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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 

ENYVVÁRI JENŐ, a budapesti Fővárosi Nyilvános Könyvtár igaz
gatója, FITZ JÓZSEF, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi-Könyvtárának főigazgatója, GOMBÁS GÉZA, az Orszá
gos Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának vezetője, H E I N 
JÁNOS, a Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtárának előadója, 
KÁPLÁNY GÉZA, a Technológiai Könyvtár igazgatója, LAMOTTE 

KÁROLY, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatója, 
MELICH JÁNOS, nyűg. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia főkönyvtárnoka, NYIREŐ ISTVÁN, a debreceni Egye
temi Könyvtár igazgatója, PASTEINER IVÁN, a budapesti Egye
temi Könyvtár főigazgatója, PUSKÁS ENDRE, a szegedi Egyetemi 
Könyvtár igazgatója, RADÓ AURÉL, a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának igazgatója, T A 
MÁS LAJOS ny. r. egyetemi tanár, az Erdélyi Tudományos Inté
zet igazgatója, TETTAMANTI JENŐ egyetemi nyilvános rendes 
tanár, a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó-
és Erdőmérnöki Kar Könyvtárának igazgatója (Sopron), T R Ó -
CSÁNYI GYÖRGY, az Országgyűlés Könyvtárának igazgatója, 
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Szé
chényi-Könyvtárában igazgató, a Magyar Könyvtárosok és a Le
véltárosok Egyesülete Könyvtári Szakosztályának képviselője, 

szerkesztő. 
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SYLVESTER híres distichonainak keletkezéséről, s több azzal 
kapcsolatos kérdésről készülvén szólani, előre kell bocsátanom 
azon könyv szövegrendjének az ismertetését, melyben a szóban
forgó versek napvilágot láttak. • 

Az Vy Testamentü Magár nelven (1541) két részre oszlik 
Az első a négy evangéliumot és az Apostolok cselekedetit fog
lalja magába 208 számozott levélen; a második, újrakezdődő, 
158-ig haladó levélszámozással, a Leveleket és a Jelenések köny
vét. Az elsőt megelőzi 4, a másodikat követi 12 számozatlan 
levél, alább ismertetendő szövegekkel. Az Akadémiai Könyvtár 
egy szép (R M ír. O. 414^ jelzetű) példánya valóban két külön 
kötetül van is bekötve a mondott megoszlás szerint, melyre kü
lönben maga SYLVESTER figyelmeztet a második rész elején. Ebben 
s az Akadémiai Könyvtár többi példányában az első részt (köte
tet) megelőző 4 számozatlan levélen van kinyomva a címlap, 
SYLVESTER latinnyelvű ajánlása FERDINÁND király fiaihoz, meg 
Az magyar nípnek, ki ezt olvassa c. ajánló verse. Ez utóbbi a ne
gyedik levél hátlapját foglalja el. Közvetlen utána (vele szem
közt) üres lap következik: a számozott első levél előlapja; s e 
levélnek csak hátlapján kezdődik a Máté evangéliumát meg
előző „Szent Mathe llete". Az Akadémiai Könyvtár kétkötetes 
példányában a most említett üres lapra írta be valaki utóbb 
Az magyar nípnek verses latin fordítását, melyről még szólani 
fogok. 

RÉVÉSZ IMRE leírása (Erdősi János, Debrecen, 1859. 25. 1.) 
szerint a bécsi Császári Könyvtár példányának könyveleji szö
vegrendje egyezik ugyan az imént ismertetett példányokéval, de 
abban az ajánló vers egy lappal hátrábbra, vagyis a számozott 
első levél előlapjára került, a számozatlan negyedik levél hát
lapja viszont üresen maradt. Ez eltérés megmagyarázására nem 
vállalkozhatok. Tudtommal VARJAS BÉLA foglalkozik a kiad
vány typographiai változataival. Kívánatos, hogy mielőbb köz
zétegye megfigyeléseit. 

Magyar Könyvszemle 1943. III. füget. ïfi 



232 HORVÁTH JÁNOS 

A könyveleji számozatlan levelek szövegeivel kapcsolatban 
még csupán annyit kell közölnöm, hogy azokat csak utólag, 
szinte a megjelentetés előtti percekben nyomhatták ki. SYLVESTER-
nek NÁDASDYIIOZ intézett leveleiből tudjuk, hogy 1541 január 
26-ra a könyv már kikerült a sajtó alól; de nem sokkal előbb, 
1540 december 4-én SYLVESTER még az ajánlás ügyében kért in
tézkedést NÁDASDYtól. Ennek válaszát nem ismerjük, annyit 
azonban SYLVESTER január 26-i leveléből megállapíthatunk, 
hogy a valamikor december 4-e után megszövegezett ajánlást még 
megküldte urának, s az bizonyos változtatást kívánt a szövegen, 
úgyhogy csak a változtatás végrehajtása után kerülhetett sajtó 
alá a négy számozatlan levél szöveg-anyaga. (L. Irodtört. Közi 
1893, 90—91. 1.) 

Ennyit az első részről. A másodiknak legelső levele nincsen 
ellátva sorszámmal, de beleszámít elsőül a 158-ba, mert a követ
kező levél már 2-sel van számozva. A 158-ik levél előlapján 
végződik az újszövetségi szöveg, hátlapján pedig, s a követ
kező, könyvívégi, 12 számozatlan levélen bizonyos járulékos szö
vegek olvashatók. Még pedig először is Máté, Lukács és János 
evangéliumának, meg az Apostolok cselekedetinek distichonokba 
foglalt summáriumai, az utolsó után ezzel az ismert, fontos meg
jegyzéssel: „Ez fummäriumot hog hehh nem vetők ez lûn oka, 
hog kifên viuôk efzûnkbe az mû neluûnknek mindenben való 
nag nemeff voltat." Ezután még jegyzetek következnek a bibliá
nak „nem tulajdon jegyzísben" (vagyis átvitt értelemben) vett 
igéiről (s ezzel kapcsolatban a magyar virágénekek képes beszé
déről), meg az Újszövetség fordításában előforduló „nehéz" 
igékről: mérőszerszámok, pénzek, betegségek neveiről. Végül 
ilyen címen: „Az könyvnyomtató isteni kedvet kéván annak, 
azki ezt olvassa": ABÁDI BENEDEK kér bocsánatot a nyomásban 
esett vétkekért, azzal mentegetőzve, hogy nem ő kezdte a mű 
nyomtatását. 

SYLVESTER distichonairól közlendő megállapításaimat két 
változat közti említett eltérés nem befolyásolja. Fontos (és ebben 
mindkét változat egyezik) a verses summáriumoknak utólagos, 
nem a maguk helyére való beillesztése, meg SYLVESTERnek ezt 
megokoló, idézett nyilatkozata. E summáriumokat egyenként, 
azon evangélium, illetve újszövetségi könyv („Apostolok csele
kedeti") elé kellett volna kinyomtatni, amelyiknek a tartalmát 
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tömörítik versbe. De, mint láttuk, az evangéliumok, s az „Apos
tolok cselekedeti" a könyv első részében olvashatók, a hozzá
juk tartozó summáriumok ellenben a második rész (kötet) leg
végén, az egész újszövetségfordításhoz mintegy ráadásul hozzá
csapott számozatlan leveleken vannak egyvégtében kinyomva, 
SyLVESTERnek e különös rendet megokoló, idézett magyarázkodásá
val együtt. RÉVÉSZ IMRE (id. m. 27. 1.) SYLVESTER magyarázko
dását így értelmezi: „Azaz: midőn még a fordítás és nyomás 
munkája folyt, nem merte feltenni, nem vette észre, hogy a ma
gyar nyelv alkalmatos lehetne a római mérték szerinti verselésre; 
mert különben ezen verseket Erasmus példája szerint, mindenütt 
az illető rész elébe tette volna. Ebből következtethetjük nemcsak 
azt, hogy ama magyar néphez intézett vers is, a mű bevégzése 
után készült, hanem azt is, hogy irodalmunkban . . . csakugyan 
ő volt az első„ ki a római mérték szerinti verselést megkezdette, 
mert különben nem lett volna, mintegy véletlenül, meglepetve 
a mi nyelvünknek e tekintetben is »nagy, nemes volta« által." 

RÉVÉSZ következtetéseit általánosságban bízvást elfogadhat
juk. A felfedezés időpontjának a meghatározásához alább fo
gok egy másik fogódzót megjelölni, s annak segítségével is a 
RÉvÉszéhez hasonló eredményre jutunk. A summáriumok külö
nös elhelyezéséből azonban legfeljebb annyi következnék bizo
nyosan, hogy az első rész már ki volt nyomva, a másodiknak 
a nyomtatása pedig már folyamatban volt (de bevégezve nem 
okvetlenül!) a nagy fölfedezés idején. Ha u. i. korábban, s nem 
a második rész nyomtatása közben veszi észre a meglepő lehető
séget, akkor még módjában lett volna summáriumait egyvégté
ben hozzácsatolni az első részhez, ahol legalább a summázott 
újszövetségi fejezetekkel kerültek volna egy „kötetbe", azok 
közvetlen folytatásaként. Hogy az ajánló vers elhelyezéséből a 
felfedezés időpontjára nézve mi sem következik, az a négy szá
mozatlan levélről fentebb elmondottak alapján természetes. 
Ami SYLVESTER elsőségét illeti, mi már ismerünk ugyan — H A J 
NÓCZY IVÁN figyelmeztetése (Irodtört. 1921.) óta, — egyetlen
egy árvte. hexameteres sort húsz évvel korábbi időből, az Apos
tolok méltóságáról szóló kis kódexből („Mely nagy volt Róma, 
az ő romlása jelenti"), ő azonban nem ismerte azt, s más, fel
tehető korábbi próbálkozásokról sem volt tudomása: első kísér
letezőnek, felfedezőnek tudta magát. Verstani (görög-római vers

i é * 
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tani) ismeretei kétségkívül voltak; tudta, mi az a „prosodia" : 
Grammaticá')iba.n „íneklíshez való tudomány"-nak fordította e 
szót; s ugyanott megemlékezett bizonyos nyelvtani vétségekről, 
miket kénytelenségből, a metrum kedvéért („metri scilicet coac-
tus necessitate") követhet el a versíró. Irt is már római mértékű 
latin verseket (1527-i műveihez). De sem elméleti verstani tanult-
sága, sem latin verselésbeli gyakorlata nem ösztönözte hasonló 
ritmusú magyar vtersek írására. Hiába volt előtte (épp abban 
az Erasmus-íélt biblia-szövegben, melyet fordításához alapul 
használt), a latin példa: distichonos summárium egy-egy evangé
lium előtt (1. RÉVÉSZ*, 26. L): az sem csábította követésre a maga 
helyén és idejében. Mi bírta hát magyar distichonok írására 
utóbb, elkésetten, könyve nyomtatásának is csaknem bevégzése 
után? 

Azt hiszem, ugyanaz, ami engem e cikk közzétételére. Észre 
vehette u. i., éppoly váratlanul, mint négyszáz évvel utóbb én, 
hogy fordítása vége felé néhány mondata«, melyeket pedig épp
úgy prózának szánt, mint a többit, véletlenül hexameterszerűen 
hangzik és lejt. íme néhány ilyen feltűnőbb, szótagrendjében 
daktylusi mértéket lappangtató részlet újszövetségfordítása leg
végéről: 

„Es tűz f^älla az iftentul az menn orf^agbol, es be nele 
ûtô t" (a 155. levél hátlapján); — „Es az ki f^omiuhozik, 
iûiôn el, es az ki akaria, vegén îlô vizet ingen" (a 157. levél 
hátlapjának legalsó sorában). — Az utóbbi mondat után mind
össze néhány sornyi szöveg van még há t ra az Űjtestamentűm
ből; a legvége pedig így hangzik: „Bizon hamar el iôuôk. 
Amen. Vg. Jôuel vram Jefus. Az mû vrunk Jefus Chriftuenak 
kedve legen mind tű veletek. Amen." (A 158. levél előlapján). 

Bár kiki magától megérezhette az idézett mondatok helyen
kénti daktylikus lejtését, feltüntetem azt a szokásos verstani jel
zéssel, mai helyesírásra téve át SYLVESTER szövegét, s szögletes 
zárójellel rekesztve külön a nem lejtő részleteket: 

1. És tűz szállá az istentűi az mennyországból, és benye-[lé űtöt] . — 

2. [És azki] szomjúhozik jüjön [el, és] azki akarja, ve-[gyen í-]lő vizet in

gyen. — 3. [Bi-]zony hamar eljövök. Ámen. [Ügy. jövel uram, Jézus.] Az 

mii urunk Jézus Krisztusnak kedve legyen mind [tü veletek.]. 
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Spondeuszi és daktyluszi „lábak" e mondatokban eléggé 
kitartón sorakoznak egyvégtébe ahhoz, hogy hexameter-szerű lej
tés illúzióját támasszák; a második és harmadik darab, mint mond
tam, az eredeti helyen közel is van egymáshoz, a második jelleg
zetes hexameteri eséssel is zárul ( 2 w « f - *X a harmadiknak a 
végén pedig tökéletes hexameter lappang a próza leple alatt: 

Az mü u- | runk Jé- j zus Krisz- [ tusnak | kedve íe- | gyen mind . . . 

SYLVESTERnek, mint versteehnikája tanásítja, finom hallása, 
kitűnő ritmusérzéke volt. Talán korrektúra készítése közben, for
dítása végső lapjait olvasva újra, vette észre valamelyik mondatá
ban, úgylehet, épp az idézettek egyikében, azt a „rejtek kincset", 
mely híre nélkül, szinte titokzatos módon varázslódott bele szö
vegébe, nyelvünk eredendő nemes voltának kész bizonyságaként. 
A humanista érdeklődésű, „az mü nyelvünket" oly megható mó
don szerető és fürkésző, latinul, magyarul is verselő, a római vers 
törvényeit jól ismerő SYLVESTERnek elég volt egyetlenegy mondat
darabkából kihallania véletlenül a véletlenül belélopakodott rit
must, hogy most már tudva, akarva állítson elő hasonló neműt 
az „íneklíshez való tudomány" megszabott törvényei szerint. 
Megírhatta már most — ezek szerint tehát valószínűleg a for
dítás utolsó ívének nyomdai korrigálása után — ő is a maga 
summáriumait és ajánló versét, 5 csak könyvbeli utólagos elhelye
zésükről kellett gondoskodnia. 

Nem terhelem az olvasót példák szaporításával, de annak 
éreztetésére, hogy SYLVESTERnek éppen könyve végén („kifen!") 
módjában volt észrevennie saját akaratlan daktylusait, álljon itt 
még (mai helyesírásra áttéve) fordítása utolsó lapjairól e néhány 
töredék: 

„És megragadá az sárkányt" (155) — „elfuta az föld" — „és küsdede-
ket, kik" (u. o.) — „megmutatom teneked" — „tiszta iveghez" (156) — 
„temploma annak" — „és ím hamar eljövök" (ez kétszer is!) — „ílő víznek 
tiszta foló [vizit] (1J7). 

Idézhetnék magyarázó jegyzeteiből is hasonlókat („Elvüt-
tík kenyérit [azaz] tisztít, melyből ílete volt" — „mint meg 
vagyon írva" — „manna zsidó szó"), de inkább „Az nehéz ígík-
nek magyarságárul" szóló fejezetéből közlök néhány szókapcsola
tot, mert azokhoz hasonló a magyar néphez írt versében is elő
fordul. A mondott fejezetben tehát némely idegen szavakat 
ekként értelmez: 
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„Amen Sidoul. Magárul legen vg" (értsd : Amen zsidóul van mondva, 
magyarul annyi mint legyen úgy) — „Belial Sidoul. Magárul gonoß" — „Gob-
batha Sidoul, gorogul litholtratos, magárul pádimentum"' — Iefus fidoul, 
magárul udvozyto" — Kefas íidoul, gorogul petros" — Korban fidoul, ma
gárul iíten tißteffighire való aiándik" — „Satan fidoul, magárul elleniig, 
Tádoló". 

Ez a sok zsidóul-magyarul, meg zsidóul-görögül szó-szom
szédság (mely nem egyszer, kivált utolsóelőtti példánkban hexa-
meterszerűleg lejtő környezetbe került) talán belejátszott (latin 
ajánlása alább idézendő rokongondolatával együtt) SYLVESTER 
következő sorai ritmusának az intézésébe: 

Azki zsidóul és görögül, és vígre deákul 
Szól vala rígen, szól néked az itt magyarul. 

A versebeli rejtek kincsre gondolva, ezt a szó-magyarázatát 
se hagyjuk említetlen: 

„Reytek magárul, gorogul thesauros." 

S csakugyan, azon példák (rejtek ház, rejtek láda, rejtek 
marha) sorában, melyeket SYLVESTER e magyarázathoz folyta
tólagosan idéz, a „rejtek kincs" is elénk kerül. 

Ami SYLVESTERrel történhetett: véletlen felfedezése a lappan
gónak, ráeszmélés az önkéntelenül létrehozottra, a tudta nélkül 
készre: nem kivételes jelenség a műveltség történetében, s kivált 
a verselés és általában a művészi technika köszönhet sokat a tu
datra ébredés ily kedvező, ihletett pillanatainak. Elképzelhetni 
a felfedező boldog ámulatát a neki kinyilatkoztatott újdonságon. 
SYLVESTER el is ámult rajta, s elkezdte magasztalni a nyelvet, 
anyanyelvét, melynek nemes volta ím, minden eddiginél nyilván
valóbban kiviláglott előtte. A nyelvet magasztalta, s humanista 
létére sem önmagát. Felfedezése, ma jól látjuk, rendkívüli dolog 
volt (SZILÁDY a nyelv- és irodalomtörténet egyik legnevezetesebb 
eseményének mondja, RMKT. II. 438), de ő nem dicsekedett 
vele. 

Deákosainknak a XVIII . század végén,, mikor más élő
nyelvben is láthattak már példát görögszabású verselésre, köny-
nyebb volt megismételniök ezt a felfedezést. S mégis mint ver
sengtek egymással az elsőségért! Kivált pedig RÁJNIS mily gőg
gel hozta világ elé a maga portékáját, tudatlanoknak nem való 
„gyömbérét". Hangoztatta ugyan nyelvünk érdemét ő is, hiszen 
szerinte példabeszédeink és közmondásaink hangalakja is antik 
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ritmus szerint fogantatott (ki is mutatta bennök — némi kegyes 
korrigálással — vagy 60 görög sorfaj magyar testvérét): de sie
tett kiemelni, hogy 6 mutatta meg azt. 

Nem így SYLVESTER! Ő korántsem elsőségét híresztelte, sőt 
felfedezése elkésett voltát hangoztatta, sajnálattal. Már egyszer 
kiásott ő egy hasonló „rejtek kincset", nyelvünk grammatical" 
szabályozottságának tényét; megcsudálta szabályosságát, mely 
nem kisebb, mint a biblia három szent nyelvéé, a héberé, a gö
rögé, a rómaié (1. TURÓCZI-TROSZTLER JÓZSEF, A m. nyelv fel
fedezése, Bp., 1933); nem hallgatta el a büszke tudatot, hogy 
(mint igaz is) ő ásta azt ki elsőül, de legott annak — gazdago
dásunk végett — kihasználását sürgette. S íme most újabb cso
dálatos felfedezést tett erről a nyelvről: tapasztalnia adatott, 
hogy a görög-rómait még ritmus szerint is képes az követni. Meg
állapítását hasznosítva, ebben a „nemes" ritmusban intézett szó
zatot a maga népéhez, hogy jöjjön, s olvassa, hallja immár tulaj
don nyelvén az Isten beszédét. De elsőségével dicsekedni még 
abban a (latin nyelvű) levelében sem jutott eszébe, melyben könyve 
elkészültekor urát;, NÁDASDYÍ értesítette felfedezéséről. Nemrég 
— ekként summázhatom ismert levele tartalmát — nemrég még 
azt lobbanthatták szemünkre az idegenek, hogy csak nekünk 
nincs a magunk nyelvén evangéliumunk. Most már azonban bíz
vást irigyelhetik tőlünk nyelvünk kiválóságát, melyet még utá
nozni sem képesek. Mert vájjon melyikük ne csodálná, hogy ma
gyar nyelven görög és római mintára minden versnemben írhatni 
verset, s előadhatni rajta bármi tudnivalót a szóképekről, súlyok
ról, mértékekről? Közli NÁDASDYval, hogy a fordításhoz hozzá
csatolta az evangéliumoknak versekbe foglalt summáriumait, s hogy 
azok kelleme különösen akkor tűnik ki, ha lant mellé éneklik, 
vagy legalább skandálva mondják; szeretné, ha NÁDASDY udvará
ban az ifjak és szüzek megtanulnák és énekelgetnék. Csodálato
san alkalmasak e versek az emlékezés erősítésére is. Olvassa hát 
NÁDASDY az új énekeket, a szóképeket s a többit, ha lesz rá 
érkezése (Irodtört. Közi. 1893. 90—91. 1.). E levél keltezetlen, 
de nyilván a teljes mű elkészülte után kelt. Nincs benne semmi 
heurékázás, s nem tudjuk, versét csodáljuk-e inkább, vagy szerény 
mértéktartását felfedezése ismertetésében. 

Említettem kitűnő ritmusérzékét. Valóban csodálhatni dis-
tichonai tiszta ritmusát, SYLVESTERnek az új idomban magát egy 
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csapásra feltaláló verstechnikáját. A summáriumokban akad egy-
egy erőltetett méretű szótag, Az magyar nipnek prozódiája hibát
lan. Töltelék szó (ha ugyan az) csak egy („kit hagya, hogy te 
kövess"); szórend-felforgatás csak kettő, de olyat sokat idézhetni 
kortársainak nemzeti idomú verseiből is („Ennek azírt szolgálj", 
„Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot"; prózában: ennek szol
gálj, ennek tígy, stb.). Prózában ritkább mondatrend (elébb a jel
zői mellékmondat, s azután a főmondat) egy ízben fordul elő, 
de a főmondat állítmányi részének hangsúlyban nagy nyeresé
gére („Az kit igírt, ímé, vígre megadta fiát"). Ellenben az ide
gen formával velejáró versmondattani előnyt: a mondat áttér jeszt-
hetését sor végéről a következő sorba: legott kiaknázta: ötször él 
enjambement-nal, egy ízben szokatlan erőhöz juttatva általa 
az átszakított igét („. . .mert tíged az isten il Elveszt, és nyomós 
itt nem lehet a te neved"). Viszont pentameterei túlnyomó része 
mondattani cezúrával is jóksőleg érezteti a verstanit („Az kit 
igírt, ímé, j vígre megadta fiát", stb.). A chiasmus nevű alakzat 
hatásos ékítményével két ízben is él („. . . ez lűn prófétád, docto-
rod ez lűn"; „Bódogok el jövetek, vesszetek el, gonoszok"), s má
sodízben, a költemény utolsó sorában, oly művészettel és epi-
grammai tömörséggel, mely NÉGYESY szerint „egy Ovidiusnak 
sem vált volna szégyenére". Voltakép chiasmus-szerű alakzatot, 
de megsokszorozott előtagút kell látnunk a vers 15.—17. sorá
ban is; a 15.—16. sorban háromszor egymásután ismétlődik „ál-
litmány-alany" sorrendű mondatszerkezet, erős hangsúllyal a szö
veg szerint azonos állítmányi szakaszon („Itt vagyon az rejtek 
kincs, itt vagyon az kifolyó víz, Itt vagyon az tudomány . . . " ) ; 
a következő sor eleje azonban spontán eréllyel megfordítja a szer
kezet elemeinek sorrendjét, s ezzel rendkívüli nyomatékhoz jut
tatja a megkezdett mondatritmus ellenére első helyre előugró 
alanyt („lelki kenyér vagyon itt), egyúttal az „itt vagyon" állít
mány szóelemeit is sorrendcserére („vagyon itt") kényszerítve. 
Mindez nem tudatosan kimesterkélt alakiság, hanem ékes magyar 
syntaxis, melyet lélek és a versritmustól is sugalmazott műösztön 
teremt elő. 

Figyelmet érdemel az egész vers szép hangzata is, mely itt 
főkép a magánhangzók színbeli változatosságának köszönhető. 
Vannak sorai, melyekben ugyanaz a magánhangzó legfeljebb két
szer ha előfordul. Ebben a sorában: „Itt vagyon a tudomány, 
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mely örök íletet ad": nem kevesebb, mint kilencféle magánhang
zót olvashatni meg, s csak kétszer (az örök, meg az íletet szóban) 
ismétlődik szomszédosán egyfajta hangzó. A már idézett utolsó 
sor chiasmusa nemcsak mondattani, hanem hangrendi szerkezete 
szerint is chiasmus; mély-, majd magashangú elem az első mon
datában („Bódogok, eljövetek") magas-, majd mélyhangú a má
sodikban („vesszetek el gonoszok"). Legelső sora pedig hangza-
tilag is a legszebb magyar költemény-kezdetek közé tartozik. 
Magánhangzói gazdag változatú sorozatát („Próféták által szólt 
ngen néked az isten") különösen méltóságos zeneiségűvé avatja a 
sor csaknem végig spondeuszi, lassú lejtése, a hangzók hosszúsága, 
mi hangszínük teljes és egymáshoz viszonyítva zeneileg jellegzetes 
érvényesülését teszi lehetővé. Felmondani kész gyönyörűség: 
templomi szózatossága szinte énekként árad. A XVI. század 
sok gyönyörű, nemzeti ritmusú ének-intonatiója mögött ez a 
római dallamú sem marad hátra. 

Nem lehetetlen, hogy emléke ott zsongott SZTÁRAI leikében, 
mikor ÄTHANASIUS püspökről szóló énekének (1557) ezt a sorát 
ieírta: „Az próféták által ki szóltál régenten" (RMKT. V. 208. 1., 
1 H5- sor). 

Nem ok nélkül magasztalta hát SYLVESTER versét leghivatot
tabb bírálója és élvezője, NÉGYESY LÁSZLÓ, a következő szabatos 
megállapításokkal : 

„Sehol a legkisebb erőlködés, a szótagok szorosan kötvék s a dikció 
mégis oly szabad. A mondatok kerek formái önként beletalálnak a ritmus 
periódusaiba, s mintha az indulat szülné a versformát is, oly összhangos, oly 
könnyű az. És az ének így szárnyal tovább, így emelkedik egész végiglen.. . 
A nyelv mindenütt fordulatos, erős, mely a formát feszesség nélkül betölti; 
költői bája nincs, de van bizonyos szónoki heve, határozott jelleme, melyet a 
szokatlan forma nem korlátoz, inkább emel a maga ritmusával is" (A mért. 
m. verselés tört. 18—19. 1.). 

Éneknek mondja. De valóságos szép lírai költemény is az. 
Nyomatékkal, ismételt erőteljes hangsúlyozással hirdeti, hogy 
Krisztus szól e könyvben a magyar néphez, ezt hallgassa, ezt 
kövesse, ez legyen prófétája, ez mestere; hogy itt, ebben a könyv
ben van a rejtek kincs, itt a kifolyó víz, itt az örök életet adó 
tudomány, itt a lelki kenyér, s nincs több bizodalom ezen kívül. 
A lélek, a hit tulajdon hangsúlya ez, s a meggyőződésnek e lírai 
hatalma foglalja szerves egységbe a vers gondolatmenetét, az hul-
lámoztatja és juttatja el illő záradékhoz, magának Krisztusnak 
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hívó, ítélő szavait idézve: „Bódogok eljövetek, vesszetek el go
noszok". Miniatűr szónoki mű, elragadó, közönnyel nem is ol
vasható szép vallásos szózat. 

Gondolatainak lényege, nyomatékaival együtt feltalálható a 
FERDINÁND fiaihoz intézett latin nyelvű ajánlás végén: 

„Accipite. . . hoc diuinum legis novç opus, in quo Christus ipse. . 
non iam Hebraice, non Grèce, non Latine, sed Hungarice loquitur... Accipiat 
item gens ipsa nostra Hungarica, amplectaturque ac pietatem discat... In 
hoc enim sermo gratiç, ac reconciliationis, in hoc verbum veritatis, in hoc 
cibus animç spirituális, in hoc fons aque viuç, in hoc porro verbum vite 
etern ç." 

E latin szövegben előre meg volt fogalmazva, szabadon, alaki 
kényszer nélkül, a versbe kerülendő gondolat lényege, s meg
állapíthatni, hogy a metrum nem iga, hanem valóban szárny 
lett számára, belőle semmit el nem sikkasztott, sem értelmét, sem 
lírai stíljét meg nem bénította. Mindez ép stíl- és ritmusérzékre 
vall, s gondolat és kifejezés, lélektani és ritmikai súlyrend ritka 
szép harmóniáját jelenti. 

Amint a kölcsönzött, idegen ritmus nem kényszerítette 
nyakatekert, magyartalan mondatalkotásra, költői nyelvében is 
minden cifrálkodástól ment maradt. Az a SYLVESTER,« aki pedig 
a biblia képes beszédéről szólva, először írt nyelvünkön valósá
gos stilisztikai értekezést (rokontárgyút PESTHY GÁBOR Aesopusa 
latin előszavának a parabolákról szóló részletével), stilisztikai 
értelemben is alig tér el a prózában szokásosabb keresetlen, egye
nes beszédtől. Szóképekkel („nem tulajdon jegyzísben vitetett" 
igékkel), amilyenekkel „tele a Szentírás", s amilyeneket ő maga 
oly hozzáértéssel magyarázgatott: versében alig él, s csak olya
nokkal („rejtek kincs", „kifolyó víz", „lelki kenyír"), melyek 
a bibliai stílus sajátjai lévén, nagyon illők bibliafordítást fel
ajánló versbe. Latin ajánlásában és szómagyarázataiban, mint lát
tuk, valamennyi elő is fordult. 

Egy pár szót végül a vers címéről, mely így hangzik: „Az ma
gyar nípnek, ki ezt olvassa". Mit értsünk népen ebben a cím
ben? SÓLYOM JENŐ (a soproni Ker. Igazságba, írt, más szempont
ból is figyelemreméltó cikkecskéjében, 1941. 176) azt mondja, 
hogy tévedés SYLVESTER Űjtestamentumát a nép ( = köznép) ol
vasmányának tartani; csak szeretett volna az lenni, de már csak 
a köznép műveltségi foka, s a könyvek magas ára miatt sem vál-
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hatott azzá. Hogy SYLVESTER azt szerette volna, igaz. Ajánlása-
ban kéri is FERDINÁND fiait, hogy tegyék azt lehetővé: „atque 
vestra auctoritate efficite, ut in manus vulgi christianorum per-
veniat nostrae gentis". Azonban ahhoz előbb olvasásra kellett 
volna a köznépet megtanítani. Bármint legyen is, a vers címében 
nem jelenthet köznépet (vulgus-t) a nép szó; hiszen, ha a köz
néphez kívánt volna szólni, bizonyára nem görög versmérték
ben szól vala hozzá. Különös volna,, hogy épp a tanulatlan tö
megnek kínálják legelőször a magasabb műveltség „gyömbérét". 
Nem a köznépet értette ő akkor sem, mikor a virágénekekről szól-
tában dicsérte „az magyar népnek elméjének éles voltát az kies
ben", melyet „minden nép" (nyílván nem minden nemzet köz
népe) méltán csodálhat. Hiszen műköltők szerelmi verseit is virág-
éneknek hívták. Grammaticájában is több nyoma van annak, 
hogy (amint az akkori időkben természetes is) a ma ú. n. „nép
nyelvet" nem tekintette irányadónak; a névelőnek azt az írás
módját, melyet DÉVAY tett meg szabálynak („ab barát" stb.), 
azért nem fogadta el, mert ha a tanulatlan nép („vulgus impe
ritum") úgy ejti is, inkább orvosolni illik tévedését, mintsem pár
tolni, í-ző nyelvjárásban sem azért írt, mintha a többször emle
gette „vulgus imperitum" beszéde lett volna az ideálja, hanem 
mert még akkor nem volt a tájszólásoktól függetlenült, megálla
podott irodalmi nyelvünk. (L. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN, M. Ny. 1911. 
261. és 1918. 1. 1.) Nos, szóban forgó verses szózatát sem a ma
gyarságnak társadalmi és műveltségi szempontból legalsóbb osz
tályához intézte, hanem válogatás nélkül minden olvasni tudó, 
s könyvét és versét valóban olvasó magyarhoz, mint idézett latin 
ajánlásában maga megmondta, a gens hungaricához, s nem a 
vulgushoz, — egyszerűen szólván: „a magyar olvasóhoz". 

Annak is megvan azonban az oka, miért nem élt „A ma
gyar olvasóhoz" egyszerűbb címzéssel. Bármily különösnek tet
szik, „nyelvhelyességi" meggyőződésből vagy babonából vona
kodott attól. Az olvasó szót u. i. lector értelmében rossznak tar
totta s egy zsoltárfordításban találkozván vele, melynek kézira
tát vélemény-mondás végett küldte meg neki NÁDASDY, élesen 
el is ítélte (1547-ben). A szóbanforgó zsoltárfordító (LUDOVICUS 
THEGEZINUS = SZEGEDI LAJOS?) első mondata így hangzott: „Az 
tholmacz istennek esmeretibe való nevekedését kévánja az olva
sónak." SYLVESTER ezt a mondatot tetőtől-talpig rosszul fogai-
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mazottnak minősítette. Tolmács szerinte az, aki élőszóval ma
gyaráz; olvasón pedig a templomban használt olvasót érthetnék; 
vagy olvasó ember volna helyén, vagy azkik ezt olvassák. A ki
fogásolt mondat tehát így volna javítandó: „Az ki ez könyvet 
magyar nyelvre fordította, kívánja az istentűi azoknak, kik ezt 
olvassák, hogy az ű esmeretiben nevekedjenek" (Irodt. Közi. 1893. 
98. 1.). Ez ugyan kissé bőbeszédű fogalmazás, talán pongyola is, 
de „azki Sylvestert olvasta", tudja, hogy ő nem tömörségre, nem 
választékosságra szokott törekedni (mint PESTHY GÁBOR), hanem, 
akár némi lazaság árán, természetes, fesztelen érthetőségre a fordí
tásban. Különben a le gens participiumot már Grammaticá']ábax\ 
(1539) következetesen írásolvasónak fordította, tehát már akkor 
tudatosan kerülte, még egyszerű nyelvtani paradigmában is, az 
olvasó „ambigua vox"-ot. ö ezt nagyon komolyan, sőt pedánsul 
vehette. Tudvalevő, hogy a sárvárújszigeti nyomdában ABÁDI 
BENEDEK vette át és fejezte be az Újtestamentum nyomását s 
ugyancsak őt látják abban a magát B. A. (5enedictus ylbádi?) 
betűkkel jelző ismeretlenben, aki DÉVAY Ortograpbiájának egye
dül ismert, krakkói, 1549-i, már „újonnan megigazított" kiadása 
előszavát írta, helyesebben: akinek B. A. jelzésű előszavát egy 
korábbi kiadásból ebbe az újonnan megigazítottba is átvették. 
Sok szó esett róla, vájjon hol, s mikor jelenhetett meg az a ko
rábbi kiadás, s volt oly (GULYÁS PÁLtól, a M. Ny. 1928. 270— 
271. lapján kételkedve fogadott) feltevés, hogy az talán az új
szigeti nyomdában készült, a reánkmaradt krakkóinál hibátla
nabb szöveggel, de már akkor is B. A. előszavával. 

Nos, ABÁDI csak 1539 és 1544 közt tartózkodott Űjszigeten, 
tehát oly időben, mikor ott SYLVESTER volt a nyomdavezető. 
SYLVESTER már akkor ismerte DÉVAY Ortograpbiájának egy 
korábbi (1538-i?) krakkói kiadását, hiszen, mint említettem, an
nak a népi ejtésre hivatkozó helyesírását már Grammaticá'yiban 
(1539) elítélte. Ö bizonyára nem engedte volna meg az ottani 
nyomdán oly Ortographia kinyomását, melynek egy fontos szabá
lyát visszautasította, azt meg éppenséggel nem, hogy ABÁDI egy 
ott nyomtatott könyv előszavában az Olvasói köszöntse. Az Új
testamentum végén (mint a könyv leíró ismertetésében láttuk) nem 
is az olvasónak kíván isteni kedvet „az könyvnyomtató" 
(ABÁDI), hanem „annak, az ki ezt olvassa". Igen, mert ott volt 
mellette SYLVESTER, aki nyelvhelyességi szabályához ragaszkodva, 
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szintén nem „A magyar olvasónak" írta ajánló versét, hanem 
„Az magyar nípnek, ki ezt olvassa". Látjuk tehát, minő meg
gondolás diktálta a vers címét, s egyszersmind megállapíthatjuk, 
hogy B. A. (ABÁDI BENEDEK) Újszigeten nem nyomtathatta 
DÉVAY Ortograpbiájit. Aki azt 1549-ben Krakkóban „újonnan 
megigazítva" kinyomtatta, az vagy nem tudott SYLVESTER ismer
tetett ellenkezéséről, vagy nem törődött már vele; előszava u. i. 
így kezdődik: „Az olvasónak (!) isteni kedvet kér B. A." Ami 
különben e szónak SYLVESTER előtti használatát illeti, már 
GÁLSZÉCSI ISTVÁN „Olvasóknak isteni köszönet" megszólítással 
ék 1536-ban megjelent énekeskönyvében. (L. DIVÉKY, MKSzlet 

1911.) 
Versünk történetéből még mindössze annyit közlök itten, 

hogy az Újtestamentum 1574-i bécsi kiadása kihagyta, a XVIII . 
században pedig MARTH MÁTYÁS pozsonyi rector, majd lelkész, 
latinra fordította. Fordítását RIBINI JÁNOS közli, ismert, 1787-i 
kiadványában (Memorabilia avgostanae Confessionis, I. 52. 1.) 
„Adlocutio Sylvestri ad gentem hungaricam, carminé hungarico 
ad metrum latinarum elegiarum, insigni facta artifico" címen. 
Ez ügyes fordítás szövegét valaki, mint odafel említettem, (igen 
szép régi írással) lemásolta az Akadémia két kötetbe kötött Új
testamentum példányába, a magyar eredetivel szemközti lapra, 
„Scrib. M. M." aláírással. A magyar nípet, mint látni, a fordító 
is gens hungaricának értelmezte. 

