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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 

ENYWÁRI 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, HEIN 
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. 



A BOLGÁR KÖNYVÉSZET 1890/rŐL 
NAPJAINKIG. 

Jelen cikkem célja a magyar bibliográfusoknak, bibliologu-
soknak és könyvtárosoknak néhány olyan adatot szolgáltatni, 
amelyek általános képet adnak a bolgár könyvészetről általában, 
amiről az itteni szakkörök máig semmit vagy csak igen keveset 
olvashattak. Éppen úgy, mint sok más kulturális kezdeményezés, 
ez is csak Bulgária felszabadulása után lendült fel, mert azelőtt 
erre gondolni is képtelenség lett volna. Mint ismeretes, Bulgária 
szellemi élete a rabság ideje alatt szoros összeköttetésben volt az 
Oszmán Birodalom életével és erősen függött tőle, ez pedig a 
könyvnyomtatást területein sokáig nem engedte meg. Ezért a Guten
berg által feltalált könyvnyomtatás legkésőbb a szultáni biroda
lom határain tudott átszivárogni. Bulgáriába legelőször 1835-ben, 
Szamokov városába hozták be titkon az első nyomdagépet, ame
lyen szentképeket és később egyházi szláv betűkkel könyveket is 
nyomtak. Két évvel később Makedóniában, Vatosa városkájá
ban állítottak fel egy ilyen kis nyomdát, amelyet 1838-ban Szo-
lunba (Szaloniki) helyeztek át. Ezen nyomták ki ott az első bul
gáriai bolgár könyvet. A XIX. század első felétől kezdve a bol
gár könyvek nyomtatása leginkább a bolgárlakta földek hatá
rain túl történt, mivel ott a kellő alkalom hiányzott, azt tehát 
idegenben voltak kénytelenek keresni. Miután azonban a bol
gár könyvek, újságok és folyóiratok kinyomatása egy évszázad 
leforgása alatt igen megnövekedett, a XIX. század végén, még 
pontosabban annak utolsó évtizedében egy új kezdeményezés 
indult meg: a könyvészet, vagyis az addig az időpontig meg
jelent összes bolgár könyvek és időszaki kiadványok összefogla
lása. Az 1890—1900-as időszakot Bulgáriában egyebek között 
számos könyvészeti kezdeményezés, könyvészeti munkálat is jel
lemzi, melynek egyik része a XX. század első éveiben jelent meg, 
zöme azonban mégis 1890 és 1900 között látott napvilágot. 

E könyvészeti munkák között az első hely JURDAN IVANOV-

nak, 1891—1893-ban megjelent munkáját illeti, melyben a bolgár 
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időszaki sajtót tárgyalja (megjelent folytatólagosan 1891, 1891 — 
1892-ben három külön könyvben, összesen 235 lapszámmal» 
utána következett még egy 587 oldalas kötet). 

Ebbe az időszakba esik MAKSZIMOV CHR. D. 1900-ból szár
mazó, az időszaki könyvészetet tárgyaló munkája, amely fel
öleli a gyermekfolyóiratokat is, egészen 1877-ig. Ez a szerzőjé
től kibocsátott „ífcsilisten almanach"-ban (Iskolai jalmanach), 
I. évf. Szófia, 1900. j6—146 1. jelent meg nyomtatásban. 

Ebbe az időszakba sorolható az ismert „Pokazalec na 
periodic se szkata ni literatura ot 1844—1900" (Az 1844—1900-ig 
terjedő időszakos irodalmunk jegyzéke), összeállította ENCSEV G., 
folytatólagosan kiadva, három részben, 1905, 1906 és 1907-ben,, 
11.137 cikket és könyvet tartalmazva. 

Meg kell említenünk továbbá a „Juridicseszka bibliográfia na 
balgátszkitë szpiszanija 1844—1900" (A bolgár folyóiratok jogi 
bibliográfiája 1844—1900-ig), összeállította KONSZULOV P. D., 
megjelent 1903-ban, tartalmaz 1435 cikket. Ez utóbbi a „Jubileen 
szpomen za deszet godisninata 1893—1902 na szpiszanije 
juridicseszki pregled" (Jubileumi emlék a jogi szemle tízéves, 
1893—1902 évfordulója alkalmából), ugyanebben egy 259 köny
vet tartalmazó „Bälgarszki juridicseszki knigopisz" (Bolgár jogi 
könyvészet) munka jelent meg, ezt az ismert bolgár tudós, Bos-
CSEV Sz. Sz. állította össze. 

A bolgár mezőgazdasági egyesület folyóiratában, I. évf, 
(1897) és II . évf. (1898) jelent meg DR. MINCESZ B. könyvészeti 
munkája „Bälgarszki szociálno-ikonomicsen knigopisz za 1896 i 
189J god. (Bolgár szociál-gazdasági könyvészet az 1896. és 1897. 
évre), ez 2315 cikket tartalmaz. 

Továbbá a „Bälgarszki pregled" (Bolgár szemle) IV. évf., 
1897. VII. k. 82—9j. lapjain van a „Pokazalec na matérialité 
po bdlgarszka istorija, obnarodvani v balgarszkite szpiszanija" 
(A bolgár folyóiratokban megjelent bolgár történelmi anya
gok mutatója), összeállította KEPOV ív. P. történész, tartalmaz 
477 cikket. 

1904 folyamán, mint a „Jubilejna kniga 1878—1903" 
(Jubileumi évkönyv) második részeként jelent meg a 142—272, 
lapon DR. RUSZEV M. szerkesztésében az „Isztoricseszki pregled na 
medicinszkata knizsnina za vremeto ot 18j8 do 1903" (Az 1878-
tól 1903-ig terjedő időszak orvosi irodalminak történeti áttekin-
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tése), egy, nemcsak a könyvekre, hanem az összes bolgár folyó
iratokban és újságokban megjelent orvosi tárgyú cikkekre vonat
kozó betűrendes tárgymutatóval ellátva. 

A „Zbornik za ríarodni umotvorenija" (Népköltészeti gyűj
temény) 1908. és 1909. évi kötetében jelentek meg a „Pokazalec 
na szociál-ikonomicseszkata ni literatura" (Szociál-gazdasági iro
dalmunk mutatója), röpiratok, cikkek és egyebek egészen a fel
szabadulásig — 1877-ig és még egy ugyanolyan című, az 1878— 
1885-ig terjedő időszakra összeállította MÁRZEV SZT. M.; ez ösz-
szesen 13,389 bibliográfiai leírást tartalmaz. 

A fent felsorolt és az említett időszakra vonatkozó könyvé
szeti munkákon kívül meg kell még említenünk TEODOROV-BA-
LAN A., szófiai egyetemi tanár könyvészeti munkáit is: „Balgar-
szki knigopisz" (Bolgár könyvészet) I. rész (1641—1877), össze^ 
állítva 1893-ban; „Bolgár szki knigopisz száz évre" (1806—1905), 
Szófia, 1909, 9—1667. lapokon; „Knigopisznijat trud u balgaritë" 
(Könyvészeti munkásság a bolgároknál), megjelent a „Godismk 
na Szofijszkija universzitet" (A szófiai egyetem évkönyve) II . 
1905—1906, Szófia, 142—208. lapjain. Az utóbbit D R . MICHOV 
N. V. ismert bibliográfus fejtegette röviden beszámolójában 
(„L'histoire et l'état actuel de la bibliographie bulgare"), bemu
tatva 1910-ben, Brüsszelben a Nemzetközi bibliográfus kongresszu
son, megjelent nyomtatásban a „Bulletin de l'Institut Internatio* 
nal de Bibliographie" (Bruxelles, 233—247. p.) 15-ik évfolyamá
ban (1910). 

