a debreceni egyetem könyvtárát ismertette, PÁLFFY 
MIKLÓS pedig az amerikai könyvtárosképzésről adott elő. A levéltári 
szakosztály 1937. október 19-i ülésén VARGA ENDRE „Ipari, keres
kedelmi és pénzintézeti levéltárak a nyugati államokban", ORBÁN 
LÁSZLÓ pedig „A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű múltja és levéltára" 
címen tartott előadást. Az 1937. december 7-i ülésen MARKÓ ÁRPÁD 
alezredes „A hadilevéltárak külföldön", K. LÁSZLÓ JÓZSEF alezredes 
pedig „Az 1740-ben felállított magyarországi főhadparancsnokság mű
ködése és levéltára" címen adott elő. 

Az Egyesület a következő szakkiadványokat készítette elő, illetve 
gondozta: az itt ismertetett Évkönyvet, továbbá a Magyar Könyv
szemlét, amely folyóirat 1937. óta az Egyesület hivatalos közlönye, 
majd előkészített egy szakbibliográfiai kiadványsorozatot (amelynek 
első kötete VASS KLÁRA: „A szellemtudományok magyar bibliográfiája. 
A történeti vonatkozású irodalom. 1935." azóta meg is jelent; KOZOCSA 
SÁNDOR ismertette a MKSzemle 1938. évi október—decemberi számá
ban). A főtitkári jelentés azután ugyancsak mint tervet említi a 
SziNNYEi-féle Magyar írók új sorozatának kiadását GULYÁS PÁL tollá
ból, amelynek első kötete azóta már sajtó alatt van. 

Az Egyesület a külföldi kulturális kapcsolatok megteremtésében is 
tevékeny részt vett: a Párizsban 1937. augusztus ié—21-ig tartott első 
dokumentációs világkongresszusra és azt követőleg a Fédération Inter
nationale des Associations de Bibliothécaires augusztus 24—25-i ülésére 
négytagú küldöttséget menesztett, amelynek tagjai KÁPLÁNY GÉZA fő
könyvtáros, könyvtári szakosztályi elnökhelyettes vezetése alatt SZABÓ 
BÉLA min. tanácsos, TRÓCSÁNYI GYÖRGY DR. és WITZMANN GYULA DR. 

főkönyvtárosok voltak. A főtitkár bejelenti KÁPLÁNY GÉZA kiküldeté
sét az 1938. július 5-i brüsszeli könyvtároskongresszusra is, amely azóta 
meg is valósult, sőt itt említhetjük meg azt is, hogy ugyancsak KÁP
LÁNY GÉZA résztvett az 1938. szeptember 21—26-ig Oxfordban és 
Londonban rendezett dokumentációs konferencia ülésén is. 

A Magyar Könyvszemle a főbb külföldi bibliográfiai folyóiratok-
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kai igen jelentékeny csereakciót létesített, ami szintén hozzájárult a 
külföldi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Az Egyesület továbbá előkészítette az 1938. október 6—9-ig ter
vezett II . magyar könyvtároskongresszust is, ez azonban a Felvidék 
visszatérésével kapcsolatos őszi események miatt egyelőre elhalasztódott. 

Itt említhetjük meg az 1938. évi közgyűlésen megtartott új válasz
tások eredményeit is: az egyik alelnöki tisztséget és egyúttal a könyv
tári szakosztály elnöki tisztségét is NYIREŐ ISTVÁN helyett RÉDEY 
TIVADAR vette át; a tisztségéről lemondott BISZTRAY GYULA főtitkár 
helyét az Egyesület nem töltötte be, hanem teendőinek ellátásával 
MÁTRAI LÁSZLÓÍ bízta meg jegyzői minőségben; a számvizsgálóbizott
ságba MÁTRAI LÁSZLÓ helyére mint póttag PUCHÁSZ KÁROLY választa
tott meg, míg a választmányba NYIREŐ ÉVA helyére NYIREŐ ISTVÁNÍ, 
BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ helyére TÖRÖK PÁLt, végül RÉDEY TIVADAR 
helyére WITZMANN GYULÁÍ választották meg. 