* 
Az első magyar distichonok írója, bár az „usust" lehetőleg 

tiszteletben kívánta tartani, nagy kedvelője volt az újnak. A Gram-
maticayz. elé írt latin versek egyikében az új szó játékos variálásá
val intette hálára fiát, az új holdkor új életre született, újonnan 
felállított iskolába újévkor belépő THEODORT NÁDASDY iránt, ki 
az új intézményt (a nyomdát) Újszigeten állította fel. írt, kez
dett is elég sok újat, de minden kezdeménye, minden felfede
zése anyanyelve dicsőségét szolgálta, s a magyar nyelv humani
zálásához tette meg az első, a legfontosabb lépéseket. Felhasz
nálta kisegítőül a latin nyelv tanításában s ezzel megkezdte a 
magyar grammatikai műnyelv kiképzését; általában igyekezett a 
közkeletűvé vált tudós latin elnevezéseket (hetek, hónapok ne
veit) magyarral felváltani, tudós tárgyakról (stílusról stb.) ma
gyarul írni. De tudós figyelem tárgyává is megtette anyanyelvét, 
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mikor latin grammatica írása közben annak is felfedezte szabá
lyos voltát, s megvonta saját nyelvtana körvonalait, megállapí
totta más nyelvekhez képest több tekintetben fölényét: hogy van 
névelője, van tárgyas ragozása; meghatározta s védelmet igénylő 
nemzeti tulajdonként vette számba a latintól eltérő sajátságait, 
syntaxisa és szólásmódjai,, sőt képes kifejezései különleges jelle
gét, tiltakozott eredeti szerkezeteinek fordítás közben való el-
latinosítása ellen. Tudós nyelvvé és tudomány tárgyává tette meg, 
s ezzel éppúgy fölemelte a műveltség addigi kizárólagos nyelve, 
a latin mellé, amint Újszövetségfordításával a Biblia szent nyel
veinek a méltóságából részeltette. Felismerte benne a szépet is: 
költőiségben a Biblia képes beszédével, ritmusban a görög
rómainak nemes zengésével vetekedő magasrendűségét. 

Nem tartozott azon magyarok közé, kikről panaszosan 
mondja, hogy legkitűnőbb sajátjainkat is kevésbe veszik, míg más 
nemzetek szerényebb javaikban is gyönyörködni tudnak. Ő elő
ször tárta fel rejtek kincseinket. Nyelvünk nemességében haza
szeretete, nemzeti önérzete gyönyörködött. Nemcsak nyelvtani 
példának írta le Grammaticájíban a latin mondást: „Dulcis amor 
patriae", hanem érezte, hogy (saját fordítása szerint) „ídes az 
hazának szerelme". Buda elvesztése évében, Újszövetség-fordításá
nak az idegen anyanyelvű királyfiakhoz intézett ajánlásában sem 
mulasztotta el nyelvünk magasztalását; emlékezteti őket, hogy 
anyjuk, ANNA tudja ezt a nyelvet, mert a mi nemzetünkből 
származott; úgy értesül, hogy a királyfiak sem idegenkednek 
attól, s jól is van az úgy, mert mind a fejedelem, mind alatt
valói érdekében kívánatos, hogy amaz ismerje népeinek nyelvét. 

Vannak, akik a Mátyás-kori humanizmust ma is a királyi 
udvar jelentéktelen fényűzésének tartják. Nos, következményeiből 
ítéljék meg. Az a humanizmus tudatosította s emelte műveltség 
jellegére, a római hazafiság példájától sugalmazva, az ösztönök
ben addig is megvolt magyar nemzeti érzést. Ugyanez a huma
nizmus folytatta és teljesítette ki a maga MÁTYÁS óta meg nem 
szakadt nevelő munkáját SYLVESTER és kortársai nemzeti nyelv
kultúrát elindító tudós hazafiságában. HORVÁTH JÁNOS. 



BALASSI BÁLINT AZ OCEANUM MELLETT. 
— Szepsi Csombor Márton Europica Varietasá-nak1 új kiadása 

alkalmából. — 

BALASSI BÁLINT akkor látta először az óceánt, mikor mint 
fiatal nemesúr, BÁTHORY ISTVÁN szolgálatában Danzig alatt járt. 
Ezt első levelében írja, melyet gyámjához, nagybátyjához, BALASSI 

ANDRÁshoz intézett, ahol mentegetőzik, hogy a szandomiri vaj
dáné, KOSTKA JÁNOSNÉ akart írni húgának, de ő elfelejtkezett 
róla és nem szólt neki, hogy hazautazik: „Merth danczabofl]2 . . . 
valamy lengiel barátim . 7 . Mely földigh Malbwrgig [ki] Mertettek, 
S. az Conuerfatio miat .(. az mynth . k . yol [tug]gia.) énnekem 
Nem hogy waidané Aßonyom, de méég hwgom ö Maga fem 
Jwtot eßembe." (1577. június 11.) 

Már másutt megírtam, hogy BÁTHORY ISTVÁN akkorában 
Marienburgban ült udvarával és onnan tárgyalt a danzigiakkal. 
Hogy BALASSI BÁLINT Danzigból indult Marienburg felé, az bizo
nyítja, hogy ő is részt vett a Danzig körüli harcokban s akkor 
alighanem abban a győzelmes csatában is, melyet ZBOROVSKI 

ANDRÁS aratott alig 2400 főnyi lengyel és magyar seregével a 
12.000 főnyi danzigi seregen, Langenau mellett. 

1 Idén a könyvnapra kaptuk ennek a ritka, érdekes műnek új kiadá
sát a következő címen: EVROPICA ]( VARIETAS ]| AVAGY ]| SZEPSI 
CSOMBOR MÁRTON |[ LENGYEL, MAZVR, PRVZ, }( DÁNIA, FRI-
SIA, HOLLANDIA, |[ ZÈLANDIA, ANGLIA, GALLIA, ]| NÉMET ÈS 
CSEHORSZÁGON, ][ VISZONTAG || a prussiai, pomerániai, svéciai, ]( 
norvégiai, frisiai, zélandiai, ]| britanniai tengeren való ]| bujdosásában \\ 
LÁTOTT, HALLOTT, | | KVLÖMB-KVLÖMBFELE DOLGOK- j[ NAK 
RÖVID LEÍRÁSA, II mely minden olvasóknak nemcsak | | gyönyörűségére, 
sokféle | | hasznára is | | szolgál | | 1620 ]| KASSÁN Festus JÁNOS: ]( 
MOSTAN PEDIG KOLOZSVÁRT, LEPAGE ÁLTAL. 206 lap, 16-r. 

2 Danzig nevének ezt az alakját nem ismeri GOMBOCZ—MELICH Etym. 
szótára, pedig bár a levélben a szó vége nem egészen világosan olvasható, 
de a „dancz" után a k betű határozottan hiányzik, holott DÉzsi és előtte 
mások (BALASSI B.-kiadás II. 492) így olvassák. Másutt BALASSI is Dancz-
kát ír. 
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Ezt a csatát egy lengyel humanista, LAZICIUS JÁNOS, részle
tesen leírta Clades Dantiscanorum anno Domini M D LXXVII, 
XVII Április (Frankfurt, Wechel 1578) című kis művében és az 
ő nyomán meséli el SZEPSI CSOMBOR MÁRTON Europica Varie-
tasiban, 1620-ban, azzal a különbséggel, hogy míg a lengyel író 
ZBOROVSKIÍ említi, mint a csata vezetőjét, CSOMBOR MÁRTON 
ZBOROVSKI minden tettét ráruházza egy BORNEMISZA JÁNOS nevű 
magyar huszárkapitányra, aki LAZiciusnál nem is szerepel. Ebben 
az átalakításban annyira megy, hogy mikor a lengyel író szerint 
a danzigiak egyik hadnagya, RAUSAVIUS, a lengyelekkel szemben 
óvatosságot ajánl, ő ezeket a szavakat COLENSIA JÁNOS német 
hadvezér szájába adja és a magyarokat teszi a latin idézetbe: 
„Lente festinandum quia ungari ad pugnam, [magis] quam ad 
fugám paratiores sunt." LAZiciusnál: Centurio Rausavius, res pon
disse jertur lente festindandum esse, videri enim sibi Polonos ad 
certarnen magis quam ad fugám esse paratiores? 

Viszont a lengyel író is elismeri, hogy a 40 magyar huszár és 
a magyar hajdúk remekül rohamoztak, bár a nevüket egyiknek 
sem ismeri. Ezek között lehetett BALASSI BÁLINT is, máskülönben 
mit keresett volna Danzig felé? 

Érdekes, hogy LAZICIUS művének végén egy latin szatírát is 
közöl a danzigiakról, melyet ugyanaz a BIELSKI JOACHIM írt, aki 
ugyanebben az időben BALASSI BÁLINT apjáról írt halotti költe
ményt, közölve benne a magyar úr arcképét is. Vájjon nem 
BALASSI BÁLINT látta-e el adatokkal?4 

Másodszor utolsó, híres bujdosó útja alatt járt újra a költő 
a Keleti-tenger partjain, 1591-ben. Akkorában mondott búcsút 
hazájának, barátainak, legényeinek, fűnek és fának, mezőnek, 
síknak és hegynek, sőt nagy szerelmének, LOSONCZY ANNÁnak is, 
akinek kosara miatti bosszúságában hagyta el az országot. Igaz,, 
hogy a lengyel kancellár is hívta a török elleni hadba és WESSE
LÉNYI FERENC várából, a magyar határon fekvő Dembnoból leve
lez vele ez ügyben. Itt szerzi legszebb verseit, arilikbői a Coeliáról 
elnevezett ciklus alakult, aki mögött magát WESSELÉNYiNÉt kell 
keresnünk. Majd a finom előkelő magyar és lengyel hölgyek tár-

• SZEPSI CSOMBOR MÁRTON: 37. 1. A magis szó alighanem sajtóhibából 
maradt ki a magyar szövegből. 

* BIELSKI epicediumát felfedezte és kiadta WALDAPFEL J Ó Z S E F : Egyet. 
Phil. Közi. 1940; 197. 1. 
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saságából a kurtizánok közé vetődik, s egy HANUSKA BUDOUS-
KIONKA nevű „cortegianához" ír „latrikánus" verset (Friss szép 
fejér póka), majd egy citerásleány kelti fel szenvedélyét: 

Lengyel szép Zsuzsanna vervén citeráját 
És mondván utána gyönyörű nótáját: 
Eszem vesztve, 
Eltévesztve, 
Szerelmében sillyesztve, 
Felgerjesztve és ébresztve. 
Szivemet elrekesztve, 
Belső tűzzel emésztve! 

SZEPSI CSOMBOR MÁRTON református tiszteletes néhány év
tizeddel később járja meg ugyanezt az utat és nem győz botrán
kozni azon, hogy a lengyel városokban és falvakban mennyi 
kísértésnek van kitéve a jámbor utas. Mindjárt a határon, Lipni-
cában Ulysseus jut eszébe, aki a szirének elől bedugta a fülét. 
„Nagy sok tisztátalan személy hízelkedéssel hozzánk jött, ének
léssel vigasztalt, de mi ellenük az fáradtság miatt álommal dug
tuk bé füleinket és ekképen szabadultunk meg tőlük." Versei 
bizonyítják, hogy Bálint uram nem dugta be a fülét, hanem együtt 
táncolt, énekelt a lengyel szirénekkel. Krakkóról, honnan a költő 
szintén irogat haza leveleket, ezt írja CSOMBOR MÁRTON: „Az 
fertelmes élet nem hiszem, hogy Szodomában, Gomorában na
gyobb szabadságban volt volna, mint Crackóban. Mindenütt 
valahova eltekint ember, az sok fajtalanságot látja. Valahova 
megyén, ottan utánna az szemérmetlen nőszemélyek serege." Ezek 
közül kerültek ki a HANUSKA BuDOUSKiONKÁk és a citeráslányok, 
kikkel a költő kártyázik és táncol. VILLON óta nem szerepeltek 
a könnyűvérű nők az európai költészetben,, BALASSI BÁLINT merész, 
eredetiségre törekvő tehetsége fedezi fel őket újra a Kárpátok al
ján, s mindig tiszta, szemérmes stílusa belőlük is nemes körvonalú 
múzsákat tud teremteni. ,, 

De ime: egyszerre csak felbukkan az „Oceanum mellett" és 
szép vallásos éneket ír! 

Ezeket iram 
A tenger partján, 
Öceanum mellett, 
Kilencvenegyet ' 
Mikor jegyzettek 
Másfél ezer felett. 

Masryar Könyvszemle 1943. III . füzet. t? 
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Végigpillant egész életén, s ezúttal elhagyva — szokása elle
nére — a bűnbánatot, csupán Istenbe vetett bizalmát énekli: 

Kegyelmes Isten, 
Kinek kezében 
Életemet adtam: 
Viseld gondomat, 
Vezérld utamat 
Mert csak rád maradtam. 

Gyermekségemtül 
Fogván egyedül 
Csak tetőled vártam: 
Mint atyja után 
Fiú kiáltván, 
Könyörögvén jártam. 

Isten áldását esdi, kér reménysége szerinti jókat; a malasztot 
úgy lesi, mint ahogy az Úr hullatja harmatát tavasszal a virágra. 
Azért áldja nevét mindenekfelett. 

Mit keresett a költő az óceán mellett? Talán erre is meg
felelhetünk. RIMAY JÁNOS írja, hogy a „pruzországi Transpergá-
ból" kapott tőle új esztendőre két könyvet és egy levelet, ahol 
büszkén nyilatkozik verseiről és lenézően szól azokról, akik rágal
mazzák és amellett énekeit alacsony elméjükhöz illesztve átírják.'' 

Mi ez a Transperga? Ilyen helynév nincs Poroszországban. 
Itt megint CSOMBOR MÁRTON igazít el minket, aki útleírásában 
említi, hogy Danckából, vagyis Danzigból 1617-ben Braunsber-
gábdi érkezett. Élete végén tehát az Oceanum mellett, a fiatal ko
rából ismert tájak felé kódorgott újra a vitéz költő. De mit keres
hetett Braunsbergben? Adjuk itt a szót megint CSOMBOR MÁRTON-, 
nak, aki részletesen elmondja, mi kaphatta meg ebben a távoli vá
rosban az odavetődő magyar embert: 

Pruzországnak jobban meglátásáért Anno. 1617—. Jan. 21. elindultam 
Danckából két barátommal. Egyiknek neve Joannes Livio, másiknak Camper 
Curo [nyilván az egyik liv, a másik kurlandi volt]. Mentünk először által az 

5 RIMAY JÁNOS munkái. RADVÁNSZKY BÉLA kiad. 253. lap. Az egyik 
könyv, MACHiAVELLinek egyik műve, elő is került újabban a sepsiszent
györgyi Székely Múzeumból; az igazgató, ki különben kitűnően ismert 
bibliográfus, H E R E P E I JÁNOS azonban máig is adós a mű és bejegyzéseinek 
könyvészeti ismertetésével. 
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Viszlán és az tengernek szigetében mind az vendégfogadóig, kit Schneegrub-
nak hinak, felindulván ott általeveztünk az tenger morotváján és értünk 
Braunsbergába. 

A tenger morotvája«, amit itt említ, a Frisches Haff, mely 
Danzigtól kelet felé húzódik. Ennek egyik öblében épült Brauns
berg. 

Erről jut eszünkbe BALASSA BÁLiNTnak egyik Júlia-verse, 
mely így kezdődik: 

ó nagy kerek kék ég Dicsőség, fényesség, csillagok palotája: Szép 
zölddel beborult virágokkal újult jó illatú föld tája; Csudákat nevelő, gályá
kat viselő nagy tenger morotvája! 

Aztán így ír CSOMBOR MÁRTON: 

Braunsberga. Pruzországnak Pogesamia nevű részében épült, szép mód
jával az Passarge folyóvíz mellett, ki az Ó- és Üj-várost, az várral együtt, 
egymástól elszakasztja és nagyközei annakutánna az tengerbe szakad. Situsa 
ez városnak az én ítéletem szerént vagyon legszebb és legzsírosabb részén 
az országnak. Szép apró házakkai megrakatott. Vagyon az apácáknak eg/ 
klastroma és egy temploma benne, az jezsuitáknak pedig szép és nevezetes 
kollégiuma. Ebben eleitől fogva az magyar úrfiak, főképpen az erdélyiek 
tanultak. Mindenféle tudományokkal tündöklik az skóla, minden arsnak 
külömb, külömb szép auditóriuma. Ott létemben az páterek negyvenhaton 
voltának, kik bennünket emberséggel fogadtak, az skólának minden részébe 
elhordoztak. Vittek az bibliotékába is, azmely szép könyvekkel rakva. Azok 
között vagyon egy régi írott Biblia is. Az deákokat felette nagy discipliná-
ban tartják, kik gyakorta kétszázan, néha háromszázan is vágynak. Napon
ként az templomban kétszer könyörgésre kicsinytől fogva nagyig bemennek 
és módjuk szerént Istenüket tisztelik. Az skólán kívül hálniok nem szabad. 
Aki közülük maguk pénzén élnek, az pápa bursájában járnak, ki negy
venet tart, az kollégium pedig harmincötöt, néha többet, néha kevesebbet. 

Az parochiale templom felette szép és nagy oltárokkal igen fényes. 
Azok között pedig vagyon egy Krisztus képe, kit nagy mesterséggel egy 
oltárkőre állattak. Az vas szegek és dárda miatt lőtt öt sebhelyekből az 
vasakat (melyeket veresen megfestettek) meggörbítvén nyújtották egy po
hárba, oly módjával, hogy alig hitetheti ember el magával, hogy vér nem 
folyna belőle. 

Az belső város számlálja magát Pruzország szabad városai köziben: 
az felső pedig az varrni püspökséget (kiben Báthory András, ki Erdély feje
delemségében hala meg, uralkodott) ismeri urának. Nincsen egész Pruz-
országban oly város, ki az ő hitét és erkölcsét annyira megtartaná, mint ez, 
mert holott Pruzország előbbi ruházatját és szólását elhagyta, ez mindaket-
tőt megtartotta és semmi aranyláncokban, gyűrűkben, selyemruhákban nem 
gyönyörködik. Az veres gerezna náluk, mint szintén az Szepesben, tiltott 
dolog. Nem kevélyek, az római vallásnak igen oltalmazói. Vagyon mind-

17"= 
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azonáltal immár az városon kívül egy lutheránus templom is. Serük jó, 
melyet az én egészségemnek megtartására Pruzországban legjobbnak ismer
tem. Farsangban az többi városbeliek bajnokokat küldenek ez városba, kik 
az itt való piacon az bazilika authoritásáért, ki régen nem volt, bajt víni 
kívánnak, erősségét és privilégiumát hogy elvehetnék. De még ezideig, csuda 
dolog, mindenkor az braunsbergai kiküldött személy triumfált. 

Itt és ezért járt tehát BALASSI BÁLINT az Oceanum mellett. 
Nyilván a braunsbergi jezsuiták tudós kollégiuma vonzotta magá
hoz, BÁTHORY GÁBOR magyar kolóniája. Itt kapta kézbe 
MACHIAVELLI államelméleti könyvét, mely úgy megtetszett neki, 
hogy RiMAYnak küldte újévi ajándékba. Ez a példány nemrég elő 
is került a Székely Múzeumból. Vájjon a jezsuitáktól kapta vagy 
azok figyelmeztették rá? És mi lehetett a másik könyv, melyet 
ugyanakkor küldött RiMAYnak, talán MACHIAVELLI cáfolata? 

Annyi bizonyos, hogy az Óceán mellett vallásos gondolatok 
foglalkoztatták és talán a páterek tartattak vele életgyónást, 
melynek eredménye az a szép ének, hol visszapillant gyermeksé
gére és hangoztatja, hogy egész életén át Istenben vetett hite tar
totta fenn az elsüllyedéstől. 

így jutott el a költő mint annyiszor, az utcai és korcsmai 
lányoktól Istenhez, a posványból az Óceán mellé. 

S az Óceán többé nem engedte el. Ettől kezdve mintha a jó 
atyák állandó mentorai volnának. Talán még itt Braunsbergben 
kapta kézbe CAMPIÁN EüMUNDnak, egy hitvalló vértanú jezsuitá
nak a protestánsok ellen írt „Tiz okait" (Rationes decem) azzal, 
hogy tollát immár Isten és az igaz hit védelmére használja fel. 
Ezen a fordításon dolgozott még esztergomi sátrában is és a félig 
kész fordítást utolsó lelki vígasztalója megint egy jezsuita, DOBO-
KAY SÁNDOR találta meg a hős hagyatékában halála után s adta 
ki kiegészítve a hiányzó fejezetek átültetésével. 

A jezsuitákkal tartott szoros kapcsolataira jellemző, hogy a 
fintai DARHOLZ KRISTÓF gyűjteményébe, hol a sárosi nemesúr a 
két BALASsi-testvér emlékét egy halotti énekgyüjteménnyel óhaj
totta megörökíteni, a turóci, vagyis znióváraljai jezsuita collegium 
poézist tanuló növendékei szállították a legnagyobb kontingenst.6 

Mivel a latin költemények névtelenül jelentek meg és a turóci col
legium e régi korszakáról amúgy is oly keveset tudunk, ide írom 

* L. D É Z S I Balassi-kiadásában, II. 641—6j}. 
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egy iy^o. szeptember 30-án kelt periratból az elöljárók és taná
rok neveit: 

S T E P H A N U S C A S S O V I U S , a collegium igazgatója (praepositus istius 
Thurocensis C o l l e g i i . . . ibidem superioris), B A R T H O L O M A E U S "WILLERUS, 
provinciális, nobilis J O A N N E S B A R A N , officialis. A többi atyák nevei: 
J O A N N E S N I C O L A U S aliter R E I N E L I U S , J O A N N E S M O L L I E N N I U S , L E O N A R D U S 

K L A S S O V I T I U S , L U D O V I C U S . . . U Z O M A N N U S , P E T R U S F I M I N I U S , P A U L U S 

K O R K E N I U S , N I C O L A U S M A R T O N I U S , M I C H A E L R O L T H , S T E P H A N U S R U T H E -

N U S (?), F R A N C I S C U S M A G I S T E R , D O N A T U S P O R T A R I U S , P E T R U S K A N I S I U S , 

J O A N N E S S E R O R I U S , S T E P H A N U S A R A T O R ( = Szántó) , V I C T O R I N U S (procu-

rator Viennensis), C A S P A R U S E R D E L J , G E O R G I U S B A D E R , G E O R G I U S S E R O 

RIUS, T H O M A S de T U R R E Á L R A , továbbá D A V I D , M A R T I N U S , I G N A T I U S , T I L -

MANN, L A U R E N T I U S , T H E O D O R U S , BALTHASAR, URRANUS, J A C O R U S , LlTCAS és 
MARCUS atyák.7 

Ezek és ezeknek növendékei között kell BALASSI BÁLINT jó 
barátait keresni, hiszen ők sorolják el verseikben a költő huma
nista műveltségének részleteit is.8 Élete utolsó éveiben bizonyára 
többször megfordult náluk az otthonát vesztett nagy ember s 
utolsó óráján is rájuk, rendjükre hagyta azt, ami legkedvesebb 
volt számára a földi életben, árva, anyjától elhagyott gyermekét, 
sőt vannak adatok arra is, hogy e célból birtokokat is hagyott 
a rendre. A későbbi kutatásra vár e személyi kapcsolatok köze
lebbi tisztázása. ECKHARDT SÁNDOR. 

7 Acta Jesuitica. Orsz. Ltár. Coll. Tyrnav. 23—24. (Régi sz. 
n° 7. R. 2.) 

8 L. könyvemben: Balassi Bálint, 122. lap. 
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M A G Y A R N Y O M T A T V Á N Y A I N A K 

M E G H A T Á R O Z Á S A . 

A magyar helyesírás története még mindig megiratlan, 
pedig régi, szerző, évszám, nyomdahely nélküli, vagy címlapját 
vesztette nyomtatványok meghatározásánál egyik legfontosabb 
támaszpont — amint azt a XVI—XVIII. század könyvmegha
tározásairól és helyesírásáról szóló értekezések eredményeiből 
látjuk, a helyesírás.1 A XIX. század magyar helyesírásának 
történetét sem írta meg eddig senki s a könyvtörténészek is 
elhanyagolták ezt a területet, abban a nyugodt hitben, vagy 
feltevésben, hogy a XVIII. század katholikus-református (luthe
ránus) helyesírási ellentétei a Révai-Verseghy-íéle helyesírási 
viták, a jotisták és ypszilonisták háborúja után továbbra is 
megmaradtak ugyan, de csak két irányban, amennyiben Révai 
követői j-vel, Verseghy követői pedig y-nal írták a látja-láttya 
alakokat. 

A magyar könyvtörténészt a XIX. század első évtizedeinek 
helyesírása azért érdekli, mert e korban még nagy számban jelen
tek meg oly nyomtatványok, főként egyházi, vallásos kiadványok 
és ponyvák, melyeket kiállításuk, betűik, kötésük alapján XVIII. 
századbelinek tartana, ha a címlapján levő évszám el nem árulná, 
hogy a XIX. században jelent meg. Ilyen régies hatású nyom
tatvány például Nováky József ött nagy böjti szent beszédek, 
mellyeket ez előtt ött esztendőkben hív halgatóihoz mondott... 
Egerben, az Érseki Oskola' betűivel, 1810., vagy Lőtsei Sp. 
[ielenberg] Sámuel Király-választás; melly történt a' kézmí
vesek' mester-emberek és professionisták' diétái ország-gyűlésén... 
Kolo'sváron, A' Királyi Lyceum' betűivel, [1830]. Ez utóbbi 
előszavának öreg betűs fett szedése és nyomása élesen elüt az 
e korban már egyre sűrűbben használt finom, vékony met
szésű betűktől s címlapjának hiánya esetén akár XVII. század
belinek is tarthatná a tájékozatlan könyvgyűjtő. 

1 L. Régi magyar nyomtatványok meghatározása (Könyvgyűjtők Év
könyve 1919), Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása, 1934. A 
XVIII. szá'zad magyar nyomtatványainak meghatározása, 1938. XVI. század
beli nyomtatványok meghatározása MKSzle, 1940. és Kormeghatározó-e az 
o, u, ö, ü stb. MKSzle, 1941. című dolgozataimat. 
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XIX. század eleji nyomtatvány meghatározásánál is köny-
nyű tehát tévedni egy-kétszáz esztendőt és ezért nem árt meg
vizsgálni az e korban készült nyomtatványok nyelvét és helyes
írását abból a szempontból, hogy az előző század nyelvi ée helyes
írási állapotával szemben megállapítható-e rajtuk oly eltérés, 
amelynek alapján egy cimlaptalan nyomtatványról kétségtelenül 
megállapíthatnék, hogy az a XIX. és nem a XVIII. század
ban vagy még korábban készült. 

A fonetikus (katholikus) és etymologikue (református) 
helyesírást a XVIII. században az egyházak birtokában levő 
és felügyelete alatt álló nyomdák következetesen használták. 
Lássuk, milyen helyesírással élnek a XIX. századeleji egyházi 
nyomdák? 

K a t h o l i k u s n y o m d á k . 
Eger. 

NOVÁKY JÓZSEF: Ött nagy böjti beszédek. Eger. az Érseki 
Oskola' betűivel. 1810. 

ö, ő. ü, ü : 1, jövendölésivei 1, Üdvözitó 1, közzűl 1, 66, 
Ö 2, hírúl 59, versébúi 59, egyedül 61, törvéntelenűl 64, kik-
tú.1 66, fzűzefség 91, fzúzesség 91. — c: ortzával 53, keleptze 
79, harmintz 78, 80, tzéllja 72, útzáin 5, 101. — cs: tsuda 
47, nints 49. Bölts 49, tsak 49, 51, tsal-55, tsikar-57. zs: 
József 47, Zfidók 47, 51, 59, Zfoltár 22. De: visgálás 47, 
'Sidó 184, 185, 188, 189. — Jésülés: boteánattyával 80, 
magyarázattyátúl 93, kínnya 60, 97, kínyainak 80; —útállya 
51, vakúllyak-meg 51, meg-tsallyák 51, 83, öllyük-meg 55, 
éllyünk 55, beszéllyünk 55, hánnya 57, tanítyák 65, tapaíztal-
hatyuk 69, mondgya 70, el-adgyák 78, tekíntyük 80, bíztattya 
80, pótoly 84, foghattyuk 99. — De: akaratjára 57, parantso-
latját 63, átalljában 85, kardjával 95, állatjában 99; —• fel
bontja 51, el-hazudja 53, engedjék 55, mondja 63, 65, tanítják 
65, rontják 69, meg-mutattja 73, látjuk 75. tudja 99, el-árúlyja 
78. — Névmások: illyen 14, némelly 57, némellyek 47, olly 51, 
mellyhez 77, valamelly 77, ollyan 63, illy 98. — Kötőjel 
igekötőknél: meg-sértetted 49, meg-ölted 49, Térj-meg 49, 
vigyen-el 51, jön-ki 53. — Egyes szavak: egygyet 62, Egygyik 
88, Egy 57, 57, 59, 59. — keresztény 11, 13, 17, 22, 63, 73 
stb. stb. — Mássalhangzó-kettőztetés: gyilkossá 63, tol
vajjá 91, meg-betsüllésére 95, mutattnak 96, okossan 88, húzz 
(von bennünket) 89. 

Ez a nyomtatvány alapjában véve a hagyományos katho
likus (fonetikus) helyesírást követi, de igen sűrűn keverednek 
belé a református (etimologikus) helyesírás alakjai is. így ezt 
kevert helyesírásának kell tekintenünk. 
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Kolozsvár. 
Az Erdélyi polgári magános törvényekkel való esraeret-

eégek' harmadik könyve . . . Kolo'sváron. A' Királlyi Lyceum' 
betűivel, 1830. 

ö, ő, ü, ű: kép-viselői 1, illő 1, törvénytől 1, bűnös 2, 
ügyeiket 2, egyfelől 3, másfelől 3, törvényes 4, közönséges 3, 
közönségesen 4, közönséges 5, 5, rendkivül 5, környülállások 
6, 9, külön-külön 7, külőmben 9, költséget 9, 19, külőmbféle 9, 
10, önként 10, kűlsö 13, Böjti 24. — c: tzélja 1. — De: czélja 
I, 4, czéllyok 22. — cs: botsát- 3, tselekedet 4, kaptsol- 11, 
11, tsak 19. — De: cselekedet 4. — zs: sinor 19. — Jésülés: 
foglalattyát 17, felelettye 19, 19, folyamattya 21, pontyaira 21, 
czéllyok 22, magyarázattyából 27, czéllya 31; — kiszólgál-
tattyák 1, nyújtya-bé 4, kivánnya 7, alkalmaztatya 7, szól-
littyuk 11. megbizonyittya 19, tartyuk 25, megtartya 25, 
adgyuk 26, jelentyük 26, értyük 29, mondgyuk 31. — De: 
czélja 17, felelete 19. rendjében 21; — foglalja 6, 8, adja 3, 
6, mondjuk 34. — Névmások: ollyatén 4, valamely 21, 27, 
íllyenek 23, olyanok 23. illyetén 25, a'melyek 27. — Kötőjel 
igekötőknél: adja-elé 6, leirja 21, feljegyzi 21, megtenni 57, 
kivántatnak-meg 57. De: ki jegyzett 21. — Magánhangzó 
hosszabbodás: ügyeiket 2, szolgáló 2, közönséges 3, törvé
nyes 4, bévádóltatott 4, Ügyek 4, közönséges 4, 5, 5, kűlőm-
böző 4, külőmbféle 9, fólyamatú 5, 5, 9, 33, kidolgoztatandó 
5, ügyelni 6, környülállások 6, 7, külön-külön. 7, költséget 9, 
büntető 9, önként 10, ülésnek 14, külső 17, íllyenek 23, olya
nok 23, fólytathatásoknak 23. — Mássalhangzó kettőztetés: 
botsáttasok 3, szóllunk 3, Zállagos 5, 9, Zállog 9, közelitt 
II , hellytelen 18, örökösseire 23, Allperessel 23. szavattyosság 
28, folyamat 5, fóllyamat 33, 35, 35, 35 stb, személlyes 57, 57. 

Katholikus helyesírású, sok református helyesírási alak 
belekeverésével. 

Kolozsvár. 
LŐTSEI SP[IELENBERG] SÁMUEL: király-választás, melly 

történt a' kézmívesek' . . . ország-gyűlésén. Kolo'sváronn. a' 
Királyi Lyceum betűivel. [1830]. 

ö, ő, ü, ű : Gyűlése, Jegyző-könyvéből, kettős, ösztönül 
(Bev.) kiktől 1, Fő 1, ügyeink 1, Ószúltt 1, ül 5, gyűrű 5, 
Jődögél 7. — c: tzölőnkös 3, tzélját 5, peretzeket 9, lántzok 
9, uttzákat 11, kementzét 13, kedventzét 13. — De ez: Czé-
hok 1, czélra 1, tánezra 58, ránezos 58, virgonezság 58. — cs: 
bőltsességben 3, Ditsérik 5, Tsak 5, Tőltséres 7, tsinalok 9, 
nintsen 9, Tanáts 11. — De: Csiszár 5, 44, Császárok 9, 
kardcsináló 44, vacsorára 45, becse 45, nincsen 45. — zs: meg-
vi'egálja 10, sinorozások 53, 53. — De: malozsa 73, zsende-
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lyezem 99. — Jésülés: gondjait 24, harmatjait 24, áldozatja 
38, térdjére 67, szomszédjával 173; — Engedjen 9, láthatja 9, 
mondhatja 9, adhatja 9, találja 10, sajnálja 10, megfontoljá
tok 13, menjen 15, mondják 17, simítják 39, szálljan 45. — De: 
formállya 13, haladgy 41, haggy 41, ezámollyan 45, higgyen 
146. — Névmások: Mellyek 13, mellyből 15, olly 15, illyen 
s ollyan 67. — Magánhangzók meghosszabbodása: vakoljuk 
122, fóldjuk-bé 122, kipótolja 123, mulatoztok 124, tóitok 124, 
Gömbótz 125, Betsűletem 135, köz-Rend 135, súgallás 137, 
becsüli 139, gógős 139. — Mássalhangzó-kettőztetés: árro-
kat 127, tolmáttsa 129, terjedttét 129, megszollal 131, folyttát 
133, szerte-szótt 135, szoll 141, volttán Í43, Vassá 146, szo-
rossan 147, bajossan 147. 

Kevert helyesírása. 
R e f o r m á t u s n y o m d a . 

Kolozsvár. 
A' köz szeretet' fájdalma, a' néhai méltóságos Sáros-

Pataki Pataki Sámuel úr' . . . sirhalmánál, két halotti beszé
dekben . . . Kolo'sváron, Nyomtattatott a' Ref. Kollégyom* 
betűivel. 1824. (Két halotti beszéd: 1. CSISZÁR SÁMUEL: AZ 
orvosi tudomány, 2. HEGEDŰS SÁMUEL: AZ igaz orvos). 

ö, ő, ü, ű : feljűl 5, földön 5, becsüllő 5, szívű 7, belső 
7, kötelessei 7. — c: nyólcz 6, czélt 6, láncz- 7, 18, virgoncz 
15. — De: recepteket 23; lántz 59. — cs: bölcs 7, 13, cso
portosodnak 7, csal- 7, bocsát- 9, csudát 9. — zs: Pézsmát 
11, 'Selléred 15, pá'sinton 15, mu'sikában 13, vi'sgál- 42, 53, 
baí'sam 45. — Jésülés: csoportját 8, czéljáról 9, -barátja 11, 
kínjait 17, receptjeivel 21, állapotjában 41, utoljára 5L; — 
aljatok 6, kívánja 6, 14, mondja 9, találja 13, 53, indítják 13, 
nyitják 13, adja 19, tudja 19, hullatja 43, panaszólkodjanak 
56, megtompuljon 59. — De: attyoknak 8, úttyán 14, lantya 
21, pontya 21, Tudománnyá 24, 31, 65, tanítvánnyá 39, 
baráttya 39, 55, kertyében 42; — láttyátok 8, tellyesitének 
8, aránnyához 19, tehettyük c9, ólvashattya 41, feltalálhattyuk 
45, tartya 45, (beljebb) menyen 46, láttya 51, 59. — Magán
hangzók meghosszabbodása: Orvos- 5, 6, 7, 9. földön 5, 
nyólcz 6, volt 6, volna 6, sirató 6, bölcs 7, 13, szülői 7, 
merész 11, ábrázolta 11, megbecsülhetetlen 11, megesmértetett 
11, a' China pórt 11, beadni 12, kiolthat 13, völgy 15, súgárin 
15, boldog- 15, parancsolni 15, külső 15, eljőtével 15, púlsus-
eát 17, megöl 23, szünet 23, füleiteket 24, jön 27, szolgáló 
33, nyugodjatok 34, fóly 53. — MássalhaDgzó-kettőztetés: 
utánn 6, keservessel 7, kötelessei 7, szorossabb 7, erőssitő 11, 
sebess 13, vélle 23, 29, egészszen 29, erőssen 39, sujjosabb 
28, tökélletesség 34. 

Kevert helyesírású. 
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Magán nyomdák. 
Pozsony. 

Az Idvezítö' zörgetése az embernek ajtaja előtt. Magya
ráztatott németből Po'sony, WÉBER S. LAJOS által. 1834. 