Az eddig felsoroltakból láthatjuk, hogy az 1890—1900-as 
évtized igen termékeny volt a fiatal bolgár könyvészet terén, ame
lyet még Bulgária felszabadulásának első éveiben karoltak fel. 
Mindezek a könyvészeti kezdeményezéseik, mint látjuk, magán
érdekből fakadtak; egyes bolgár tudósok, tudománnyal foglal
kozó, vagy pedig közéleti emberek magánkezdem>ényezése volt, 
akik valamivel hozzá akartak járulni az alig fejlődésnek indult 
bolgár tudományhoz. Ilyenformán alkalmat akartak nyújtani 
mindazoknak, akik tudni szerették volna, mi jelent meg nyomta
tásban, írásban a XVII . század közepétől a XX. század elejéig. 
Bármennyire is igyekeztek ezek a magánemberek munkáikban 
összegyűjteni mindazt a bolgárnyelvű írott és nyomtatott anya
got (addig az időpontig, helyesebben 1897-ig), ez mind mégis 
csak magánemberek munkálkodása volt, azért tehát addig az idő-

23* 
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pontig pontos bolgár könyvészetről beszélni nem lehet. Ilyen tel
jes könyvészeti összeállításhoz rendszeresen kellett volna hozzá
fogni s szerkesztését és kiadatását egy komoly intézménynek kel
lett volna irányítania, hogy a munka tökéletes és pontos legyen. 
Mint ilyen erre hivatott intézmény tűnt fel a múlt század utolsó 
évtizedében az 1879-ben alapított szófiai Nemzeti Könyvtár* 
Munkásságát szinte közvetlenül a felszabadulás után megkezdve, 
a szófiai Nemzeti Könyvtár mindjárt erős fejlődésnek indult és 
megvetette alapjait a bolgár bibilográfia magasabb követelmé
nyeinek. Megkezdve először könyvanyagának összegyűjtését és 
állományának gazdagítását, adományok és magánkönyvtárak 
összegyűjtésével, úgyszintén a köteles példány-törvény behozásá
val (1897), megtalálta a leghelyesebb módot könyvanyagának 
biztos és gyors szaporítására, ami állandó fejlődését idézte elő. 
Az 1897-ben behozott köteles példány-törvény maga után vonta 
ugyanabban az esztendőben egy, abban az időben úgynevezett 
„Bibliográfiai értesítő a Nemzeti Könyvtárban található köny
vekről, folyóiratokról és újságokról". („Bibliograficseszki bjuletin 
na knigitë, szpiszanijata i vesztnicitë, posztäpili v Narodnata 
bibliotéka.") Ezzel aztán megvetették alapját egy rendszeres és 
helyes bolgár könyvészetnek, amely a bolgár bibliográfia becsüle
tére, ma már lényegesen megjavítva és tökéletesítve, kezdete óta 
folytatódik. 

Nem lesz érdektelen, ha részletesebben tanulmányozzuk a 
Nemzeti Könyvtár „Bibliográfiai értesítőjét" kiadatásától kezdve, 
valamint annak céljait. Ennek az értesítőnek, a szófiai és plovdivi 
könyvtárban való köteles példány törvény 5. cikke értelmében 
minden három hónapban kellett volna megjelennie, ezt a törvény
rendeletet azonban, mint annak az 1900- és 1901-ben elhelye
zett könyvek és időszaki kiadványok 1903-ban kiadott leírásá
nak előszavából is kitűnik, a könyvtár igazgatósága, különböző 
okokból nem tudta idejében teljesíteni, minek következtében az 
értesítőnek kinyomatása csak kétévi megszakítás után indul meg 
újra. Az értesítőt azonban megjelenésében más okok is gátolták. 
Ugyancsak a fentemlítettnek előszavából tudjuk, hogy abban 

* Részletesebben a Szófiai Nemzeti Könyvtárra vonatkozólag lásd 
cikkemet: A könyvtárügy Bulgáriában. MKSzle, LXVII . évf. II. f. 106— 
n i . lap. 



A BOLGÁR KÖNYVÉSZET 1890-TÓL NAPJAINKIG 337 

mindazok a nyomdatermékek fel vannak tüntetve, amelyek az 
1900—1901-es időszakban folytak be a Nemzeti Könyvtárba, 
azonban alig állíthatjuk, hogy ez az összes, abban az időben Bul
gáriában nyomtatott könyvek száma, mert , a könyvtárnak nem 
áll módjában számon tartani a törvényben előírt köteles példány-
beszolgáltatási szabály pontos betartását, mivel az annak végre
hajtásával megbízott egyének, valamint maguk a nyomdatulaj-
donosok sem jártak el mindég lelkiismeretesen. Lehetséges, hogy 
a könyvtárban el nem helyezett könyvek száma csekély, tény 
azonban, hogy vannak ilyenek". Világos továbbá, hogy a könyvé
szeti kezdeményezés elején, melyet akkor a Nemzeti Könyvtár ka
rolt fel, mint akkori egyedül erre alkalmas intézet, amely képes 
rendszeresen kibocsátani egy általános áttekintést mindarról, amit 
abban az időben Bulgáriában nyomtak, voltak ilyen pontatlansá
gok, amelyek miatt ez a bibliográfia tökéletlen és pontatlan. Okot 
erre a hiányos beszolgáltatásra a törvényben pontatlanul meg
állapított beszolgáltatási határidő is adott, amelyeket nem 
vezettek be idejében az értesítőbe. így például szintén az 
1900—1901-ig való könyvek és időszaki kiadványok értesítőjé
nek előszavában van megemlítve, hogy oda olyan könyveket és 
egyéb nyomdatermékeket is felvettek, amelyeket 1897-, 1898- és 
1899-ben nyomtattak ki. Ezért aztán ebben az értesítőben, de a 
később utána megjelentekben is fel vannak véve, a könyvtárba 
később beszolgáltatott nyomdatermékeket csillaggal (*) jelölték 
meg. Ilyképen azonban az 1897-ben megkezdett bibliográfiai 
értesítő kiadatása tovább folyik, hol kis késésekkel, hol rendszer
telenül, melyeket, amint látni fogjuk, a könyvtár igazgatósága 
igyekszik kiküszöbölni. Az alább feltüntetett táblázat mutatja, 
milyen időközökben jelent meg megindulásától kezdve a Nemzeti 
Könyvtár által kibocsátott könyvészeti szemle. 