Az Egyesület által rendezett II . könyvtárosképző-tanfolyamról 
ASZTALOS MIKLÓS számol be. Az 1938. decemberében megkezdődött 
tanfolyamra elsősorban az első tanfolyamról visszautasított jelentkező
ket, majd az egyes közkönyvtárak igazgatóságai részéről bejelentett 
hallgatókat vették fel. A felvételre 9 budapesti és 2 vidéki könyvtár 
összesen 30 alkalmazottja jelentkezett, akik közül 29 kezdte meg a tan
folyam hallgatását. A tanfolyam vezetősége azonos volt az elsőével, 
csak az előadók személyében és az elméleti tárgyakban voltak kisebb 
változások. A december i-től április 5-ig terjedő idő alatt a hallgatók 
105 elméleti órát hallgattak és ugyanezen idő alatt gyakorlatokon is 
résztvettek. Az előadók és tantárgyak a következők voltak: FITZ 
JÓZSEF: Könyvtártörténet. DÁVID ANTAL: Gyakorlati könyvtártan. 
M. BUDAY JÚLIA: A könyvtárak együttműködése. GORIUPP ALISZ: 
Katalogizálás. ASZTALOS MIKLÓS: Bibliográfiák. WITZMANN GYULA: 
Decimális osztályozás. GULYÁS PÁL: Könyvtári szakrendszerek. LÁNYI 
O T T Ó : Könyvkereskedelem. MÁTÉ KÁROLY: Könyv- és hírlapkiadás. 
KELÉNYI B. O T T Ó : Nyomdászat. GRONOVSZKY IVÁN: Könyvkötés. 
BARTONIEK EMMA: Középkori kéziratok meghatározása. HALÁSZ G Á 
BOR: Újkori kéziratok meghatározása. FITZ JÓZSEF: Ősnyomtatvány
meghatározás. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: Régi magyar nyomtatványok meg
határozása. 

A tanfolyam végeztével a katalogizálásból írásbeli, néhány más 
fontosabb tárgyból pedig szóbeli vizsgát tettek a hallgatók, amelynek 
eredményes letétele esetén bizonyítványt kaptak. 

Az április 28. és május 9. között megtartott vizsgákra a második 
tanfolyam hallgatói közül 21, az első hallgatói közül 3 jelentkezett. 
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A vizsgát sikerrel letette 21, visszalépett 1 és a vizsga ismétlésére uta
síttatott 2 hallgató. A tanfolyam 29 hallgatója közül (12 nő, 17 férfi) 
27 budapesti, 2 pedig vidéki intézmény kebeléből került ki. 

ASZTALOS MIKLÓS beszámolója végén még statisztikai adatokat kö
zöl a hallgatók végzettségéről, nyelvismeretéről, nemek szerinti meg
oszlásáról és összehasonlítja az adatokat az első tanfolyam statisztikai 
adataival is. 

Az Évkönyv végén az előadások és beszámolók francianyelvű ki
vonata található, amely SŐTÉR ISTVÁN munkája. 

GRONOVSZKY IVÁN. 

Kozocsa Sándor : Bevezetés a bibliográfiába. Budapest, 1939 
Egyetemi Nyomda. 8°. 115 [1] 1. 