ö, ő, ü, ű: teremtője 3, ő 17, intő 17, eggyütt 25, nélkül 
25. — c: ezélra 15, érez 37, kilencz 41. — cs: bocsát- 5, 
dicső- 5, kicsoda 37, kulcs 39, parancsolat 39. — zs: — Jésülés: 
sajátja 5, barátjának 9, útjáról 14, keresztjét 23; — hallat
hatja 3, halljuk 3, tudja 3, találjuk 9, jobbulj 11, álj 13, 
hagyják 15, menj 17, Ragaszkodjál 17, félj 21, hidj 21, biza
kodjál 21, támaszkodjál 21, hagyj 21, hallja 21, ragadja meg 
27. — Névmások: meljen 3, melj 5, meljel 5, meljel 5, olj 7, 
23, 27, oljan 27, némeljeknél 37. — Kötőjel igekötőknél: 
megmarad 17, vissza tekinte 17, elpusztító 17, szabadítsdmeg 
17, kiaszni 19, föl nem vidít- 19, eloltani 19, fóljának ki 19, 
megnyitod 19, bejutni 19, megáztatni 19, el-nem hagyhatja 21, 
veszenföl 23, Valdmeg 29, tórjmeg 33, serkenjföl 33, Gondold-
meg 33, ki mutatja 33, Tartsdmeg 33, útáltadmeg 41, nyisd-
meg 43. — Magánhangzók meghosszabbodása: kóldús 27, 
meggazdagúlni 27, meggyógyulni 27, utolsóbbat 27, volt 29, 
29, 29, ád 35, kulcs 39, 39. felköltötte 41, lesz 41, vészesz 
43. — Mássalhangzó-kettőztetés: ajánltt (békét elfogadja) 
23, e'kópen kiáltt 23, köztt 25, elaludtt 29, elmúltt 29, meg-
hűltt 29, szóllítja 29, fordúltt 31, erőssen 23, 37, híjjánya 31, 
ékesszóllásai 33, hólttakat 33, lettet (ád) 35, erössitő 45. — 
Különössége: mélj 3, pálja 3, pöröljével 7, váljon 7, 7, hel-
jezetet 9, veszéljnek 11, széljel 11, téveljgésed 13, foljamnak 
15, meghomáljosodott 15; — eggy 15, 15, eggyszer 17, mint-
eggy 21, eggyetleneggy 41, eggyütt 48, egyébb 23; — halgatsz 
21, hald meg 33. 

Teljesen etimologikus helyesírású. 

Veszprém. 
MÜTSCHELLE SEBESTYÉN—ÁNGYÁN JÁNOS : Keresztyén em

ber kézi könyve . . . Magyarra fordította Ángyán János vesz
prémi prédikátor. Veszprémben. Számmer Klára' betűivel. 1808. 

ö, ő, ü, ű: Első 7, Istenről 7, Ó 7, előre 7, örült 7, 
körültünk 8, szüléik 9, mezőre 9. — c: virgontz 9, tzifra 23, 
etzet 29, tántzoltak 33, Tzethal 43, tzivakodó 51. — cs: tsak 
11, tsináltam 11, férgetskéknél 13, tselekedni 15, sints 17. — 
zs: Jósef 17, 18, 19, visgálódunk 27, ró sa 35. — Jésülés: 
gondja 43, 43, botsánatjáért 46, Utoljára 51; — láthatjuk 13, 
gondoljátok 15, leszaggatjuk 17, learatjuk 17, beszéljen 19, 
tudjuk 18, menjünk 33, mondjátokmeg 41, megmaradjon 41, 
hidjétekel 59. — De: Attyoknak 9, Annyoknak 9, Attyára 31, 
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kertyében 45, tellyes 57. — Névmások: millyen 19, olly 19, 
melly 19, mellyek 23, ollyan 23, a' millyet 31. — Mással-
hangzó-kettőztetés: lovakbann, méhekbenn, a' napbann, a' 
fiiszállakbann, az égbenn . . . a' földbenn . . . fábann 17, Tökél-
letességébenn 19, méhes kassainkbann 23, nyáronn 23, órákonn 
25, egygyes 25, beszélleni 25, egygyútt 31, szélénn 37. — 
Különössége: hejes 19, hejett 19, fojamodik 46, lakhejet 55, 
Hejség 57, mihejt 59, homájos 61 ; — Óis 47, úgyis 47, Istenié 
51, kevésselis 59, azokkalis 63. — Kötőjel (nincs) ígekötők-
nél: leakarom írni 31, teordúltakki 31, öszvetette 31, elfog
lalta 31, menneki 33, eltelik 35, feljön 35, meglátja 35, látta-
meg 37, fogtael 37, újjítottmeg 39, ébredtünkfel 39, megfo
god . . . adni 39, rendeltééi 41, megnem kóstoltam volna 61. — 
De: váltja-fel 43, vifzfza adja 47, viszsza nyerjük 59. 

Kevert helyesírású. 

Főnevek nagybetűvel írása. 
Már a XVIII. század magyar nyomtatványainak meghatá

rozásáról írott értekezésemben érintettem a főnevek nagybetűs 
írásának a kérdését. Ez a német hatásra kialakult helyesírási 
szokás egyre jobban terjedt, de — megfigyelésem szerint — egé
szen általánossá a XVIII. században nem vált: nem írtak min
den főnevet nagy kezdőbetűvel; eleinte inkább csak a tekintélyi 
szavakat (Isten, Pápa, Püspök, Császár, Király, Gróf, Bíró 
stb.), később egyéb, konkrét tárgyakat jelentő szavakat is, az 
elvont fogalmakat jelentő szavakat azonban igen ritkán. 

Lássuk, miként használták a nagy betűket a XIX. szá
zadban: 

Magyar Kurir, Béts, 1806. Azokon a' hajókon, a' mellyek 
a' tengeri fzélvefzek által a' Nápolyi partok alá viffza vezettet
vén, Franczia kézbe eí'tek, Statue Titoknak herczeg Castelcicala 
is fogságba ese t t . . . Nápoly és Sicilia Országokról egy Fran
czia Országi Tudós illy jegyzést közöl az Olvasó Publicummal: 
Nápoly Orfzágnak négy, Siciliának két millióra megyén a' né
pessége, a' kik közt 22 Érsekek, 116 Püspökök, 6600 Papok, 
31000 fzerzetes férfiak, és 29000 Apátza afi'zonyok találtatnak 
(406—407 1.). 

KÖLESY VINCZE KÁROLY ós MELCZEK JAKAB: Nemzeti 
Plutarkus III. k. Pest, Trattner János Tamás, 1816. Sylvester 
a' 15-dik Század' első quinquenniumában született e' világra 
Szinyér-Várallyán Szathmár Vármegyében. Sokáig meg nem 
egyezhettek a' Magyar tudósok, a' kik csudálták ennek a' Ma
gyar Philologusok' Nesztorának és a' Magyar Literatúra' elő
mozdítójának nagy érdemeit, az ő igaz és valóságos nevén. Né-
meljek Szilvássynak, mások Serestelynek, mások pedig Erdély
nek nevezték, némeljek pedig egynek gondolták lenni őtet a' 
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Csanádi Püspökkel Kolosvári Sylvester Jánossal. (3 1.). . . . E z 
a' megbecsülhetetlen grammatika a' feledékenység' homájából 
épen oljan időpontban jött világosságra, a' mellyben Magyar 
Országon is Philologiával esméretség mély álmából úgy szól
ván kezdett ismét fle-ébredni [!] (7. 1.). 

RUMY KÁROLY GYÖRGY: Monumenta Hongarica I I I . k. 
Pest, Trattner János Tamás, 1817. Midőn az idegen nyelven írt 
Régiségek' Kiadó ji egyedül a' Történeteknek szolgálnak, Prof. 
Rumy Ür a' Nemzet Nyelvének is igen kedves szolgálatot nyújt. 
. . . s így Nyelvünk 's Literatúránk közelít azon ponthoz, mellyet 
félszázad előtt reményleni vakmerőség lett v o l n a . . . (Kazinczy 
előszava VII. 1.). 

CSISZÁR SÁMUEL, HEGEDŰS SÁMUEL: A' Köz Szeretet Fáj
dalma. Kolo'sváron, a' Ref. Kollégyom' betűivel, 1824. A' fel
vett igékből indúlva-meg, Elmélkedésem' első Részében szóllok 
az orvosi Tudomány' czéljáról, hasznáról és szépségéről: a' 
másodikban, az orvosban szükséges tulajdonságokról. . . Gyó
gy itsátok a' Betegeket — ezt mondja Jézus a' Tanítvá
nyoknak (9 1.). 

SÓSMEZEY VAJDA LÁSZLÓ: AZ Erdélyi Polgári Magános 
Törvényekkel Való Esmeretségek' Harmadik Könyve, Kolo'svá
ron, a' Királlyi Lyceum' Betűivel, 1830. A' Köz-Társaság' 
tzélja a' bátorság, eszközei és fenntartó szerei a' Törvények, 
fenn-tartói a' Fő Uralkodó, és annak kép-viselői, a' kik a' Jus
sainak sérelme iránt Panaszlónak, a' bépanasz oltat ott Félnek 
illő meghalgatásával, igazságát kiszólgáltattyák (1 1.). 

Amint a fenti idézetekből látjuk, a főnevek nagybetűs írá
sában a XIX. században sem alakult ki következetesség, egység 
s így a meghatározandó könyvnél a főnevek nagybetűs írása 
nem érv, nem bizonyíték sem XVIII., sem XIX. századbeli 
nyomtatása mellett.2 

* 
A névelőnél és a birtokos ragozásnál a hiányjel még válto

zatlanul megvan (a\ apám1 háza). 
* 

E néhány nyomtatvány a XIX. század első három évtizedé
nek sokezer kiadványa közül elegendő annak megmutatására, 
hogy a helyesírási kísérletezések még mindig nem szűntek meg. 
Hiábavaló volt a RÉVAI—VERSEGHY-vita, a magyar írók és 
nyomdászok számára nem tisztázódtak a helyesírás kérdé
sei. A jésülés kérdésében állást foglalt RÉVAI is, VER
SEGHY is, RÉVAI az etimológiai (racionális), VERSEGHY a fone
tikus (kiejtés szerinti) írást (látja — láttya) fogadva el, me-

2 További két, idézetet nagybetűs írásra és hiányjelre 1. Levélszekrény 
rovat. 
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lyek közül az előbbi a református, az utóbbi a katholikus isko
lák és nyomdák helyesírásaként alakult ki, már a XVII. szá
zadban és az is maradt egészen RÉVAI fellépéséig, aki katholikus 
szerzetes létére szakított a katholikus iskolák és nyomdák 
PÁZMÁNY tekintélyén alapuló, hagyományos (kiejtés szerinti: 
láttya) helyesírásával és elfogadta a református GELEJI KA
TONA ISTVÁN (1645) által megszerkesztett és TSÉTSI JÁNOS 
által 1708-ban az Observationes Orthographico-Grammaticae-
ban rendszerezett „modern", racionális, etimológiai helyesírást. 
A DOÍLELL—FALUDI: Nemes ember-ben, melynek második kiadá
sát RÉVAI rendezte sajtó alá 1787-ben, már ezt a helyesírást 
alkalmazza. 

A nyomtatványok helyesírása a XIX. század első három 
évtizedében — amint azt a fenti nehény könyv helyesírásán lát
juk — zavarosabb, mint az előző században volt, aminek ma
gyarázatát abban látom, hogy KAZiNCZYék s az írók nagy része 
RÉVAI nyelvtudományi tanításait fogadták el, míg a Helytartó 
Tanács VERSEGHYt bízta meg az iskolai magyar nyelvtanok (1. 
ezeket PINTÉR: A m. irodalom tört. Bessenyei Gy. fellépésétől 
Kazinczy F. haláláig, I. 97) megírásával. Így a művelt ember 
az iskolában a VERSEGHY-féle ypszilonista (láttya) helyesírást 
tanulta, de a magasabbrendű, számára tekintélyt jelentő iro
dalmi művekben a RÉVAi-féle helyesírást látta maga előtt 
(látja). Helyesírási érzéke megzavarodott s ezért használta 
nyomtatásban megjelent műveiben keverve a látja, láttya 
alakokat. 

Folyóiratunk keretein kívül esik e kérdés részletes helyes
írástörténeti tisztázása. Bennünket a helyesírás csak a köny
vek, ez esetben különösen a régieshatású, külsejük, betűjük, 
nyomásuk alapján akár régi magyarnak is tartható nyomtatvá
nyok meghatározása, datálása és lokalizálása, szempontjából 
érdekel. 

Mit látunk a most feldolgozott néhány nyomtatvány 
helyesírásában? 

Vegyük sorjába: 
1. ö, ő, ü, ű. Nyomdai betűjelei: ö, ő, 6, ü, ü, u, Ez nem is 

helyesírási, de számunkra annál fontosabb tipográfiai kérdés. 
A XVIII. század második feléből megmaradt betűkészlet betűi
nek használását mutatja még 1830-ban is. 

2. c: írása ez, tz (egy nyomtatványon belül is keverten) 
és idegen szavakban c. 

3. cs: írása cs, ts (egy nyomtatványon belül is keverten). 
4. zs: írása zs, 's, s; (keverten) előfordul zf is; ez nem 

helyesírási, de fontos tipográfiai jelenség. 
5. Jésülés: dj, Ij, nj, tj és dgy, ggy, ly, llj, Ily, lyj, ny, 

nnV, ty, tty (mondja, mondgya, higgyen, foglalja, beszéllyünk, 



26o TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 

Malijában, el-árúlyja, menjen, hánnya, menyen, állatjában, 
tekíntyük, bíztattya). Ezek az alakok többnyire egy-egy nyom
tatványon belül is állandóan keverednek, felváltva használtat
nak, kivétel a pozsonyi WÉBER-nyomda: Az Idvezitö zörgetése 
című nyomtatványa, amely a ragozásban a jésülést állandóan 
ós következetesen j-vel írja. 

6. Névmások: a mely, némely, ilyen, olyan szóalakokat 
e korban is, mint az előző századokban általában, így írták: 
melly, némelly, illyen, ollyan. Kivétel a WÉBER-nyomda (iljen). 

7. Kötőjel igekötőknél: Az előző századok gyakorlata, 
az igekötőknél a kötőjel használata (meg-ölted, vigyen-el) e 
korban is megvan, de kevésbbé következetesen, mint azelőtt. 
Van nyomtatvány, amelyben — a) már a mai gyakorlatot figyel
hetjük meg (megölted, vígyen el), — b) amely a régi gyakorla
tot követi (meg-ölted, vigyen-el), — c) amely az igekötőt az 
igével elől-hátul összeírja (elfoglalta, menne ki, sőt leakarom 
írni). De egy nyomtatványon belül sűrűn találkozunk követke
zetlenségekkel. 

8. S egyéb különösségekkel is találkozunk: —a) a megvizs
gált nyomtatványok két mássalhangzót írnak oly esetekben, 
amelyekben a köznyelvi kiejtésben nincs hosszú mássalhangzó 
(fábann, nyáronn, kiáltt, húzz stb.), — b) magánhangzók meg
hosszabbodása (koldus, kulcs, orvos, merész, bölcs, völgy), — 
c) ly helyett j (hejes, hejett, fojamodik), — d) eggy, eggyszer, 
— e) egyébb, — f) úgyis, kevésselis, azokkalis, — g) a főnevek 
nagybetűs írása következetlenül van meg, mint a XVIII. szá
zadban, — h) a névelőnél és birtokos ragozásnál a hiányjelet 
még mindig használják. 

A magán- ós mássalhangzók meghosszabbodása azt mu
tatja, hogy e korban egyes írók a XVI. században KÁROLYI GÁS
PÁR Bibliá-jával már kialakult irodalmi nyelvtől olykor vissza
tértek a maguk tájnyelvére s e korban, a XIX. század első 
három évtizedében sűrűbben találkozunk nyelvjárástörténeti 
nyomtatott emlékekkel, mint a XVIII. században. (L. A Rába
közi nyelvjárás a XVIII. században (MNy. 1938. 259 s k. 11.) 
című s A 18. századbeli magyarnyelvű nyomtatványok mint 
nyelvjárástörténeti emlékek. MKSzle. 1937. 344 1. dolgozato
mat.) Ezek felismerését a XIX. században megkönnyíti az a 
körülmény, hogy az előző századok S, ü nyomdai jelei eltűnvén, 
helyükre a hosszúságot-rövidséget jelölő ö, ő, ü, ü léptek. 

De e helyütt bennünket e nyomtatványok nyelvi sajátos
ságai kevésbbé érdekelnek s helyesírási sajátosságaik is csak 
annyiban, amennyiben az e korbeli nyomtatványok meghatáro
zásához támaszpontot nyújtanak. S ha e téren pozitív ismérve
ket nem nyertünk is, vizsgálódásunk eredménye mégsem egé
szen meddő. 
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Azt eddig is tudtuk — benne van az irodalomtörténetekben 
is (PINTÉR) —, hogy KAZiNczYék a RÉVAI, az iskolák (közép
iskolák, egyetem) a VERSEGHY helyesírása ezerint írtak. A ez, 
cs írásában a két irány egyezett, csak a jésülés jelölésében volt 
köztük eltérés- KISFALUDY SÁNDOR: Regék a' magyar elo-idôk-
bol (Budán a' Királyi Magyar Universitás' betűivel, 1807). A' 
kesergő szerelem és A' boldog szerelem (1807) VERSEGHY 
helyesírása szerint van nyomtatva (áskállyon, furkállyon, 
kínnyait, csonttyait)- PAIS KÁROLY: A két Kisfaludy Sándor 
című művének megállapítása szerint KISFALUDY 1806-tól kezdve 
csatlakozik a VERSEGHY-féle helyesíráshoz. 

Ez utóbbi könyvök — helyesírásuk szerint — lehetnének 
akár száz évvel korábbi nyomtatványok is, de tartalmuk, ver
selésük, finom betűik, újszerű kiállításuk egy pillanatra sem 
hagynak kétséget afelől, hogy XIX. századbeli nyomtatványok. 

Tévedésbe azok a régi betűanyaggal dolgozó nyomdák ejt
hetnek, melyeknek nyomtatványaiban a XVIII. századbeli katho-
likus, református vagy a kettő közül az egyiknek következetlen 
használatát látjuk. S a vidéki nyomdák nyomtatványaiban ez 
az utóbbi eset a leggyakoribb, keverve e g y é n i helyesírási 
modorosságokkal. A múlt század első három évtizede hely, 
évszám nélküli és címlaptalan nyomtatványainak meghatározá
sához a tartalmon kívül e h e l y e s í r á s i m o d o r o s s á g o k 
s részben a t á j n y e l v h a s z n á l a t a (pl. a fenti kolozsvári 
nyomtatványoknál a székely vokalizmus) szolgálhatnak kiin
duló pontul. 

Ennek a zűrzavarnak, a RÉVAI, VERSEGHY és a modoros, 
következetlen helyesírási bizonytalanságnak, — úgy látszik — 
az Akadémiának 1832-ben kiadott helyesírási szabályzata
vetett véget, legalább is művelt, irodalmi és tudományos ki
adványokban. De általános rendet, egységet, ami azóta sem 
volt soha (vö. századunk elején akadémiai helyesírás — közép
iskolai helyesírás), akkor sem tudott teremteni. Az akadémiai he
lyesírás (1832) ez-, cs-t ír elő, s a jésülés jelölését a követ
kezőképen rendeli: szül-jön, ad-jon. De megmarad még az 
Hlyen, ollyan, melly stb. írásnál. 

A nagy közönséghez az Akadémia helyesírása, amely ,,a' 
Magyar Tudós Tá/rsaság' különös használatára" készült, alig 
jutott el. Hogy mégis gyorsan győzedelmeskedett az általa el
fogadott RÉvAi-féle etimológikus (református) helyesírás, azt 

3 A Magyar Helyesírás és Szóragasztás' főbb szabályai. A' Magvar 
Tudós Társaság' különös használatára. Pesten. Nyomt, Petrózai Trattner J. M. 
és Károlyi Istv. M.DCCC.XXX.II. 
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elsősorban a „Pest-Budai Házi Titoknok" hatásával magyaráz
hatjuk.* E kitűnően összeállított könyvben, a „ magyar nemzet 
hasznára írt kézi segédkönyv"-ben rövid magyar grammatikán 
kívül minden alkalomra talált minden ember, férfi és nő egy
aránt „örvendező, köszönő, tudósító, kérő, vigasztaló, ajánló, 
emlékeztető, intő, feddő és szemrehányó, mentegető, meghívó, 
szerelem és leánykérő 's egyéb leveleket. . . tiszti írásokat, ese-
dezéseket, kötéseket... nyugtatványokat s tb . . . . emlékkönyvi 
verseket" s külön fejezetben „Levelező könyvet" szerelmesek 
számára. E nagyon népszerű és elterjedt könyv nyelvtani részé
ben ,,A' származott szók" című fejezetben ezt olvassuk: „Külö
nös figyelmet érdemelnék e' következő betűk: gy, dj; ly, Íj; ny, 
nJ; ty, t j . . . teljes, nem: telyes, vagy telljes, vagy tellyes, mert 
a'-gyök tel; halljuk, nem hallyuk; a' gyök hall; kívánjuk, nem: 
kiványuk, vagy kivánnjük, vagy kivánnyuk; mert ebben: kivan, 
ny, nem találtatik" (5—6. 1.). 

Az elemző (etimológikus) helyesírásnak a kiejtósszerinti 
(fonetikus) helyesírás fölött való általános győzelme e két, 
1832-ben megjelent helyesírási utasítással magyarázható. 

A magyar helyesírás történetének részletes és pontos meg
írását senki sem várja jobban a könyvtárosoknál, kiket hiva
tásuk gyakran állít oly feladatok elé, melyeket a magyar he
lyesírás történetének legaprólékosabb részletekre is kiterjedő 
ismerete nélkül megoldani lehetetlen. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

* FABKAS ELEK és KÖVY ISTVÁN: Pest-Budai Házi Titoknok, a' köz
élet akármely helyzetében szükséges levelezésre, kereskedési levelek 's egyéb 
tiszti irások helyes szerkeztetésére vezérlő szabások példákkal megvilágítva. 
Harmadik .. . kiadás, Pest, 1832. Wigand Ottó. 



MAGYAR ÉS SZLÁV NYOMDÁK 
A XV—XVI. SZÁZADBAN. 

Hazánkban a XV—XVI. századból a következő nyomda-
helyeket ismerjük: Abrudbánya (1569), Alsó-Lindva (1573), 
Bártfa (1579), Besztercebánya (1578), Brassó (1535), Buda 
(1473), Debrecen (1560), Detrekő (1579), Eperjes (1573), Fiume 
(1531), Galgóc (1582), Gyulafehérvár (1567), Kassa (1560 előtt)* 
Keresztúr (Német-Keresztúr 1598), Kolozsvár (1550), Komjáthi 
{1573), Magyaróvár (1558), Monyorókerék (1588), Nagyszeben 
(1544), Nagyszombat (1578), Nagyvárad (1565), Nedelice (1573)-, 
Németújvár (1582), Pápa (1577), Pozsony (1594), Rárbok 
(1584), Sárvár (1539)» Sempte (1573), Sic (Schützing, Vas 
megye 1592), Szászsebes (1580), Szászváros (1582), ? Szeged 
1567, Várasd (1587), Vizsoly (1596), Zágráb (1527), Zeng 
(1507)-

Magyarországnak tehát a XV—XVI. században harminc
hat nyomdája volt, — a négy horvátországival együtt. A har
minchat magyarországi nyomdában magyar, latin, görög, német, 
román, horvát és egyházi szláv nyomtatványokat állítottak elő, 
tehát nemcsak a magyar, hanem a magyar területeken lakó nem
zetiségek legnagyobb részét is ellátták könyvekkel, elsősorban 
a vallásuk gyakorlásához szükséges szertartási, énekes és imád
ságos könyvekkel. GULYÁS PÁL: A könyvnyomtatás Magyar
országon a XV—XVI. században című művének statisztikai táb
lázatából kitűnik, hogy a XVI. században Magyarországon 
28 német, 11 román, 6 horvát, 9 ószláv és 24 többnyelvű, 
továbbá 233 latin, 16 görög nyomtatvány — a 334 magyar
nyelvűvel együtt összesen 661 nyomtatvány készült. 

A régi nyomtatványokról oly részletes bibliográfia, mint a 
SZABÓ KÁROLY Régi magyar könyvtára, a szláv népek közül van 
a lengyeleknek (ESTREICHER) és a cseheknek (VOLF) is. VOLF 
műve szerint Cseh-Morvaország első nyomdái: Pilsen (1468), 
Brünn (1482), Vimperk ("Winterberg, 1484), Prága (1487), 
Kutná Hóra (Kuttengerg, 1489), Olmütz (1500), Eger (1500 

Magyar Könyvszemle 1943. III . füzet. . 18 



264 TRÔCSÂNYI ZOLTÁN 

előtt), Litomysl (Leitomischl, 1516), Mladá Boleslav (Jung-
bunzlau, 1518), Béla pod Bezdëz (Weisswasser, 1519), Hostinné 
(Arnau, 1525), Prachatic (1529), Mikulov (Nikolsburg, 1526), 
Prostëjov (Prossnitz, 1527), NameSt (1533), Leitmeritz (1542), 
Eibenschitz (1557), Staré Hory (1590), Louka bei Znaim (Klos
terburg 1594). összesen tizenkilenc nyomda. A lengyelországi 
nyomdák számát nem sikerült pontosan megállapítanunk, de azt 
tudjuk, hogy Lengyelországnak 1491-től kezdve termékeny 
nyomdaipara volt s a területén keletkezett nyomdákban: 
Krakkó (1491), Pultusk (1533), Zamoisc' (1557), Szamotuly 
(1558), Lublin (1559), Brzesc (1559), Pinczow (1559), Koz-
min (1561), Wçgrow (1570), Zaslaw (1572), Kosko (1573)1 
Poznan (1577), Warszawa (1525), Wilno (1580), Ostrog 
(1581), Losk (1589), Lwow (1593), nagy számban nyom
tattak nemcsak lengyel, hanem latin, német egyházi-szláv, sőt 
magyar könyveket is (KOMJÁTHI: A Zent h Pool leuelei 1533 stb 1. 
RMK.). Lengyel nyomdákból kerültek ki az első magyar nap
tárak (SZÉKEL' ESTVAN: Calendariom magiar nielwen 1538 körül) 
s a régi lengyel naptárak szolgáltak mintául a XVI—XVII . 
századbeli magyar kalendáriumokhoz. 

Lengyelországhoz ukrán, litván területek is tartoztak s az 
ukrán, litván nyomdákat a lengyel nyomdatörténészek s az 
ukrán, litvánnyelvű lengyelországi nyomdákat az ukrán, s nyil
ván a litván nyomdatörténészek is a magukénak tekintik. 
MASSLOW S.: Ukrainische Druckkunst des 16. bis 18. Jahrhun
derts (Gutenberg Jahrbuch 1926) című tanulmánya szerint Uk
rajna a XV. században az 1491-ben SCHWEIPOLT FiOLtól Krak
kóban nyomtatott szláv könyveket használta, a XVI. század 
elején a FR. SKORiNA-féle bibliafordítást s talán a délszláv és 
velencei kiadásokat. 

Az ukrán nyomdászat ősapjának FEDOROV IvÁNt tartja, 
akit az oroszok is nyomdászatuk megalapítójának tekintenek, 
mert ő nyomtatott először könyvet orosz földön. Ugyanis 1564-
ben Moszkvában kinyomtatta az Apostolt s innen elmenekülve, 
1572-ben Lembergbe ment, nyomdát állított fel s 1574-ben újra 
kinyomtatta az Apostolt. MASSLOW feltevése szerint a nyomdát 
valószínűleg magával vitte s így a nyomdai felszerelés ugyanaz 
volt, mint a moszkvaié. 1575-ben FEDOROVOÍ már Volhyniában 
látjuk, Ostrogban, OSTROZKIJ KONSTANTIN fejedelem szolgálata-
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ban, aki a biblia egyházi-szlávnyelvű fordításának kiadását bízta 
rá. FEDOROV megszervezte az ostrogi nyomdát is és 1582-ben 
visszatért Lembergbe. Halála után a lembergi „Bruderschaft" 
kapott engedélyt könyvnyomtatásra s 1591-ben kiadta az Adel-
photest, a görög és szláv nyelv grammatikáját s még néhány más 
művet. Ez a nyomda s a vele kapcsolatos tudományos intézet, 
mint Stawropigiai Intézet a legutóbbi évekig működött (MASS-
LOW i. m.). 

A keleti szláv nyomdászat történetében, talán azért, mert 
a legújabb kutatások eredményei, nyomdászati kézikönyvek nem 
állanak rendelkezésünkre, nem látunk tisztán. Egymást keresz
tező, ellentmondó adatokkal találkozunk lépten-nyomon. Leg
utóbb még ily alapos bibliográfusnál is, mint SZTRIPSZKY HIADOR, 
egészen meglepő és valószínűtlen adatot találtunk. 

SZTRIPSZKY a Kárpátaljai Tudományos Társaság Zorja — 
Hajnal című folyóirata 1942. 3—4. számában Pocatki drukarstva 
na Podkarpatju című cikkének bevezetésében Nyugat és Kelet mű
velődésének nagy különbségeiről elmélkedvén, rámutat arra a 
hátramaradottságra, amely Keleten a humanizmus és különösen 
a könyvnyomdászat terén szembeszökő. Az ő tudomása szerint 
az első nyomtatott orosz könyv a biblia egyházi-szlávnyelvű for
dítása Moszkvában 1664-ben jelent meg, de ennek megjelenése 
után a nyomdászt, mint az ördög szövetségesét elűzték Moszkvá
ból. A Kievi-Litván Oroszországban azonban — SZTRIPSZKY 
tudomása szerint megértőbben fogadták a könyvnyomtatást. Ide 
Lengyelországon keresztül eljutott a humanizmus és a vallási 
reformáció hullámaival együtt a könyvnyomdászat is. A lengyel 
protestantizmus hatása alatt lefordítják a bibliát a nép nyelvére: 
Peresopnickaja biblija 1556, perekiad TJAPINSJKOIIO 1580, N E H A -
LEVSKoho 1581), különféle evangélium-magyarázatok, versek és 
drámai művek jelennek meg nyomtatásban és 1596-ban kiadják 
az első orosz szótárt. Már lendületes élet forr az ukrán iroda
lomban. A pravoszlávia védelmében különféle könyveket nyom
tatnak; százával jelennek meg világi művek versben és prózában. 

SzTRiPSZKYnek, aki a legnagyobb gondossággal állított össze 
egy hatalmas magyar bibliográfiai munkát és írt meg több jeles 
könyvtörténeti értekezést, orosz-ukrán adatait nem tudom össze
egyeztetni az általam ismert irodalomtörténetek és MASSLOW fenti 
adataival. SZTRIPSZKYÍ valószínűleg az zavarta meg, ami min-

18* 
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denkit megzavar, aki a lengyel és keleti-szláv nyomdatörténet 
iránt érdeklődik, A szláv terület széttagoltsága és Nyugat-
Oroszországnak, meg az ukrán- és ruténföldnek, továbbá Lit
vániának a történelem folyamán más-más uralom alá tartozása 
folytán a nyomda-történészek vagy nyelvi, vagy a politikai hova
tartozás figyelembevételével írták meg nyomdászat-történetüket. 
Fentebb már láttuk, hogy MASSLOW a lembergi és ostrogi nyom
dákat ukrán nyomdáknak tekinti. Az orosz lexikon (Enciklope-
diceskij slovarj) szerint a XVI. században a legnevezetesebb 
orosz nyomdák Délnyugat^Oroszországban Lembergben, Vilná-
ban, Ostrogban, Strjatinban, Zabludovban, Uneiovban voltak; 
Moszkvában az első nyomtatott könyv, az Apostol 1564-ben 
jelent meg, FEDOROV IVÁN nyomtatásában, — de a nyomda ala
pítása 1553-ra tehető s a lexikon valószínűnek tartja, hogy több 
évszámnélküli könyvet valószínűleg itt nyomtattak, már 1564 
előtt, például az Evangeliet 1563-ban, egy másik Evangeliet és 
a Postnaja Triódjot talán korábban, valószínűleg 1562-ben. 
FEDOROVot, úgy írják az irodalomtörténetek, az Apostol meg
jelenése után elűzték s ő nyomdáját magával vitte Lembergbe. 
S mégis ismeretes 1565-ből a Casovnik, 1568-ból a Psaltjirj 
Ucebnaja, 1589-ből a Triódj postnaja és még tizenhárom moszk
vai nyomtatvány. 1577-ben pedig Aleksandrovsko-ban jelent 
meg a Psaltjirj ucebnaja. 

A legújabb enciklopédia (Boljsaja Sovjetskaja Enciklopedija 
1940) szerint a moszkvai nyomda 1563-ban alakult s FEDOROV 
IVÁN és MSTISLAVEC PÉTER 1564-ben adta ki az első nyomtatott 
orosz könyvet, melynek megjelenése után a nyomdát „a papság 
által fellázított tömeg" felgyújtotta. Később a nyomdát újra fel
állították. A XVII. században már évenként tízével jelentek 
meg Moszkvában könyvek. (L. az idézett Enciklopédia 45. köte
tében Pecatnjij Dvor címszó alatt.) 

Tehát a Sztripszky-íéle első nyomda 1664-es adata s biblia
kiadása téves. A Fedorov menekülése sem valószínű, különösen 
nyomda-felszerelésével együtt nem, mert az 1564-i Apostol (ez az 
első orosz nyomtatvány) után is jelentek még meg nyomtatvá-
ványok Moszkvában. Az „ördögi találmány" elüldözése sem 
látszik valószínűnek, ha még 1565, 1568, 1589-ben is jelennek 
meg Moszkvában és 1577-ben Aleksandrovsko-ban könyvek. 
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Orosz nyomdatörténet nem volt kezünkben. Az az érteke
zés, melyet fentebb idéztünk, a lexikon cikke s az orosz iroda* 
lomtörténetek nem tartalmazzák az összes adatokat. Az orosz 
tudományos művek harminc év óta csak esetlegesen jutottak el 
hozzánk, a legújabb tudományos eredményeket összefoglaló mű
veket nem ismerjük s ezért a fentebbi vitás kérdésekben dönteni 
nem tudunk. 

* 
A dél-szláv országok a XV. században — Horvátország 

kivételével — török uralom alá jutottak s a könyvnyomdászat 
itt azért nem fejlődhetett ki. Régebbi könyvészeti kézikönyvek 
s nyomukon a Pallas Lexikon is azt írja, hogy / / . Bajazid szul
tán 1483-ban halálbüntetés terhe alatt megtiltotta a könyvnyom
tatást. „Egyik-másik zsidó könyvnyomtató ugyan megkockáz
tatta a titokban való nyomtatást, de az így nyert irodalmi ter
mékek száma elenyészően csekély. Csak 1727-ben engedte meg 
III. Achmed egy szultáni nyomdának a felállítását, amelynek 
fáradhatatlan vezetője a magyar renegát Ibrahim efendi maga 
öntötte a Hollandiából hozatott anya-mintákról à betűket, me
lyekkel azonban a Koránt és kánoni könyveket sokszorosítani 
nem szabad." (X. k. 908 1.) 

Tehát a régi tudomás szerint török hódoltsági területen nem 
lehetett nyomda. Újabb kutatások alapján LÖFFLER azt írja, 
hogy Konstantinápolyban 1503-ban már volt nyomda, amely
ben zsidó és arab szövegeket nyomtattak s az első török könyvet 
1727-ben / / / . Ahmed alatt nyomták. S valahol, (forrásjelzés 
sem elkallódott), azt olvastam, hogy zsidó zug-nyomdák mű
ködtek Szalonikiben és Szkutariban. FAULMANN szerint Belgrád
ban 1552, Drinápolyban 1554, és Szalonikiben 1575-ben műkö
dött nyomda. 

A legújabb kutatások szerint is működtek nyomdák a XV— 
XVI. században, szerb területen, török megszállás alatt. RADCH 
jiéié Die ersten serbischen Druckereien (Gutenberg-Jahrbuch 
1940) című értekezés adatai szerint 1490—1496. között nyom
tattak könyveket „Im Staate Cronojeviói, Zeta (Montenegro)", 
— 1494-ben Cetinje-ben, de más adat szerint Obodban volt ez 
a nyomda. — 1536—1537-ben Szerbiában a rvujno-monostorban 
kinyomtatták a Tetraevangéliumot, 1538—1539-ben a Graca-
nica-monostorban „ein kirchliches Werk"; a Mileseva-monostor-
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ban, „wo die Überreste des Begründers der serbischen Kirche, des 
Hl. Sava ruhten", két nyomda is volt egymás után: i . 1544— 
1545; 2. 1557. előtt. — 1552-ben Belgrádban kinyomták a 
Tetraevangéliumot. — 1561-ben Skadarban (ma Albánia) volt 
nyomda. 

Akár zug-nyomdák, akár a hatóságok tudomásával működő 
nyomdák voltak ezek, kétségtelen, hogy török hódoltsági terü
leten álltak fönn és állítottak elő könyveket. S ha ez így van, elesik 
az a főérv, amelyet MELIUS JUHÁSZ PÉTER Új Testamentumá
nak (1567) létezése ellen hoztak föl eddig, hogy tudniillik Szege
den, török hódoltsági területen nem lehetett nyomda. Úgylátszik 
lehetett, s ezek után alaptalan minden szkeptikus kétely DEBRE-
CZENI EMBER PÁL és HORÁNYI ELEK, két igen jeles és mindenkor 
komolyan vett tudós szavahihetőségében, kik közül az előbbi a 
szathmári református főiskola könyvtárában látta, kezébe vette 
és forgatta a szegedi Bibliát, (LAMPE: Hist. Eccl. Reform, in 
Hung. et Trans., idézi SZABÓ K.), az utóbbi pedig azt írja róla: 
„40 . Dolendum quod nimis minuto t y p o . . . in lucem prodierit," 
(Memoria Hung. Tom. II . 1776. 604 1.). 

Bolgáría a XV. században már török uralom alatt volt. 
Nincs rá adat, hogy a XV—XVI. században bolgár könyvet 
nyomtattak volna. Az első nyomtatott bolgár könyv 1651-ben 
jelent meg, Rómában. (TSCHILINGIROFF: Gutenberg-Jahrbuch 
1929). 