A Nemzeti Könyvtárban lévő könyvek és időszaki kiadvá
nyok (folyóiratok és újságok) bibliográfiai értesítője a következő 
évekre: 

1897 I. évf 
1898 II. évf 
1899 II. évf. (folytatás) 
1900 III. évf 
1900/1901 IV—V. évf. 
1902 VI. évf 

megjelent 1897 
1898 
1899 
1900 
1903 
1903 
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1903 VII. évf megjelent 1904 
1904 VIII. évf •- 190J 
1905 IX. évf „ 1907 
1906/1907 X—XI. évf „ 1910 
1908 XII. évf „ 1914 
1909/1911 XIII—XV. évf „ 1930 
1912/1913 XVI—XVII. évf. „ 1930 
1914/191$ XVIII—XIX. évf „ 1930 
1916/1918 . . . . . . XX—XXII . évf „ 1930 
1919/1923 XXII I—XXVII . évf „ '192J 
1924/1925 XXVII I—XXIX. évf „ 1926 
1926 XXX. évf „ 1927 
1927 XXXI . évf „ 1928 
1928 XXXII . évf „ 1929 

Mint a fent felsorolt kiadások éveiből látjuk, a Bibliográfiai 
Értesítő megjelenése eléggé pontatlan volt s később egészítették ki. 
Az 1925-ben kiadott és az 1919—1923-ig letétbe helyezett köny
vek értesítőjének előszavában mondják, hogy a könyvtárban le
tétbe helyezett könyvek és időszaki kiadványok bibliográfiai 
értesítőjének kibocsátása az utolsó tizenöt évben nagyon is el volt 
hanyagolva. így például a letétbe helyezett könyvekről nem ad
tak ki értesítőt 1909-től, az időszaki kiadványokról pedig 
1912-től. Menti ezt a hanyagságot a Balkán-, a Szövetséges-, 
majd a Világháború kitörése. Tizenhat esztendei késés után 
1930-ban a Nemzeti Könyvtár igazgatósága újra bocsátott ki 
egy kötetet, a XIII—XV. évfolyamot, az elmaradt 1909., 1910. 
és 1911. évekre, ezt ugyanabban az esztendőben még három egy
másra következő évfolyam az 1912. és 1913. évre, az 1912. és 
1915. és végül az 1916., 1917. és 1918. évre. Az 1912—13-as 
«évek XVI—XVII. évfolyamának előszavában az igazgatóság 
megmagyarázza a késés okait; e szerint 1914-ben, a Balkán-há
ború befejezése után, az 1908-as értesítő nyomtatásával volt el
foglalva, sőt úgy számította, hogy ezekhez hozzácsatolja az 1911-
ben letétbe helyezett könyveket. Pontatlanságok fordulnak elő 
ebből az időből a könyvtárban letétbe helyezett könyveknél s 
általában azoknál az anyagoknál is, amelyeket a törvény szerint 
az 1912- és 1913-as évek folyamán kellett volna beszolgáltatni a 
könyvtárba. A könyvtár 1912/13-as évfolyamának előszavában 
többek között azt is olvassuk a könyvtár munkásságára vonatko
zólag: „Fel kell tételeznünk, hogy a könyvtárban letétbe helyez-
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tetett mindaz, amit a köteles-példányletéti törvény előír, ami 
nálunk az elmúlt két esztendőben megjelent 1912—1913. De ha 
szem előtt tartjuk mindazt, amit hazánk az 1912-es esztendő 
utolsó és az 1913-as esztendő első negyedében átélt, bátran fel
tételezhetjük, hogy a törvény teljesítésénél nem követték a szüksé
ges éberséget és szigorúságot. Azért is, mert mindenek előtt azok 
az adminisztratív közegek, kiknek kötelessége lett volna éberen 
ügyelni a törvény betartására, sok más ügy elintézésével voltak 
elfoglalva, melyek abban a pillanatban fontosabbak is voltak." 
Az 1915-ös évben, amikor Bulgária belépett a Világháborúba, a 
könyvtár igazgatósága még mindég nem küszöbölte ki a hiányo
kat, s még mindég nem egészíthette ki az Értesítő kiadásának hiá
nyait, sőt mi több, az új, még rosszabbra fordult helyzet még 
jobban késleltette az értesítő kinyomatását, úgyhogy öt évvel a 
háború befejezése után, amikor a könyvtár az 1919—1923-ig le
tétbe helyezett könyvekről kibocsátott értesítőt, annak előszavá
ban a könyvtár vezetősége megjegyezte, hogy: r,az 1923-as esz
tendőben még nem adattak ki értesítők az utolsó tizennégy esz
tendőben letétbe helyezett könyvekről, éspedig 1909-től 1922-ig 
bezárólag". Alább olvashatjuk továbbá: „Ezen a téren még sok 
elintéznivaló vár, annyival is inkább, mert az anyag legnagyobb 
része rendezetlen, össze van keverve, hibás, nagy hiányokkal." 
Mindezek ellenére ilyen nagy hiányok és helytelenségek mellett is 
sikerült a könyvtár vezetőségének legyőzni ezeket a nehézsége
ket. Ilymódon aztán, mint ahogy ez a fenti táblázatokból is ki
tűnik, a könyvtár kiadhatta az értesítőt azokról a könyvekről is, 
amelyeket az 1909—1918-as időszakban helyeztek el ott. Ezt be
fejezve, rögtön hozzálátott egy Értesítő kiadásához az 1919— 
1923-ig terjedő időszakra is. A következő 1924. esztendőtői 
kezdve a Nemzeti Könyvtár eleget tesz szent kötelességének s 
amint a táblázatból is láthatjuk, egymásra következnek egészen 
1928-ig, amikor ugyanis nem szűnik meg ez a kezdeményezés, 
sőt, még rendesebben jelenik meg, csak más név alatt, amiért is 
ennél az évnél álltam meg. A szófiai könyvtárban 1928-ban 
(1929-ben kiadott) letétbe helyezett könyvek Bibliográfiai Érte-
s/íőjében egy újítást is találunk. Amíg az addig megjelent év
folyamokban az összes leadott könyvek szerzők szerint, ábécé
sorrendben vannak idézve (illetve kezdőszó szerint, amelynek 
mindég a könyvcím első főnevének kellett lennie), az 1928-as 
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értesítőben a könyvek szisztematikusan vannak felsorolva (rend
szer szerint) 16 osztályban, az illető könyv tartalma szerint, oly
módon, hogy minden egyes osztályban a könyvek az író neve 
szerint betűrendes sorrendben, illetve az első kezdő szó szerint 
vannak felvéve. A tizenhat osztály a következő: 

I. Bibliográfia IX. Szociológia 
II . Nyelvtudomány X. Történelem 

III . Irodalom XI. Földrajz, néprajz 
IV. Művészet és zene XII . Matematika 
V. Filozófia XIII . Természettani tudományok 