Az utóbbi időben nagy lendületet vett a korábban hosszú ideig el
hanyagolt bibliográfiai érdeklődés. Napról-napra újabb szakbibliográ
fiák jelennek meg a tudományok minden területén, a Könyvtárosok és 
Levéltárosok Egyesületének buzgólkodása folytán pedig egészen nagy
szabású vállalkozások vannak folyamatban. Ilyen körülmények közt 
érthető, hogy mindig érezhetőbbé vált egy bibliográfiai kézikönyvnek 
a hiánya, főleg a tudományos szakbibliográfiák készítői számára. Eze
ket a szakbibliográfiákat ugyanis a dolog természeténél fogva az illető 
tudományág szaktudósai készítik, akik legtöbbnyire nem könyvtáro
sok és így a bibliográfiák alapvető föltételeivel nem ismerősek. Ennek 
következtében ezek a részlet-bibliográfiák nem egységes elvek szerint 
jönnek létre és egyetemesebb jellegű nemzeti könyvészetek számára 
nem adnak megbízható alapot. 

KOZOCSA érdeme, hogy ezt a hiányt fölismerve, kézikönyvet állí
tott össze a kezdő bibliográfusok számára, hogy megismertesse őket 
az alapvető fogalmakkal és átsegítse az első nehézségeken. Vállalko
zása annál inkább figyelemre méltó, mert hasonló jellegű, magyar
nyelvű összefoglalásunk eddig még nem volt és a szerzőnek így vállal
nia kellett az úttörő szerepét. A műben felsorolt források mutatják, 
hogy a külföldi és hazai elméleti munkák ismeretében dolgozta fel tár
gyát, mégis KOZOCSA nem annyira elméleti ember, mint inkább gya
korlati bibliográfus, aki tizenöt év gyakorlati tapasztalataiban talál
kozott a problémákkal és azok ismerete alapján igyekszik feleletet adni 
a fölvetett kérdésekre. 

A mű különben foglalkozik a bibliográfia fogalmával, jelentőségé
vel, fejlődésével, fajaival, a bibliográfiai rendszerekkel, folyóiratbiblio
gráfiák kérdésével és egyéb bibliográfiai problémákkal, adja a magyar 
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könyvészet történetének vázlatát, fejtegeti a bibliográfiai munka 
egyéni és tárgyi föltételeit és végül kijelöli a legfontosabb megoldandó 
feladatokat. Források, irodalom felsorolása és névmutató csatlakozik 
végül. Sajnosán érezzük azonban tárgymutató hiányát. Részletekben 
számos megállapítása vitatható ugyan,1 mégis úgy érezzük, hogy mun
kája hozzá fog járulni a könyvészeti érdeklődés növekedéséhez. 

A könyv szép kiállítása az Egyetemi Nyomdát dicséri. 
CSAPODI CSABA. 

1 Ezek közül a legfontosabbak helyesbítésére a szerkesztőséghez időköz
ben érkezett kérdésekre való tekintettel a „Levélszekrényében térünk ki. 



LEVÉLSZEKRÉNY. 
Ritka régi újságok ügyében fordulunk a könyvtáros és levéltáros 

kartársakhoz. A XVIII. században megjelent magyarországi újságok közül 
a Mercurius Hungaricus (Veridicus), amely a II. Rákóczi Ferenc-féle fölkelés 
igazolására és a Habsburg „sajtó-propaganda" ellensúlyozására készült 
(1705—1711) s Rákóczi hadi tetteiről adott tudósításokat, ma csak egyetlen 
számában ismeretes, melyet a berlini császári titkos levéltár őriz (Szalády-
Ferenczy J.: XIV.). A Gróf Károlyi-levéltárban őrzött első száma még 
Thaly Kálmán idejében kikölcsönöztetett s valahol, könyv-, levéltárban, 
vagy magángyűjteményben lappang. — A Magyar Újság (Bécs, 1796), mely 
később Gazdaságot Tzélozó Újság, majd Vizsgálódó Magyar Gazda címen 
jelent meg, teljes példányban sehol nincs meg, vagy legalább is katalógusok 
alapján nincs tudomásunk róla. Az 1796. évfolyamból két csonka példány 
van a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárának Hírlap
tárában, az 1797-ikből néhány szám fönnmaradt a keszthelyi Festetics-könyv
tárban (v. ö. Szily K.: Az első magyar gazdasági folyóirat MKSzemle, 
1898.). — A bécsi Magyar Merkúrhoz tartozó Bibliotheca ügyére már két 
ízben felhívtuk könyvtáros kartársaink figyelmét (MKSzemle, 1937. 344 1. 
és 1938. 382. 1.). — A Gazdaságbéli Gyűjtemény a Hazai és Külföldi Tudó
sítások melléklapja volt, de önállóan, külön borítékkal is megjelent. Ebből 
a múzeumi Hírlaptárban megvan az 1813. I. Tsomó. I—X. szám, — és az 
1816. első félesztendő („Pesti Nemzeti Újság 1816. első fél esztendejéhez 
Toldalékul kiadta Kultsár István") — 1—6. szám, s hozzákötve az 1806. év 
X., az 1807. év LU. s a Gazdaságot Tzélozó Újság, 1796. 25. száma. — 
A „Közlemények az élet és tudományok köréből" (szerk. Kovacsoczy Mihály 
és Stancsics Mihály) 1841. évben jelent meg. Hol található olyan példány 
belőle, amelynek őszes képmellékletei (divatképek) is megvannak? TR. Z. 