Hogy a keleteurópai nyomdászatról adott áttekintésünk 
teljes legyen, említsük meg, hogy Romániában a XV. században 
nem volt nyomda. A XVI. században alakult az első nyomda 
TergoviSteben. Több nyomdája e században nem volt. Időrend
ben azután a következő nyomdák voltak: Kimpolung 1635, — 
Pojon 1636, — Govora 1637, — Jassy 1642, — Deal 1644 stb. 
A román könyveket a XVI. században erdélyi nyomdákban 
(Brassó, Szászváros) nyomták. 

Tanulmányunk adataiból nyilvánvaló, hogy a XV—XVI. 
században Kelet-Európában a könyvnyomtatás terén Lengyel
ország és Magyarország vezetett. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 



UKRÁN KÖNYVTÁRAK. 

Háborús időkben a könyvek sorsa is veszélyes és hányatta
tott. Békés évek tervszerű munkáját felforgatják a háború viharai 
s a könyvtárak életében épp olyan mélyreható változásokat idéz
nek elő, mint az egyes emberekében. A pusztulás veszélye megnő, 
s a háború könyvekben is megköveteli a maga áldozatait. Sze
münk előtt játszódott le az ukrajnai hadjárat története — a 
könyvszerető ember érdeklődéséviel kérdezzük: mi történt az 
ukrajnai könyvtárakkal? Érdeklődésünk annál fokozottabb, mi
vel egy ország könyvtári viszonyairól van szó, melynek belső 
életébe eddig nem pillanthattunk bele s e hadjárat fedte föl előt
tünk tulajdonképen a háború előtti állapotokat is. A bizonytalan 
hírforrásokból származó értesülések után igyekszünk saját szem
mel belelátni egy eddig hozzáférhetetlen és hermetikusan elzárt 
ország könyvtárpolitikájába és megkíséreljük felmérni a háború 
okozta változásokat és veszteségeket. 

A jelenleg német kézen levő Ukrajna közigazgatásilag két 
élesen elkülönített részre oszlik: a polgári közigazgatás alatt álló 
Birodalmi Biztosságra és elől a katonai közigazgatás alatt álló 
hadműveleti területre. A katonai közigazgatás természetesen nem 
fordíthat túlzott figyelmet a könyvtárak gondozására, a terület 
részben fluktuál, a veszélyek fokozottabbak s a hadműveleti érde
kek primérebbek, semhogy állandóbb jellegű rendezésre időt és 
erőt lehetne pazarolni. Mégis, az egyes városparancsnokságok a 
beosztott propaganda-osztagok útján gondozásba veszik a helyi 
könyvtárakat és elismerésreméltó igyekezetet fejtenek ki a könyv
állománynak a pusztulástól való megóvása érdekében. A polgári 
közigazgatás ezzel szemben már komoly tudományos apparátus
sal dolgozik, bekapcsolva a könyvtárügyet az egész Németbiro
dalom könyvtárpolitikai rendszerébe és máris, a háború nehéz 
viszonyai között hatalmas eredményekkel dicsekedhetik a könyv
anyag megmentése, rendezése, feldolgozása és a külső szolgálat 
(közönség kiszolgálása) terén. A német kormányzat tudatában 
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van annak, hogy sok még a tennivialó, hogy az elhanyagolt 
ukrajnai könyvtárakat európai színvonalra emelje, és évekig tartó 
megfeszített munkára van szükség, amíg a háború okozta zűr
zavart sikerül megszüntetni, azonban a viszonyok engedte kere
tek között eddig is csodálatos az, amit alkottak. Biztosítani tud
ták azt, hogy a könyvtárakban tovább folyjék a munka, gaz
dátlanná vált, vagy megsérült könyvtárak anyaga nagyobb 
könyvtárakba olvadjon bele, csereviiszony alakuljon ki külföldi 
(főleg németbirodalmi) könyvtárakkal, az utánpótlás meg legyen 
szervezve, sőt egyes könyvtárak — anyaguk megtisztítása után — 
még a nagyközönségnek is rendelkezésre álljanak. 

A szovjetek könyvtárpolitikáját az erős extenzivitás jelle
mezte. A könyvtárak száma óriási mértékben megnövekedett, 
hatalmas könyvtermelés indult meg, az egyes művek szédítő pél
dányszámokban kerültek napvilágra, ezzel szemben a tudomá
nyos könyvitárügy hanyatlott. Egész könyvtárpolitikájukat a nép
nevelés és propaganda szolgálatába állították, a különböző fajta 
népkönyvtárak, üzemi- és mozgókönyvtárak kialakításán volt a 
hangsúly, és ezen a téren kétségtelen eredményeket értek is el, vi
szont a nagy nemzeti könyvtárak anyagának tudományos feldol
gozása elé számos akadály tornyosult. A könyvtárakat szervezés 
szempontjából három kategóriába sorolták: a népkönyvtárak 
nagyszámú faja mellett minden egyes körzet központjában egy-
egy körzeti könyvtárat alakítottak, és a nagyobb, egyetemmel ren
delkező városokban ú. n. központi könyvtárakat állítottak fel. 
Ukrajna területén négy nagy központi könyvtár volt: Kievben, 
Charkovban, Odesszában és Dnyepropetrovszkban. Ezek közül 
könyvanyagának nagyságára és értékére nézve legfontosabb a 
kievi könyvtár. 

A központi könyvtárak 1923 óta kötelespéldányokat kap
tak az egész Szovjetunió területéről. Ukrajna területéről köteles
példányokat kaptak az egyes körzeti könyvtárak is. Egy ilyen 
hatalmas arányú kötelespéldány-beszolgáltatást csakis a szovje
tekben lehetett megvalósítani. El lehet képzelni, hány példányt 
kellett csak az ukrán könyvtárak számára minden Ukrajnában 
megjelent munkából beszolgáltatni, nem beszélve a Szovjetunió 
egyéb köztársaságainak központi könyvtárairól, melyek szintén 
az egész Unió területéről kötelespéldányokban részesültek. 
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A kievi könyvtár. 

A kievi központi könyvtárat a szovjetek 1919-ben alapítot
ták. Alapanyagát a kievi Egyetemi-könyvtár gyűjteményei ké
pezik, melynek épületében van ma is elhelyezve. A belső beren
dezés részben a XVIII . századból ered, a korai nyomtatványok 
Ponjatovszky Szaniszló, az utolsó független lengyel fejedelem 
pompás barokk könyvszekrényeiben sorakoznak. 

A könyvtár jelenlegi állománya a könyvtár tisztviselőinek 
becslése szerint kb. 4—5 millió kötetet tesz ki. Ebbe a feltűnően 
nagy számba természetesen beleértendők a duplumok is. Ezt az 
európai fogalmak szerint szokatlan könyvhalmazatot a szovjetek 
egy hatalmas arányú könyvcentralizáció árán érték el. Az egye
temi könyvtár anyagán kívül igen értékes anyaggal bővült a 

• könyvtár a XVII . században alapított s 1919-ben feloszlatott 
kievi Egyházi Akadémia könyvtárának beolvasztása által. T o 
vábbá feloszlatott kolostorok és templomok könyvtárai, magán
könyvtárak és tudományos intézetek könyvanyaga vándorolt a 
központi könyvtárba. így az utóbbi időkben a lengyel földbirto
kosok könyvtárai, a zsitomiri episzkopátus gyűjteménye, a Sophia 
katedrális könyvanyaga, számos konfiskált magánkönyvtár és 
egyházi gyűjtemény olvadt bele à legnagyobb ukrán gyűjteménybe 
Legújabb gyarapodás — már a német megszállás idejéből — a 
Lavra-kolostor híres könyvtára volt, és még egyre érkeznek 
magánosok és közületek által felajánlások, melyek a könyvtár 
anyagát gyarapítják. A német kormányzat kénytelen az admi
nisztráció egyszerűsítése céljából a centralizációt tovább folytatni 
és kisebb gyűjteményeket a központival egyesíteni. A könyv
anyag hatalmas mértékű megduzzaztásának eredménye az vblt, 
még szovjet időkben, hogy az anyagot szakképzett munkaerők 
hiányában nem győzték feldolgozni. Nemcsak a feldolgozás, még 
az elhelyezés is nehézséget okozott, úgy, hogy állandóan gyűlt á 
padlókon heverő könyvhalmok tömege. 

A könyvtár anyaga ma is négy épületben van, a városban 
szétszórva elhelyezve. Az egyetemi könyvtár részére emelt és 
1930-ban befejezett modern épületben csupán egy 600.000 kötet 
elhelyezésére alkalmas raktárát építettek. A nemzetközi szab
ványok szerint készített vasállványok hét emelet magasságban 
helyezkednek el egymás fölött, a raktárhelyiség tűzfalakkal van 
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az épület többi részétől elválasztva. A könyvtár gyarapodásával 
lassan a folyosók, munkatársak szobái és egyéb helyiségek is meg
teltek könyvekkel. Mikor már végleg nem volt képes az épület 
a további szaporulatot befogadni, a szovjet a Vladimir-katedrá-
list jelölte ki erre a célra. Ma ez a hatalmas épület is telve van 
könyvekkel: a halomba gyűlt kötetek feldolgozatlan tömege 
anarchisztikus rendetlenségével a könyvtáros szemének elborzasztó 
látványt nyújt. Az Egyházi Akadémia volt könyvtára ma is rész
ben eredeti elhelyezésében maradt meg: a Podolban, az Akadé
mia régi épületében, mely a XVIII . századból származván, szinte 
egyetlen ilyen (profán) műemléke a városnak. Ebben az épület
ben maradtak a korai nyomtatványok és a nyugateurópai irodal
mak hatalmas gyűjteménye. Az utóbbi években itt tervezték 
egyesíteni a könyvtár valamennyi ősnyomtatványát és a korai 
nyomtatványokat, ez azonban a mai napig nem valósult meg, 
úgyhogy ezek jelenleg többfelé vannak szétszórva. Egy részük a 
központi épületben van, ahol például a kievi, lembergi korai 
nyomtatványokat már rendezték. Egyébként a könyvtár anyagá
nak nagyrésze még feldolgozatlan, áttekinthetetlen és számos 
meglepetést rejteget magában. Könyvtárosi szempontból az orosz 
könyvtárak egyáltalán sok lehetőséget tartalmaznak: a régi egy
házi gyűjtemények anyaga főleg a szlavisztika szempontjából 
nagyrészt még kiaknázatlan, szűz terület. Végül a könyvtár 
orvosi és technikai szakosztálya az egyetem központi épületében 
van elhelyezve. 

A könyvtár anyagának feldolgozása. természetszerűleg nem 
tudott lépést tartani a hirtelen gyarapodással. A katalógusok csak 
az anyag egy részét ölelik fel s a katalogizálás a jelenlegi szűkös, 
háborús keretek között folyik tovább. Az anyag két főkataló-
gusba: egy alfabetikus és egy szisztematikus katalógusba van fog
lalva, ezenkívül segédkatalógusok állnak a kutató rendelkezésére. 
A katalógusok két részre oszlanak: egy latinbetűs és egy cirill— 
betűs jegyzékre. Külön katalógus készült a Szovjetunió kisebb 
népeinek irodalmáról. Ebbe a különböző kaukázusi és középázsiai 
kis népek irodalmát gyűjtötték össze, melyek kezdetben arabs, 
majd latin — újabban pedig, szovjet nyomásra —• cirill betűket 
használtak, némi szükséges módosításokkal, melyeknek azonban 
a szlávsághoz semmi közük. Ezeknek irodalma meglehetősen 
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ritka, Ukrajnában egyedül a négy központi könyvtárban van 
belőlük szép gyűjtemény. 

Szintúgy a periodikáknak van egy betűrendes és egy szak
katalógusuk. Az egyes katalógusok rendszertelenek, ami nagy
mértékben befolyásolja használhatóságukat. Az egyetemi könyv
tár egy része és az Egyházi Akadémia könyvtára még eredeti, 
önálló katalógusaink szerint vannak nyilvántartva. A szakkata
lógust a ÜEWEY-féle decimális szakrendszer 1905-ös módosított 
formája, a brüsszeli Manuel du répertoire universel bibliogra
phique alapján állították össze, a szovjet viszonyokhoz mért vál
toztatásokkal, így a kettes szakot (vallás) teljesen átdolgozták. 
Ide csupán a vallásellenes irodalmat sorolták be, míg a vallásos 
müveket a tiltott könyvek raktárába helyezték. Módosították 
továbbá a pedagógia és história szakokat is. A katalogizálás 
kánonául a Preussische Instruktiont fogadták el, lényegtelen vál
toztatásokkal. A cédulákat írógéppel állították ki, azonban író
gépeknek szűkében lévén a könyvtár, egy részük kézzel íródott. 
Az utolsó években némely dologban eltértek a porosz rendszer
től és az amerikai rendszer szerint pl. a sorozatokat nem az al
címek szerint, hanem a kiadványsorozat címe szerint vették fel. 
Ez némi egyenetlenséget okozott, tekintve, hogy a már feldolgo
zott rész a porosz instrukció alapján készült el. 

Az új katalógusokban feldolgozott könyvek folyószámokat 
kapnak, három formátum szerint, s a folyószám előtt A, B és C 
jelöli a formátumot. Az egyes formátumokon belül chronologikus 
sorrendet tartottak be. A helykihasználás természetesen eme 
rendszer mellett nem tökéletes és a könyvtárosi munka elégtelen
ségéhez még az elvek maradisága is járul. A régebbi rendszerű 
csoportosításoknál más szempontokat (szakok szerinti elhelyezés 
stb.) tartottak szem előtt. 

A könyvtár modern anyaga felöleli az egész szovjjet irodalmi 
termelést. A nagy olvasóterem melletti kézikönyvtárban gyűjtöt
ték össze a legkeresettebb munkákat. Ez nagyrészt szépirodalom
ból és politikai művekből állt. Ezt a részt a német irányítás is 
érintetlenül hagyta, sőt egyes szovjet hatóságok, hivatalok és 
közületek könyvtári anyagának beolvasztásával gazdagabbá tette, 
így a szovjet politikai propaganda-irodalom egy érdekes gyűj
teménye állott elő, melyből német hatóságok gyakran kérnek ki 
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hivatalos használatra egy-egy művet kölcsönképen. A nagyközön
ség részére persze ez a gyűjtemény jelenleg hozzáférhetetlen. 

A könyvtár legértékesebb része a kézirattár és ősnyomtat-
ványgyüjtemény, valamint a korai szláv nyomtatványok gyűjte
ménye volt. Igen gazdagon van ma is még a régi szláv liturgikus 
irodalom képviselve. Ez a gyűjtemény még gazdagodott a német 
megszállás óta, főleg a Lavra könyveinek beolvasztása által. 
A híres és gazdag Lavra-kolostornak több könyvtára volt. A leg
értékesebb a harangtorony első emeletén \?olt elhelyezve, ebben 
a XVIII . századi, köralakú kiképzésű, díszes galériával ellátott 
teremkönyvtárban, mely finom térhatásával, díszes ornamentiká
jával az orosz barokk egyik figyelemreméltó alkotása volt. Mikor 
a szovjetcsapatok a Lavrát nagyértékű muzeális gyűjteményeivel 
a német megszállás után érthetetlen bosszúvágyból felrobbantot
ták, a harangtorony is megsérült és a könyvtárterem beomlott. 
A megmentett könyveket a német kormányzat a központi könyv
tárba vitette le, s most annak gyűjteményeit gazdagítják, 
A könyvtár különben jelenleg a romok alól megmentett muzeális 
tárgyakból a könyvkultúrával kapcsolatos kiállítás (írószerek 
története stb.) megrendezését tervezi. 

Igen értékes munka folyt a szovjeturalom utolsó éveiben az 
ősnyomtatvány tárban. Ennek az élén kitűnő szakember, B. I. 
ZDANEVICS állt, az egész szovjetunió egyik legkiválóbb ősnyom
tatványkutatója. A könyvtár birtokában több mint 528 inkuna-
bula volt — ez a feltűnő gazdagság a nyugateurópai társintéze
tek szakemberei előtt is ismeretlen volt. ZDANEVICS a szinte be-̂  
láthatatlan anyagot föltárta és rendezte. Sajtó alá rendezte 
az ősnyomtatványtár katalógusát, tudományos módszerességgel. 
A katalógus szerkesztésének előkészületei arra vezették, hogy 
hosszú évek kitartó kutatómunkája árán a könyvtár birtokában 
lévő régi bekötőtáblákat vizsgálat alá vegye és a beléjük dolgo
zott makulatúra papirost, vagy kéziratot kifejtse. A kutató
munka meglepő eredményekre vezetett: sikerült neki több isme
retlen ősnyomtatvány töredékét felfedeznie. 

Az ősnyomtatványtár katalógusa már nem tudott megjelenni. 
A két kötetre tervezett munka kéziratát ZDANEVICS Moszkvába 
küldte, hogy kinyomtatásához az engedélyt kieszközölje. A szov
jetkormány véleményezés végett kiadta a kéziratot Oroszország 
ZDANEVICS mellett legkiválóbb két ősnyomtatványkutatójának: 
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MALEiNnek, Leningrádba és KissELOvnak, Moszkvába. Ezek A 
munkát értékesnek ítélték és kinyomtatásra ajánlották. A meg
valósulást azonban a háború megzavarta. A kézirat egyik pél^ 
dánya jelenleg Moszkvában,, másik példánya Kievben, a könyv
tár birtokában van. A szovjet a város kiürítésekor az ősnyomtat
ványtárat becsomagoltatta és magával vitte. ZDANEVICS kény
telen volt a könyvekkel menni, melyek jelenleg Ufában találtak 
elhelyezésre. A nyugateurópai inkunabulákon kívül elhurcolták 
az első szláv könyvet, JOH. FEODOROV munkáját 1491-ből, az 
értékesebb korai nyomtatványokat, Elzevireket stb. is. 

A könyvtár kommunista vezetőségén kívül, mely az orosz 
hadsereggel elmenekült, az alkalmazottak helyükön maradtak. 
A háború tartamára azonban a könyvtár csak csökkentett üzem
mel dolgozhatik, s a békebeli 250—300 tisztviselővel szemben 
ma, a technikai munkásokat is beleszámítva, összesen 42 alkal
mazottja van. (Ezenkívül néhány alkalmazottja van a Podolban 
és a Vladimir-katedrálisban elhelyezett könyvtárnak.) A kevés
számú alkalmazottak éppen csak a folyó ügyek adminisztrálá
sára elegendők, a hatalmas rendező és feldolgozó munka a jövőre 
vár. A külfölddel és a németbirodalmi könyvtárakkal fölvett 
kapcsolatok a háború után fejleszthetők tágabb keretek közé. Ma 
már nagy eredmény az is, hogy a könyvkölcsönzés továbbra is 
folyik és egyes nagy könyvtárakkal már kölcsönös csereviszonyba 
lépett a kievi központi könyvtár. Ezt a csereviszonyt óhajtjuk 
magyar vonalon is kiépíteni. A vezetőség ezen óhajának adott 
kifejezést azzal is, hogy az Országos Széchényi Könyvjtár részére 
ajándékozott egy példányt a nálunk még ismeretlen „Provinciale 
Romanum"-ból, GUTENBERG egy ismeretlen kiadványának a szov
jet által kiadott facsimile kiadásából, mely már a háború alatt 
1941-ben jelent meg Kievben, ZDANEVICS kommentárjaival. Köz
ben az eredeti ősnyomtatvány ismeretlen módon eltűnt, úgyhogy 
jelenleg csupán a háború zivatarában készült és szerencsésen át
mentett facsimile-kiadás néhány példánya van meg. 

Egyéb könyvtárak. 

A háborút a kievi könyvtár eddig aránylag simán, veszteséi-
gek nélkül vészelte át. Ez a helyzete azonban kivételes és szeren
csés s a hadműveletek által súlyosabban érintett vidékek könyv
tárai sokkal szomorúbb állapotban vannak. Szerencsés körülmény 
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volt Kiev esetében az is, hogy aránylag hamar megszűnt had
színtér lenni és polgári közigazgatás alá került. A frontharcok
nak alávetett vidékeken kulturális javak megőrzésének szem
pontja kevésbbé játszhatott szerepet és itt gyakran előfordult, 
hogy a tágas és jól megépített könyvtárépületet katonai célokra 
kellett felhasználni. Poltaván a szép városi könyvtárnak 1942 
őszéig nem történt bántódása, míg végre polgári közigazgatás köl
tözött be a városba, amely ezt az intézményt is gondozásba vette. 
A legutóbbi téli hadjárat alkalmával azonban a város ismét kato
nai közigazgatás alá került, mely alkalommal a könyvtár egy 
részét ki kellett üríteni. A katonai közigazgatás a nyilvános 
könyvtárakat zár alá veszi és ezeknek legfeljebb egy német tago
zata nyílik meg kellő átrendezés után a hadsereg tagjai számára. 
Nyugat-Ukrajnában azonban a polgári közigazgatásnak sikerült 
már elérnie ez év tavaszán, hogy a régi kievi szovjet gyermek
könyvtár, miután a bolsevista anyagtól megtisztították, a nagy
közönség részére megnyitotta kapuit és május elsejével néhány 
körzeti könyvtár is megkezdte működését. 

Ukrajna három nagy központi könyvtára, mely a kievin 
kívfól az egész szovjet területéről részesült kötelespéldányban: a 
charkovi, odesszai és dnyepropetrovszki. Charkovnak két nagy 
könyvtára volt: a KoROLENKO-könyvtár és az Egyetemi könyv
tár, melyeket adminisztráció szempontjából egyesítettek, azonban 
megmaradtak külön elhelyezésükben. Az 1934-i statisztika sze
rint, mely az utolsó ilynemű összeírás, az előbbi 775.000, az 
utóbbi pedig félmillión felüli kötettel rendelkezett. Mindkét 
könyvtár fiatalabb eredetű és kéziratokban, ősnyomtatványok
ban szegény. Az Egyetemi könyvtár csodálatosképen még eddig 
sértetlenül maradt a háború zivataraiban. A KoROLENKO-könyv-
tár azonban a legutóbbi téli hadjárat alatt bombatalálatot kapott 
és olvasóterme, valamint könyvanyagának egy része elpusztult. 

Odesszának szintén egy városi és egy egyetemi könyvtára 
volt. Könyvállományáról nincsenek pontos adatok. Kéziratokban 
ez a könyvtár is szegény. Jelenlegi állapotáról keveset tudunk, — 
a város román közigazgatás alatt áll és annak gondozására van 
a könyvtár is bízva. Egy bukaresti egyetemi tanár előadása sze
rint, aki a könyvtár áttanulmányozása céljából utazott ki Odesz-
szába, megérkezésekor azt borzalmas állapotban találta. Az épü
letbe katonaság volt beszállásolva és a raktárak galériáiról a 
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könyvek a földszintre voltak halomra dobálva. Azonban a kor
mányzat segítségével azóta rendet teremtettek s újabban maga 
az egyetem is megnyílt. Dnyepropetrovszkban az egyetemi és 
városi könyvtárat a németek egyesítették. 

A kievi könyvtár élére a német kormány a Preussische 
Staatsbibliothek egy fiatal és agilis tisztviselőjét küldte ki, aki 
nemcsak ennek az intézménynek a vezetését látja el nagy ener
giával és szakértelemmel, hanem a többi, vidéki és vjeszélyeknek 
jobban kitett könyvtárat is sorra látogatja és igyekszik a bennük 
fölhalmozott kulturális kincseket megmenteni. 

A szovjet könyvtár politikája. 
A szovjeturalom idejében a könyvtárak természetesen a kom

munista párt ellenőrzése alatt álltak. A szakemberek nem lévén 
politikai szempontból megbízhatóak, a könyvtárak élére kom
munista párttagokat tettek, akik rendszerint az érdemleges mun
kában, kellő szaktudás híján, nem vehettek részt, azonban az 
irányítás az ő kezükben volt. Ezek sokszor főiskolai végzettség 
nélkül, rövid könyvtárosi tanfolyamok elvégzése után vették át 
a könyvtárak vezetését, és gyakorlati tudásuk kevés volt. Az 
áldatlan helyzetnek a könyvtárak fizették meg az árát. Kievben 
a kézirattár vezetője mesélte pl., hogy egy alkalommal meg
vételre ajánlottak fel neki egy magánkézben levő XVI. század
beli kéziratos szláv evangéliumot, szép kézifestésű díszítésekkel. 
A megvételre a könyvtár igazgatójától kellett engedélyt kérnie. 
Ez kérését azzal utasította el, hogy már elég evangélium van a 
könyvtár birtokában, semmi szükség egy újabb példányra. Ahhoz, 
hogy minden kéziratos könyv unikum, nem volt érzéke az igaz
gatónak. 

A könyvtárosképzés ügye, mint a nevelésügy általában, szá
mos kísérletezésen esett át a szovjeturalom két évtizede alatt. 
Szakképzett könyvtárosokban nagy hiány lévén, középiskolai 
végzettséggel alkalmaztak könyvtárosokat és ezek részére a Nép
nevelés Népbiztossága egyes nagyobb könyvtárakban szervezett 
hosszabb-rövidebb tanfolyamokat. A népkönyvtárak tisztviselői 
nagyrészt ilyen középiskolai végzettségű egyének voltak. De a 
tudományos könyvtárak tisztviselőinek jó része is csupán közép
iskolát végzett s gyakorlati ismereteit tisztviselői munkássága 
közben kellett elsajátítania, míg elméleti továbbképzést szintén 
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már alkalmaztatása után, egy rövid tanfolyamon kapott. Ezek
nek a tanfolyamoknak nyilvánvaló sikertelensége arra vezette a 
szovjetkormányt, hogy a könyvtárosképzés régóta vajúdó pro
blémáját elfogadható módon megoldja. Ekkor állították fel Char-
kovban a Könyvtárosképző Főiskolát, három évfolyammal. A fő
iskola rövid ideig Kievben is működött, majd ismét Charkovba 
tette át székhelyét. A szovjet kiváló szakembereket bízott meg 
a főiskola vezetésével, akiknek keze alatt az új könyvtárosgene
ráció vezető emberei kellett, hogy elsajátítsák a különböző elmé
leti és gyakorlati ismereteket. 

Azon kevesek, akik egyetemi végzettséggel léptek a könyv
tárosi pályára, szintén nem dicsekedhettek különösen magasnívójú 
előképzettséggel. A szovjet az egyetemeket tisztán pedagógiai 
intézetekké alakította át, megfosztva őket tudományos kutató
intézeti jellegüktől. Ezeket a főiskolákat már nem is nevezték 
egyetemnek, hanem a „Népnevelés Intézetei"-nek. A felsőokta
tásnak ez a formája azonban nem vezetett a várt eredményre, 
amit az 1925—35 között a főiskolákról kikerült ifjúság meg
lepően alacsony szellemi képzettsége bizonyított. Maguknak a 
szovjet szakembereknek megállapítása szerint ennek a főiskolát 
végzett ifjúságnak szellemi színvonala körülbelül a cári gimná
ziumokból kikerült ifjak szellemi nívójának felelt meg. Ezért 
1935—36-ban visszaállították az egyetemeket, Ukrajnában né
gyet: Kievben, Charkovban, Odesszában s Dnyepropetrovszkban. 
Azonban a humanista tudományokra most sem fektettek nagy 
súlyt. A technikai és természettudományokat helyezték előtérbe, 
mely szakokat bővebben fizettek s a hallgatóság tehetségesebb 
része is ezekre a szakokra jelentkezett szívesebben. 

Az egyetem kutatóintézet jellegének megszüntetésével kap
csolatban állították fel az egyes tudományos kutatóintézeteket, 
melyeket az Ukrán Akadémia foglalt egybe s melyek hivatva 
voltak a tisztán tudományos kutatómunka lefolytatására. Aki 
tehát tudományos munkával akart foglalkozni, elsősorban nem 
könyvtárba, hanem valamelyik tudományos kutatóintézetbe pá
lyázott. Az utóbbi években ismét bevezették a szovijet uralomra
jutásakor eltörölt tudományos címeket is. Azonban az egyetem 
elvégzése ilyenek viselésére még nem jogosított. Csupán aki egye
temi tanulmányai befejeztével háromévi kutatómunkát folyta
tott valamely tudományos intézetben (aspiráns), kaphatta egy 
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disszertáció megírása és megvédése után a „kanditátus" címet. 
A doktori címet csak idősebb tudósok nyerhették el. A kandi
tátus már állami tisztviselő volt és a kutatóintézetben meg volt 
adva a lehetőség számára, hogy munkásságát tovább folytassa. 
A kievi központi könyv)tár az „Ukrán Akadémiák Központi 
Könyvtára" nevet viselte. Megalakítása után az egyetem, mely
nek könyvtárából a központi könyvtár alakult, külön könyv
tárat fejlesztett ki magának s az egyes tudományos intézetek 
szintén átlag 10—15.000 kötetes könyvtár fölött rendelkeztek. 

A könyvtárakban folyó könyvtártudományi munkát első
sorban a könyvészeti folyóiratok alapján sikerülhet felértékelni. 
Ezek rögzítik meg a végzett munka egyes elért eredményeit s 
hivatottak a könyvtárosi munkávjal adódó problémák megvita
tására. Ha ilyen szempontból nézzük végig az utolsó húsz év 
irodalmi termését, szemünkbe ötlik, mily nehézségekkel kellett 
megküzdenie a tudományos munkának a szovjeturalom alatt. 
Rendszeresen megjelenő ukrán könyvészeti folyóirat egyáltalában 
nem volt. Kísérletezések minduntalan történtek ezirányban, újabb 
és újabb lapalapításokkal próbálkoztak, azonban néhány szám 
megjelenése után a folyóirat érdeklődéshiány, vagy a hatóságok 
ellenállása miatt megszűnt. A leghosszabb életű az 1923-tól 
1931-ig Kievben megjelent Bibliologicsni Viszti volt, mely kü
lönböző könyvtártudományi, könyvészeti, bibliográfiai problé
mákkal foglalkozott. 1931-ben szerkesztőjét elfogták és a lapot 
megszüntették. A szovjet nyilván nem nézte jó szemmel, hogy 
a tisztán tudományos, s a napi problémáktól magát távjoltartó 
lap nem foglalkozott a párt eszméinek propagálásával. Mert egy 
folyóirat, mely a népnevelés szolgálatába nem állt be azáltal, 
hogy a párt által a köztudatba dobott szólamokat únos-úntalan 
ismételje és a pártfrazeológiát olvasóiba begyökereztesse, a szov
jet szemében feltétlenül destruktív volt. A lap megszüntetése után 
egy új folyóirat próbálkozott hasonló témakörben, de csupán 
három szám megjelenéséig jutott el. Azóta az Akadémia folyó
irata, a Viszti Akademii Nauk hozott hellyel-közzel könyvészeti 
tárgyú cikkeket. 

Egész más volt a helyzet a tömegkönyvtárak részére készült 
folyóiratokkal. Az orosz Krasznij Bibliothekaron kívül ukrán 
nyelven is jelent meg Kievben hasonló tárgyú folyóirat, a Rad-
janszka Bibliotheka. Ezek a folyóiratok a népkönyvtárak ügyé-

Magyar Könyvszemle 1943. III. füzet, 19 
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vei foglalkoztak s a népnevelés és propaganda eszközeinek ki
építésén fáradoztak. A szovjet által felállított különböző fajta 
népszerűsítő kölcsönkönyvtárak működésével adódó problémákat 
vitatták meg itt s e folyóiratok a pártprogramm s kommunista 
eszmevilág leghangosabb propagálói lettek. 

A bibliográfiai munkát állami vállalkozássá fejlesztette ki 
a szovjetkormányzat. Moszkvában az egész Unió Központi 
Könyvkamaráját állították fel, Charkovban pedig Ukrán Könyv
kamarát, melyek a hozzájuk befutó teljes irodalmi termést fel
dolgozták és hetenként megjelenő közleményekben bibliográfiai 
jegyzéket adtak róla. A vállalkozás teljesen a Deutsche National
bibliographie mintájára épült ki. Az ukrán bibliográfiai közle
mények címe: „Litopisz Ukrainszkogo Druku" volt. Ugyancsak 
központilag fejlesztették ki az utóbbi éviekben a katalóguscédu
lák készítését is. A Moszkvában kinyomtatott katalóguscédulákat 
annyi példányban küldték meg az egyes könyvtáraknak, ahány 
példányban azoknak szükségük volt rájuk. 

Szervezés, technikai újítások terén kétségtelen haladás követ
kezett be a könyvtárak történetében a szovjeturalom éveiben, 
éppúgy, mint az extenzív fejlődés, könyvtárak és könyvállomá
nyuk szaporulata, olvasóközönség hatalmas arányú megnöveke
dése terén. Ez a kultúrpolitikai tevékenység azonban erősen irá
nyított volt: a könyv, amit a közönség kezébe adtak, a pártesz
méket harsogta az elvtársak fülébe. A külföldi irodalom 1919 
óta erősen korlátozott lehetőségekre talált, hogy az orosz könyv
tárak falai közé kerülhessen. A politikai irányzatnak megfele
lően, hol német, hol angol-amerikai forrásokból került ki a kül
földi szerzemények nagyrésze. Általában 1933 előtt nagymértékű 
csereforgalmat bonyolítottak le a könyvtárak Németországgal. 
1933 óta a viszony meglehetősen elhidegült és angol-amerikai 
irányba terelődött az érdeklődés. A könyvállomány tervszerű ki
egészítéséről nem lehet szó. A rendelkezésre álló pénzkészlet igen 
csekély volt, a szerzemények túlnyomó része csere útján került 
a könyvtárak birtokába. Legjobban álltak még folyóiratok dol
gában. A külföldi szakfolyóiratok még csak eljutottak a nagy 
szovjetkönyvtárakba, de már egy olyan fontos modern könyv
tári segédkönyvet, mint BRIQUET Vízjegyei, csak nagy nehézsé
gek árán tudtak a szakemberek a kievi könyvtár részére meg
szerezni. Az Ukrán Akadémia kiadóvállalata csereviszonyban 
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állt külföldi intézetekkel és a beérkezett könyveket szétosztotta 
a központi könyvtár és az egyes kutatóintézetek könyvtárai kö
zött. A külföldi irodalommal szemben általában visszautasító volt 
a kormányzat álláspontja, elismerte, hogy vannak értékes alko
tásai, azonban egy idegen politikai rendszer talajából nőve ki, 
nem volt mindenestül elfogadható. A külföldről érkezett mun
kák közül a könyvtárigazgató válogatta ki azokat, melyek a tit
kos raktárba kerültek. 

A kievi könyvtár „tiltott könyvek osztályán" kb. 100.000 
kötet hevert. Ezeket a bolsevisták kivonulásuk előtt megsemmi
sítették, csupán kis részüket, a politikailag érdektelenebb mun
kákat kímélték meg. A tiltott könyvek jórészét a szovjetura
lom alatt kiadott, de később ortodoxnak el nem ismert művek 
tették ki. A könyvtárból kitiltott műveket úgy távolították el, 
hogy a katalóguscédulákat is kiemelték, s így semmi nyom nem 
maradt róluk. Ha egy írót letartóztattak, összes műveit kiemel
ték és a tiltott könyvek raktárába helyezték. A vallásos irodalom 
ide került mindenestől. (Kivétel természetesen a kéziratos iroda
lom és a korai nyomtatványok irodalma, melyek külön voltak 
raktárolva és katalogizálva, s melyeket a politikai cenzúra szigora 
nem érintett.) 

Előfordult, hogy a Szovjetunió területén megjelent folyóira
tok munkatársai közül valaki megbízhatatlanná vált, ilyenkor a 
folyóirat egyes számait, vagy az egész folyóiratot mindenestül 
a tiltott könyvek raktárába vitték. A tiltott könyvek egy része 
a szovjet katonai és gazdasági erejére vonatkozó művekből tevő
dött össze, melyeket nem a nagyközönség használatára szántak. 
Főleg ez volt az a kritikus csoport, amely miatt a szovjet sietett 
a raktárát kivonulása előtt elégetni. 

Egy külön részét képezték ennek a raktárnak a külföldi álla
mokból csere útján érkezett művek, melyek szintén ide vándo
roltak, így a szlavisztikai folyóiratok, melyek Prágából, Berlin
ből, Párizsból érkeztek, a szaktudósok részére hozzáférhetetlenek 
voltak. El lehet képzelni, hogy ennek az orosz szlavisztika nem 
látta nagy hasznát. A tiltott könyvekhez csak kivételes esetekben, 
külön engedéllyel lehetett hozzájutni, főleg párttagoknak. 

Az a hatalmas arányú könyvtermelés, mely a szovjetkönyv
tárak anyagát mindjobban felduzzasztottá, a háború sújtotta 
vidékeken egyszerre megállott. Az egész ukrán irodalom a háború 

1 0 * 
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következtében hirtelen katasztrófajellegú törést szenvedett és 
jelenleg kezd ájultságából újból magához térni. Nemcsak a char-
kovi bibliográfiai közlemények szakadtak meg s a Radjanszka 
Bibliotheka szüntette be megjelenését, nemcsak az Akadémia ki
adványai szünetelnek, megállott az egész könyvtermelés, újságok 
és folyóiratok áradata elakadt a katonai és politikai változások 
következtében, egycsapásra. Ami pedig azóta megjelenik, újság, 
könyv és folyóirat, már egy egészen más ideológia világában 
született meg. 

A tudományos irodalom is súlyosan érezte meg a háború 
kezét. Számos irodalmi vállalkozás derékban kettétört, több 
kiadványsorozat folytatás nélkül maradt, sok tudományos munka 
már nem jelenhetett meg. 