VI. Vallás XIV. Alkalmazott tudományok 
VII. Nevelés XV. Orvostudomány 

VIII . Jog XVI. Általános könyvek 

Mielőtt tovább folytatnánk értekezésünket a szófiai Nemzeti 
Könyvtár Bibliográfiai Értesítőjéről, amely a következő 1929. év
ben új név alatt kezd megjelenni, térjünk vissza egy kissé az 1897. 
évre, amikor is megvetették alapját a Nemzeti Könyvtár által ve
zetett könyveszetnek. Ez az 1897-ben kezdődő értesítő adatokat 
tartalmaz úgy a Bulgáriában nyomtatott könyvekre, valamint az 
időszaki kiadványokra — folyóiratok, újságok — vonatkozólag 
is. Ez a helyzet, vagyis a könyvek, folyóiratok és újságok egy
idejű és párhuzamos kezelése tizenegy éven keresztül tart, 1907-ig 
bezárólag, a rákövetkező 1908. esztendőben a könyvek értesítő
jét már különválasztják az időszaki kiadványokétól — újságok 
és folyóiratoktól —, amely utóbbiakat 1915 folyamán „Bibliogra-
ficseszki bjuletin za depoziranite v Szofijszikata Nar. Bibliotéka 
periodicsni izdanija za vremeto 1908—1911", (Bibliográfiai érte
sítő a szófiai Nemzeti Könyvtárban elhelyezett időszaki kiadvá
nyokról, az 1908—1911. terjedő időszakban) címen adtak 
ki először. Ügy a könyvek, valamint az időszaki kiadványok 
értesítőjének kiadásában késések vannak, ez kitűnik a kiadványok 
alább bemutatott táblázatából. 

Bibliográfiai Értesítő a szófiai Nemzeti Könyvtárban letétbe 
helyezett időszaki kiadványokról: 

1908—1911 XII—XV. évf megjelent 191 j 
1912—1918 XVI—XXII . évf „ 1930 
Ï919—1923 XXIII—XXVTI. évf „ 1927 
1924—1926 XXVII I—XXX. évf „ 1927 
1927 XXXI . évf „ 1928 
1928 XXXII . évf „ 1929 
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Itt a késések okai ugyanazok, mint a könyvek értesítőjének 
Az elkésett évfolyamok kiadási éveiből, pl. az 1912—1918-ban 
összegyűjtött és 1930-ban kiadott, valamint az 1919—1923-ig 
gyűjtött és 1927-ben kiadottakból látható, hogy a könyvtári veze
tőség nem ragaszkodott nagyon az időbeli sorrendhez, hanem 
csak arra igyekezett, hogy betöltse a hiányokat az időszaki ki
adványok értesítőjénél, ami 1928-ig sikerült is neki. Hogy Bul
gáriában különösen nagy gondot fordítottak az időszaki sajtóra, 
az már jelen értekezésemnek elején is kitűnik, ahol felsoroltam 
az összes könyvészeti munkákat, felölelve a bolgár időszaki saj
tót is, egészen a szófiai Nemzeti Könyvtár által szerkesztett és 
kiadott Bibliográfiai Értesítő kiadásának kezdetéig. 

A szófiai Nemzeti Könyvtárban 1844—1900-ig lévő idő
szaki kiadványok első jegyzékét a könyvtár 1903-ban adta ki. 
A könyvek Bibliográfiai Értesítőjének 1928-ban behozott újítá
sai, amelyeket már előbb említettem, ugyanazon évnek időszaki 
kiadványait is érintik. Ez már bővült, két mutatót is csatoltaK 
az újságok, kettő pedig a folyóiratok számára, külön-külön. 
Ezen mutatók összeállításánál szükségessé vált a folyóiratok és 
újságok számozása, úgy ahogyan, el vannak rendezve betűrendes 
sorrendben, címük szerint. 

Miután néhány szóval megemlékeztem a Nemzeti Könyv
tárban letétbe helyezett időszaki kiadványok értesítőjéről, fordul
junk ezek után ennek a könyvészeti munkának egy másik pontja 
felé, amely annak belső rendjére vonatkozik. Itt vissza kell tér
nem az 1919—1923. időközben kiadott könyvek értesítőjére. 
Ennek előszavában a könyvtári vezetőség azt mondja, hogy a 
szerzőknek külön-külön ábécé-sorrendben való elrendezése bizo
nyos akadályokkal függ össze, amelyek abból erednek, hogy az 
említett időközben háromszor változtatták meg a bolgár hivata
los helyesírást. Köztudomású azonban, hogy a bibliográfiai tör
vény értelmében, érintetlenül kell megőrizni teljes egészében a 
könyvcímek és szerzők neveinek helyesírását. Ilyenformán pél
dául egybefoglalták ebben a könyvészeti kötetben azokat a köny
veket, amelyeknek címében „e", vagy „ja" van (e, ÍI), amelyek 
korábbi „4"-bői eredtek. Pl. a pesznopojka fnf.nrnnnfiKa, IH»CBO-
nofiKa) vjara, vera (ïuipa, B'ftpa) egy helyen található. Az 1921-es 
helyesírás szerint, amikor a í>-t helyettesíti az Í , ugyanez tör
tént azokkal a nevekkel és szavakkal is, amelyek könyvcímül 
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szolgáltak. Például E&jrapHH és B'BJirapïïii egy és ugyanazon he
lyen található. Továbbá szintén az 1919—23. évi értesítőben a 
Bulgáriában kiadott idegennyelvű könyvek a bolgár könyvek 
után áiianak; a török, örmény, görög és zsidó könyvek címének 
első szava fonetikusan van átírva latin betűkkel. Ebben az értesí
tőben meg vannak jelölve az írásjelek és rövidítések is, amelye
ket azután használtak a további évfolyamokban. Néhányat kö
zülük alább fel fogok sorolni: 

( ) olyan nevet vagy szöveget kerít be, amely nincs meg 
a fehér címlapon, hanem vagy a fedőlapról, vagy belülről a szö
vegről van véve; 

] bibliográfiai adatokat kerít be, amelyek nem találha
tók magán a könyvön, hanem a könyvből állapíttattak meg, 
vagy melyeket a katalogizáló más utón fedezett fel; 

<C > jelent olyan címeket vagy szavakat, amelyeket maga 
a szerző tett zárójelbe magában a nyomtatott szövegben félkör, 
vagy szögletes zárójelbe; 

= ezt alkalmazzák mindég új sornál, jelzi, hogy az ezen jel 
előtt álló értekezés egy folyóiratban lévő cikk, amelyre a rá
vonatkozó adatokat ugyanezen jel után lelhetjük meg ; 

— ugyancsak új sornál. Jelenti, hogy az ezen jel előtt álló 
cikk a „Bibliotéka"-ból való szám, vagy pedig többkötetes szé
ria, amelyre az arra vonatkozó adatok ezen jel után találhatók; 