Többeknek Apokrif műnek az olyan könyvet nevezzük, amelynek 
szerzője nem az, akinek a munkát tulajdonítják és vagy egyáltalán nem 
tudjuk megállapítani a valódi szerzőt, vagy pedig felfogásunk több szóba
jöhető szerző között ingadozik. Egyszóval a szerző bizonytalan. Tehát nem 
egyszerűen az álneves munkák, főleg pedig nem „a kulcsregények" tartoz
nak ide. — Bibliojilia „a könyv szeretete, átvitt értelemben a könyv gyűj
tése". Bibliofil érdeklődés az értékes könyvekre irányul, az értékelés szem
pontja azonban a legkülönbözőbb lehet (tartalmi, esztétikai szempont, első 
kiadás, nyomás, kötés stb.) Bibliofil gyűjtő elsősorban szép vagy különleges 
példányokat méltat figyelemre. (Részletesen ld. magyar nyelven a Benedek 
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Marcell szerkesztette Irodalmi Lexikon. 125—8. 1. A bibliofilia irodalmát ld. 
Lexikon d. gesamten Buchwesens I. Bd. 196.) — Imprimatúra — impresszum. 
Imprimatúra a nyomda számára „imprimatur" felirattal átadott utolsó kor
rektúra, amelynek alapján a nyomást meg lehet kezdeni. Impresszum pedig 
a könyv kiadására vonatkozólag magán a könyvön feltüntetett adatok (meg
jelenés helye, éve, kiadó stb.). — Kettős keresztnevü szerzők felvétele. Téve
désen alapszik. Azonos nevű szerzőket különböztetünk meg a születés év
számával. — Szótárkatalógus, vagy keresztkatalógus (Dictionary Catalogue-
Kreutzkatalog) a betűrendes és szakkatalógus egyesítése egy közös katalógus 
közös betűrendjében. Minden munka legalább kétszer szerepel benne. Nem 
szépirodalmi munkák szerző és Schlagwort, szépirodalmi művek szerző és 
tárgyi cím alatt. Főleg Amerikában van elterjedve. 

CSAPODI CSABA. 

A Magyal* Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének tagjait 
ezúton is kéri a választmány, hogy hátralékos és idei tagdíjaikat — tekin
tettel az Egyesület kiadásaira (Évkönyv, adminisztráció) — szíveskedjenek 
mielőbb befizetni az Egyesület pénztárába, annál is inkább, mert az alap
szabályok a hátralékosokkal szemben bizonyos idő múlva az Egyesület tagjai 
közül való törlést rendelik el. 