SEVCSENKÓnak, a legnagyobb ukrán nemzeti költőnek művei 
az utolsó 20 év alatt több kiadásban láttak napvilágot. Ezek a 
népszerű kiadások erősen elferdített, csonkított és átírt formá
ban jelentek meg, a politikai népnevfelés szolgálatába állítva. Az 
1936—37-ben megjelent kiadás még ilyen változtatásokkal van 
tele. Az 1939-i jubileumi kiadás azonban már sokkal hívebb. Ez 
a népszerű jubileumi kiadás négy kötetben még megjelent a 
háború előtt. A vele párhuzamosan előkészített tudományos 
szövegkritikai kiadásnak csak két első kötete jelenhetett meg, a 
három további kötet éppen nyomás alatt állott, amikor a vál
tozások bekövetkeztek. E kötetek egy része in cruda ma is meg
van a kievi központi könyvtár birtokában, azonban a szöveg
hez készített kommentárok a zavaros időkben elvesztek. Való
színűleg a már kiszedett szöveget szétrombolták. A kéziratok 
azonban szerencsés véletlen folytán megmaradtak. SEVCSENKO 
eredeti kéziratainak teljes gyűjteménye az Irodalomtörténeti 
Kutatóintézet birtokában volt. Ezeket a kéziratokat a szovjet 
egyéb kulturális kincsekkel együtt magával vitte Ufába. Az ere
deti kéziratokról már korábban elkészített fényképmásolatok 
lemezeit és levonatait azonban az intézet ma is őrzi. SEVCSENKO 
műveinek jubiláris szövegkritikai kiadása teljesen hűen és a leg
modernebb kutatás szempontjai szerint készült. Félbemaradásával 
az ukrán irodalomtörténeti életet súlyos károsodás érte. 

A háború alatt készült el több tudós közreműködésével az 
egyik legfontosabb szláv nyelvemlék, a Codex Glagoliticus trans-
scriptiója. A JAGICS által 1879-ben Berlinben kiadott átírás meg-
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lehetősen ritka, a reprodukciók pedig csupán a kb. 150 példány
ban készült különnyomatban szerepeltek. A WEisstől Rómában 
kiadott mû is elavult már, így szükségét látták a szlavisztika 
részére egy új, korszerű kiadás létrehozatalának. GRUNSKY kievi 
egyetemi tanár, ABRAMOVICS leningrádi professzor és Cand. 
HOEPPNER, az Ukrán Irodalomtörténeti Kutatóintézet tagja vol
tak a főmunkatársak. A kiadvány elkészítéséhez feltétlenül szük
ség lett volna a berlini és római kiadásokra. A tudósoknak csu
pán hosszú hónapok kérelmezései után, írásban benyújtott indo
kolások alapján sikerült elérni, hogy a két fontos munkába be
pillantást szerezzenek. A mű a háború kitörése után készült el 
és ma is kéziratban vár kinyomatásra. 

BILJECZKY és HOEPPNER a kievi egyetem szláv filológiai tan
szak hallgatói részére szerkesztettek egy ószláv irodalmi olvasó
könyvet, melyben kivonatokat közöltek régi kéziratos munkákból, 
megfelelő bevezetéssel. A munka már elkészült, a nyomda kiszedte, 
a korrektúrák imprimálva voltak, mikor a háború közbejött és 
a szedés és korrektúra elpusztult, nyom nélkül elveszett. A kiadó 
Kievben volt, a nyomda Charkovban. A zavaros időkben a kor
rektúra útját nem lehetett földeríteni. 

A háború több tudományos munka sorsát kalandossá és 
veszélyekkel telivé tette. Még szerencsésebbek voltak azok a dol
gozatok, melyek ma is megírójuk fiókjában pihennek és nyugod
tabb idők eljövetelét várják, amikor megjelenésük elé nem fog
nak legyőzhetetlen akadályok gördülni. Az ukrán könyvtárak
ban a háború küzdelmes napjaiban csöndes munka folyik, komoly 
törekvések kitartó munkája, hogy az élet békés erőit s egy több 
évszázados kultúra ma is elevenen ható gyümölcseit minél telje
sebben átmentsék a jövendő számára. SASHEGYI OSZKÁR. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Volt-c Puchón nyomda? A kérdés két részre oszlik. Nem két
séges ugyanis az, hogy az 1710-es években CHRASTINA DÁNIEL Puchóra 
telepíti át a zsolnai nyomdát és ettől kezdve Puchón dolgozik vele. 

Az ellenben GULYÁS PÁL e folyóiratban közölt cikke alapján1 

vitássá vált, hogy volt-e nyomda Puchón a XVII . században, még 
pedig közvetlen akkor, amikor a Csehországból elmenekült cseh-
morva testvérek lelkészei a lcdnici Rákóczi-birtokon nyertek menedé
ket s RIBAY GYÖRGY tudomása és tanúsága szerint magukkal hoztak 
Csehországból egy nyomdát is. 

A második kérdés egyelőre azon dől el, hogy mennyire értékel
jük RIBAY tanúságát. 

A magam részéről azért nem kételkedem benne, mert több moz
zanat támogatja. 

Mégpedig a következők-
1. Hogy volt-e a cseh-morva testvérközösségnek nyomdája Cseh

országban, azt a rendelkezésemre álló forrásokból nem tudom meg
állapítani, azonban RIBAY tanúságát e tekintetben ténynek veszem. 
Ha volt nyomdájuk, ezt Cseh- és Morvaországból való menekülésük 
után — tehát 1628 körül — kellett áthozniok magukkal. 

2. Mivel Magyarországon nem mehettek akárhova, hanem csak 
a lednici uradalom fogadta be őket, a nyomdát is a lednici uradalom 
területére kellett szállítaniuk. 

3. Puchó a lednici uradalom területén feküdt s a menekültek 
vezetői itt telepedtek le, valószínű, hogy a nyomdát is ide hozták 
magukkal. 

4. Mivel a trencséni nyomda „első biztos terméke — GULYÁS PÁL 
szerint — csak 1637-ből való" a Puchóról áthozott nyomda 1628-tól 
1637-ig, más adatok szerint ellenben 1628-tól 1632-ig dolgozhatott 
Puchón. 

j . Hogy felállították-e és dolgozott-e, azt aligha lehet külsőleg 
és első pillanatra megállapítani impressumai alapján azon egyszerű 
okból, mert az ilyen üldözött és lappangó nyomdák nem szokták volt 
a XVII . században sem kiírni nyomtatványaikra mindazokat a pon
tos adatokat, amelyek alapján ellenségeik rájuk akadhattak volna. 

1 A trencsén—zsolnai könyvnyomda. MKSzle 1943. 118—123. 1. 
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Ç. De ha 1632-ben került át Trencsénből — amiről WOLFIUS 
ADÁMnak KENSCH ZSUZSANNA fölött tartott s KLEIN szerint állítólag 
Trencsénben meg is jelent halotti beszéde2 tanúskodhatnék, ha meg
volna, — akkor erre a négy esztendőre azért lehetett szüksége, hogy 
ILLÉSHÁZY GÁSPÁR gróffal, Trencsén földesurával megállapodhassak 
letelepedési engedélye s átköltözése tekintetében. 

SZABÓ KÁROLY nem tud a puchói nyomdáról s a trencsénivel 
szemben erősen szkeptikus álláspontot foglal el, mint RMK II. 480. 
és II. 483. számánál tett megjegyzései mutatják. 

Ezzel szemben RIBAY és KLEIN adatai ellenére ez a kérdés nem 
csupán a fellelhető nyomtatványok és már megjelent publikációk 
figyelembevételével dönthető el, hanem kutatás stádiumában levőnek 
tekintendő. 

RIBAY és KLEIN adatai a kutatás terét elég határozottan körül
határolják azzal, hogy a puchói nyomdát a cseh-morva menekült 
csoporttal hozzák kapcsolatba, ami annál jelentősebb, mert a nyomda 
Trencsénben, Zsolnán és később Puchón is mindig szorosan meg
maradt ezzel a menekült körrel rokonságban levő tulajdonosok bir
tokában s mert CHRASTINA DÁNIEL is azért tette át az 1710-es évek
ben Puchóra, mert maga is onnan származott. 

A puchói nyomda termékeit tehát elsősorban a cseh-morva tesvér-
közösség e korból való meglevő kiadványai között kell keresnünk s 
pontos betűvizsgálat alapján kell megállapítanunk, hogy a trencséni 
nyomda betűivel — mert ez a biztos kiindulópont —, mikor és mely 
cseh-morva testvérközösségi kiadványokat nyomtatták s ebből az 
anyagból főként DRABIK MiKLÓsnak és COMENIUS AMOS JÁNOsnak a 
kiadványai jöhetnek elsősorban figyelembe. 

TRANOWSKY GYÖRGY azért rossz példa, mert evangélikus lelkésszé 
lett s mert benső üzleti kapcsolatokat régibb egyházi közösségével és 
baráti körével már ezért sem igen tarthatott fenn, bár lehet, hogy a 
sem SZABÓ KÁROLY, sem SZTRIPSZKY HIADOR jegyzékeiben elő nem 
forduló „Odarum, sive bymnorum libri trés" című 1628-ban meg
jelent műve a puchói nyomdából kerülhetett ki.8 

A kutatás ezen a ponton átvezet Lengyelországba s egyáltalán 
nem lehetetlen, hogy ez a betűvizsgálat több ilyen testvérközösségi 
nyomtatványról kimutathatja a magyarországi — puchói, trencséni 
vagy zsolnai — eredetet. 

A kérdés más vonatkozásban való eldöntése meg levéltári kuta
tásokat igényel, mégpedig abban a vonatkozásban, hogy a cseh-morva 

3 SZABÓ RMK.: II. 480 sz. 
3 ZOVÁNYI JENŐ cikkei a „Theologiai Lexikon" részére a magyarországi 

protestantizmus történetéből, — Budapest, 1940. — 498—499. 1. 
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testvérek vezetői milyen alapon, milyen engedélyek birtokában, milyen 
felszereléssel telepedtek le a lednici uradalomban. 

A lednici uradalom 1669. és 1684. évi urbáriumaira való utalás 
ebből a kutatásból csak egy odavetett ízelítő, amely máris tovább
vezet azon a ponton, hogy a trencséni nyomda WOKAL JÁNOS VEN
CEL nevű tulajdonosa nem „valami", WOKAL volt, hanem szintén a 
lednici menekültek köréhez tartozó cseh-morva testvér lehetett.4 

A felkutatandó anyag harmadik része a közösség tagjai műveiből 
tárható és tárandó fel. COMENIUS ÁMOS JÁNOS „LUX e tenebris" és 
„Lux in tenebris" című munkájában pl. egész sorozat testvérközösségi 
fagy DRABIK és az ő tollából megjelent apró munkára vonatkozd 
utalás található. Én ezekben a puchói nyomdára való közvetlen uta
lásra nem bukkantam. Ez a munka azonban azért szükséges, hogy a 
betűvizsgálat céljaira szóbajövő anyag bizonyos vonatkozásban szű-
kíttessék. 

Ez a három kutatási terület sok anyagot igér, de oly különleges 
képességeket és ismereteket tételez fel, hogy megfelelően csak egy 
szlavista tájékozódhatik mind a hármon — már e kiadványok leg
nagyobb része cseh nyelvére való tekintettel is. 

Mi egyelőre csak adalékokat nyújthatunk e nyomda történetéhez. 
Hogy pedig ezek keresése mennyire nem reménytelen, arra bizonysá
gul eggyel megint és máris szolgálhatok. Ez persze nem a puchói 
nyomda első korszakára vonatkozik, hanem a másodikra, amikor 
1720-ban egy feljelentés kapcsán vizsgálat indul e nyomda ellen s ez 
a vizsgálat a nyomdát létében veszélyezteti. 

A szóbanforgó okmány Trencsén megye hivatalos jelentése 1720. 
május 29-éről a magyar kir. kancelláriához, amelyben egy CHRASTINA 
DÁNIEL puchói nyomdája ellen lefolytatott vizsgálatról számol be. 
A vizsgálat feljelentésre indult s rendeltetett el. A feljelentés azonban 
még nem került elő s nem tudható, hogy milyen műre vonatkozik. 
Hasonlóan nincsenek a jelentés mellett CHRASTINA bizonyságai sem s 
így nem állapíthatjuk meg, hogy CHRASTINA milyen engedélyekre 
hivatkozott s milyen kiadványait terjesztette elő. De a jelentés egy
maga is jelentős a cenzuratörténet szempontjából s azt mutatja, hogy 
egy nyomdával szemben ebben a korban közelebbi vizsgálat és bizo
nyítékok nélkül eredményre vezethetett volna az a mellékvágányra 
terelt eljárás, hogy a nyomdának milyen privilégiuma és engedélyei 
vannak s ha ezek nem volnának rendben, a nyomda egyszerűen be-
szüntettetnék. 

A hivatkozott jelentés egyébként egész terjedelmében így 
hangzik : 

* MKSzle, 1942. 185. 1. 6. jegyzet. 
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Excellentissimi, illustrissimi et reverendissimi, spectabiles ac magnifia, 
perillustres item ac generosi domini, domini fautores et patroni nobis colendis 
simi, gratiosissimi. 

Salutem et obligatissimorum humillimorumque servitiorum nostrorum 
eommendationem. Gratiosam praetitulatarum dominationum vestrarum, de dato 
adhuc die 21-. mensis Mártii anno currenti infrascripto emanatam, nobisque 
de ac super eo, quatenus de certi cujusdam typographi in oppido Pucho, 
eomitatüi hocce nostro existente ac situato incolatum agentis citraque benigni 
privilegii caesareo-regii indultum, libros etiam prohibititos (!) accurata 
alias censura dignos, pro privata duntaxat suo libitu imprimere, typisque 
mandare haud formidantis, ad praenuncupatum oppidum semet colloca-
tione, authoritate nostra magistratuali inquirere, originemque typographia-
ejusdem indagare, ac per consequens instrumenta ejusdem eo spectantia statim 
et eo facto occupare et ad sequestrum ponere, peractisque demum peragendis 
pfaetitulatas dominationes vestras eo in passu quanto citius ac genuine infor-
mare vellemus, nec intermitteremus, sonantem ac intitulatam intimationem 
quemadmodum die adhuc 2-da mens-is currentis Maji, sub particulari congre-
gatione nostra in oppido-Illava celebrata, honorificé ac débita cum submissione 
percipientes perlegi curassemus ita eorum et eo facto promptissime obligationi 

— qua ergo praetitulatas dominationes vestras semper ferimur — pro munere 
etiam authoritatis nostrae magistratuali per omnia satisfacere cupientes egre-
gium ADAMUM NAGY judicem nobilium et ANDBEAM PRILEVSZÏY juratum assei-
sorem nostros, pro indigatione nominis ejusdem typographi et inquisitione 
originis, qualiter nimirum eorsum devenisset? quadve? ac quales libros ordina-
rie ac a potiori typis mandare soleret? sed et instrumentorum ejusdem occu-
patione ac ad sequestrum sumptione exmisimus. 

Qui demum abinde reversi et occassione praesentis pariter particularis 
congregationis nostrae e medio nostri assurgentes, unanimiter et fideliter re-
tulerunt: Qualiter idem, nominanter autem circumspectus DANIEL CHRASTINA 
sic dictus typographus, percepta et intellecta gratiosa commissione praetitula
tarum dominationum vestrarum et magistratuali pariter nostra exmissione, 
semet eidem humili cum submissione conformare cupiendo, instrumentaque 
universa, praemissae typographiae suae in sequestrum summi ac per praenomi-
natos judicem nobilium et juratum assessorem nostros obsigillari permittendo, 
originem ejusdem typographiae suae in se et cointeressatos suos condivisionalcs 
per viam successionis devolutam ac per consequens ex oppido Solna — ubi 
idem in acquirenda promotionis ejusdem scientia quinquennium insumpsisset 
— per se, veluti ab antiquo in oppido Pucho radicatum, adeoque qua talern 
ad propria redeuntem incolam translatam fuisse, medio demissi memorialis sui 
ex annexorum non nullorum in vidimatis paribus nobis praesentatorum lite-
ralium instrumentorum suorum genuine et fideliter remonstrare, per idque —-
cum praeter censurata calendaria et scholaria, vulgo Donáti Rudimenta, ac 
certum librum precatorium aliud nihil impressisse allegaret — indemnitati suae 
prospicere intenderet. 

Hinc nos de munere nobis gratiose concredito et commisso et a potiori 
quidem cum nullum benigni caesareo regii privilegii productum nobis re-



288 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

monstrari potuerit, idem demissum DANIELIS CHRASTINA typographi memó
riáié et annexa ejusdem vidimata literalium documentorum paria, pro altiori 
et gratiosa indagine praetitulatis dominationibus vestris debito cum respectu 
et obsequenti submissione nostra transmittimus et insuper ut centuraliter tibi 
imprimi permissorum librorum onginalia repraesentare ac indemnitatem suam, 
per id contestari quiret, cum librorum prohibitorum per eundem quodam 
modo practicata impressio hactenus nullatenus apparere videretur, ut ipsémet 
sese personaliter coram praetitulatis dominationibus vestris humillime sistere 
vellet, eidem coisimus commendantes eundem officiose simul ac obsequiose, 
quatenus per sequestrum hocce modo praevio sibi impositum diutius damni-
ficari, de gratioso eorundem patrocinio et favore non sineretur. 

De reliquo nos obsequiose et perdemisse recommendantes cupimus, ser
vet deus praetitulatas dommationes vestras ad vota propria diu salvas et in-
columes. 

Datum ex particulari congrégation* nostra in oppido Belussa celebrau 
die 29-na Mensis Maji anno 1720. 
Praetitulatarum dominationum vestrarum 

servi obliqui humillimi 
status et ordines comitatus 

Trenchiniensis.8 

Ez az okmány egyelőre egyedül áll. A vizsgálat következ
ményeit és az eljárás eredményét még nem sikerült megállapíta
nom, közlése azonban önmagában is rávilágít arra a közjogi hely
zetre, amiben nyomdáink ebben a korszakban élnek s fogalmat 
nyújt a nyomdák ellen követett eljárásról a pozsonyi cenzori 
hivatal felállítása előtt, amely a kancellária és a vármegye közbe
jöttével folyik. SZIMONIDESZ LAJOS 

Pcthe Ferenc „Gazdaságot Tzélzó Ujság"-jának néhány pro
blémája. Az első magyar gazdasági folyóiratról SZILY KÁLMÁN 
a Magyar Könyvszemle 1898-i évfolyamában1 megállapította, hogy 
a három címváltozáson keresztülment lapot kisszántói PETHE FERENC 
csak a 25. számmal bekövetkezett első címváltozástól kezdve szer
kesztette. A SZILY által ismertetett és tökéletesen meggyőző belső és 
külső érveken kívül igazolja a megállapítást még az is, hogy a Nem
zeti Múzeum Hírlaptárának birtokában levő példányon a Magyar 
Újság utolsó és a Gazdaságot Tzélzó Újság első száma közé kötve 
nyolcoldalas „Hír-adás a' Gazdaságot Tzélzó Újságról" című mel
léklet található s ennek utolsó oldala a „Károli fordítása szerint 
Ultrajektomban 1794-ben megjelent Magyar Bibliáról" is közöl tudó-

5 Országos Levéltár, Kanc. Lit. comitatuum, 226 ex 1720. 
1 *7°—273- 1-
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sítást. Az utrechti bibliakiadást pedig PETHE rendezte sajtó alá; az 
akkori angol régens, a későbbi IV. GYÖRGY király meg is jutalmazta 
érte.2 

Az ultrajektomi biblia a hirdetés szerint ugyanott kapható, ahol a 
Gazdaságot Tzélzó Újság; a megrendelést így kell címezni: „An die 
Königl. Ungarische Zeitungsexpedition des Herrn v. Schönfeld". Ez 
a J. F. SCHÖNFELD volt a Magyar Újságnak, illetve a Gazdaságot 
Tzélzó Újságnak és a Vizsgálódó Magyar Gazdának a kiadója is. 
Életrajza és irodalmi múltja adja meg talán a Magyar Újság alapí
tásának történetéhez az első nyomot, mert hiszen SZILY KÁLMÁN meg
állapításai és a fent elmondottak is mutatják, hogy az alapításban, 
valamint az első 24 szám szerkesztésében PETHÉnek még nem volt 
része. WURZBACH életrajzi lexikona szerint JOHANN FERDINAND 
RITTER VON SCHÖNFELD 1750-ben született Prágában. Apja prágai 
udvari könyvnyomtató volt; a fiú apjának nyomdáján nagy vagyont 
szerzett, az ugyancsak apjától örökölt műgyüjteményből pedig kifej
lesztette a „Schönfeldsches Museum"-ot. Ezt 1799-ben Bécsbe helyezte 
át; maga is Bécsbe költözött; a császárvárosban nyomdát és könyv
kereskedést nyitott. Számos munkái között a gazdasági vonatkozá
súak figyelemreméltók, így egy „Oekonomisches ABC-Buch" (Wien, 
1792) és a „Neues Lehrbuch der Industrie und Spéculation für 
Künstler und Handwerker" (Wien, 1792). Az utóbbinak a címe külö
nösen gondolkodóba ejt, hiszen a Magyar Újság néhány cikkénél 
jelzi, hogy a benne foglalt hírt ,,a' Prágai (der Industrie und Spé
culation) Újság" nyomán közli. Megállapítandó volna, vájjon SCHÖN
FELD nem adott-e ki már Prágában ilyen című újságot. Tény, hogy 
1793-ban — három évvel a Magyar Újság indulása előtt — Prágá
ban megjelent egy „Politisches Handlungs- und Industrie-Jour
nal"} A Magyar Újság egyik fametszetének aláírásából pedig ki
derül, hogy az Prágában készült. Tehát egy már előzőleg, vagy egy-
időben megjelent németnyelvű és Prágában megjelent újság képeit 
és cikkeit kívánhatta SCHÖNFELD magyar nyelven is megjelentetni. 
Hogy Magyarországon gazdasági lapra szükség van és hogy annak 
szépszámú olvasót is lehetne gyűjteni, az köztudomású lehetett. Külön
ben SÁNDOR ISTVÁN Magyar Könyvesházában — mint már SZILY 
közölte4 — a Magyar Újságnak egy elődjéről is tud, amely 1783-ban 
„Királyi Magyar Újság a Földművelésről" címen Pozsonyban jelent 

2 SZINNEYI: Magyar írók. X. 890. 
s ERNST VICTOR ZENKER: Geschichte der Journalistik in Österreich 

Wien, 1900. 11. 1. 
* MKSzle, i. h. 
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Tolna meg. De ennek a gazdasági újságnak ezidőszerint éppúgy 
nyoma veszett, mint egy állítólag már 1778-ban ugyancsak Pozsony
ban élt „Ungrische Agrikultur Zeitung"'-nak.5 A gazdasági szaklap 
gondolata a XVIII . század végén más példákból kitűnőleg is időszerű 
volt.8 A gazdasági ismeretek terjesztésére a hivatalos körök is súlyt 
helyeztek s céljuk elérésére a sajtót is igénybevették. A Wiener Zei
tung például 1796. január 16-i számában felsőbb utasításra közöl 
cikket a „robinia pseudo-acaciáról", amelynek elterjesztéíét kívána
tosnak tartja a birodalom minden tartományában. A cikket a Magyar 
Újság 10—11. száma magyarul is hozza. 

Éppen ez a cikk jelenti a fordulópontot a Magyar Újság életében. 
Mert a szerencsétlen fordítás akácfa helyett, „amerikai kökény-fáról" 
beszél. A Magyar Újság közönsége rá is olvassa a hibát a magyarul 
rosszul tudó szerkesztőre,7 valamint azt is, hogy az „amerikai kökény
fát" ugyan nem, de az akácot Debrecen vidékén is jól ismerik. Hogy 
ez a hiba, vagy más volt-e a közvetlen oka, nem tudjuk, de tény, hogy 
PETHE FERENC azért kerül SCHÖNFELD gazdasági lapjának élére, mert 
végre olyan embert kívánnak az olvasók, aki igazán tud magyarul.8 

Ettől kezdve azután a régi magyar gazdasági újság tartalmában és 
szellemében is teljesen függetlenné válik osztrák és cseh elődjeitől. 
Jogos önérzettel írja PETHE a folyóirat augusztus í-i számában: ,,a' 
mely hasznos dolgokat mi e' Gazdaságot Tzélzó Ujság-levelünk-
ben hétről-hétre bészerkeztetünk, annak nagyobb és hasznosabb része 
egyenesen a' mi tapasztalásunkból, 's tulajdon vizsgálódó agy-velőnk
ből foly, és soha az semmi nyelven nem volt közönségessé téve sem 
könyvben, sem Heti vagy Hónapi Újság-Levelekben." 

De ne legyünk igazságtalanok első gazdasági folyóiratunk bécsi 
kiadójával szemben sem. SCHÖNFELD — vagy ismeretlen nevű szer
kesztője — a lap legelső számában, beköszöntőjében hangoztatja, 
hogy Magyar Űjság'j&val többek közt az is a célja, hogy a magyar 
nyelvet terjessze. Ne csak Magyar- és Erdélyországban tudjon min
denki magyarul, hanem a határos német tartományokban is terjedjen 
a magyar nyelv, hogy ezáltal megélénküljön a kereskedés.9 A XVIII . 
század német szerzőinek ezt az álláspontját, amely a magyar nyelvet 

8 BALLUS: Pressburg und seine Umgebungen. Pozsony, 1823. 
6 V. ö. TR. Z. Ki látta az Ungrische ökonomische Zeitung*ot? MKSzle, 

I9i9- 3 1 2 ' 1- — KOSA JÁNOS: Ungarische Oekonomische Zeitung — a leg
régibb magyar gazdasági szaklap. MKSzle, 1941. 390—392. 1. 

7 1796. 33- sz-
8 L. a fentebb idézett „Hír-adást". V. ö. még DEZSÉNYI BÉLA: Leg

régibb gazdaságpolitikai folyóiratunk. Kárpátmedence, 1941. 508—515. I. 
• Magyar Újság, 1796. jan. 1. 
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a némettel még teljesen egyenjogúnak és — a kereskedelem, az 
anyagi és szellemi értékek kölcsönös forgalma érdekében — német 
nyelvterületen is terjeszteni érdemesnek tartja, a Magyar Újság korá
tól kezdve egyre ritkábban találjuk meg. D. B. 

Könyvkiadásunk a múl t század elején. Valahányszor a szak
irodalom a XIX. század könyvkiadási viszonyait vizsgálta, a túl 
szigorú cenzúrában látta az írói munkának, az irodalom terjesztésé
nek, a könyvkereskedelem fellendülésének legnagyobb gátját.1 

Tagadhatatlan, hogy METTERNICH, a Szent-Szövetség élén álló 
osztrák kancellár teljes erejével igyekezett az államfelfogásával és 
gyakorlati politikájával ellenkező eszmék terjedését a hatalma alá 
eső területeken megakadályozni s rendőrminiszterével, SEDLNITZKYVCI 
foganatosított óvintézkedései nagyon megnehezítették a szellemi élet 
kibontakozását. Köztudomású mindamellett, hogy az egymástkövető 
szigorúbbnál-szigorúbb rendeletek ellenére, minél távolabb volt az író, 
könyvkiadó, a nyomda a bécsi központi cenzúrahivataloktól, annál 
inkább kijátszhatta azokat, annál enyhébb, annál felületesebb végre
hajtó közegekre talált. így volt ez nálunk is, sőt a szabadabb cenzú
rát még rendeletileg is alátámasztották 1813. március 24-én. 

FERENC császár ugyanis 1792. május 12-én elrendelte, hogy a 
magyar nemzetre és annak jogaira vonatkozó munkák kizárólag a 
magyar udvari kancellária tudtával és beleegyezésével nyomathatók. 
Maguk a vármegyék kérték ezt a rendelkezést a császártól, hogy 
ilyen úton-módon kerülhessék el a magyar alkotmányt és a nemesség 
kiváltságait támadó sajtótermékeket. Húsz esztendő sem telt bele, 
Bécs, de vele együtt hazánk is egyformán érezte e rendelet tarthatat
lanságát s 1810. május 26-án a bécsi központi cenzúrahivatalhoz ér
kezett felterjesztés sürgeti cenzuraszabályaink sürgős reformját. Több 
szempontból: hiányzik nálunk az állandó könyvvizsgáló hivatal 
(Bücher-Revisions-Amt) s ennek következtében a könyveket az egyes 
könyvkereskedők boltjában vizsgálják át, mely igen sok visszaélés 
forrása, minthogy a könyveknek rendszerint csak egy hányadát mu
tatják be a furfangos könyvkereskedők a felülvizsgálóknak. — A kéz
iratok revíziója is szabálytalan; egyházi férfiak gyakorolják leg
inkább és így csak a vallásos tartalmú iratokra terjed ki figyelmük és 

1 WERTHEIMER EDE: Ausztria és Magyarország a XIX. század első 
évtizedeiben. Budapest, 1892. — JOH. GOLDFRIEDRICH : Geschichte des deut
schen Buchhandels. Leipzig, 1909. — KARL GLOSSY: Literarische Geheim
berichte aus dem Vormärz 1833—1847. Wien, 1913. Jahrb. der Grillparzer-
gesellschaft. XXL, VIII. 1. — FRIEDRICH SCHULZE: Der deutsche Buchhan
del und die geistigen Strömungen der letzten hundert Jahre. Leipzig, 192 j . 
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szigorúk. — Nem kevésbbé tarthatatlan a magyar udvari kancellária 
magatartása, mely a Magyarországra vonatkozó munkák nyomását 
nem engedélyezi s ezzel az országnak a külfölddel való megismerte
tését is lehetetlenné teszi. 

A császár elfogadta e bajok orvoslására történt javaslatokat s 
1810. szeptember 14-én hazánkban a sajtó, különösen pedig az or
szágra vonatkozó munkák közlése terén a szabadságot kiterjesztette. 
Rendelkezését sok fellebbezés és kérelmezés követte, a császár azon
ban nem tért el határozatától s 1813. március 24-én végérvényesen 
életbeléptette.2 

Ennek az enyhébb cenzurarendelkezésnek köszönhető, hogy 
könyvkiadásunk — a viszonyokhoz mérten — meglehetősen fellen
dült. A hazai írókon kívül, Ausztria, Németország vezető írói egyé
niségei is felkeresik kiadóinkat, hogy a hazájukban tiltott műveiket 
megjelentethessék.3 

Évi könyvtermésünk ettől kezdve valóban emelkedik, hiszen az 
enyhébb cenzúra az állameszmébe, közerkölcsbe nem ütköző műveket 
akadálytalanul ellátja „Imprimatur"-ral, sőt még a politikai tartal
múak is, kisebb-nagyobb „húzások" árán megjelenhetnek. Főleg pesti 
és pozsonyi nyomdáinkban nincs szó munkahiányról; az öt pesti és 
budai nyomdában egymást követik a megrendelések. A Magyar Tudós 
Társaság is „odanyilatkozik, hogy a budapesti sajtók megszaporo
dása nemcsak hasznos a literatúra fő tényezőire, az írókra és kiadókra, 
hanem egy naponként kínosan érzett, valóságos szükség".* Annak 
ellenére, hogy az egyre nagyobb lendülettel dolgozó író, a közönség
nek évről-évre növekvő irodalmi beavatottsága, érdeklődése még szá
mos pesti nyomdavállalatnak biztosíthatta volna megélhetését, sőt 
megvagyonosodását, az üzemben lévő kartársakon erőt vesz a 
kenyérféltés, valóságos versengést folytatnak privilégiumuk megvédé
séért és még a legravaszabb furfangtól sem riadnak vissza: a lapok 
hasábjain eladásra kínálják „heverő sajtóikat a szakadatlani typográ-
phiai munkásság hiányában" vidéki szaktársaiknak. így akarják félre
vezetni és elrettenteni őket az esetleg tervbevett pesti letelepedéstől.5 

ä WERTHEIMER EDE: A magyarországi cenzúra történetéhez. Századok, 
1898. 294. 1. 

8 SZEMZŐ PIROSKA: Német írók és pesti kiadók a XIX. században 
(1812—1878), Budapest, 1931. 

* FiRTiNGER KÁROLY: ötven esztendő a magyarországi könyvnyomta
tás közelmúltjából. Budapest, 1900. 80—82. 1. 

5 DEZSÉNYI BÉLA: írók, szerkesztők, kiadók és nyomdák viszonya 
1845-ben. MKSzle, 1940. 2. sz. 172—175. 1. 
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A nyomda- és kiadóvállalatok ebben az időben nem elégedtek 
meg egyedül e tisztességtelen versennyel; monopolizált jövedelmüket 
a munkadíj határtalan emelésével is fokozták s csak abban az esetben 
álltak el követelésüktől, ha bizonyosra vehették, hogy a megrendelő 
— szerkesztő, vagy író — a könnyebb fizetési feltételek miatt, másik 
vállalattal készítteti el a munkát. Ez azonban csak a legritkább eset
ben fordult elő, mert a nyomdák e téren „rendkívül szolidárisak" 
voltak s nem engedtek a megszabott árakból. A megszorult szerkesztő
nek, írónak még egy megoldás állhatott rendelkezésére: a vidék, vagy 
a külföld. 

A vidéki nyomda akkor még nem eléggé fejlett tipográfiai tel
jesítményei miatt nemigen jöhetett számításba; a külföld hasonló
képen, hiszen — mint már fentebb említettük — a cenzúra miatt még 
inkább bennünket kerestek meg az irodalom és a politika emberei. 

íróink felháborodva küzdenek a nyereséghajhászó kiadókkal és 
nyomdákkal s a sajtó, minden korok közvéleményének hűséges kifeje
zője, melléjük szegődik. Üjságaink szüntelenül támadják őket és hasá
bokramenő rovatokban követelik az illetékes hatóságok beavat
kozását. 

„Minél gazdagabb valaki, annál könnyebben gyakorol egyed-
árússágot, összevesz minden mezejébe vágó cikket s árulja, ahogy neki 
tetszik" — olvassuk a Világ 1841. márc. 13-án közreadott példányá
ban. „Hisz a nyerészkedés egész fortélya (melyet én kereskedésnek 
restelek is nevezni) nem egyéb, mint amennyire lehet mellőzni bevá
sárlás idején a versenytársakat s eladás idején is concurrentia nélkül 
á l l n i . . . Nagy kérdés az, nincs-e a literatűra mezején egyedárusság? 
Sajtónk több van Budapesten is, más városokban is, mindamellett igen 
érezzük az egyetemi sajtónak Budán lételét, melynek ha fele Pestre 
jőne, meg vagyunk győződve, üdvös concurrentiát fogna szülni. 
Gyorssajtóink szaporodnak, de az író pénzbeli nyereséget nem lát 
általa: a könyvkiadás oly irtóztató drága, mint azelőtt vala. Semmi 
nem valóbb mint az, hogy legjótékonyabban gyakorolná jogát a kor
mány, ha még egy pár sajtószabadalmat adna literatúrával pezsgő 
városunkban. Literátor szabadon lehet akárki, írhat, ami neki tetszik, 
s nyomtathat mindent, mit a censura megenged: de kérdem, minő 
kilátás van nyereségre? . . . " 

E névtelen cikk szerzője (írását csupán „V."-vel jelzi) „tapasz-
talásbul" tovább is folytatja panaszait: az író csak abban az esetben 
győzné művei előállításának költségét fedezni, ha heverő tőkéje lenne, 
mert hogyan „konkurrálhasson az Académiával, mely ajándékpénzen 
nyomtat, könyvkereskedőkkel, kik a kamatokat maguk rakják zsebbe 
s maguk kiadásaira vannak főfigyelemmel, míg az író kiadásait mel-
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lőzik s mégis minden száz forintjábul huszonötöt (talán éppen a nye-
reségi részt) eltesznek; vagy e könyvnyomtatókkal, kik egyszersmind 
kiadók és mindnyája kereskedő is egy személyben, tehát hármas hasz
not nevez magáénak? Mindezek az egyedáruskodások megnehezítik a 
magános író pályáját . . ." 

KOVACSÓCZY MIHÁLY és STÁNCSICS MIHÁLY lapja, a Közlemé
nyek az Élet és Tudományok Köréből, majdnem teljes egészében át
veszi az idézett cikket s hogy a közönségnek fogalma legyen az írói 
jövedelemről, még egy „esetet szolgáltat világosításul: X úr esztendeig 
dolgozott egy munkán. Elkészítvén azt, megalkuszik a könyvnyom
tatóval, ivéért (ötszáz példányban) fizet 15 ezüst forintot. A munka 
10 ívre terjedt, tehát a nyomtatás 150 forintba került. A könyvkötő
nek fizetett (példányát 3 kr. számítva) 25 ezüst forintot. Négy hir
detésért négy külön hírlapban (egyik hírlapban 6 p. ft., másikban j 
p. ft., harmadikban szinte $ p. ft.; a negyedikben csak 3 p. ft.) 19 
pengő forintot; e hirdetést négy vásári alkalomkor ismételte, ez tett 
36 ezüst forintot. Az eddigi kiadás összesen 211 p. forint; esztendő 
alatt elkelt a munkából 250 példány; egy-egy ára volt 48 kr. tehát x 
250 példány ára összesen 200 ezüst forint. Ebből egy negyedrészt a 
könyvárus levont azért, hogy boltjában volt; és így az író most kapott 
150 ezüst forintot évi munkájáért, azaz 61 ezüst forintot vesztett, s e 
veszteségből kellett volna két egész esztendeig élnie. Irígylésreméltó 
sors!" — teszi még hozzá.8 

Lehet, hogy a Közlemények által szemléltetett „eset" nem ment 
minden túlzástól s a cikkíró tollát a „kiszolgáltatott írók" sanyarú 
helyzete faragta ilyen élesre; de az egykorú lapokban folytatott szem
lénk meggyőzött bennünket a cikkben rejlő igazságról: a XIX. század 
elején az irodalom semmi esetre sem jelentett megélhetési forrást, csu
pán erkölcsi sikert. íróink legtöbbször „biztos jövedelmű polgári állá
sok" birtokában csak „hódoltak írói elhivatottságuknak", vagy azért 
írtak, hogy irodalmi, nemzeti, politikai eszméiket terjeszthessék, 
A könyvkiadók viszont csupán „nyereségre dolgoztak", üzletet láttak 
vállalkozásaikban, kalmárszellemük még nem értette meg azt a fen
séges hivatást, amit a magyar szellem termékeinek a képviselete jelent. 

Még a század második felében is, mikor az írók és kiadók vi
szonyát már szerződések szabályozzák, író és kiadó egymás biztosí
tására jogviszonyba lépnek, még mindig napirenden vannak — a leg
nagyobb kiadóvállalatoknál is — a „kibúvásra" alkalmas szerző
dések. 

Gondoljunk például ARANY JÁNOS- és HECKENAST GuszTÁvra. 