S. a. Sine anno — a kiadási évszám sehol nincs feltüntetve; 
S. 1. Sine loco — a kiadatási hely sehol nincs feltüntetve. 

Előfordulnak ezen kívül még egyéb rövidítések is, ezeket azon
ban itt nem sorolom fel, mert a bibliográfiákban mind közösek. 
A könyvek és időszaki kiadványok 1928. évi Bibliográfiai Érte
sítőjében bevezetett és már felemlített újításokon kívül ettől az 
évtől kezdve a könyvek értesítőjéhez még a szerzők s fordítók 
neveinek, és a könyvek első szavának betűrendes mutatója is 
hozzá van fűzve. Ebben a névmutatóban a szerző, fordító neve, 
vagy a könyvcím első főneve után meg van adva az értesítőben 
idézettnek a száma is. A könyveknek ezt a számozását éppen ez 
a mutató követelte meg. Betűrendes mutató van az 1919—1923. 
és az 1924—1925-ig szóló értesítekben. Itt azonban annak az 
értesítőnek a lapszáma is meg van adva, amelyben a cikkek meg
jelentek. Mint már előbb is egy helyen említettem, a „Bibliogra-
ficseszki Bjuletin" elnevezést (Bibliográfiai Értesítő) 1929-ben a 
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bolgár „Balgarszki knigopisz" (Bolgár Könyvészet) címmel cse
rélik fel, amely nevet annak idején D R . JRECSEK K., a híres bol
gár történész és bibliográfus ajánlott, s melyet 1898-ban a nem-
kevésbbé hí r« bolgár tudós, TEODOROV-BALAN A. is támogatott. 
Utóbbinak igen nagy érdemei vannak a bolgár könyvészet terén 
sokkötetes munkái révén. A „Balgarszki knigopisz za 1929 go-
dina" (Bolgár könyvészet az 1929. évre) nagy vonásokban ha
sonlít az 1928-ashoz, a könyvek,szisztematikus leírásánál beho
zott újításokkal. (Lásd fentebb.) Részleteiben azonban ez az érte
sítő mégis eltér attól, ezekre azonban itt nem térek rá, hanem az 
eziránt érdeklődőket ezen kötet előszavához utalom, amelyben 
a könyvtári vezetőség kifejti, hogy miben is állanak ezek az újí
tások. Tény csak az, hogy a bolgár hivatalos könyvészeti érte
sítőnek (1897—1928) harmincévi kiadatása után a bolgár könyv
tári vezetőség 1928- és 1929-ben már érezhető előremenetelt és 
fejlődést vezetett be. Ez a továbbfejlődés a jövőben is folytató
dik. 1931 folyamán kibocsátottak egy jegyzéket az 1930-ban be
folyt könyvekről, és szintén ugyanakkor egy második kötetet az 
ugyanabban az évben letétbe helyezett időszaki kiadványokról. 
A könyvek kötetében, amelyben követték az 1928. és 1929. évi 
rendszert, ezenkívül még egyéb lényeges újításokat is találunk, 
közülük néhányat itt fel is fogok említeni. Legelőször is meg van 
jelölve 5 gramm pontosságig a könyv súlya, továbbá a könyv 
nagysága (formát) már nincs a már ismert 2 0 , 40 , 8°, 160, és így 
további módon megjelölve, hanem centiméterekben van kiszá
mítva, V2 cm-es pontossággal. Egy másik lényeges újítás egyes 
különleges kategóriába tartozó könyvek alakjára és az első rendszó 
kiválasztására vonatkoznak. Amíg eddig az időpontig a porosz 
utasítások szolgáltak irányelvül, ezentúl ezen a téren már némely 
angol és amerikai rendszabályokat vezettek be. A többi újítás 
inkább a leírások részleteinek kibővítésére és alkalmazására 
vonatkozik, amelyeket már az előző két évben is alkalmaztak, 
miáltal az 1930. könyvészeti leírás már jóval tökéletesebb és tel
jesebb. 

Üjításokat észlelhetünk az időszaki kiadványok (folyóira
tok és újságok) ugyanez évi könyvészeti leírásában is. Ez is jóval 
bővült és teljesebb a két előző événél. A többi tökéletesítő újítá
sok mellett ez „Szisztematicsen opisz na vszicski sztatii iz bol
gár szkite szpiszanija ot 1930 godina", „Az 1930. évből való bol-



344 MIJATEV PÉTER 

gár folyóiratok összes cikkeinek szisztematikus leírását" tartal
mazza, amelyben az összes cikkek a következő tizenöt nagy cso
portba vannak osztva, amelyek aztán ismét alosztályokra 
oszlanak: 

I. Könyvismeret, könyvhasználat (5 alosztállyal). — II. 
Nyelvtudomány (4 alosztállyal). — III. Irodalom és belletrisztika 
(4 alosztállyal). — IV. Művészet (9 alosztállyal). — V. Filozófia 
{4 alosztállyal). — VI. Vallástudomány (11 alosztállyal). — 
VII. Művelődés (13 alosztállyal). — VIII. Jog (19 alosztállyal). 
— IX. Szociológia (11 alosztállyal). — X. Történelem (12 alosz
tállyal). — XI. Földrajz és néprajz (2 alosztállyal). — XII . Ma
tematika (4 alosztállyal). — XIII . Természettudományok (11 al
osztállyal). — XIV. Orvostudomány (11 alosztállyal). 

A rákövetkező 1931. évben a Nemzeti Könyvtárban letétbe 
helyezett könyvek könyvészeti értesítője követi az 1930-ból valót, 
minden módosítás nélkül; az időszaki kiadványok (folyóiratok, 
újságok) értesítője ellenben erre az évre három nagy részre van 
osztva: I. folyóiratok bibliográfiája, II. az újságok bibliográ
fiája, mindegyik külön-külön el van látva mutatókkal és statisz
tikai táblázatokkal; III . folyóiratokban álló cikkek jegyzéke, 
szintén a szerzőnevek mutatójával ellátva. Ugyanezt a beosztást 
alkalmazták az előző évi időszaki kiadványok értesítőjénél; lénye
gesebb hozzáfűzések, javítások és a szisztematikus osztályok rész
letesebb felosztása történt most az 1931. könyvészeti értesítő III . 
részénél, mely ezúttal még jobban kibővült és tökéletesebbé vált.* 

Az utolsó, 1931-es könyvészeti értesítő kiadása után ismét 
hosszabb szünet áll be; ezek a megszakítások, mint azt már érte-

* Ugyanezen év folyamán a Szófiai Nemzeti Könyvtár és az Egyetemi 
Könyvtár között megindult kölcsönös együttműködés az összes könyvanyagok 
kartoték és bibliográfiai adatgyűjtésére, amelyek a törvény értelmében a 
Nemzeti Könyvtárban hiányoznak. Ezeknek a kartoték-céduláknak a nyom
dai szedését felhasználják ugyanakkor a „Bälgarszki knigopisz"' nyomtatá
sára, úgyhogy csakhamar megadatik a Nemzeti Könyvtár vezetőségének a 
lehetőség egy régi óhajának megvalósítására: t. i. ne évenként, hanem min
den három hónapban, sőt hónaponként adjon ki könyvészeti értesítőt. Az 
1942-re vonatkozó könyvészeti értesítőt, mint már említettem, két fél év, (I. 
és II.) kötetben adták ki, ugyanilyenek jelentek meg ezen év folyamán is. 
Ilyenformán a könyvtár a folyóiratok és újságok számára is ki fog bocsá
tani egy második részt, s csak azután fogják bevezetni a háromhónapos 
rendszert. 
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kezesem elején is említettem, nem ritka jelenségek a Nemzeti 
Könyvtár által kiadott bolgár könyvészeti értesítőnél. Ennek okai 
azonban most már más természetűek — t. i. pénzügyi zavarok. 
Alig 1937-ben sikerült újra a könyvtár vezetőségének ismét két 
kötetet kiadnia: I. könyvek részére, II. az 1932. évi folyóiratok 
és újságok számára. Lényeges eltéréseket, amelyek megkülönbözte-
tendők az előbbiektől, itt sem találunk, minélfogva nem is ismer
tetem itt azokat. 1940 folyamán ismét kiadtak két újabb kötetet, 
I—IL, az 1933—1934. évi könyvek és időszaki kiadványok szá
mára. Az 1942-ben megjelent első kötet az 1935—36-ban letétbe 
helyezett könyvekről, a II. kötet pedig az 1935—1939-ig letétbe 
helyezett időszaki kiadványokról (folyóiratok, újságok) számol
nak be. A folyó 1943-as évben kiadták az I. kötetet (I. és IL 
félév) az 1942-ben letétbe helyezett könyvekről és időszaki ki
adványokról. 