RÉSUMÉ. — I N H A L T S A N G A B E . 
Karl Kniewald : Das Sanctorale des Pray-Kódex. Eine der wichtigsten 

Fragen im Pray-Kodex ist sein S a n c t o r a l e . Manche Einzelarbeit ist schon 
von ungarischen Gelehrten geleistet worden. Mit Recht betont jedoch C. 
MOHLBERG O. S. B. dass es „äusserst wertvoll wäre die Struktur des Sakra
mentars und seine heortologischen Einschläge kennen zu lernen, um zu sehen, 
woher es kommt und wohin es weist". Diese Arbeit will eben in grossen Linien 
die heortologischen Einschläge des Pray-Kodex untersuchen um zu sehen, 
woher die betreffenden Teile des Pray-Kodex (PK) kommen und wohin sie 
weisen. 

PK besteht eigentlich aus zwei bw. drei grossen Teilen. Der eine Teil 
ist der s. g. Micrologus mit den Beschlüssen ungarischer Bischöfe um 1100. 
Diese Beschlüsse erwähnen den Micrologus und können deshalb gewissermassen 
als Einleitung zum Micrologus im PK betrachtet werden. Den zweiten Teil 
bildet ein grosses Sacramentarium (S/i) und ein kleines Supplementar-Sdcra-
mentarium (S/2) zusammen mit dem grossen Kalender (K), und gewissen 
komputistischen Tabellen, dem Cisiojanus (C) der Chronik u. s. w. 

Dieser zweite Teil des PK enthält sechs Heiligenreihen, die hier unter
sucht und verglichen werden sollen. 

Die erste davon ist der Cisiojanus, die zweite ist im S/i, die dritte im 
S/2, die vierte im grossen Kalender, die fünfte in einer komputistischen Ta-
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belle für die Auffindung der beweglichen Feste im Kirchenjahr, die sechste 
und letzte in der Aufzählung der Unglückstage enthalten. 

Zusammenfassend können wir folgende Tabelle über die Entwicklung 
der B-F-G-H-O-Gruppen und Schichten in den hauptsächlichen Reihenfol
gen des PK-Sanctorale aufstellen: 

Schicht C S/i • S/2 K 

B 17 23 8(10) 66(70) 
F i3 20(24) 7(10) 64(73) 

G 6 4(11) (3) 7(24) 

H 6(7) 9 13(14?) 
O . 3 10 30 

Die Vorlage für C entstammt benediktinischen Kreisen Nordostfrank
reichs. 

S/i ist nach einer Vorlage aus der Diözese Arras (Cambrai), oder 
Umgebung (Amiens?), vielleicht aus der Abtei Corbie (oder Saint-Vaast?) 
geschrieben, aber unter Benützung auch anderer Vorlagen, die die B/G-Schicht 
betonen. 

S/2 hatte eine Vorlage, die clunyazensichen Kreisen Frankreichs ent
stammt. Es wurden aber auch Vorlagen benutzt, die auch die B/G-Schicht 
enthielten. S/2 ist ein kleines Supplementar-Sakramentar zu S/i, auf eklek
tischer Grundlage aufgebaut. 

K ist eine Zusammenfassung des Sanctorale C, S/i und S/2, unter 
Benützung eines Martyrologium oder auch eines Kalenders aus benediktini
schen Kreisen Nordostfrankreichs (Arras—Cambrai—Amiens), vielleicht der 
Abtei Corbie, entstanden. Die "Wechselwirkung zwischen C, S/i und S/2 
einerseits und K andererseits beweist die ursprüngliche Zusammenhörigkeit 
von C, S/i und S/2 mit K. 

Die Heiligenreihen in der komputistischen Tafel und im Verzeichnis 
der Unglückstage sind nach Vorlagen geschrieben, die von Vorlagen für C, 
S/i, S/2 und K verschieden waren, oder wenigstens war es damals noch nicht 
festgesetzt, welche Heiligenfeste in die Heiligenreihen C, S/i,S/2 und K auf
genommen werden. Aber auch diese zwei früheren Heiligenreihen sind nach 
Vorlagen geschrieben, die aus Frankreich stammen, und waren für Ungarn 
bestimmt. 