• Id. lap, 1841. 44. sz. 
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ARANY ugyanis 1853. július 25-én eladta Toldi első részét, 1854. 
április 18-án Toldi estéjét HECKENASTnak azzal, hogy mindegyiket 
kétféle, dísz- és népszerű kiadásban jelenteti meg. Míg a kiadás el nem 
fogy, ARANYnak nincsen joga Toldit külön kiadni, három év múlva 
azonban összegyűjtött munkái keretében kiadhatja. — HECKFNAST 
még 1853- és 1854-ben megjelenteti mindkettőből a díszkiadást, a 
népies kiadásról azonban hallgat. ARANY sem sürgeti, ö t év múlva 
azután elszánja magát a népkiadásra s el is küldi a költőnek a korrek
túrákat. ARANYt a kiadó fortély ossága végtelenül elkeseríti: „Akkor e 
szerződés nekem jónak tetszett" — panaszolja CSENGKRY ANTALIIOZ 
írt, segítségért folyamodó levelében — „mert bona fide azt véltem, 
hogy a kétféle kiadás nem lesz két kiadás, hanem nyomban fog egy
másra következni. Most látom a kibúvó ajtókat benne s ilyen kettő 
is van. 

1. Óvatosan kerülte a fogalmazó a kiadás, különösen a nép-_ 
szerű kiadás megjelenését időhöz szabni. Ezért még tíz évig is elhúz
hatta volna a Volks-Ausgabet egy kis malitiával. Ebből foly 

2. Hogy a három év, miután műveimmel csak némileg is ren-
delkezhetem, az akármely későn megjelenő népkiadástul számíttatik. 
Tehát így eladtam a Toldiakat 600 és 8co forintért Heckenastnak 
örök-időkre, mert mindegy. Most kiadja néhány ezer példányban, 
hogy eléglegyen a késő utókornak is!"7 

CSENGERY DEÁK FERENceel is megvitatta az ARANY—HECKENAST-
ügyet; mindketten peres utat tanácsoltak ARANYnak. Már akadtak 
•ügyvédek is, akik hajlandók voltak ingyen szolgálni az „irodalom 
ügyét", de HECKENAST 200—200 forinttal megpótolta a szerződésben 
foglalt összeget és a békeszerető költő elfogadta, mondván: „ez leg
kevesebb rossz vért csinál." 

A XIX. század utolsó évtizedeiben — kisebb szerződésszegések
től eltekintve — mindjobban kialakul az író és a kiadó jogi viszonya, 
az író mindnagyobb védelemben részesül és éppen ez magyarázza és 
teszi lehetővé, hogy íróink, ha jól-rosszul is, de kezdenek „megélni" 
munkáikból. 

A századeleji íróink „keserves helyzetének okát" tehát nem he
lyes egyedül a cenzúraviszonyokban keresnünk. SZEMZŐ PIROSKA. 

Olvasó-egylet Budán száz év előtt. Néhány évvel ezelőtt 
ezeken a hasábokon közölte SZEMZŐ PIROSKA úttörő cikkét első köl-
csönkönyvtárainkról, majd ugyancsak SZEMZŐ számolt be ugyanitt 
egy erdélyi egyesületi könyvtárról. (A magyar kölcsönkönyvtárak 

7 ARANY JÁNOS levelezése íróbarátaival. Budapest, 1889. II. köt. 285., 
286. és 287. levél. 

Magyar Könyvszemle 1943. III . füzet. 20 
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kezdetei. MKSzle 1939. 165—175. 1. — A kolozsvári jóasszony súgok 
könyvtara száz esztendővel ezelőtt. MKSzle 1940. 171—172. 1.) Az 
olvasás megkönnyítésére, a drága könyv hozzáférhetővé tételére egy 
harmadik, minden megelőzőnél eredetibb megoldást valósított meg á 
Budai Olvasó Egylet, amleyről a Jelenkor 1846. december 17-én meg
jelent 100. számában közöl tudósítást. (607. 1.) Az egylet HOICSY 
MIKSA indítványára és eszméje szerint 1843. október i-én alakult. 
Olvasóközönségét illetőleg sem a rang, sem a mód tekintetében nem 
támasztott magas követelményeket: tagja lehetett „rang- és nem
különbség nélkül mindaz, ki a* társaság bizalmát bírta", a tagsági díj 
pedig mindössze 20 p. krajcár volt; ezért élvezhették a belépettek Ü. 
hazai és külföldi irodalom „nemesb terményeit". Az egylet otthont 
olvasásra kölcsönözte ki a könyveket „arány szerint szabott időre" és 
a szabott időn túl visszatartott könyvtől mérsékelt bírságot szedett. 

De az egylet anyagi megalapozása és szervezése érdemel különös 
figyelmet. Könyvek beszerzésére és szétosztására alakult „fogyasztási 
szövetkezet"-féle elgondolásra vall, hogy az egylet három évre ala
kult „akép, hogy a 3 év elteltével a' könyvek 's bútorok a' tagok 
mint tulajdonosaik között voltak felosztandók; de mivel ez gyako-
rolhatatlannak tapasztaltatott, a' könyvek a' tagok között árverésre 
bocsáttatván, az abbul bekerült pénzen a' tagok befizetett díjaikhoz 
képest osztoztak 's lőn a következés, hogy ámbár a' kezelési költség, 
könyvkötési bér, könyvtárnok és szolgafizetés, könyvtári szállásbér 
'st. ef. nem csekély összeget tettek, mégis minden tag befizetett díjai
nak 2/3-dát visszanyerte — tehát 3 évig 4 p. fton a legválogatot
tabb munkákat olvasta és azon kívül egy egylet tagja is lévén, tanács
kozási 's más tisztes jogokban részesült, egy szóval a* művelődésre 
kívántatható legszebb tért vásárolta meg magának." 

íme: az olvasókör a könyvtár és a régi „spóregyletek" elő
nyeit egyesíti. Nem kétséges, hogy ez az eszme csak budai polgárok 
agyából pattanhatott k i . . . 

Az első három évben a tagok száma 150 volt; a könyvek szá
máról azonban nincs adatunk és így az intézmény teljes szociá
lis és gazdasági jelentőségét nem mérhetjük fel. De tény, hogy 
a szociális és gazdasági szempontot a Jelenkor cikkírója is szem 
előtt tartotta, amikor olvasóinak az egylet működéséről beszá
molt. Ezért részesíti erős bírálatban az 1846-ban újjáalakuló egy
let szabályzatát, amely már nem mondja ki a három év utáni 
kötelező feloszlatást, hanem a tagok kétharmad részének hatá
rozatától teszi azt függővé. Pedig az előbbi megoldás — a vagyont 
idővel a tagok között szétosztó „takarékegylet" mintájára — éppen 
a vagyontalan tagok érdekét szolgálja és számukra jelent vonzó erőt. 
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Márpedig a vagyonosak tarthatnak saját könyvtárt is, tehát a 
vagyontalanokat kell előnyben részesíteni. 

Persze, a három-három évenkint összegyűjtött könyvtár elkótya
vetyélése nehezen egyeztethető össze a könyvekbe zárt kultúrjavak iránti 
tisztelettel. „Az ember szíve fáj — mondja a Jelenkor cikkírója —* 
ha egy szép könyvtárt pár nap alatt megürülve lát, de ne legyünk 
szűkelvűek 's gondoljuk meg, hogy a' könyvek nem török romboló 
körmei, hanem azt anyai szeretettel ölelő kezek, előbbi olvasóik kezei 
közé jutván, a' könyvtár dohos szögleteiben talán történt heverésből 
a' tágas világba széthordatva szép rendeltetésük új apostolkodás 
leend." 

De nemcsak a hároméves határidő feltételessé válása kelt aggo
dalmat a Jelenkor gyakorlatias érzékű cikkírójában, hanem az a 
rebesgetett hír is, hogy az újjáalakult egylet a tagok felvételénél „ava-
kodandóbb" kíván lenni és abba holmi mesterembereket és keres
kedő-legényeket nem óhajt bebocsátani. „Azt, hogy önök a' budaiak 
rovására budai olvasóegyletet alakítván, abból aztán a' budai polgáy 
rokka leendő becsületes kereskedő és mesterlegényeket kizárni készül-, 
nek, rosszalás nélkül nem hagyhatni." 

A „budai" érdekeket hevesen védelmező cikkíróban lehetetlen 
nem felismerni a széles néprétegek művelésére törő tudatos könyvtár
politikus ősét. Egészségesen anyagias és gyakorlati gondolkodását 
ideális célok szolgálatába állítva akarja kijelölni az egyesületek 
könyvterjesztő hivatását: „Tegyük félre a' magyar üres nagylelkűsé
get és az anyagi önérdeknek nyújtsunk egyesületinkben eledelt, akkor 
buzgalmunk nem lesz szalma lángú s egyesületink nem elfojtó füstöt, 
hanem tápláló gyümölcsöt termendnek." DEZSÉNYI BÉLA. 

Még valami a vidéki kaszinók könyvtárairól . A MKSzle 
1943. évi első számában JALSOVICZKY KÁROLY tollából egy megelőző 
rövidebb közlésünkkel kapcsolatban magvas cikk jelent meg.x Az ál
talunk idézett egyik régi forrással ellentétben — amelynek a kaszinók 
rovására elfoglalt általánosítva rosszaló álláspontját magunk is kétel
kedéssel fogadtuk — JALSOVICZKY a nagykőrösi „Közönséges Olvasó 
Társaság" és a „Nagykőrösi Kaszinó" példájával igazolja, hogy ezek a 
vidéki társaskörök a könyv- és hírlapkiadás tekintetében mind az 
általunk idézett forráscikk megjelenése idején, mind későbbi fenn
állásuk alatt inkább serkentőleg, mint kártékonyán hatottak. Idézett 
forráscikkünk általánosságban tartott kifogásaival szemben JALSO-

1 Használtak-e a kaszinók a könyv- és hírlapkiadásnak? MKSzle, 1943-
78—83. 1. — V. ö. MKSzle, 1942. 423—426 1. 

3 0 * 
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VICZKV KÁROLY konkrét példán mutatta be a vidéki városi kaszinó 
kulturális szervező munkájának lehetőségeit és teljesítményeit. 

H a az alábbiakban ismét visszatérünk a kérdésre és egy másik 
szerzőnek ismét elítélő véleményét közöljük a vidéki társaskörök 
könyvgyűjtő politikájáról, ezzel csak az adatgyűjtés teljesebbé tételét 
kívánjuk szolgálni, nem pedig valamely végső következtetést levonni 
oly kérdésben, amely szélesebbkörü tanulmányozást is megérdemelne. 

A Veszprém című hírlap 1883. évi 3. számába SZOMAHÁZY IST
VÁN: „A Casinók könyvtárairól" írt cikket. A veszprémi polgári tár
saskör példáján véli bemutathatni azokat a mulasztásokat, amelyek 
— szerinte — a vidéki társasköröket terhelik. „A veszprémi polgári 
társaskör bibliothekájában — írja SZOMAHÁZY — nincs meg Arany 
János sem. Hiányzik a Katona József Bánk bánja, az újabb magyar 
költői irodalomról pláne szó sincs. No de ez ellen azt a könnyen meg
cáfolható kifogást lehet tenni: hogy ha meg is volna, kevés akadna, 
aki elolvasná. Ámde a regény és beszélyirodalom is, melyet a kis
városi közönség leginkább fogyaszt, nagyon szánandó módon van 
képviselve. Jókai és Jósika megvan. Igaz. De hol lehet megtalálni Tol
nait, Mikszáthot, Ábrányi Kornélt, Peteleit, Gyulai Pált, Vadnai Ká
rolyt, Vértesi Arnoldot s e műfajnak sok egyéb jelesét?" — De a kül
földi irodalom is csak rosszul fordított ponyvaművekkel van kép
viselve. „Hol vannak Thackeray, Daudet és a többi jelesen fordított 
elbeszélései?" 

Még gyarlóbb a helyzet, SZOMAHÁZY szerint, a folyóiratok tekin
tetében. Hírlapokat még csak járat a kaszinó, de „hol van a Századok, 
a Történelmi Tár, a Magyar Történelmi Társaság két jeles közlönye, 
amelynek előfizetési ára oly csekélység . . . Hol vannak a Kisfaludy-
Társaság kiadványai, amelyek között annyi, kitűnő kritikával meg
választott hazai és külföldi munka található?" 

A hiányok megállapítása után szerzőnk felveti a kérdést: miért 
van ez így? Az első kifogás rendesen az szokott lenni, hogy pénz 
nincs. De ez — szerinte — nem helytálló, mert a veszprémi társas
körnek 150-nél rendszerint több tagja van. Ezek mindegyike 4 forint 
évi tagdíjat fizet. Hatszáz forintból pedig lehetne irodalomra is ál
dozni valamit. Azután ezenkívül rendezhetne a társaság könyvtára 
gyarapításának céljára táncvigalmakat, műsoros estélyeket. Nem is a 
pénzügyi kérdés az igazi baj. „Ha egy bizonyos összeget rá is szán
nak a könyvek vásárlására: azt ahhoz nem értő emberek belátására 
bízzák, akik nem a qualitást, hanem a quantitást tekintik irányadóul. 
S ezek persze, hogy mindenféle pony vamunkat összevásárolnak, csak 
a könyvek száma minél több legyen. Valósággal megcsodálják azt a 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 299 

hirdetést, amely háromszázötven kötet regényt hirdet hetvenöt 
forintért." 

SZOMAHÁZY talán maga sem veszi észre, hogy utolsó mondatával 
a kaszinók ellen intézett vádat, legalább is részben, a könyvkiadókra 
hárítja vissza. Könnyű fajsúlyú munkákból összeállított hangzatos 
című sorozatok reklámjai között hogyan találja meg a vidéki közön
ség az értékest s hogyan küszöbölje ki a selejtes nyomdatermékeket? 
Itt érintjük talán a kérdésnek még ma is időszerű oldalát, azt, hogy 
a vidéki művelt közönség olvasmányai terén alig támaszkodhat biz
tos vezérfonálra. Népkönyvtáraink egyre örvendetesebben fejlődnek; 
fejlődésüket elősegíti az is, hogy komoly értékű írók és költők nép
szerű munkái, meg könnyen érthető ismeretterjesztő művek olcsó, 
filléres kiadásai újabban egyre-másra jelennek meg. Ezekből akár a 
falusi és városi napszámos és gyári munkás is gyűjthet magának 
könyvtárt és még a népkönyvtárra sincs rászorulva, amely pedig 
kultuszkormányzatunk megértő gondoskodásából ma már a tanyai 
központokban is rendelkezésére áll a maga néhányszáz kötetével. — 
De a vidéki vezetőréteg, az ú. n. „középosztály" ki van téve a csil
logó köntösű és idegen szellemű „bestsellerek" csábításának. Könnyen 
érthető, ha az ilyenek a vidéki társaskörök könyvtáraiba is behatol
nak és kiszorítják az igazi művelődési értéket jelentő szépirodalmat, 
valamint a könnyen érthető tudományos összefoglalásokat, rendszere
zéseket. A „magyar művelődés szempontjából nagyjelentőségű, olcsó 
és népszerű, de mindenkor a legmagasabb irodalmi és tudományos 
színvonalú sorozatok" kihalására e folyóirat már egyízben felhívta a 
figyelmet.2 Ezek a nagy példányszámban nyomott, könnyen és arány
lag olcsón hozzáférhető sorozatok — mint az Olcsó Könyvtár és a 
Magyar Könyvtár — évtizedeken át eredményesen szolgálták a ma
gyar közönség művelődési igényeit. Adtak szépirodalmat, történelmet, 
bölcseletet, esztétikát, az általános műveltséghez, a szellemi életben 
való tájékozódáshoz szükséges ismereteket. 

A vidéki társadalom vezetőinek ilyen természetű művekkel való 
ellátása komoly és eddig kielégítően meg nem oldott könyvtárpoliti
kai és könyvkiadáspolitikai probléma. Talán csak nagyobb vidéki 
gócpontjaink városi könyvtárai jelentenek e téren többé-kevésbbé 
tökéletes megoldást. De kisebb kultúrközpontok kialakítására is szük
ség volna. E téren a kaszinók tevékenysége igen nagy horderejű és 
még nagyobb horderejűvé válhat, amint ezt a JALSOVICZKY által be
hatóan ismertetett nagykőrösi példa örvendetesen mutatja. Tudomá
sunk szerint éppen egyes vidéki törvényhatóságaink részéről az olcsó 
ismeretterjesztő sorozatok felújítása iránt is nemrég történt kezdemé-

s Sorozatok elvirágzása. Irta: TB. Z. MKSzle, 1940. 443. i 
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nyezés. Népművelésünk egyre érezhetőbbé váló eredményei után a 
vidéki vezetőréteg művelődési problémái is megérdemlik, hogy be
hatóbban foglalkozzunk velük. Hiszen ennek a rétegnek feladata, 
hogy saját színvonalára emelje fel az egész népközösség műveltségét. 
Példája, eredményei öntudatlanul is hatnak azokra, akik tőle várják 
a kezdeményezést. Munkájában joggal számít hozzáértő támogatásra. 

DEZSÉNYI BÉLA. 



ISMERTETÉSEK, 

B. I. Zdançvics: Provinciale Romanum. Unbekannter Druck 
von Johannes Gutenberg. Zur 500-jährigen Erfindung der Buch
druckerkunst. Kiew., Verlag der Akademie der Wissenschaften der 
ukrainischen SSR. 1941. 58 + XXII 1. 

Az Ukrán Tudományos Akadémia a könyvnyomtatás feltalálá
sának 500-ik évfordulóját reprezentatív kötettel szándékozott meg
ünnepelni, mely egyben az egész szovjet tudomány értékének és 
színvonalának dokumentációja legyen a nyugat felé. Ez alkalommal 
adták ki ZDANEVICS, az Akadémia könyvtára ősnyomtatvány-osz-> 
tálya vezetőjének tanulmányát, az általa felfedezett GUTENBERG-
nyomtatvány facsimile másolatával. E díszes kiadvány már az orosz 
hadjárat megindulása után látott napvilágot. 

ZDANEVICS az ukrán tudományos életnek egyik érdekes alakja. 
Moszkvában végzett, még a cári időkben, mint a Lazarewsky Institut 
növendéke, ahol a keleti nyelvekben nyert alapos kiképzést. Mint a 
kievi könyvtár tisztviselője kezdett ősnyomtatványokkal foglalkozni 
s ' ítt az utolsó húsz év alatt önképzéssel — megtanulta a nyugati 
nyelveket — a szovjet egyik legkiválóbb ősnyomtatványkutatójává 
küzdötte fel magát. Az ősnyomtatványtár élére kerülve, a hatalmas 
anyag felkutatására «és rendezésére, tudományos feldolgozására vállal
kozott. A könyvtár birtokában levő töredékes anyag teljes feltárása 
érdekében vizsgálat alá vette a régi kötéseket. Az ősnyomtatványok 
egy részének felfedezése a makulatúrakutatásnak köszönhető és a 
paleográfia is sokat köszönhet ezeknek a vizsgálódásoknak. ZDANE
VICS munkája is eredményes volt: mindjárt kezdetben felfedezte egy 
XV. századi német konvolutumban a legrégibb, jelenleg Kievben 
található latin kéziratot, előtétlapként beragasztva, egy karoling 
minuszkulumokban írt IX—X. századi missale-töredéket, régi hang
jegyek (neumák) mintáival. 

Egy másik mű, melynek bekötőtáblája szintén ilyen „műtéti" 
kezelés nélkül napvilágra hozható kincseket rejtegetett, a Parisban, 
valószínűleg a XVI. század elején bekötött „Fardelet des Temps" 
(Fasciculus temporum), WERNER ROLENWINCK népszerű krónikájának 
francia fordítása volt. (Genf 1495. H A I N 6943.) A puha, bőrrel 
bevont táblák belülről összeenyvezett nyomtatott lapokat tartalmaz-
taki melyek az enyv rossz minősége miatt könnyen szétvehetők vol-
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tak. A vizsgálat megint eredményes volt, a lapokban ZDANEVICS a 
párisi BONHOMME nyomdában megjelent több ősnyomtatvány töredékét 
fedezte fel: így PETER DE CRESCENTIIS Liber ruralíum commodoru-
mának francia fordításából négy lapot (i486, H A I N 5836), továbbá 
négy lapot a Roman de Troyes verses francia fordításából (köztük 
egy a szöveg kezdetével és egy metszettel; H A I N 11160?), az 1479-
ben megjelent Breviárium Parisiense négy ívét, egy ismeretlen, a szak
irodalom által nem említett liturgikus könyv nyolc ívét, és végül egy 
francia kurziv írással írt vallásos-filozófiai tartalmú latin kézirat két 
lapját 1451-ből. Az így felszínre hozott ősnyomtatványok töredékei 
az egyik legkorábbi párisi nyomda kevésbbé ismert történetére vonat
kozólag értékes anyagot nyújtanak. 

Legtöbb esetben természetesen nem volt ilyen egyszerű a makula
túra kiemelése. ZDANEVICS erre a kényes munkára kieszközölte külön 
specialista igénybevételét. Ilyen módon egy XVI. századi bekötőtáb
lából a kölni id. KOELHOFF JÁNOS nyomdájának egy a XV. század 
nyolcvanas éveiben megjelent munkájának, a Formularius procuratorum 
Curiae Romanaenak ( H A I N 7291) 40 lapja került elő. 

A legmeglepőbb felfedezéseket azonban egy másik mű nyújtotta. 
Ez a Genfben 1557-ben a hugenotta idősebb ROBERT ESTIENNE által 
nyomott kétkötetes latin biblia volt. Ennek a bibliának bekötőtáblájában 
tíz ősnyomtatvány (4 kölni, 3 speyeri, 1 strassburgi, 1 marienthali és egy 
mainzi) töredékeit találta meg. Ezek közül az egyik négy teljes levél (x6 
lap) GUTENBERG nyomdájának egy ismeretlen termékéből: a Provinciale 
Romanumból. Provinciale Romanumnak nevezték a pápai kancellária 
könyvének (Liber Cancellariae Apostolicae) azt a részét, mely a római 
egyház püspökségeinek jegyzékét tartalmazta. Ezt a jegyzéket 1192 
óta többször összeállították, és a XV. századtól kezdve ismételten 
nyomtatásban is kiadták. A szóbanforgó ősnyomtatvány 10 lapból 
állt, melyből az első és utolsó hiányzik. A hiányzó első lap a római, 
szicíliai és kalabriai püspökségek jegyzékeit tartalmazhatta, míg az 
utolsó üres lehetett, tekintve, hogy 9b az explicittel végződik. A töre
dék gót betűkkel van nyomva, 18 sor egy lapon, a tükör 145X95—100 
milliméter, a betűfaj a HAEBLER repertóriuma szerinti M 61 típusnak 
felel meg, a sorok magassága 81—82 mm. Ez a betűtípus GUTEN
BERG egyik legkorábbi betűtípusa, az ú. n. kalendáriumtípus. Leg
közelebb állnak a Provinciale betűi az 1456 végén nyomott török
bulla betűihez. ZDANEVICS a töredék alapos paläotypiai analízisét adja, 
azonban általános megjegyzéseknél nem jut tovább, tekintve, hogy 
az utóbbi években felfedezett GuTENBERG-nyomtatványok facsimile 
másolataihoz nem tudott hozzájutni. Annyit megállapít, hogy a 
Provinciale betűtípusa átmenetet képez a törökbulla és a B36 betű-
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típusa között, s az első kinyomtatása után, de a második megjelenése 
előtt kellett létrejönnie. 

ZDANEVICS felfedezésének fontosságot ad az a körülmény, hogy 
a kalendárium-típusba tartozó GuTENBERG-nyomtatványok közül 
csak kevés maradt ránk, s a török kalendáriumon és III . Callixtus 
pápa bulláján kívül csupán kisebb, egy-két oldalas, sőt néhánysoros 
töredékeket ismerünk. Ezen első ősnyomtatványok legnagyobbrésze 
elveszett és csak a konvulutomokba foglalt, vagy makulatúrának 
használt darabok maradtak ránk. ZDANEVICS munkája felhívta a 
figyelmet arra, hogy miután a nyugati könyvtárak ilyen szempontból 
meglehetősen ki vannak merítve, alaposabb vizsgálat alá kellene venni 
azon országok könyvtárainak anyagát, melyekben az ősnyomtatvány
kutatás még csak most kezd megindulni, s melyek még számos kin
cset rejtegethetnek magukban. SASHEGYI OSZKÁR. 

XVI. századi magyar orvosi könyv. Bevezetéssel ellátva közzé
teszi VARJAS BÉLA. Erdélyi Tudományos Intézet, Gróf Teleki Pál 
Tudományos Intézet. Monumenta Transsilvanica. Szerkeszti Tamás 
Lajos, Kniezsa István, Makkai László, Szilágyi Loránd, Juhász Ist
ván. Kolozsvár, 1943. Sárkány-nyomda Rt. műintézet nyomása. 4*. 
XXIV. + 656 1. 

A XVI. századból három nyomtatott magyarnyelvű orvos
gyógyszerészeti munkát ismerünk: MELIUSZ PÉTER Herbáriumát 
(1578), FRANKOVITH GERGELY Hasznot könyvét (1588), BEYTHE 
ANDRÁS F ive S könyvét (1595). Egy nagyobb, valószínűleg tudomá
nyos rendszerezésű kéziraton: BALSARÁTI VITUS JÁNOS Magyar chirur-
gia című művén kívül, amelynek csak a hírét és címét ismerjük, 
több kisebb-nagyobb névtelen, jórészt latinnyelvű orvos-gyógyszeré
szeti munka maradt ránk e századból. E kéziratok között a leg
nagyobb — közel ezer lapra terjedő kódex — és a legjelentékenyebb 
a most kinyomattatott magyarnyelvű orvosi könyv, amelyet VARJAS 
BÉLA gondozásában az Erdélyi Tudományos Intézet adott ki. 

Az ívrétalakú orvosi recepteket és tanácsokat tartalmazó, nyelvé
szeti és orvostörténeti szempontból páratlan becsű kéziratos emlék 
mintegy kétszáz esztendővel ezelőtt TELEKI SÁNDOR gróf birtokába s 
innen a régi magyar könyvekben és kéziratokban oly gazdag maros
vásárhelyi TELEKi-tékába került, melynek mindenkor nagyműveltségű 
bibliofil tulajdonosai egyéb könyvkincseik között gondosan megőriz
ték s megmentették a késő utókor számára. Aki — mint e sorok írója 
is — tanúja lehetett annak, hogy régi levelek és kéziratos emlékek 
még e század elején is hogy hevertek vidékeken garmadában, vagy 
vasvillával szétszórva, hogy le ne szakítsák a padlást, vagy hogyan 
kerültek szakszerűtlenül kiselejtezett családi levéltárak kincsei a 
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falusi rongyszedőhöz, s ettől esetleg városi antikváriusokhoz, aki még 
látta e régi papirosokat üzletek pultjain, de nem mint árucikket, ha
nem mint csomagolópapirost, tudja, hogy a régi „olvashatatlan írású", 
vagy olykor könnyebben olvasható, de „érthetetlen és értelmetlen" 
szövegeket tartalmazó kéziratok fennmaradása nem olyan magától 
értetődő valami. A muzeális érdeklődés a múlt században, a napóleoni 
háborúk után lett általánosabb, de mint láttuk, nem lett általános, s 
így a történeti tudományok művelőinek különös hálájára és elismeré
sére érdemesek azok a főurak, akik századokkal ezelőtt is helyet 
adtak kastélyaikban az akkoriban még nem régiségnek, csak „ócska
ságnak" számító sárgult papirosoknak, még ha tartalmilag nem ve
hették is már hasznát s akik ma hajlandók könyv- és levéltári anya
gukat tudományos kutatások céljára szakembereknek rendelkezésére 
bocsátani. 

A kódex renaissance-díszítésű, vaknyomásos barna bőrkötése, 
VARJAS megállapítása szerint, a XVI. század végén, vagy a XVII . 
század legelején készülhetett. Minthogy azonban, amint VARJAS be
vezető tanulmányából megtudjuk, a kötéstábla béléséből HELTAI 
GÁSPÁR Bibliája 1565-ben nyomtatott második részének a királyok
ról szóló könyvei kerültek elő, a kötés koráról más feltevés is lehet
séges. Ha ugyanis a kötés bélésül felhasznált ívek „cruda"-ívek, a 
kötés korát a Biblia második része nyomásának idejére helyezhetjük. 
Általában a nyomdában elrontott, vagy fölöslegesen maradt íveket 
használta föl a könyvkötő táblabélésül. Kész könyveket nem, mert 
ez igen drága lett volna bélésanyagnak, de főképen azért nem, mert 
a már egyszer bekötött könyv íveinek sarkáról le kellett volna szedni 
a kőkemény enyvet, kiszedni a spárgát belőle, kinyitogatni az íveket, 
és kisimítani, a spárga-lyukakat eltömni, hogy a tábla ne legyen hor-
padásos, göröngyös. Persze megtörténhetett éppen az is, hogy kész, 
egyszer már bekötött és elnyúzódott könyvet használt föl a könyv
kötő, de ha nem és a kötéstábla bélésében talált ívek számfeletti, 
fölöslegessé vált „cruda"-ívek, akkor a kötés korát a bélés íveinek 
megjelenési éve utáni évekre tehetjük és pedig ugyanabba a városba, 
ahol az íveket nyomták, tehát 1570 körüli időre, Kolozsvárra. 

VARJAS pontos megállapítása szerint az egész kódexből huszonöt 
levél hiányzik, elveszett. Ezek már a bekötéskör sem voltak meg, 
mert a kiszakadt levelek helyére — a fejezet-címlapok kivételével — 
mindenütt éppen annyi üres pótlevelet kötöttek, ahány onnét hiány
zott. A fehérebb és vastagabb pótlapok erőseri elütnek a kézirat ere
deti papírjától. Ebből viszont mindenesetre az következik, hogy a 
kéziratot akkor kötötték be, amikor a sok forgatás, használat követ
keztében már megcsonkult, tehát a kötés, a bekötési tábla jóval ké
sőbbi, mint a kézirat. VARJAS föltevése szerint a kötés a XVI. század 
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végén^ vagy a XVII . század elején készülhetett. Ebben az esetben a be
kötési tábla béléséül felhasznált HELTAi-féle Biblia egyes ívei harmine-
negyven évi raktárban heverés után kerültek makulatúrázásra. De az 
sem lehetetlen, hogy a kézirat bekötési táblája nem a kézirat számára 
készült, hanem előbb már egy másik nyomtatott könyv, vagy kézirat 
volt belekötve és azt kidobva belőle, a jó, erős, bőrborítékú táblát 
később használták fel ennek a kódexnek a védelmére, bekötésére. 
A bekötési tábla 1565 előtt semmi esetre sem készülhetett, s ha e 
kódex bekötése számára készült, a kézirat föltétlenül korábbi, mint 
a kötés és lehetne akár 1565 előtti is. 

VARJAS BÉLA a szöveg kiadásával kapcsolatos filológiai aprólékos 
munka, a kódex írásának betűről-betűre haladó vizsgálata közben 
minden kétséget kizáró módon megállapítja, hogy ez a kézirat a feje
zetek, címek, mutatószók gondos elrendezettségével, kalligrafikus írá
sával csakis másolat lehet. A másoló — VARJAS megállapítása sze
rint — minden bizonnyal az a LENCSÉS GYÖRGY volt, aki az egyik 
recept után, ugyanazzal az írással ezt jegyzi be: „Ez orvossagoth Een 
Lenchyes Gergy megh próbáltam, es ig n igaznak találtatoth." Ez a 
LENCSÉS GYÖRGY — VARJAS feltevése szerint — azonos lehetett azzal 
a LENCSÉS GYÖRGYgyel, aki 1583 májusában, mint BÁTHORI KRISTÓF 
leányának, GRiZELöisznek főszakácsmestere elkísérte úrnőjét krakkói 
esküvőjére. 

Ki lehetett ennek az orvosi könyvnek a szerzője? — nincs rá; 

nyom, adat. VARJAS széleskörű nyomozások, belső és külső ismér
vek alapján azt állapítja meg róla, hogy a szerző egyetemet járt, 
tanult orvos lehetett. Valószínűleg erdélyi származású ember volt. 
Erre vall a kódex nyelve s azok a hazai személyek, akiket egy-egy 
orvosság használatával kapcsolatban megemlít. Ezek túlnyomó több
sége Zemplén, Ung, Mármaros, Szatmár, Szabolcs megye s az attól 
délre és délkeletre eső országrészből, tehát az erdélyi fejedelemség 
területéről való. A szerző elejtett megjegyzéseiből nyilvánvaló, hogy 
protestáns volt. 

VARJAS megállapítása szerint a kódex ír ás jellege tipikusan XVt. 
századi s hiteles, keltezett kéziratokkal összevetve, írása a XVI. szá
zad közepére, illetőleg második felére vall. Papirosának vízjegye, a 
helyesírás, az idézett orvosok s a megemlített magyar urak neve is 
megerősíti VARJAS egyéb ismérveken alapuló megállapítását, hogy a 
kódex a XVI. század második felében készült. 

E régi, XVI. századbeli kézirat kiadására ma alkalmasabb szakem
bert keresve sem lehetett volna találni VARJAS BÉLÁnál, aki eddigi 
régi szövegkritikai és szellemtörténeti tanulmányaival a XVI.—XVII. 
század elmélyedő, alapos ismeretéről tett bizonyságot. Ismeri a kor 
szellemét, íróit, történetét, nyelvét, filológiai problémáit és megvan 
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benne az aprólékos könyvészeti, nyelvészeti problémákhoz szükséges 
lelkes tárgyszeretet. Mindezeknek az értékeknek és erényeknek kö
szönheti a magyar nyelvészet, könyvészet, írás, művelődés, és különö
sen az orvostörténet e becses, nagy régi emlék megjelenését, a vele 
kapcsolatos problémák megoldását: a másoló kilétének, a láthatatlan 
szerző műveltségi fokának, földrajzi és felekezeti hovatartozásának, 
a kötés, írás, papiros és az egész kézirat korának megállapítását. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 

Káplány Géza: Könyvtárak korszerű rendezése és fejlesz
tése. I. köt. Vezérfonal tudományos- és kísérleti intézeti-, műszaki-, 
ipari-, üzemi-, egyesületi- és magánszakkönyvtárak szakszerű kezelé
sére. II. köt. Az egyetemes decimális osztályozórendszer rövidített 
magyarnyelvű kiadása. Budapest, 1943. A Technológiai Könyvtár 
Barátainak Egyesülete, 167; 117 1. 2. t. 8°. 

A szerző a könyvtártani kérdések majdnem teljes területét átfogó 
könyvében vezérfonalat kíván nyújtani kisebb könyvtárak, elsősorban 
szakkönyvtárak vezetőinek és tisztviselőinek. Hazai könyvtáraink vi
szonyainak ismerői jól tudják, mennyire szükséges és hézagpótló ilyen 
jellegű munkának megjelenése. Hiszen a legtöbb kisebb könyvtár alkal
mazottai, de nem egyszer vezetői is könyvtári szakismeretek nélkül kény
telenek megbirkózni a reájukbízott feladattal. Ezeknek nyújt segítséget 
KÁPLÁNY GÉZA könyvének első kötete. Könyve kiterjed a legfonto
sabb könyvtári kérdések egész területére a könyvtárvezetés egyetemes 
problémáitól a könyvtárak dokumentációs feladatáig és röviden át
tekinti hazai szakkönyvtárainkat. A könyvtári szolgálat szervezeté
nek ismertetése után sorraveszi a könyvtári munkaköröket egyenkint 
és ezzel egyszersmind végigkíséri a könyv útját a könyvtárban a 
szerzeményezés szempontjainak és segédeszközeinek bő tárgyalása után 
a raktározáson át egész az olvasó asztaláig. A könyv feldolgozásának 
útját néhány más könyvtár gyakorlatára való utalás mellett a Tech
nológiai Könyvtár szokásai szerint írja le, a tekintetbe jövő irodalom 
felemlítésével. A könyv feldolgozásának sorrendjében szokatlannak 
tetszik, hogy KÁPLÁNY a leltározást a címfelvétel megtörténte után 
javasolja. A birtokbavétel tényét igazoló bevezetés a szerzeményi nap
lóba vagy leltárba a könyv első állomása legyen a könyvtárban. 
A leltározásnak a katalogizálás, sőt a helyszámozás után történő 
végrehajtását semmikép sem indokolja az, hogy „a kifizetett számlák 
egyes tételeinek sorrendjében" történjék a leltározás. Még kevésbbé 
ajánlatos a szerzőnek azt az álláspontját elfogadnunk, „hogy csak 
abban az esetben leltározhatunk, ha az illető számla, illetve a köny
vek már fizetve vannak. Könyvtárak rendszerint későn fizetik a 
számlákat, kedvezőtlen esetekben hónapokra, félévre, sőt évre is el-
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húzódik, míg az illető könyvtár, amelynek pl. nincsen megszabott 
biztos költségvetési előirányzata, pénzhez jut." (88. 1.) Minden könyv
táros nagyon is jól tudja, hogy a könyvtári számlák kifizetése a leg
több esetben huzamos idő múlva következik csak be, de addig is a 
megvásárolt könyveknek nem szabad leltározatlanul maradniuk. A lel
tári számot a könyvbe be kell vezetni. Ha a leltározás a számla ki
fizetése után történik csak meg, akkor a leltározandó könyveket új
ból össze kell szedni a raktárból, olvasóteremből a leltározás végre
hajtásához. Ha viszont a számlára a leltár, illetőleg növedéki vagy 
szerzeményi napló megfelelő számait pontosan rávezetjük, semmi 
akadálya sincs, hogy a beszerzett müvet további feldolgozás előtt lel
tározzuk. Lényegesen kisebb munka, a kifizetés tényét a leltárba a 
számlán feljegyzett leltári számok alapján bevezetni, mint a könyve
ket a leltározáshoz összeszedni. A szerzőnek ebből a felfogásából 
folyik, hogy nem ismerteti azt a még nagy könyvtárakban is jól be
vált megoldást, hogy a könyvek felállítása, azaz raktározása a növe
déki napló számsorrendjében történjék. Ezzel a módszerrel a helyrajzi 
napló vagy hogy a szerző kifejezését használjuk a helyszámnapló 
megtakarítható. Könyvtáraink szűkös személyzeti viszonyai mellett 
ez a munkamegtakarítás, mely a könyvtár belső rendjének semmiben 
sincs ártalmára, éppenséggel nem megvetendő. 

