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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 
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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. 