Die H-Schicht der C, S/i und K-Heiligenreihen ist in Ungarn entstan
den. Die F- und G-Schichten sind eigentlich B/F und B/G-Schichten, da die 
Vorlagen benediktinischen Ursprungs waren und da C, S/i und K für die 
Abtei des hl. Johannes d. T. iuxta Bulduam bestimmt waren. Die orien
talische Schicht ist ihrem Grossteil nach wohl den B/F-Vorlagen entnommen, 
es erscheint jedoch auch ein unmittelbarer Einfluss, besonders von Konstan
tinopel und Jerusalem aus, durchhaus wahrscheinlich. 

Endre Csatkai: Alte Bibliophilen, Buchhandlungen und Lesekabineten 
in Oedenburg. Schon um die Mitte des 13. Jhs. ist ein bedeutender Buch
liebhaber, der Geschichtsschreiber, Rogerius, in Sopron (Oedenburg) nach-
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weisbar und Urkunden machen noch andere Sammler vor der Erfindung der 
Buchdruckerkunst namhaft. In den neueren Zeiten gab es grosse öffentliche 
und Privatbibliotheken, worunter die heutige Bibliothek des ev. Lyzeums 1666. 
gegründet wurde. Spät erscheint der erste Buchdrucker, erst 1722; mit dem 
Buchhandel beschäftigten sich früher nur die Buchbinder; auch Freunde der 
Autoren übernahmen die Werke zum Verbreiten. Zur Regierungszeit Josephs IL 
sieht man Versuche um Lesekabinette zu gründen, die erste sichere Spur fällt 
in die 1790-er Jahre; Matthias Pfundtner gibt sogar einen Katalog von seiner 
Leihbibliothek mit 771 Nummern heraus. 1802. bekommt Karl Kilián das 
Privilegium für Buchhandel, kommt aber 1813 wegen einer Leihbibliothek beim 
der Statthalterei vergebens ein, indem laut Antwort vier solche Anstalten für 
das Land genug seien. 1815. übersiedelt Wiegand aus Pozsony (Pressburg) nach 
Sopron und gründet die erste selbstständige Buchhandlung in dieser Stadt. 

Oszkár Sárkány: Sur le catalogage des manuscrits modernes. Les règ
les du catalogage des manuscrits modernes établis dans la Bibliothèque Natio
nale Hongroise. Les manuscrits modernes exigent un traitement différent de 
celui des manuscrits du moyen-âge. Le manuscrit moderne sera étudié de sept 
point de vue, il y aura conformément aux sept points de vue sept notes dans 
la description. 1. Le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage. On suivra les 
règles de catalogage des livres imprimés. 2. Note sur le contenue. C'est ici 
qu'on énumerera les différentes parties de l'ouvrages, les différents ouvrages 
d'une collection. Les deux premières notes donnent une idée complète sur 
l'oeuvre littéraire. S'ily y a plusieurs ouvrages dans un volume, chaque ouv
rage sera traité séparément. 3. L'incipit et Vexplicit. On publiera mot-à-mot 
le titre et les pages qui le précèdent, s'il n'y a pas de titre, les premières 
phrases du texte. 4. La genèse du manuscrit. On tâchera d'établir s'il s'agit 
d'une brouillon, d'une copie, d'un autographe ou d'un exemplaire destiné à 
l'imprimerie. On définiera le lieu et le date de l'origine du manuscrit. 5. 
Description extérieure. Le nombre des feuilles, les manques, la mesure en 
milimètres, la reliure. 6. L'histoire du manuscrit. On notera surtout les pos
sesseurs antérieurs, les anciennes signatures. 7. Note bibliographique. Note 
sur l'auteur, et sur la littérature du manuscrit. 

A szerkesztésért és kiadásért felel: Trócsányi Zoltán. 

30.310 — K. M. Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Thiering Richárd.) 
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