A fönti adatokból jól látható, hogy a könyvek bibliográfiai 
értesítőjének kinyomatásában néhány évi késés következett be — 
1937—1941. — a folyóiratok és újságok számára, 1940—1942-ig. 
Számukra az adatok már össze vannak gyűjtve, de különböző 
okok miatt a könyvtári vezetőség még mindig nem tudja kiegé
szíteni a hiányzó évfolyamokat. 

A hivatalos könyvészeti értesítőn kívül, amelyet a Nemzeti 
Könyvtár 1897 óta bocsát ki napjainkig, más kiadványai is van
nak, köztük könyvészeti munkák is, melyek közül egyet már 
említettem, az 1903-ban kiadott „Opisz na bâlgarszkitë perio-
dicsni izdanija v Narodnata bibliotéka v 1844—7900", (A Nem
zeti Könyvtárban lévő bolgár időszaki kiadványoknak jegyzéke 
1844—1900) és az „Opisz na sztaropecsatnite bolgárszki knigi 
1802—i8jf\ (A réginyomású bolgár könyvek jegyzéke 1802— 
1877), összeállította POGORELOV VALERIJ egy. tanár, megjelent 
1923-ban Szófiában.* 

A nehézségek ellenére is, amelyekbe a Nemzeti Könyvtár 
még ma is ütközik, a hivatalos bolgár könyvészeti szemle kiadá
sánál, melynek fel kell ölelnie mindazt a nyomtatott anyagot, 

* CONEV BORTSZ egyetemi tanártól is van egy terjedelmes könyvészet, 
melynek a címe: „Szlavjanszki räkopiszi i sztaropecsatni knigi na Narodnata 
bibliotéka v Plovdiv" (A plovdivi Nemzeti Könyvtár kéziratos- és régi-
myomású könyvei), megjelent 1920-ban. 
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ami Bulgáriában megjelenik," az utolsó két évtizedben a köteles
példány törvény alkalmazása mégis jelentékenyen javult. Már 
láttuk ennek az értekezésnek az elején, hogy a könyvészeti szemle 
kiadásának első éveiben ezen a téren igen nagy hanyagságok for
dultak elő s a törvény lelkiismeretlen alkalmazása folytán igen 
nagy hiányok mutatkoztak, úgyhogy sok nyomdaterméket nem 
jegyezhettek fel a hivatalos könyvjegyzékben. Évek óta azonban 
a Nemzeti Könyvtárnál egy külön ' erre a célra való szolgálatot 
létesítettek, amely gondosan figyeli, vajjon idejében elhelyeznek-e 
mindenből, amit Bulgáriában nyomtatnak, a kötelező példány
számban. Ma már nyugodtan mondhat'uk, hogy ez a szolgálat 
kitűnően működik, s minden idejében folyik be a könyvtárba, 
hogy idejében álljon rendelkezésére a szolgálatnak, amely könyvé-
szettel foglalkozik. Utóbbit gyakorlott könyvtári tisztviselőkből 
állították össze, akik mindjárt a könyvanyagnak a könyvtárba 
való érkezésekor cédulákat .készítenek a szükséges bibliográfiai 
adatokkal, minden egyes könyv, folyóirat, újság és egyebek szá
mára, külön-külön. Egynéhány évvel ezelőtt kibocsátott minisz
teri rendelet értelmében a Nemzeti'Könyvtár által kiadott ,,Bal-
garszki knigopisz"-t (Bolgár könyvészet) az Állam-nyomdában 
kell nyomtatni. (Azelőtt a könyvtári vezetőségnek joga volt sza
badon kiválasztani a kinyomtatást végző nyomdát.) Ez a körül
mény is egyik oka a megjelenések késésének, mert az utóbbi esz
tendőkben az Állam-nyomda túl van terhelve állami kiadványok 
kinyomtatásával, minél fogva aztán a Könyvészeti Értesítő hát
térbe szorul. 

Az eddigi fejtegetésekből világosan kitűnik, hogy ma, több 
mint egy félszázados könyvészeti munkásság után, a bolgár bib
liográfiának sikerült összegyűjtenie mindazt, amit bolgár és ide
gen nyelven nyomtattak Bulgáriában, sőt még a külföldön nyom
tatott bolgár anyagot is. MIJATEV PÉTER. 



KOLOSTORI KÓDEXFESTÉSZETÜNK 
A XÍV. SZÁZADBAN 

A XIV. század kezdeten I. KÁROLY uralomrajutását évekig 
tartó belső egyenetlenkedések követik. Az ifjú Anjou király, ha
talma megerősítésére, nagy földbirtokok adományozásával, első
sorban az elégedetlenkedő főurakat igyekezett megnyerni. De 
midőn már trónja biztosított volt, a szellemi- és a hitélet elmélyí
tését tartotta egyik legbensőbb feladatának. A világi papokkal 
szemben I. KÁROLY a szerzeteseket pártfogolja; ferencesek és 
dominikánusok lesznek püspökök. A tekintélyes rendek, a bencé
sek, a ciszterciták, a premontreiek, a ferencesek, a dominikánu
sok és az augusztinusok mellett most erősödnek meg a pálosok és 
a karthauziak. Az uralkodó példaadása nyomán kolostorok ala
pításával és adományokkal gazdagítják a szerzetesrendeket a fő
árak és a főpapok is. Majd később, Nagy Lajos idejében a fő
urak és a főpapok kolostoralapító versengése még erősödni fos. 

Az egyre nagyobb számban alapított kolostorok lendületet 
adnak a kódexfestészetnek. A XIV. századból származó legrégibb 
adatunk a század elejéről a karthauziak munkásságára utal. Az első 
ismert magyar scriptor és egy személyben valószínűleg miniátor is 
karthauzi szerzetes. Az adatok tanúsága szerint a 1 á t ó k ő v i 
karthauzi kolostorban a század elején jelentős kódexkészítő mű
hely állhatott fenn. A kolostor priorja 1307-ben CONRADUS volt» 
aki missalékat, két conventualét, egy gradualét, egy breviáriumot 
és a halottak anyakönyvét készítette. CONRADUS különben egy 
adat szerint felmentését kérte a priori tisztség alól, „hogy sza
badabban szentelhesse életét a szellemieknek s könyvek készítésé
vel foglalkozhassak.1 A karthauziak könyvkultúrájáról még egy 
adat tanúskodik. 1351-ben THEODORICUS prior számos könyvvel 
gyarapította a szent-antalvölgyi kolostort.2 Karthauzi kolostor
ban készült hiteles festett kódexünk azonban nem maradt fenn e 
korból; így művészetük ismeretlen előttünk. 