Kisebb személyzetű könyvtárak a cédulakatalógusokban is kisebb-
nagyobb megalkuvásokra lesznek kénytelenek. Bármennyire kívána
tos is, hogy könyvtárak alapkatalógussal rendelkezzenek (KÁPLÁNYnál 
„intern célokra [szolgáló] duplikát szerzői alfabetikus kartoték" 
83. 1.), nagyon sok könyvtár kénytelen lesz egyetlen betűrendes kata
lógussal megelégedni, mely egyaránt szolgálja a kutatókat és a hiva
talos célokat. 

Minden szempontra kiterjednek, sok tapasztalatról és körültekin
tésről tanúskodnak a mű azon fejezetei, melyek a könyvtár és közön
sége viszonyát, az olvasótermi és kölcsönzési szabályokat s általában 
a könyvtár használatát tárgyalják, tanúságot téve a szerzőtől veze
tett könyvtár kitűnő szervezetéről. 

A mű első kötete mindenekelőtt kezdő könyvtárosok érdeklő
désére tarthat számot, bár nem egy ügyes megoldásával gyakorlott 
könyvtárosoknak is segítségére lehet. A második kötet a decimális 
osztályozó rendszer ismertetését és magyarnyelvű fordítását tartal
mazza. A fordítás a német rövidített 2. kiadás alapján készült. 
A szerző egyes helyeken a francia- és németnyelvű nagykiadások alap
ján a rövidített német kiadás tagolódását kibővítette. A közölt rend
szer részletességben bizonyára kielégíti a szakkönyvtárak szakcsopor-
tosítási igényeit, bármilyen gyűjtőkörrel rendelkezzenek. 
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A bevezető fejezetekben a decimális rendszer történetével, ma
gyarországi alkalmazásával ismertet meg a szerző, majd a rendszer 
alkalmazásának módjával. Az osztályozás főtáblái után a segédtáblá
kat, azaz közös alosztások rendszerét ismerteti. Az áttekinthető, ala
pos meggondolással szerkesztett művet bizonyára jó eredménnyel 
használják és remélhetőleg alkalmazzák könyvtáraink. 

GORIUPP Ausz. 

Kluge F. H.: Iberoamerikaniscbe Grosszeitungen. Hamburg, 
1940, Hansischer Gildenverlag, 10, 176, 4 1. 2 tábla. 8r. (Hamburger 
Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen. 33.) 

Spanyol-, illetve pontosabban latin-Amerika országainak — tehát 
a délamerikai és középamerikai államoknak, valamint Mexikónak — 
fejlett sajtókultúráját az újságok nagy tömege és elterjedtsége jellemzi. 
Csupán a napilapok összes száma 600-ra rúg ezekben az országokban; 
ebből Cubára 70, Mexikóra 40, Chilére 90, Argentinára pedig egye
dül több, mint 200 esik. F. H. KLUGE könyve, amely az 1940-es álla
potot veszi alapul, eleve lemond az egész délamerikai napisajtó rész
letes tudományos feldolgozásáról és a napilapok tömegéből csak a 
legfontosabbakat, a „nagy" lapokat emeli ki, ezeket azután a mo
dern sajtótudomány módszereinek latbavetésével egyenként elemzi. 
„Nagy" lapnak, kissé túlzottnak látszó, de szükséges önkényességgel 
azokat tekinti, amelyeknek egy-egy száma legalább az 50.000-es át
lagos példányszámot eléri és saját országában is úgynevezett „vezető" 
lápnak számít. A spanyolamerikai történelmi és főleg sajtótörténeti 
fejlődés sommás összefoglalása után Cuba, Mexikó, Chile, Argentína, 
Uruguay és Brazília összesen tizenkét ilyen vezető lapját veszi beható 
vizsgálat alá; külső megjelenésüket, alakjukat, terjedelmüket, gazda
sági megalapozásukat, a hirdetési és a redakciós rész egymáshoz való 
viszonyát, a hírszolgálatot (különösen a bel- és külpolitikai vonatko
zású hírek viszonylagos terjedelmét), az újság véleményalkotó szere
pét, végül történelmi kialakulását és az ország múlt és jelen közéleté
ben betöltött hivatását tartja szem előtt a lapok ismertetésénél; szilárd 
szempontjainak következetes alkalmazása nem válik unalmasan me
chanikussá, mert számos példa, történeti adat teszi elevenné európai 
olvasó számára csaknem minden részében új és ismeretlen anyagát. 

A legfejlettebb sajtókultúrával kétségtelenül Argentína rendelke
zik. A buenosairesi La Prensa című napilap közel háromnegyedszáza
dos fennállása óta nemcsak Amerika, de az egész világsajtó egyik 
vezető orgánumává fejlődött; a londoni Times-szél, meg a New York 
Times-szel szokták együtt emlegetni. Átlagosan 300.000-es példány
száma vasárnapokon 400.ooo-ig is felszökik; az 1935. újévi szám 
750.000 példányban kelt el. Ez a szám terjedelmét tekintve 60 oldalra 
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rúgott, tehát a lap megszokott 58X44*5 cm-es formátumában is való
ságos könyv vastagságát érte el. Rendes, nyolcadrétű könyvalakban a 
Prensa szokásos hétköznapi számának 28 oldala 250 oldalnak felelné 
meg, a negyvennyolcoldalas vasárnapi szám pedig egymaga 430 olda
las könyvet tenne ki! 

Nem hiába jut eszünkbe, hogy a gazdag kiállítású és tartalmú 
délamerikai újságot könyvhöz hasonlítsuk. Valóban a könyv szerepét 
is vállalja az újság olyan országokban, amelyeknek irodalmi kultú* 
rája kevésbbé fejlett, vagy legalább is egy távoli központtól függ és 
azzal szemben egymaga csupán provinciális ágat képvisel. Délamerikai 
írók és költők neve csakugyan a napisajtó útján vilik ismeretessé 
(KLUGE, 112 1.). Ezeken a hasábokon már egyszer rámutattunk arra 
a tényre, hogy a nyomtatott betű alakjában megjelenő kultúra eltér-* 
jedtebb tényezője az újság, mint a könyv. A délamerikai olvasónak 
— erre KLUGE adataiból nyugodtan következtethetünk —- legfőbb 
olvasmánya az újság. Mégpedig a magasabb műveltségű délamerikai
nak is, amit a mellékletek világviszonylatban is igen előkelő szín
vonala bizonyít. Vájjon a fejlett hírlapkultúra egykor átadja-e a he
lyét a könyvkultúrának, vagy immár csakugyan „az irodalom szük
ségszerű továbbfejlődésének útjelzője" (THIENEMANN) egyes nyelvi és 
népi területek számára? Ez a sajtótörténet izgató kérdése marad azok 
részére, akik azt a könyv- és az irodalomtörténet felől közelítik meg 
és nem csupán a publicisztikai hatás szempontját tartják szem előtt a 
hírlapok történeti vizsgálatánál. 

KLUGE munkájának utolsó, összefoglaló fejezetében a délameri
kai sajtó Németország iránti beállítottságát jellemzi, majd érdekesen 
mutat rá a jövő fejlődés irányára. Ez a fejlődés az egyes délamerikai 
államok sajtója közötti szorosabb együttműködés felé, az újságírók és 
szerkesztők hivatási és etikai tudatának emelése, végül az újságírók 
szervezett hivatási testületeinek kialakítása felé látszik vezetni. Nem 
elhanyagolható jelenség végül az újságírók magasabb szakképzettségé
nek erősbödő kívánsága: Argentínában már több év óta tartanak 
rendszeres sajtótanfolyamokat. DEZSÉNYI BÉLA. 

Lit terar ia Hungarica. Herausgegeben vom Landesverbände 
der Ungarischen "Wissenschaftlichen Gesellschaften und Institute. 1941. 
Budapest, 1943. H. : 1—2. 

A Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetsége 
1934-ben kiadványsorozatot indított, melyben egészen 1937-ig alap
vető tudományos folyóirataink fontosabb cikkeit rövidebb-hosszabb 
kivonatokban ismertette. E kötetek német és francia nyelven jelentek 
meg Revue des Revues Littéraires et Scientifiques Hongroises de 
l'Année. . . , valamint Deutsche Auszüge Ungarischer Wissenschaft-
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lieber Zeitschriften címen, évenként két-két kötetben és a természet
es szellemtudományok körébe tartozó cikkekkel foglalkoztak. A kiad
ványok — a La Revue des Études Hongroises és Ungarische Jahr
bücher mellékletei — szerkesztésének gondját dr. MAGYARY ZOLTÁN 
(egy. tanár, a Tud. Társulatok és Intézmények Orsz. Szöv. akkori elnöke), 
dr. HORVÁTH KÁROLY és dr. DEZSÉNYI BÉLA osztották meg. E vállal

kozás 1937-ben félbeszakadt; hiánya a tudományos körökben egyre 
érezhetőbbé vált és ennek kielégítésére indult 1943-ban újra Lit ter ária 
Hungarica címen dr. GAJZÁGÓ LÁSZLÓ, dr. NÉMETH GYULA egyetemi 
tanárok (egyébként a Tudományos Társulatok és Intézmények Orszá
gos Szövetségének jelenlegi elnöke, illetőleg alelnöke) irányítása, dr. 
MÁTRAI LÁSZLÓ szerkesztése és dr. ERVÍN GÁBOR, dr. HARASZTHY 

GYULA, dr. HORVÁTH REZSŐ KÁROLY és dr. KRING MIKLÓS közremű

ködése mellett, mint a Deutsche Auszüge Ungarischer Wissenschaft
licher Zeitschriften folytatása. 

E kiadvány jelenlegi formájában tulajdonképen évnegyedes, tu
dományos bibliográfiai folyóirat, évenként négy füzetben jelenik meg. 
Az általunk ismertetett 1. és 2. szám (egy kötetben) két részből áll: 
I. Forschungsberichte, II . Bibliographie. 

Az első részben a szellemtudományok köréből vett különböző 
tárgyú értekezéseket olvashatunk; szerzőik nagyrészben a fentemlí
tett közreműködők sorából kerültek ki. 

A második rész a bibliográfia. Felöleli a teológia és vallástudo
mányok, a filozófia, pszichológia, pedagógia, nyelvtudományok, 
klasszika filológia és irodalomtörténet (irodalomtudomány, biblio
gráfia, könyvtártudomány, magyar irodalomtörténet, germán-, roman
es más népek irodalomtörténete) körébe eső cikkeket. 

A Litteraria Hungarica az 1941. év szellemtudományi termé
keit veszi tekintetbe, Ígérve, hogy az elmaradt 1938—1948-es anya
got is idővel feldolgozza külön kiadásban. Egészen elhagyja a ter
mészettudományi cikkek ismertetését azzal a megindokolással, hogy 
ezeket a cikkeket legtöbb esetben kísérik megfelelő idegennyelvű is
mertetések. Mindamellett mi mégis igen célravezetőnek találnánk, ha 
e kitűnően megszerkesztett bibliográfiai folyóirat a természettudo
mányi vonatkozású cikkekkel is kiegészülne és minél több tudomá
nyos szakot venne tekintetbe. 

E vállalkozásnak elsőrendű célja és igénye a nemzetközi tudo
mányos világnak a jelenlegi magyar szellemtudományokról, azok gár
dájáról tájékoztatni. Teljesség esetén azonban e bibliográfia a ma
gyar tudományos köröknek is igen nagy szolgálatot tehetne. Szerény 
véleményünk: e kiadvány alkalmas volna az annyira hiányzó és régen 
óhajtott cikkbibliográfia pótlására is. 
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Talán még annyit jegyeznénk meg: nem ártana az elkövetkező 
füzeteket könnyebb használhatóság végett betűrendes névmutatóval 
ellátni. Egyébként mi is egy véleményen vagyunk dr. GAJZÁGÖ LÁSZLÓ-
nak a kötetet ismertető bevezetésében, azon soraival, mely szerint: 
„Die vorliegende Veröffentlichung selbst bedarf wohl keines näheren 
Kommentars, und soll sich auch die Anerkennung der Aufnehmer sel
ber erkämpfen." SZEMZŐ PIROSKA. 

Makoldy Sándor : Nemes Hajnik Károly és a magyar ország
gyűlés gyorsirodája. I. köt. 1806—1843. Budapest, 1943. Szalay ny. 
303, 1 1., 4 t. (Az egységes magyar gyorsírás könyvtára, ziy.) 

Parlamenti gyorsírásunk története szorosan összefügg a sajtó
nyilvánosság kialakulásával és ezáltal a magyar sajtó történetének 
nem egy fejezetében szerves alkotó részévé válik. SIKLÓSSY LÁSZLÓ és 
ZELOVICH DEZSŐ eszmeébresztő munkái után MAKOLDY SÁNDOR a 
magyar parlamenti gyorsírás és gyorsírói napló megteremtőjének, 
HAJNIK KÁROLYnak részletes életrajzán keresztül világítja meg a ma
gyar szólás és írás történetének ezt a fontos területét. MAKOLDY az ere
deti levéltári forrásokhoz megy vissza s ezzel nem csekély mértékben 
gazdagítja tudásunkat. Részletesen szól HAJNIK KÁROLY származásá
ról, szüleiről, pesti és váci diákéveiről, vármegyei szolgálatáról. 
Az országgyűlési nyilvánosság és a nyomdában megjelenő napló kez
deteire legélénkebben azok a fejezetei világítanak rá, amelyekben 
HAjNiKnak az 1830-i, majd az 1832-i pozsonyi országgyűlésen el
töltött hónapjairól, a kolozsvári 1834-i diétán kifejtett működésé
ről, továbbá az 1839—40-i pozsonyi országgyűlésről, végül a fő
rendiházi gyorsírói napló megindulásáról ír. Részletesen feltárja az 
erdélyi 1841—1843-i országgyűlésről közreadott „Beszédtár" létrejöt
tének körülményeit is. Különös figyelmet érdemel az a megállapí
tása, hogy — az eddigi kutatók eredményeivel ellentétben — H A J -
NiKot az 1834. évi erdélyi országgyűlésre a kormány küldötte ki és 
hogy ez a bizalmas kapcsolata tizenöt éven át tartott a legmaga 
sabb bécsi politikai körökkel anélkül, hogy különösebben meg
zavarta volna az alkotmányvédőkkel is ápolt összeköttetéseit. 

Könyvtárosi szemmel nézve MAKOLDY SÁNDOR könyvét, hálás
nak kell még lennünk az 1834. évi erdélyi országgyűlés töredékesen 
kinyomtatott naplójának fennmaradt példányairól tett megállapí
tásaiért. A napló megvan a Nemzeti Múzeum, az országgyűlés és a 
kolozsvári egyetem könyvtárában. A Nemzeti Múzeum példányának 
címlapja hiányzik; MAKOLDY feltevése szerint azért távolították el, 
hogy a kötetet „meglepetések" (t. i. hatósági üldözés) ellen bizto
sítsák. A naplót egyébként, noha a nemzeti múzeumi példányon 
is olvasható adat szerint az "WESSELÉNYI MIKLÓS saját nyomdája-

Magyar Könyvszemle 1943. III. füzet. 21 
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ban készült, valójában a kolozsvári líceum nyomdája állította elő. 
WESSELÉNYI saját kőnyomatosa a kész ívekből csak egyet hozhatott 
nyilvánosságra a lefoglalás előtt. Egyébként igen helyesen hívja fel 
a figyelmet MAKOLDY arra a sokszor elhanyagolt körülményre, hogy 
az országgyűlési jegyzőkönyv és az országgyűlési napló nem azo
nos fogalom. A jegyzőkönyv megjelenése elé a kormány sajtópoliti
kája nem hárított akadályt, csupán a napló rendszeres, gyors meg
jelenését látja aggályosnak, mert az csakugyan módot adott olyan 
kérdéseknek nagy nyilvánosság előtt való tárgyalására, amely kér
dések elől a cenzúra rendszerint el szokta vágni a közönség felé 
vezető utat. 

Az értékes kötetet számos egykorú metszet nyomán készült táb
lán és szövegközti képen kívül HAJNIK kiadatlan levelezésének egy 
része, továbbá pontos és jól használható névmutató teszi teljessé. 
A szerző, aki több megelőző munkájában a gyorsírástudomány és 
főleg az ahhoz fűződő történeti kérdések tárgyalásával általános 
művelődéstörténeti tudásunkat is gazdagította, megérdemli, hogy 
várakozással tekintsünk legújabb művének befejező kötete elé. D. B. 

K[athrine] Klaftenegger: Ungarisches Zeitscbriftenwesen von 
heute. — Klny. a „Deutsches Archiv für Landes- und Volksfor-
schung"-ból. Leipzig. VI. évf. 4. sz. 666—095. 1. 

KLAFTENEGGER a Deutsches Archiv für Landes- und Volksfor
schung VI. évfolyamában folyóiratirodalmunkról — különös tekintet
tel a mai helyzetre (1941) — igen figyelemreméltó munkában szá
mol be. 

Megállapítja, hogy a mai szellemi életünk vezetésében részes, 
fontosabb folyóiratainkról készítette bibliográfiáját, tanulmánya azon
ban jóval túlhaladja a bibligráfia keretét, de mint ilyen, alig is 
lenne dicsérhető, mert felvételei meglepően hiányosak (több mint húsz 
igen fontos folyóiratunkról nem vesz tudomást: Athenaeum, Diárium, 
Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények, Magyar Iparmű
vészet, Magyar Könyvszemle, Magyar Paedagógia, sth.) és követke
zetlenek. 

Tanulmánya két részből áll: a történeti szemléletet nyújtó be
vezetésből és a bibliográfiai tájékoztatóból. 

Bevezetésének legtöbb pontja — már a külföld helyes tájékozta
tása érdekében is — helyreigazításra szorul. Minthogy a Magyar 
Könyvszemle, e hangsúlyozottan könyvészeti folyóirat nem alkalmas 
történeti kérdések megvitatására, nem sorakoztathatjuk fel lapjain 
ellenérveinket, azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy nekünk 1867-
től folytatólagosan is van önálló szellemi életünk, vannak kimagasló 
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magyar szellemi vezetőink (elegendő ehhez történelmünk és irodalom
történeteink, művelődéstörténetünk idevonatkozó fejezeteibe belete
kinteni), ezek pedig nem elszigetelt jelenségek, hanem egész nemzeti 
életünket átható tényezők, melyekből, bár a korszerű, új eszméktől 
táplálva, mai magyarságunk is él. Nemzetünk egész történelmünk fo
lyamán semilyen téren nem szenvedett, sőt nem tűrt volna el olyan 
idegen szellemi befolyást, mely egyedülvaló és sajátos magyar jellegét 
csak rövid időre is felfüggesztette volna. Hatások színezhették nem
zeti jellegünket, alárendelt függvénye mégsem lettünk soha idegen 
kultúráknak. Való, hogy az erős elmagyarosodással párhuzamosan 
újság- és folyóiratirodalmunk is erősen fellendül és ugyanakkor nem 
rokonszenves „boulvard"-lapjaink elszaporodnak. 

KLAFTENEGGER azt is hibáztatja, hogy újságirodálmunk ekkor 
még nem újhodik meg az egészséges, népi talajból, de nem gondol 
arra, hogy az akkor még mai hangon nem követelhető; hiszen a 
„népiség" a XIX. század végén még zsenge gyermek s csak a mi 
korunk érleli politikai és nemzeti eszmévé. 

A Magyar Könyvszemle célkitűzésének megfelelően azonban 
bennünket a tanulmány második része, a bibliográfia érdekel köze
lebbről. 

KLAFTENEGGER itt abból indul ki, hogy mai folyóirataink zöme 
újkeletű; régebbi évfolyam jelzést csak azok tüntetnek fel, melyek a 
mai eszmék szolgálatába álltak, vagy tisztán tudományos jellegüknél 
fogva, sértetlenül kerülhettek át korunkba. Nagyszámú és sok szakra 
ígazó folyóiratirodalmunkat rendkívül színes társasági-, egyesületi- és 
politikai pártéletünkkel, valamint sokrétű tudományos kutatásainkkal 
magyarázza. Ez szerinte ugyan kulturális emelkedettséget jelent, de 
ugyanakkor szétforgácsolja művelődési területünket. Szerény vélemé
nyünk: az erősen differenciált folyóiratirodalom, ha azt az egész 
szellemi élet vonalán szintetizáló törekvéssel művelik, feltétlenül a 
problémák elmélyítéséhez, a nemzet szellemi életének minél teljesebb 
kibontakozásához vezet. 

KLAFTENEGGER a mai magyar folyóiratok sokfélesége miatt le
hetetlennek tartja a szakokra tagolt magyar folyóiratbibliográfiát s a 
felosztás egyetlen lehetséges alapjának a megjelenés helyét választja. 
Három főcsoportot vesz fel: 1. fővárosi-, 2. vidéki- és 3. országunk 
egész területén megjelenő idegennyelvű folyóirataink csoportját; a 2. 
csoportnak négy alcsoportja is van: a) csonkamagyarországi-, b) fel
vidéki-, c) erdélyi- és d) délvidéki folyóirataink. 

A megjelenés helye szerint való csoportosítás nem egészen kö
vetkezetes, pl. a 3. csoportba azokat a folyóiratokat sorolja, melyek 

21* 
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kultúránknak a külfölddel való megismertetésére, külföldi kapcsola
taink megerősítésére, idegen nyelven jelentek meg. 

Ami az időpontot illeti, a mai helyzet tárgyalását tűzi ki célul, 
de a csonkaországi folyóirataink esetében visszanyúl a régebbieknél 
még a múlt századba is (helyesen), hogy teljesebb képet adjon; a Fel
vidék, Erdély és a Délvidék folyóiratirodalmát pedig a 30-as évektől 
kezdve veszi tekintetbe. 

Adatai : főcím, felelős szerkesztő, kiadó, megjelenés helye, év
folyam, szám. A szövegben azonban csak a főcím és a felelős szer
kesztő szerepelnek (több esetben ezt az adatot elhanyagolja), a többi 
adatot lábjegyzetekben közli s módszere — ha a tudományosan rend
szerező bibliográfia szempontjából kifogásolható is — elgondolását: 
tájékoztató áttekintést adni a mai magyar folyóiratirodalomról, ha 
igen hiányosan is, szolgálja. Minden egyes általa ismert magyar folyó
iratról rövid, monografikus leírást ad, megállapítja célkitűzésüket, 
problémakörüket s az 1941 -es évfolyamok fontosabb cikkeiből rövid 
szemlét nyújt. 

Valamennyi folyóiratunk közös célkitűzését annak igazolásában 
látja, hogy a Kárpátmedencében megalakuló nagy összbirodalom gaz
dasági- és szellemi vezetésére egyedül a magyarság hivatott. 

Befejezésül még néhány szót a tanulmány egy-két kisebb, jóhi
szemű tévedéséről: az Archívum Europae Centro-Orientalis nem 
francianyelvű, hanem latin cím; ZOLNAI BÉLA folyóirata, a Széphalom 
nem fordítható „Viel Schönheit"-nek, mert, ha ez az összetett szá, 
átvittértelemben, esztétikai értékelés szimbólumának is felfogható, 
ZOLNAI BÉLA szeme előtt, lapja elnevezésekor, minden valószínűség 
szerint a KAZiNCZY-féle „Széphalom" lebeghetett. (Helyesebb lett 
volna nem fordítani.) 

KLAFTENEGGER tanulmányát a forrásmunkák és felsorakozta
tott folyóiratok betűrendes jegyzéke zárja. Sz. 
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18. Könyvtártörténet és egyes könyvtárak ismertetése. 

L. KLAIBER: Die wissenschaftlichen Bibliotheken des Elsass und Loth
ringens. (ZBW 1.) 

A. LATTERhiANN: Geschichte und Aufgaben der Staats- und Universitäts-
Bibliothek Posen. (ZBW n . ) 

A. DÖRRER : Die Bibliothek des Freiherrn Christoph von Wolkenstein 
auf Schloss Rodenegg. (ZBW 18.) 

H . H E R B S T : Die Bibliothek der St. Andreaskirche zu Braunschweig. 
(ZBW 301.) 

O. H A R T I G : Hans Fischer und die Staatliche Bibliothek Bamberg. 
(ZBW 338.) 

G. A B B : Die Eröffnung der Staatsbibliothek in Krakau. (ZBW 245.) 
W. SALEWSKI: Tradition und Aufbau. Das Volksbüchereiwesen im Raum 

des Reichsgaues Wartheland. (Bü 329.) 
K. SCHULZ: Vierzig Jahre Bremer Büchereiwesen. (Bü 29.) 
W. SALEWSKI: Eröffnung der Städtischen Volksbücherei der Gauhaupt

stadt Posen. (Bü 32.) 
G. CAMPOSAMPIERO: La Biblioteca comunale di Viterbo. (ABI 284.) 
D. FAVA: La Biblioteca Universitaria di Bologna. Uno sguardo al pré

sente e alJ'avvenire. (ABI 388.) 
American library in Paris. (LJ 28.) 
R. J. SCHUNK: The Toledo Public Library. (LJ 15j.) 
L. A. SULLIVAN: Libraries of Boston and Cambridge. (LJ 491.) 

19. Kiállttások. 
Rövidítések: ÁK: Állami Könyvtár, EK: Egyetemi Könyvtár, NyK: 

Nyilvános Közkönyvtár (Public Library), OK: Országos Könyvtár, VK: 
Városi Könyvtár. 

E. M E H L : Zur Elsass-Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek. 
(ZBW 349: a bajor ÁK-nak megadatott a lehetőség, hogy „Elzász"-kiállítá-
sával maga is tevékenyen közreműködjék a német nép sorskérdéseinek meg
oldásában — írja M E H L . A könyvtár, megállapítása szerint, meg is felelt az 
e lehetőség által biztosított követelményeknek. Az egyes kiállítási részeket 
hatalmas feliratok magyarázták a közönségnek, a kiállított könyvekhez fűzött 
szövegek pedig nem a könyvek tartalmának passzív magyarázatát tartalmaz
ták, hanem a kiállításon végigvonuló vezérgondolatnak voltak elsősorban a 
kifejezői. M. úgy sejti, hogy a kiállítási anyag felvonultatásának az „Elzász"-
kiállításban megnyilvánuló módjában a kiállításoknak talán már egy új, korunk 
által megkövetelt alakja tört utat, egyébként ugyanaz a forma, amely már 
a ROSENBERG miniszter legfőbb vezetése alatt Münchenben 1941. év tavaszán 
bemutatott „Német nagyság"-kiállítást is áthatotta.) 

F. D O W N S : Successful hobby exhibits. (LJ 728.) 
H. H E L W I G : Johannes-Gerbers-Ausstellung in Berlin. (ABB 15: J. G. 

hamburgi könyvkötő és kötésművész munkáiból a berlini Kunstdienst termei
ben megrendezett kiállításról.) 

Nemzeti kiállítások, történelmi és politikai tárgyú kiállítások: Barce
lona: Német könyvkiállítás. Bukarest: Német könyvkiállítás. Dortmund, VOK, 

* Első részét 1. előző füzet 210. 1. 
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„Könyv és kard — korunk szimbóluma". Hága, VK: Német könyvek (ván
dorkiállítás). Helsinki, Áll. Műcsarnok: „Államférfiak, gondolkodók, költők". 
Karlsruhe, OK: „A tengely gyarmatai. Könyvbemutatások a német és olasz 
gyarmati politikához". Madrid: Német könyvkiállítás (6000 nemzetiszocialista 
írásmű). München: „Német nagyság". München, bajor ÁK: „Elzász". Münsteri 
egyetem sajtótudományi intézete: „A német sajtó részvéte a most folyó hábo
rúban". Newark, Museum: „A három déli szomszéd" (Ecuador, Peru, Bolívia). 
Stockholm, Nemzeti Múzeum: Német grafikai- és könyvkiállítás. Utrecht, EK: 
„Évszázados német-holland kapcsolatok". 

Könyv- és könyvtártudományi, valamint bibliofil vonatkozású kiállí
tások: Berlin, porosz ÁK: „Színek jelzése és megkülönböztetése elméletben és 
gyakorlatban, színtechnikai egységtörekvések". Hannover: Gutenberg. Lipsia: 
Gutenberg. Lüneburg, Ratsbücherei: Illusztrált nyomtatványok 1530-ig; régi 
exlibrisek. New-York, városi felvilágosítóközpont: A newyorki könyvtárszol
gálat fejlődése. New-York, NyK: „Az év 50 könyve". Philadelphia, Ridgway 
Library: Gyermekkönyvek 1670—1940. 

Művészeti tárgyú kiállítások: Berlin, VK: Karl Friedrich Schinkel ber
lini építész és festő (emlékkiáll.). Berlin, VK: Theodor Korner szül. 150. évf. 
(emlékkiáll.) Bochum. VK: „Christian Dietrich Grabbe költő és a német szín
játszás". Detmold, OK: „Christian Dietrich Grabbe és környezete". Frankfurt 
a. M., Bibi. f. neuere Sprachen u. Musik: „A színpadi tánc történetéhez". 

Egyéb tárgyúak: Gótha, Hercegi könyvtár: „Utazások és búvárlatok 
távoli országokban", Knoxville, College Library: Négerkiállítás. New York, 
Brooklyn NyK: Kínai kiállítás gyermekeknek. 

20. A könyvtárak nevezetesebb gyarapodásai. 

A breslaui ÁEK W I L H E L M R o u x anatómus és FRIEDRICH ANDREÁÉ 
történész hagyatékát örökölte. 

A leideni EK örökölte van W I J K egyetemi tanár 7000 kötetes holland 
és szláv filológiai tárgyú könyvtárát. 

A leipzigi VK hatalmas autográfgyüjteményt szerzett meg. 
A marburgi EK ősnyomtatványainak számát kettővel gyarapította. 
A müncheni EK CARL GEÖRG V. MAASEN irodalomtörténész 15.000 kötet

ből álló könyvtárát örökölte. 
A cremonai VK német könyveket kapott ajándékba Hannover városától; 

az ajándék viszonzásául olasz könyveket ajánlott fel. 
Az amerikai könyvtárak nevezetesebb gyarapodásai ősnyomtatványokban: 
Boston, NyK: bresciai Dante (1487), nápolyi Cicero (1480). 
Brown University Library: 2 darab Koberger. 
Harvard University Library: Imitatio Christi (1489). 
Michigan, EK: Aristoteles: Politica (Köln, 1492), Augustinus Datus: 

Elegantiolae (Paris, cca 1480). 

21. Érdekesebb hírek. 
A berlini porosz ÁK-ban Mandzsukuo követének a hsinkingi Konkono-

egyetemnek szánt német könyvajándékot nyújtottak át. 
A breslaui ÁEK katalógustermében tűz ütött ki, amely 52 katalógus

szekrényt és közel 100.000 címkartont pusztított el. 
Gustav Abb, a berlini EK igazgatója a keleti hadműveleti területek 

könyvvagyonának és könyvtárainak gondozásával bízatott meg. 
A Zentralbücherei des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF 

(Deutsche Arbeitsfront) 300.000 kötetével egyike a legjelentősebb németországi 
szakkönyvtáraknak. A könyvtár évi gyarapodása kb. 8000 kötet. 

A poseni városi Raczynski-könyvtár hosszabb idő után újra megnyílt. 
Pyíosban egy Kr. e. 1200 körül tűzvész következtében elpusztult palota 

egyik szárnyában cserép-archivumra lelt két régész: C. Biegen és K. Kourou-
niotis. 



FOLYÓIRATSZEMLE 1941 317 

Prágában, 1941 januárjában 10.000 kötetes német városi könyvtárat nyi
tottak meg. 

A római N K raktárhelyiségeit egy szomszédos iskolaépület e célra tör
tént bevonása és három belső udvar beépítése révén kibővítették. 

Az 193$. évben alapított párizsi német könyvtárat újra megnyitották. 
Tokióban az egyes minisztériumok képviselői, valamint gazdasági szak

emberek bevonásával könyvtárügyi tanácsot alakítottak, melynek legfőbb fel
adata, hogy a külföldről csak olyan könyvek bevitelét engedélyezze, amelyek 
japán nemzeti szempontból nem esnek kifogás alá. 

A newyorki NyK 700 személy befogadóképességű hírlapolvasóját 1941. 
március í j -én bezárták. Áz intézkedést a nyomtatványoknál fennálló férőhely
hiány tette szükségessé, melynek enyhítésére 35.000 hírlapkötetet költöztettek 
át új helyre. 

A daytoni NyK (Ohio) nyári olvasótermet rendezett be olvasóinak., 

22. Könyvtörténet, kódexismertetések. 

TRÓCSANYI ZoLTÂNnak a FDC 1941. évi 1. számának vezető helyén 
megjelent tanulmánya (Die Geschichte des ungarischen Buches und der unga
rischen Buchdruckerkunst: FDC 3.) pozitív adatok bőségével alátámasztott 
világos áttekintést nyújt a magyar könyv és a magyar nyomtatásművészet fej
lődéstörténetéről, mintegy összefoglalva ezzel a szerző kutatásainak az utóbbi 
években főként a Magyar Könyvszemle hasábjain megjelent több fontos rész
leteredményét. (A tanulmányban előforduló és azóta már a szerző által 
[MKszle, 1941, 207.] szóvátett sajtóhibát — a szövegben egyhelyütt Anony
mus „Chronik"-ja helyett „Gutkeled-Chronik"-ot [!] szedtek, — kötelesség
szerűen mi is helyreigazítjuk.) A tanulmány több fontos megállapítása közül 
kiemelésre kívánkozik a szerzőnek a magyarországi török uralom idején meg
jelent könyveink egy részének külföldön történt készültére vonatkozó és már 
más helyen is kifejtett igen meggyőző okfejtése, a könyvnek a magyar
országi reformáció és ellenreformáció szellemi mozgalmában vitt kiemelkedő 
szerepének plasztikus bemutatása, főképen pedig mindaz, amit T. a hozzá 
igen közel álló XVIII . század könyvtermésének rendelkezésünkre álló ada
taival kapcsolatosan e tanulmányában újra leszögez. Több, hasonló igényű 
tanulmánnyal szemben nagy érdeme T. tanulmányának többek közt az is, 
hogy tárgyalásában az időszaki sajtót sem hagyja figyelmen kívül. 

Pater A. D Ő L D : Ein neuentdecktes Bruckstück des Codex Theodosianus 
anter Texten von Gregors d. Gr. Moralia in Job. Eine Studie zur Handschrif
ten-, bzw. Palimpsestbestimmungskunde. (ZBW 169.) 

S. SAMEK LODOVICT: Codici miniati bizantini nella R. Biblioteca Uni
versitaria di Messina. (ABI 403.) 

U. MONNERET D E VILLARD: Un codice arabo spagnolo con miniature. 
(B 209.) 

A. SoRRELLi: Gli „Inventari dei Manoscritti delle Biblioteche d'Italia" 
(1890—1941). (B 65.) 

G. ZEDLER: Bamberg und die dort mit der ältesten Gutenbergtype her
gestellten Drucke. (ZBW 177.) 

J. GLONAR: ZU Hain 679$. (ZBW 277.) 
V. FINNT : Pietro e Tommaso Piasi tipografi cremonesi de! Secolo XV. 

Notizie bio-bibliografiche, storico-giuridiche e genealogiche. (B 86.) 
M. ZAMRONI GUARNIERI CARDUCCI: Incunaboli di antichi conventi in 

Verona. (ABI 476.) 
A. SORRELLT: II „Corpus chartarum Italiae" e la celebrazione del V 

Centenario Gutenberghiano. (FDC 61.) 
K. SCHOTTENLOHER: Die amtlichen Ausgaben des Wormser Edikts Kai

ser Karls V. gegen Martin Luther. (ZBW 198.) 
C. GÖLLNER: Stampe contemporanee sull'espugnazione di Rodi. (B 11.) 
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O. C L E M E N : Der Wormser Druck der Scherzrede de Generibus Ebrio-
sorum von c. I J J O . (ZBW 241.) 

L. SERVOLINI: L'edizione livornese délia célèbre Enciclopedia di Diderot 
e D'Alambert. (ABI 397.) 

H . VON M Ü L L E R : Der erste Druck von Goethes Faust-Fragment. Die 
Geschichte eines Problems in den Jahren 1862—1932. (ZBW 46.) 

H. VON M Ü L L E R : Noch einmal der erste Druck von Goethes Faust-
Fragment. (ZBW 274.) 

G. P. WiNSHiP: The five hundredth anniversary of the invention of 
printing as celebrated in the United States. (FDC 10.) 

F. M U T H : Deutschlands erste Zeitschrift. (ZBW 43: szerző szerint JOHANN 
R I S T „Monatsgespräche"-jenek műfaját véglegesen tisztázottnak lehet tekinteni: 
folyóirat volt, mely a periodikus megjelenés szándékával készült. A kutatásnak 
ez a fordulata ősbölcsojévé tette Németországot a három publicisztikai főtér-
méknek: a könyvnek, a hírlapnak és a folyóiratnak. RiST és lapjának sorsa 
arról hoz hírt, hogy a kor, amelyben élt, még nem ismerte fel a periodicitás 
jelentőségét: RlSTnek a „Monatsgespräche kiadása tekintetében rengeteg ve-
sződsége volt kiadójával és nyomdászával. A „Monatsgespräche"-nek, mint az 
első német folyóiratnak felfedezését nagyban támogatja M. szerint az a tény 
is, hogy THOMASIUS leipzigi professzor, akit a legújabb időkig az első német 
újságírónak tartottak, elődjét és mintaképét tisztelte R I S T lapjában, amidőn 
1688-ban ugyancsak „Monatsgepräche" címen folyóiratot indított. M. pél
dákat hoz fel annak bizonyítására, hogy a német folyóirat öntörvények-szabta 
utakat követve, a hasonló francia kezdeményezésektől teljesen függetlenül 
alakult ki.) 