1 "WAGNER, CAROLUS: Analecta Scepusii. Viennae, 1774. I I . 72. 1. 
2 FESSLER, IGNÁC AURELIUS: Geschichte von Ungarn, Leipzig, 1867— 

1877. I II . 832. 1. .1 
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De ismerünk egy igen érdekes kódexet, egy Gradualét, ame
lyet 1334-ben egy ágostonrendi kolostorban írtak. Élénk fényt 
derít ez az I. KÁROLY-korabeli kolostori műveltségünkre. E kó
dexben ugyanis egy ágostonrendi szerzetes utasításokkal látja el 
rendtársait, antiphonariumok és gradualék készítésére. 

„Meghagyatik a barátoknak — olvassuk —, hogy a gradua-
lékban, az antiphonariumokban, a nocturnalékban és másutt is, 
négyszögletes hangjegyeket alkalmazzanak s négy vonalat fesse
nek, valamennyit vörössel, fekete nélkül; a betűt tisztán és el
különítve írják, úgyhogy a hangjegy a saját, megfelelő betűje 
fölé kerüljön s a vonalak kellő távolságban legyenek egymásból, 
nehogy a hangjegyet egyik vagy másik oldalról is összenyomják. 
Másodszor, mindig ugyanazt a betűtípust, ugyanazt a hangjegyet, 
ugyanazt a kötőjelet és ugyanazt a szünetjelet alkalmazzák, ame
lyeket a javított példány a legpontosabban tartalmaz. Semmit ne 
tegyenek hozzá és semmit se vegyenek el. Harmadszor, bármely 
könyvet, amelyet másolatból másolnak, mielőtt bekötik, vagy a 
kórusra helyezik, úgy a betűk, mint a hangjegyek szempontjából 
szorgalmasan javítsák át, nehogy ezek a művek, a javítás hiánya 
miatt, szokás szerint, hibásak legyenek. Ugyanez szükséges a szer
tartáskönyveknél, breviáriumoknál és a missalcknái is, amint 
azokat kézhez kapják. Negyedszer pedig, miután így kijavítot
ták a gradualékat, ordinariákat és missalékat, azok tartalma sze
rint teljesítsék kötelességüket." 

Bebizonyosodik így, hogy kolostorainkban ekkor már n?gy 
számmal másoltak kódexeket, másolatokból is, sőt ezeket a kéz
iratokat nyomban be is kötötték. Az ismeretlen ágostonrendi szer
zetes ezzel fejezi be utasításait: „Ne Írassák az ilyen műveket 
vagy kottákat világiakkal, ha vannak a rendben szerzetesek, akik 
ehhez értenek. Ha nincsenek, akkor kényszerítsék őket feletteseik 
útján ezek megtanulására, mert a világi papok mindent, amit 
írnak vagy lekottáznak, elrontanak."3 A Szent Domonkos legenda 
szerzetes-írója is megveti és a sátán táplálta földi hiúságok kár
hozottjának tartja a Párizsban tanuló világi papokat, akik tanul
mányaik befejeztével magas egyházi méltóságok elnyerésére törek-

8 Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. A. 102. — Az idézet eredeti 
latin szövegét lásd Adatok a magyarországi középkori könyvtárak történeté
hez. MKSzle 1891. 33—34. 1. 



Sárospataki domonkosrendi műhely: 
Pétri Lombardi, Commentarius in Se-
cundum librum Sentenciarium. XIV. 
század eleje. Budapesti Egyetemi 

Könyvtár Cod. lat. j8. 

Domonkosrendi(f) műhely: Commen-
tariiin evangélium Marci. XIV. század 
eleje. Budapesti Egyetemi Könyvtár 

Cod. Lat. 49. 

Pozsonyi(f) műhely: Ganois Vencel 
Bibliája. XIV. század eleje. Orsz. Szé
chényi Könyvtár Cod. lat. j8.2j^a lap. 

http://qf.tbaf.trV
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Pozsonyi kolostori műhely: 
Missale 1341 körül. 

Orsz. Széchényi Könyvtár 
Cod. lat. 94. 9a lap. 

Pozsonyi kolostori műhely: 
Missale 1330—1340 között. 
Orsz. Széchényi Könyvtár 

Cod. lat. 220. 149a lap. 



Pozsonyi kolostori műhely: 
Missale 1341. 

Orsz. Széchényi Könyvtár 
Cod. lat. 214. 6a lap. 

Pozsonyi kolostori műhely: 
Missale 1341. 

Orsz. Széchényi Könyvtár 
Cod. lat. 214. 16a lap. 



Pozsonyi kolostori műhely: 
Missale 1341 körül. 

Orsz. JSzéchényi"Könyvtár 
Cod. lat. 94. 33b lap. 

Fürstenfeldi cisztercita műhely: 
Missale XIV. század első fele. 

München, Állami Könyvtár 
Cod. lat. 23056. ifob lap. 

Pozsonyi kolostori műhely: 
Missale 1341. 

Orsz. Széchényi Könyvtár 
Cod. lat. 214. 118b lap. 

Pozsonyi kolostori műhely: 
Missale 1341. 

Orsz. Széchényi Könyvtár 
Cod. lat. 214. 170b lap. 
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szenek.* Ebben a szerzetesi szellemben becsmérli az ágostonrendi 
szerzetes a világi papok kódexírását is. Ez az ágostonrendi Gra-
duale nemcsak I. KÁROLY korabeli kolostori műveltségünkre vet 
világot. Amint látni fogjuk, díszes iniciáléival a magyar kolostori 
miniatúraművészet alakulásában is jelentőséggel bír. 

« 
A birtokunkban lévő adatok nemcsak azt tanúsítják, hogy a 

XIV. század első felében a magyar kolostorokban nagyszámú 
kódexet készítettek, hanem bizonyítanak közvetlen francia érint
kezéseket is. Ezzel magyarázható, hogy első Anjou uralkodónk 
idejében, az egyre erősbödő olasz kapcsolatok ellenére a hazai 
kolostori termékek az árpádkori hagyományoknak megfelelően, 
még határozottan franciás jellegűek. Párizs egyeteme, miként az 
Árpádkorban, a XIV. században is vonzza a magyarokat, világi 
papokat, és a szerzetesek közül elsősorban a ferenceseket és az 
ágostonrendieket. 

Párizsban, 1303-ban két magyar ferences szerzetes, Nico-
LAUS de HUNGÁRIA és MATHEUS vesz részt a VIII. BONIFÁC pápa 
elleni királyi küzdelemben. Később magyar ágostonrendi szerzete
sek iskoláznak Párizsban. STEPHANUS de INSULA de HUNGÁRIA, 
a későbbi nyitrai püspök és kalocsai érsek 1345-ben, 1353-ban pe
dig magister NICOLAUS de NICOLAI a párizsi egyetem lektora. 
Támogatásukra NAGY LAJOS és ERZSÉBET királyné a pápának ír 
levelet. A következő évtizedben, 1366-ban pedig PETRUS de VERE-
BEL tanul a Sorbonne-on: s bár az olasz egyetemek egyre jelentő
sebbek lesznek a magyar iskoláztatás szempontjából, még az 
1380-as években is találkozunk Párizsban magyarral, CHRISTIA
NUS de HuNGARiA-val.5 

A Párizsban járt magyar diákok mellett erősítik a magyar
francia kapcsolatokat az avignoni pápai udvarral való érintkezé
sek is. Ismeretes VI. KELEMEN pápának a kolozsvári Szent Mi
hály templomnak adományozott búcsú-engedély levele (1349) a 
^árkánytölő Szent Mihályt ábrázoló díszes kezdőbetűjével. De 
Avignonból minden bizonnyal nemcsak pápai búcsú-engedély lc-

* HORVÁTH JÁNOS: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Budapest, 
1931. 14. 1. 