H. ROSENFELD : Um die älteste Zeitschrift! Ein Wort zur Klärung der 
Begriffe und Meinungen. (ZBW 133: az eddig legkorábbinak tekintett folyó
iratok (Sçavan párizsi „Journal"-ja, a londoni „Philosophical Tractations", a 
római „Giornale de' Letterati", a leipzigi „Acta Eruditorum") kivétel nélkül 
irodalom-kritikai folyóiratok voltak, ezért R I S T egészen más jellegű „Monats-
gespräche"-jei véleménye szerint nem vethetők egybe az előbb említettekkel 
s így voltaképen revízióra szorul MüTHnak àz a megállapítása is, amely sze
rint az utóbbi megelőzte volna a többieket. Különben is, a hangsúly nem az 
elsőség kérdésén, hanem a teljesítményen van, ebben pedig — t. i. az iroda
lomnak az élettel való összekapcsolásában — a németség kiemelkedő érdemei 
minden körülmények között vitathatatlanok. R. nem talál semmi különöseb
bet abban a körülményben, hogy Franciaország, mely a németség szétszakí
tott állapotának fő haszonélvezője volt, egységesen vezetett államában hama
rabb teremtette meg a tudományos munka feltételeit; mert hiszen a német 
tudományosság értéke ezzel nem szenved csorbát. — Továbbmenőleg felveti 
a problémát, hogy egyáltalán folyóiratnak tekinthető-e „Monatsgespräche?" 
Azok a vonások, amelyeket a sajtótudomány újabban a folyóirat leglénye
gesebb kritériumainak tart : a periodicitás, a folyamatos és határ nélküli meg
jelenés szándéka, egységes cím, a tartalom bizonyos időszerűsége: mindezek 
a vonások vagy nincsenek meg, vagy pedig csak igen elmosódott formában 
észlelhetők rajta. Az elsőség kérdésének felvetésénél nagyobb szolgálatot tett 
R. szerint M U T H a folyóiratnak az újságtól felülről való elhatárolásával — szem
ben az eddigi kísérletekkel, amelyek jórészt megelégedtek az újságnak a folyó
irattól alulról felfelé való elhatárolásával —, bár kétségtelen, hogy M U T H 
formulái másrészről viszont gyengítik a folyóirat és a könyv határait.) 

23. Bibliográfia. 

G. BoFFiTO: Bibliográfia delle bibliografie. Bilanzio annuale (1940 — 
XVIII.) . (B 30: áttekintés az 1940. évben világszerte megjelent fontosabb 
bibliográfiákról.) 

J. B. C H I L D S : Latin-American current national bibliographies. (LQu 360.) 
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Könyvismertetések, új könyvek. 

Könyvtártan, könyvtárpolitika, könyvtár statisztika. 

H. M. ADAMS : The junior college library programm. Chicago, 1940 : 
LQu 37$. (M. K O C H . ) 

E. V. BALDwiN—W. E. MARCUS: Library costs and budgets; a study 
of costs accounting in public libraries. New York, 1941 : L J 552. (C. V I T Z ) ; 
ZBW 371. 

G. CASATI: Manuale di letture per le biblioteche, le famiglie e le scuole. 
Vol. 2 :1930/39. 2. ed. Milano, 1940 : ZBW 72. 

L. CASSESE: Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblio
teche d'Italia. Vol. VI, parte I, parte I I . Roma, 1940 : B 201. (S. CAMERANI.) 

Central Bureau voor de Statistiek. Statistiek van het bibliotheekwezen 
in 1938. Gravenhage, 1940 : FDC 40.; ZBW 164. 

K. FLEISCHHACK: Wege zum Wissen. Buch, Buchhandel Bibliotheken. 
Schrifttumsverzeichnis. 2. Aufl. Würzburg—Aumühle, 1940: Bü 36.; ZBW 71. 

A. FLEMMING: Das Recht der Pflichtexemplare. München u. Berlin, 
1940 : ZBW 217. (M. STOIS bírálata: ez a müncheni disszertáció a külföldi 
viszonyokat csak a némettel való összehasonlításban hozza, holott címében 
egyetemes összefoglalást ígér. A mû sok tekintetben kifogásolható; a külön
féle előírásokat részint nem ismeri, részint pontatlanul és hiányosan idézi; 
bibliográfiája távol áll a teljességtől; a művet magát pedig át- meg átszövik 
jogi szokatlanságok. Kifogásolja, hogy a szerző az újabb német joggyakor
latban meggyökeresedett „Freistück" kifejezést elveti és helyette a mai német 
jogfelfogással teljességgel ellentétes „Pflichtexemplar" kifejezést használja; 
ezzel a lépésével elvi síkra került, habár nem is tud róla.) 

F. GRÜNWOLDT: Die Dokumentation in der Forstwirtschaft. Eine zusam
menfassende und kritische Abhandlung über die Tatsachen und Probleme des 
Bibliotheks-, Archiv-, Buch- und Zeitschriftenwesens in der Forstwirtschaft, 
zugleich mit einer Sammlung der wichtigsten forstlichen Schrifttumsnachweise. 
Neudamm, 1940 : ZBW 279. (F. PRINZHORN.) 

Handbuch der Deutschen Volksbüchereien. (Jahrbuch der Deutschen 
Volksbüchereien, VI, 1940.) Leipzig, 1940 : Bü 277. (C. JANSEN); FDC y5.; 
ZBW 228. 

M. INGLES—A. C. M C C A G U E : Teaching the use of books and libraries. 
A manuál for teachers and librarians. 3rd ed. New-York, 1940 : FDC 40.; 
ZBW 72. 

Jahrbuch der deutschen Bibliotheken. Bearb. von W. KRABBE. Jg. 31. 
Leipzig, 1940 : B 56.; ZBW 228. 

W. KRABBE: Kurzgefasstes Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung. 2. durch-
ges. Aufl. Leipzig, 1940 : ZBW 360. (W. KRAG.) 

K. M I C H E L : Grundzüge der Mikrophotographie. Jena, 1940: ZBW 72. 
F. MILK AU t—G. L E Y H : Handbuch der Bibliothekswissenschaft, Bd. III . 

Geschichte der Bibliotheken. Bearb. von A. BÖMER, V. BURR, K. CHRIST, G. 
LEYH, A. PREDEEK, J. VORSTIUS, C. W E N D E L . Leipzig, 1940: B 139. (V. Ca-
MERANi.) (Lásd ehhez VARGA SÁNDOR FRIGYES ismertetését: MKSzle 1941, 89.) 

L. NOFRi: Libri e biblioteche. Notizie e norme per bibliotecari. 2. ed. 
Torino, 1941: ZBW 294. 

Proceedings of the third convention of the Inter-American Bibliographi-
cal and Library Association, Washington, D. C , 1940. New York, 1941: 
LQu 392. 

E. PROFACH : Kurze Verwaltungslehre für die Städtische Volksbücherei. 
Leipzig, 1939: Bü 35. (F. HEILIGENSTAEDT.) ; L Q U i 3 i . ; Z B W i y 8 . (E. ACKER-
KNECHT: a mű a mai német művelődéspolitika szemszögéből értelmezett könyv
tárfeladatokat erőteljesen kihangsúlyozza.) 

W. M. RANDALL : The acquisition and cataloging of books. Chicago, 
(1940): FDC J4.; ZBW 227. 
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F. SCHRIE WER: Büchereistatistik. Methoden, Beispiele, Ergebnisse. Leip
zig, 1940: FDC 40.; ZBW 164. (Lásd ehhez GRONOVSZKY IVÁN ismertetését: 
MKSzle 1941, 101.) 

G. W O L E D G S — B . S. P A G E : A manuál of university and college library 
practice. London, 1940: FDC 55.; ZBW 228. 

Könyvtártípusok. 

D. N. HANDY: The création and development of an insurance library. 
2d ed. New York, 1941: LQu 389. 

H. S. LINDSTEDT: Tesniska bibliothek och centralisering av upplysning 
om tesnisk litteratur. Stockholm, 1936: FDC 39. 

G. MAAS: Die Neugestaltung der Krankenhausbüchereien. Berlin, (1941): 
ZBW 372. 

L'Organisation des bibliothèques scolaires d'après les données fournies 
par les Ministères de l'instruction publique. Genève, 1940: ZBW 228. 

H. E. RIMKUS: The centralised school library. New York, 1940: FDC 
40.; ZBW 72. 

W. M. RANDALL—F. L. D. GOODRICH: Principles of college library ad
ministration. 2d éd. Chicago, 1941: ZBW 372. 

J. L. THORNTON: Special library methods; an introduction to spécial 
librarianship. London, 1940: ZBW 228. 

Könyvtártörténet. 

Bericht über die Verwaltung der Universitäts-Bibliothek im Rechnungs
jahr Ï939. Berlin, 1940: ZBW 164. 

B. BISCHOFF : Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in 
der Karolingerzeit. Teil I : Die bayrischen Diözesen. Leipzig, 1940: ZBW 73. 

H. BLUMENTHAL: Aus der Geschichte der Landesbibliothek zu Weimar 
und ihrer Sammlungen. Hrsg. von —. Jena, 1941: ZBW 439. 

V. P U T T I : La biblioteca Umberto I dell'Istituto Rizzoli in Bologna. Bo
logna, 1940: ZBW 72. 

Steffenhagen und Harnack. Eine bibliotheksgeschichtliche Parallele. 
Bearb. von RICHARD FICK. Hrsgg. vn K. J. HARTMANN und H. FÜCHSEL. 
Göttingen, 1940: ZBW 424. (G. LEYH.) 

J. VoRSTius: Grundzüge der Bibliotheksgeschichte. 3. umgearb. Aufl. 
Leipzig, 1941: ZBW 423. (G. L E Y H : az alapvető jelentőségű munka nem teszi 
feleslegessé egy kevésbbé zsúfolt tartalommal jelentkező, rövidebb könyvtár
történeti összefoglalás kiadását.) 

Könyvtárépítés, berendezés. 

A. C. GEBHARD: Openbare leeszalen en bibliotheken in Nederland. 
Amsterdam, 1941: ZBW 372. 

F. N . PASCENKO: Architektúra i stroitel'stoo bibliotec. zdanij. Moszkva, 
1941: ZBW 228. 

J. L. W H E E L E R — A . M. G I T H E N S : The American public library buil
ding: its planning and design, with special référence to its administration and 
service. New York, 1941: LJ 721. (J. A. L O W E : a több mint joo képpel ki-
sért mű kimerítő képet nyújt a public library épületének fejlődéséről.); 
ZBW 372. 

Katalogizálás. 

J. D. C O W L E Y : Bibliographical description and cataloguing. London, 
1939: LQu 114. (S. KRAMER: a vonatkozó amerikai irodalmat ugyan nem veszi 
számba, de azért vonzó formában megírt, valóban hézagpótló munkának ne
vezhető.) 
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E. DAMIANI: Norme adottate e da adottare per l'unificazione bibliogra-
fica dei nomi d'autori variamente trascritti da lingue a caratteri diversi 
dall' alfabeto latino, con particolare riguardo all' alfabeto cirillico. Roma, 1940: 
FDC 22. 

W. FUCHS : Zur Theorie und Praxis des Realkatalogs. Untersuchungen 
über wissenschaftliche Bibliotheksordnung. Zugleich ein Beitrag zur Theorie 
der Sach- und Fachbibliographie. (T. L). Göttingen, 1941: FDC $4.5 ZBW 227. 

Szakozás. 
H. E. BLISS: A bibliographie classification: extended by systematic auxi-

liary schedules for composite spécification and notation. Vol. I. New York, 
1940: FDC J4-; LQu 130.; ZBW 227. 

Centro Vol-pi di Elettrologia. Classificazione Décimale Universale: 
Riassunto generale. 621. 3. Elettrotécnica. Venezia, 1940: FDC 40.; 53 Fisica. 
Venezia, 1941: FDC 40. 

[M. D E W E Y ] : A classification and subject index for cataloguing and 
arranging the books and pamphlets of a library. [A photolitogr. facsimile of 
the first, ephemeral ed.] New York, 1941: LJ 6j6. (C. E. P E T T U S . ) ; ZBW 372. 

Dezimal-Klassifikation. Deutsche Gesamtausgabe. Bearb. vom Deutschen 
Normenausschuss. 3. internat. Ausgabe d. Dezimalklassifikation. Lief. 6, Abt. 
63—Abt. 66. Berlin, 1940: ZBW 71. 

Dezimal-Klassifikation. Deutsche Kurzausgabe. 2. erweiterte u. verb. 
Aufl. Nach der deutschen Gesamtausgabe der Dezimal-Klassifikation. Berlin, 
1941: FDC 23.; ZBW 227. 

C. W. G R O U T : An explanation of the tables in the schedules of the 
Library of Congress classification; âccompanied by an historical and expla-
natory introduction. New York, 1940: LJ 300. (A. D. OSBORN.) 

Könyvtárhasználat. 

L. M. MORSCH: Catalog department manuál. Baltimore, 1940: LQu 371. 
(M. F. TAUBER.) 

Könyvkötés, könyvrestaurálás. 

G. A. E. BOGENG: Der Bucheinband. Ein Handbuch für Buchbinder und 
Bücherfreunde. 2. veränd. Aufl. Halle (Saale), 1940: ZBW 6$. (H. SCHREIBER: 
a könyv első kiadása több mint negyedszázadon át jó szolgalatokat tett; a je
len kiadás további javulást jelent az előzőekkel szemben.) 

J. H O F F M A N N : Kostbare Bucheinbände der Leipziger Stadtbibliothek und 
ihre Katalogisierung. Leipzig, 1940: FDC 24.; ZBW 63. (H. SCHREIBER.) 

P. K E R S T E N : Die Herstellung von Buntpapieren für Bucheinbände. 
Halle, 1939: FDC 24. 

E. KVRISS: Nürnberger Klostereinbände der Jahre 1433—152$. Erlan
gen, 1940: ZBW 290. (F. BOCK.) 

Bibliográfia. 

P. P. ARGENTI : Bibliography of Chios from classical times to 1936. 
Oxford, 1940: ZBW 230. 

F. W. BATESON: The Cambridge Bibliography of english literature. Vol. 
I : 1600—1660; vol. I I : 1660—1800; vol. I I I : 1800—1900; vol. IV: Index. 
New York, 1941: LJ f ix . (N. VAN PATTEN.) 

T. BESTERMAN: A world bibliography of bibliographies. Vol. 2: M—Z. 
Index. Oxford, 1940: ZBW 294. 

Bibliographie über Familienpolitik. Zürich, 1941: FDC 70. 
Bibliographische Vierteljahrshefte der Weltkriegsbücherei, H. 20/22: 

Bibliographie zur Geschichte der Vereinigten Staaten im Weltkrieg. Stuttgart* 
1939: ZBW 58. (P. LOSCH.) 
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J. S. BRADWAY: A tentative bibliography of matériái on legal aid work. 
Rochester, 1940: LJ 166. (W. R. ROALFE. ) 

H. BÜHLER: Alpine Bibliographie. . . München, 1939: ZBW 59. (P. 
GEISSLER.) 

H. CORSTEN: Bibliographie des Ruhrgebietes. Lief. 1., 2. Essen, 1941J 
ZBW 230. 

K. EWALD: 20.000 Schriftquellen zur Eisenbahnkunde. Kassel, 1941: 
FDC 71. ; ZBW 295. 

L. FiRPO: Bibliográfia degli scritti di Tommaso Campanella. Torino, 
1941: ZBW 73. 

A. GRANDIN: Bibliographie générale des sciences juridiques, politiques, 
économiques et sociales. 13e supplément. Année 1939. Paris, 1940: FDC 70. 

W. H A E N I S C H — H . PRAESENT: Bibliographie von Japan 1936/37. Mit 
Ergänzungen für die Jahre 1906/3J. Leipzig, 1940: ZBW 16$. 

K. H E C K E R — H . HOFMIANN: Das Reich im Krieg. Ein Bücherverzeich
n i s . . . Leipzig, 1941: Bü 241. (F. HEILIGENSTAEDT. ) ; ZBW 373. 

W. KRABBE: Bibliographie. Ein Hilfsbuch für Bibliothekspraktikanten. 
4. Aufl. Leipzig, 1941: ZBW 440. 

Kurztitel-Verzeichnis technisch-wissenschaftlicher Zeitschriften. Berlin, 
[1940]: FDC 38. 

M. Lo V E C C H I O M U S T I : Bibliográfia di Pirandello. Milano, 1940. 
ZBW 73. 

G. MAMBELLI : Bibliográfia Virgiliana. Vol. 1. 2. Firenze, 1940: ZBW 73. 
R. MUMMENDEY: Bibliographie der Gesamt-Zeitschriftenverzeichnisse. 

Köln, 1939: ZBW 281. (J. VoRSTius.) 
W. M U N T H E : Norske Tidskrifter. Biblipgrafi over periodiske skrifter i 

Norge inntil 1930. Oslo, 1940: FDC 40.; ZBW 359. (O. K L O S E . ) 
K. SCHOTTENLOHER: Bibliographie zur Deutschen Geschichte im Zeit

alter der Glaubensspaltung 1517 bis 158j. Im Auftrag der Komm, zur Erfor
schung der Geschichte der Reformation und Gegenreformation hrsgg. von —. 
VI. Bd. Verfasser- und Titelverzeichnis. Leipzig, 1940: ZBW 54. (G. M E N T Z : 
a jelen kötettel lezárult a nagyjelentőségű mű, melynek szerzője munkájával 
hálára és elismerésre kötelezte a tudományos világot.) 

L. THONSSEN—E. . FATHERSON: Bibliography of speech éducation. New 
York, 1939: LQu 123. (D. POLACHEK.) 

H. TIEMANN: Lope de Vega in Deutschland. Kritisches Gesamtverzeich
nis der auf deutschen Bibliotheken vorhandenen älteren Lope-Drucke und 
-Handschriften, nebst Versuch einer Bibliographie der deutschen Lope-Litera-
tur 1629—1935. Hamburg, 1939: ZBW 56. (C. H Ö F N E R : Hispanológiai és 
bibliográfiai szempontból egyaránt érdemes mű.) 

L. TRYKHOLM: översikt över riksdagshandlingar samt författnings- och 
rättsfallssamlingar med särskild hänsyn tili beständen vid Sveriges offentliga 
bibliotek. Lund, 1939: ZBW 360. (H. BONDE: áttekintés a svéd nyilvános 
könyvtárakban feltalálható különféle parlamentáris nyomtatványokról, orszá
gok szerint, betűrendben. Elsősorban svédek számára készült, de más nemzeti
ségűek is haszonnal forgathatják.) 

J. VoRSTius—G. R E I N C K E — E . STEINBORN: Internationale Bibliographie 
des Buch- und Bibliothekswesens, mit besonderer Berücksichtigung der Biblio
graphie. X I V Jg. 1939. Leipzig, 1940: ZBW 358. (H. STRIEDL. ) ; XV. Jg. 
1940. Leipzig, 1941: ZBW 438. 

I. W I E M : Das englische Schrifttum in Deutschland von 1518—1600 
Leipzig, 1940: ZBW 422. (H. BOCK: értékes disszertáció.) 

Könyvtári katalógusok. 

Catalogue collectif des bibliothèques de Paris et les bibliothèques universi
taires de France. Publications périodiques. Livr. 1/2. A — American Journal 
of Numismatics. Paris, 1940/41: ZBW 372. 
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Catalogus van de Bibliotheca Danica en van de overige Deensche en 
Isjlandsche werken aanwezig in die Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. 
Amsterdam, 1939: ZBW 60. (W. MENN.) 

Bibliographical Planning Committee of Philadelphia. Philadelphia libra-
ries and their holdings. Philadelphia, 1941: LQu 378. (R. B. DOWNS.) 

Katalog der Bücherei des Deutschland-Institutes. Deutsche Abt. Peiping, 
1940: ZBW 16$. 

M. MAYER—I. ANSELMI: Stadtbücherei Salzburg. Verzeichnis des Grund
bestandes. Salzburg, 1940: ZBW 165. 

Reichsluftfahrtministerium. Katalog der Zentralluftfahrtbücherei. Leip
zig, 1940: FDC 39.; ZBW 160. (H. WIDMANN.) 

Sveriges offentliga bibliotek. Accessionskatalog $4, 1939. Utg. av Kungl. 
Biblioteket. Stockholm, 1940: ZBW 164. 

Kéziratkatalógusok, kézirattan. 

P. ACHT: Die Cancellaria in Metz. Eine Kanzlei- und Schreibschule um 
die Wende des 12. Jahrhunderts. Frankfurt a. M., 1940: ZBW 166. 

E. AESCHLIMANN: Dictionnaire des miniaturistes du moyen Âge et de la 
Renaissance dans les différentes contrées de l'Europe. Milano, 1940: ABI 68. 
(D. FAVA.) (Lásd ehhez GÁBRIEL ASZTRIK ismertetését: MKSzle 1941, 94.) 

D. D. EGBERT: The Tickhill psalter and related manuscripts. A school 
of manuscript illumination during the early i4th Century. London, 1940: 
ZBW 230. 

B. A. VAN GRONINGEN: Short manuál of Greek palaeography. Leiden, 
1940: ZBW 296. 

P. LEHMANN—O. GLAUNING: Mittelalterliche Handschriftenstücke der 
Universitätsbibliothek u. d. Georgianum zu München. Leipzig, 1940: ZBW 72. 

V. LEROQUAIS: Les psautiers manuscrits latins des bibliothèques publi
ques de France. Mâcon, 1940/41: ZBW 296. 

M. MODICA: Paleográfia latina. Palermo, 1941: ZBW 441. 
S. DE Ricci—W. J. WILSON: Census of médiéval and renaissance ma

nuscripts in the United States and Canada. Vol. 3. Index and special lists. 
New York, 1940: B 5$. 

H. WEHR: Verzeichnis der arabischen Handschriften in der Bibliothek 
der Deutschen Morgenländischen Ges. Leipzig, 1940: ZBW 165. 

Nyomdászattörténet^ sajtótudomány, sajtótörténet, ősnyomtatványkatalógusok. 

J. E. ALLEN: The modern newspaper, its typography and methods of 
news présentation. New York, 1940: ZBW 231. 

K. F. BAUER: „Aventur und Kunst". Bearbeitet von —. Frankfurt a. M. 
1940: ABB 79. (H. HELWIG.) 

Buch und Schrift: Jahrbuch der Gesellschaft der Freunde des Deutschen 
Buchmuseums. Leipzig, 1938—39: ZBW 62. (K. HOLTER.) 

P. BUTLER: The origin of printing in Europe. Chicago, 1940: ZBW 230. 
O. CLEMEN: Des Johann Arnold aus Marktbergel Encomion chalco-

graphiae, Mainz, 1540. Mainz, 1940: B JJ.; ZBW 28$. (K. SCHOTTENLOHER: 
az első dicsérő költemény Gutenbergről, hű reprodukcióban, jó fordításban.) 

O. V. COOK: Incunabula in the Hanes Collection of the Library of the 
University of North Carolina. Chapel Hill, 1940: LQu 131. 

G. DENGLER: Die „Reichenberger Zeitung" 1918/19. Ein Beitrag zur 
Geschichte der sudetendeutschen Presse. Frankfurt a. M., 1940: ZBW 74. 

A. DRESSLER: Die italienische Presse. Ein Leitfaden. 3. Aufl. Würzburg, 
1941: ZBW 442. 

A. DRESSLER: Über die Anfänge der römischen Zeitungspresse. I. Würz-
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LEVÉLSZEKRÉNY. 
Hová tűnt el Gvadányi: Egy falusi nótáriusnak budai utazása 

szerzői javí tot t p é l d á n y a ? Gróf GVADANYI J Ó Z S E F Falusi Nótáriusa (1790) 
nem tartozik a könyvészeti ritkaságok közé, mégis nagy megdöbbenést keltett, 
amikor ez év júniusában kiderült, hogy ennek egy példánya, amely a szerző 
bejegyzéseivel, javításaival maradt fönn, a Báró Eötvös József-Kollégium 
könyvtárából nyomtalanul eltűnt. 

A Falusi Nótárius első kiadásának két ilyen példányáról tud a magyar 
könyvtörténet: az egyik a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának 
tulajdona, másik a Báró Eötvös József-Kollégium könyvtáráé, amely nem 
nyilvános könyvtár ugyan, de tudósok számára hozzáférhető. Az előbbi meg
van, az utóbbi eltűnt helyéről, ismeretlen helyen lappang s így a GVADANYI-
kutatók ezidőszerint nem használhatják. 

A kutatók szempontjából mindenekelőtt azt volna fontos tisztázni, 
vájjon csak ez a két „javított" példány maradt-e fönn? Kevéssé valószínű, 
hogy GVADANYI, aki két példányt átjavítva és kipontozott sorait tintával 
kiegészítve küldött meg barátainak, több példányt ne javított volna át. A Fa
lusi Nótárius Budai utazásának első kiadásából nagyon sok példány forog 
közkézen s van könyvtárakban. Óhajtandó volna, hogy mindazok, akiknek 
ilyen, a szerző javításaival és kiegészítéseivel ellátott példányaik vannak, kö
zölnék a tintával bejegyzett javításokat és kiegészítéseket a Magyar Könyv
szemle szerkesztőségével. 

A Falusi Nótárius-nak a Budai utazása, nem „könyvkincs". MAKAI— 
HORVATH: A könyvgyűjtő kézikönyve szerint a Budai utazás 1888—1938 kö
zött elért legmagasabb ára 60 (hatvan) pengő volt, könyvkonjunktúra idején, 
— normális időkben 1 j (tizenöt) pengő volt átlag árfolyama. Nemcsak minden 
nagyobb könyvtárban, hanem igen sok gyűjtőnek, irodalomtörténésznek a 
könyvtárában megtalálható. 

Most, hogy a Magyar Tudományos Akadémia GVADANYI műveiből K E -
MÉNYFY JÁNDS gondozásában kritikai kiadást rendez sajtó alá, szükség volna 
a GVADANYI kezeírásával javított példányokra.. Az irodalomtörténeti kuta
tások kiderítették, hogy a két eddig ismert, átjavított példány bejegyzései nem 
pontosan azonosak. Lehetséges, hogy a többi — ha vannak ilyenek —, javított 
példányok szerzői javításai is eltérőek az akadémiai példánytól. 

Az eltűnt Eötvös-kollégiumi példány 1932-ben még megvolt. Ekkor 
használta és írt róla „Gvadányi Nótáriusának javított szövege" címen a 
nemrégiben elhunyt kiváló filológus, irodalomtörténész, TOLNAI V I L M O S pécsi 
egyetemi tanár. (Irodtört. Közi. 1932.) 

Aki a Falusi Nótárius első kiadásának javított, eltűnt példányáról tud 
valamit, közölje a Magyar Könyvszemle szerkesztőségével. T B . Z. 
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A tulajdonos névbejegyzésévcl ékes könyvek gyűjtése. A köny
vek gyűjtésének, a „mű" szellemi tartalmán kívül is rengeteg a varázsa. 
E varázs többnyire imaginárius; alig megfogalmazható, merőben képzeletbeli, 
s a könyvhöz hozzáképzelt. A változatlan tartalom mellett egy-egy könyvet 
— valamely mű egy-egy példányát — egyéni sorsa is kívánatossá tehet a 
gyűjtő szemében. Nem utolsó sorban e sorshoz tartozik az a körülmény is, 
hogy kinek a tulajdonában volt a kérdéses könyv? S ez érdekes még akkor is, 
ha a tulajdonosnak a könyvvel való szellemi foglalkozása sem oeuvre-jén 
nyomot nem hagyott, sem bejegyzések, széljegyzetek, aláhúzások alakjában 
nem tűnik ki magából a könyvből s a tulajdont a névaláíráson kívül semmi 
egyéb sem jelzi. Még akkor is megmarad a gyűjtő számára a szellemi kitű
nőség „keze érintésének" boldogító elképzelése. A gyűjtőt tökéletesen kielégíti 
az a tudat, hogy könyvpéldánya valamely szellemi kiválóság könyvei közé 
tartozott. Egybefügg ez természetesen a szellemileg kiváló egyénnek kijáró 
legendás tisztelettel, ami carlyle-i „hőstisztelet" alakjában minden gyűjtőben, 
minden szellemi érték irányában fokozottan benne él. 

Semmi sem olyan jellemző az emberre, mint olvasmánya. A kiváló 
ember szellemi portrait-ja könyvtára nélkül alig lehet teljes. Hatalmas kötet 
jelent meg nemrég GOETHE jenai könyvtári kölcsönzéseiről. A mi SZÉCHE-
NYink végtelenül érdekes és szellemi fejlődésére élénken rávilágító könyvtára 
teljes egészében együtt van. DEÁK FERENC apró tulajdoni bélyegzőjével jelölt 
könyvtárának jelentékeny részét ERNSZT LAJOS mentette meg a szétszóródás-
tól, alig húsz éve. A szellemtudományos biográfia és a filológia természetesen 
csak a nagy ember teljességében együttmaradt könyvtárára építheti föl követ
keztetéseit, — a könyvgyűjtő azonban beéri azzal is, ha a kiváló ember tulaj
donában volt könyvtárnak egy-egy darabját megmentheti s el-eltünődik a 
könyvnek és tulajdonosának rejtelmes összefüggésein és megkísérli beépíteni 
„hősének" szellemi alkatába a megszerzett „magányos" darab szellemi ható
vagy hajtóerejét. 

Körülbelül ez az értelme a tulajdonos névbejegyzésével „ékes" könyvek 
gyűjtésének. Vannak azonban olyan könyvek is, melyeket eléktelenít a név
bejegyzés. SZENTKŰTY PÁL. 

Miképp"olvasnak sokan könyveket? A Hasznos Mulatságok 1822. 
évfolyamában olvassuk a fenti című, alábbi szövegű könyvanekdótát: 

„Egy Berlini nagy tekintetű Ur, Marquis D'ARGENS'-hez küldött, és 
kérette, hogy LETTRES JUIFS (Zsidó Levelek) nevezetű könyvét neki küldené 
el az átolvasásra. D'ARGENS elküldette első részét. Egy hét múlva viszsza 
kapja a' könyvet ollyan ízenettel: hogy az velős tartalmára nézve nagyon 
tetszenék, 's hogy a' második részt által küldeni méltóztatnék. D'ARGENS 
ismerte emberét, és ismét ugyan azon részt küldötte vissza. Egy hét múlva 
ismét jött az Inas a' Könyvvel, azt az izenetet hozván Urától, hogy az még 
jobban tetszett, az elsőnél, és a' harmadik részt kérte. D'ARGENS ujjonnan az 
első részt küldötte; mellyet egy hét múlva, hasonló ízenettel mint azok előtt 
viszsza kapott. Ezen küldözgetés, és izengetés egész a' hatodik, vagy is utolsó 
részig, tartott, melly helyett D'ARGENS ismét az első részt küldötte által Midőn 

Magyar Könyvszemle 1943. III. füzet. 22 
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ezt az Olvasó viszsza küldené, egy Levélkében azt ira D'ARGENSnek: hogy 
az néki leginkább azért felette megtetszett, mivel abban mind a' hat kötet
nek summás kivonását feltalálhatta. (Első Félesztendő j—6. 1. Pesten, ns. 
TRATTNERN JANOS TAMÁS betűivel.) 

Román olvasás Parisban. Parisban minden teremtés Románokat, vagy 
más szerelmes Leveleket olvas, mellyekben egy tsepp ész sintsen. Ha egy Béres 
kotsis valamelly ház előtt meg áll, és ott neki várakozni kell, azonnal Román 
könyvet húz ki zsebéből és olvas. Az Uraságok Kotsissai, és Inassai szinte azt 
tselekszik, mig nekik Urokra várakozni kell. Úton útfélen látni Asszonyokat, 
Leányokat, Ifjat, Vént, Román Könyvbe el merülve; és a' Napszámos, míg 
az úton [!] átsorog, 's munkára várakozik Román olvasással tölti idejét. 
(U. o. 15. 1.) 



RÉSUME — INHALTSANGABE. 

János H o r v á t h í „Próféták által szólt rígen." Das Zitat im Titel ist 
aus einem Gedicht János Sylvesters im Jahre i$4i . geschrieben und in seiner 
Neutestamentübersetzung erschienen. (Deutsch: „Einst liess Er durch Propheten 
sagen".) Dieses Gedicht, samt einigen anderen, am selben Ort mitgeteilten 
Gedichten ist im Distichon geschrieben. Sylvester dachte, er sei der erste, 
der ungarische Gedichte laut griechisch-römischer Metrik verfasst habe. Wie 
er diese Möglichkeit fand? Diese Frage will der Verfasser beleuchten. Er 
meint Sylvester habe in seinen Prosaschriften nachträglich manche Sätze ge
funden, welche zufallsweise dem Daktyl entsprechen. Solche Sätze kommen 
häufig am Ende seiner Neutestamentübersetzung vor. Es bietet sich also eine 
Möglichkeit, dass er während der Korrektur des letzten Bogens der Über
setzung, die Fähigkeit der ungarischen Sprache um klassizistische Gedichte 
zu bilden, bemerkte. Er selber sagt er habe dies „zu spät" erfahren. Damals 
war nämlich schon die ganze Übersetzung gesetzt und bald das ganze ge
druckt. Die vorliegenden Gedichte hat er blos auf dem vor- und nach der 
Übersetzung stehenden unnumerierten Blättern drucken lassen. Horváths Mei
nung ist, dass diese ungewöhnliche Ordnung auch durch seine Voraussetzung 
beweist ist. Nach der Festsetzung der obigen Resultate, befasst sich der Arti
kel, mit Sylvesters Verstechnik und mit der vers- und stylhistorischen Be
deutung seines im Titel angeführten schönsten Gedichtes. 

S á n d o r Eckhardt : Le séjour de Valentin Balassi sur les côtes de l'Océan. 
A l'occasion de la réédition du journal de voyage du R. Pasteur Martin 
Csombor de Szepsi, l'auteur de cet article s'efforce d'éclairer en s'appuyant 
sur le journal certains points obscurs de la vie du grand poète hongrois 
Valentin Balassi. Il établit notamment que le poète passa quelque temps au 
collège des jésuites de Braunsberg où de nombreux gentilshommes hongrois 
furent élevés depuis l'avènement de Báthory en Pologne. C'est là qu'il com
posa une belle poésie religieuse, en 1591, „près de l'Océan", et c'est encore 
de là qu'il envoya le „Prince" du Machiavel à son cher disciple Jean Rimay, 
humaniste et diplomate distingué. Le Machiavel en question est conservé 
aujourd'hui au „Székely-Múzeum" de Sepsiszentgyörgy. 

Zoltán Trócsány i : Die ungarischen Druckwerke von den ersten drei 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Vf. versucht mittels der ungarischen Recht
schreibung des 19. Jahrhunderts die aus dem selben Jahrhundert stammen
den, ohne Angaben des Impressums (Erscheinungsort, Jahreszahl, Druckort, 
etz.) erschienenen Druckwerke zu bestimmen. Seine Ergebnisse werden mit 
zahlreichen Beispielen erläutert. Er behauptet, dass in der Rechtschreibung 
dieser Druckwerke ein Parallelismus zu vernehmen ist: eine etymologische 
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und eine phonetische (genannt auch reformierte und katholische) Recht
schreibung. Nebst dieser, mit strenger Konsequenz durchgeführte, parallele 
Rechtschreibung, treffen wir im selben Jahrhundert auch viele individuellen 
Versuche. Kazinczy und sein Dichterkreis Hessen die etymologische Recht
schreibung gelten, ihnen gegenüber gebrauchten die Schulen, Lehrbücher und 
eine grosse Menge von Büchern die phonetische. 

O s z k á r S a s h e g y i : Die Bibliotheken der Ukraine. Vorliegender Artikel 
gibt einen kurzen Bericht über Entwicklung und jetzigen Zustand der Bib
liotheken in der Ukraine. Er beschreibt ausführlicher die Zentralbibliothek 
der ukrainischen Akademie der Wissenschaften in Kiew und spricht den 
Wunsch aus, dass die Széchényi-Landesbibliothek in Budapest den Kontakt 
mit dieser grössten und reichsten der Bibliotheken der Ukraine aufnehme um 
den Bücherbestand beider Bibliotheken mit Werken, welche in ihrem Inte
ressenkreis liegen gegenseitig auf dem Tauschwege ergänzen zu können. Es 
möge beiden zum Vorteil gereichen, dass die Scheidewände, welche ihre 
Länder mehr als zwei Jahrzehnte hindurch unüberbrückbar getrennt haben, 
nun nicht mehr bestehen und schon jetzt, während des Krieges, wenn auch in 
bescheidenem Umfang ein kultureller Austausch beginnen kann. 

La jos S z i m o n i d e s z : Gab es im / 7 . Jahrhundert zu Pucho eine Drucke
rei? Die Frage wurde durch PÁL GULYÁS angeschnitten, indem er die durch L. 
SZIMONIDESZ angeführten RiBAY'-schen und MICHAEL KLEiN-schen Angaben 
angezweifelt hatte. Sie kann also nur auf Grund neuer Dokumente weiter 
erörtert und entschieden werden, aber zu diesen gehören nicht die schon bisher 
bekannten Erzeugnisse der Trencséner und Zsolnaer Druckerei, sondern sollen 
zuerst die zwischen 1620—1632 erschienen Schriften der nach Ungarn 
in die LEDNICZER DOMÄNE geflüchteten böhmischen Brüder darauf geprüft 
werden, ob selbe nicht mit den späteren Lettern der von Pucho nach Tren-
csén übersiedelten Druckerei gedruckt wurden, dann aber NIKOLAUS DRABIKS 
und J. A. COMENIUS' Schriften durchgesucht werden, ob da nicht Finger
zeige sich für diese Arbeit ergeben. Allenfalls benötigt diese Arbeit einen 
Slavisten. Die Puchoer Druckerei im 18-ten Jahrhundert existiert ohne Frage, 
ihre Existenz wird aber durch Angebereien gefährdet, sie soll auch zensur
pflichtige Schriften drucken. Davon zeugt die mitgeteilte Meldung des Tren
cséner Komitats vom Jahre 1720. 
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