5 A Franciaországban iskolázott magyarok adatait lásd GÁBRIEL 
ASZTRIK: Magyar diákok és tanárok a középkori Párizsban. Bp., 1938. 9— 
11., 13—15. 1. (Klny. az Archivum Philologicum 1938. 4—9. füzetéből.) 

Magyar Könyvszemle 1943. IV. füzet. 34 
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vél érkezett, hanem kódex is. Hiszen már korábban, 1339-ben 
PiACENZAi JAKAB csanádi, majd zágrábi püspök részére készült 
Avignonban egy Pontificale.6 Az Avignonban járt magyarok bizo
nyosan könyvekkel megrakodva tértek haza. VI. INCE pápa egy 
1359. január 31-én, Avignonban kelt levelében kiközösítéssel 
sújtja mindazokat, akik penitenciáriusát, MAGYARORSZÁGI D O 
MONKOS ágostonrendi szerzetest és kíséretét kifosztották, továbbá 
breviáriumát és egyéb könyveit elvették.7 

A Párizsban iskolázott magyarok is, ugyanakkor, midőn el
sajátították az írás és díszítés mesterségét, minden bizonnyal hoz
tak magukkal könyveket. Egy XIV. századi párizsi kódex, 
AQUINOI SZENT TAMÁS Secunda secundae című munkája egy be
jegyzés tanúsága szerint a NAGY LAJOS alapította 1 ö v ö 1 d i kar
thauzi 'kolostorban volt.8 E kódexet nem ismerjük: nem lehetetlen, 
hogy díszítése franciás jellegű magyar munka. A XIV. században 
ugyanis számos francia jellegű kódexet készítettek magyar kolos
torokban. A század elejéről ismerünk egy olyan franciás stílusban 
készült kódexet, amelyet dominikánus szerzetes festett. A karthau
ziak működését csak adat bizonyítja, a dominikánusokét fenn
maradt kódex. 

Egy dominikánus szerzetes, MICHAEL de BUDA, BENEDEK er
délyi püspök rendtársa még az 1309—1319. évek között készített 
egy Agendát:ü ez a kódex azonban festett iniciálét nem tartalmaz. 
Egyetlen dísze egy egyszerűbb kék-vörös kalligrafikus kezdőbetű. 
De ugyanekkor, a század elejéről van egy olyan dominikánus kó-

a Zágráb, Püspöki Könyvtár MR. 163. — KNIEWALD, DRAGÏJT:N: 
Zagrebacki liturgijski kodeksi XI—XV. stoljeca. Zagreb, 1940. 19—23. 1. — 
RADÓ POLYCARPLÍS: Index Codicum Manu Scriptorum Liturgicorum Regni 
Hungáriáé. 1941. 54. 1. 272. sz. 

7 IVÁNYI BÉLA: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarorszá
gon (1331—1600). Bp., 1927. 7. 1. 

8 Bécs, Nemzeti Könyvtár Cod. 12989. — HERMANN, JUL US H E R 
MANN: Die vesteuropäischen Handschriften und Inkunabeln der Gotik und 
Renaissance. 2. No. 22. 74. 1. (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten 
Handschriften in Österreich, Neue Folge VII/2). — BERKOVITS ILONA: Magyar 
vonatkozású XIV. századi festett kéziratok a bécsi Nemzeti Könyvtárban. 
MKSzle 1943. 67—68. 1. 

9 Budapest, Orsz. Széchényi Könyvtár Cod. Lat. m. ae. 69. — BARTO-
NIEK EMMA: Codices latini medii aevi. 1940. 59—60. 1. — RADÓ P. id. m. 
16. 1. y^. sz. 
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dexünk, amelynek díszítése maradéktalanul francia szellemben 
készült, mégpedig a s á r o s p a t a k i domonkosrendi kolostorban. 
A kódex PETRI LOMBARDI: „Commentarius in secundum librum 
Sentenciarium című munkáját tartalmazza,10 és egyetlen szöveg
kezdő iniciáléját jellegzetes francia modorban festették a század 
elején. Kék Q betű ez, amelyet belül arany, rózsaszín és piros 
díszítés tölt ki, míg a betűből a lap belső szélén arany pontokkal 
díszített kék-rózsaszín, alul tüskés csigába kanyarodó szár húzó
dik végig. A díszítés kétségtelenül egy Párizsban iskolázott szerze
tes műve, szintén francia munka; egyéni, hazai vonásokat nem igen 
ismerhetünk fel benne. De fennmaradt egy másik magyar kódex 
is, egy Commentarii in evangélium Marci,11 amely ismeretlen he
lyen, talán ugyancsak egy dominikánus kolostorban készült. Mes
tere szintén francia mintaképeket követ, de már nem oly híven» 
mint a sárospataki dominikánus; a francia formasajátosságok itt 
kissé már átalakulnak. A kódex egyetlen festett iniciáléja, a szö
vegkezdő Q betű, kék színű, s belsejét lila alapon háromszirmú 
arany fleuronnée levélkék díszítik. Miként a sárospataki domini
kánus kódexet, úgy ezt is vastag fedőfestékkel és valódi arannyal 
színezte mestere. A miniátor munkája azonban a francia minta
képeknél nehézkesebb, elnagyoltabb; a mester nem mélyed el a 
részletek hajszálfínom kidolgozásába; inkább formában követi 
mintaképeit, mint szellemben. 

Van még egy harmadik, érdekes emlékünk, amelyet az előbbi 
kódexekkel azonos modorban díszítettek a század első felében. Ez 
GANOIS VENCEL Bibliája.12 Ezt a kódexet — amelyet két minia
turista díszített, az egyik olaszos, a másik franciás modorban — 
mindezideig XIV. századvégi pozsonyi munkának tartotta az iro
dalom. A kódex szövegét több kéz írta, s a díszítésein csakugyan 
két miniaturista közreműködése ismerhető fel, de nézetünk szerint 

10 Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 38. z°. — SZILÁGYI A.: 
Catalogus codicum bibliothecae universitatis regiae scientiarum budapestiensis, 
Budapestini, 1881. 19. 1. — BERKOVITS ILONA: A budapesti Egyetemi Könyv
tár festett kéziratainak egy csoportja. MKSzIe 1931. 4. 1. Klny. is. 

11 Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 49. 4° — SZILÁGYI A; 
id. m. 29. 1. — BERKOVTTS I. id. m. 4. 1. 

12 Budapest, Orsz. Széchényi Könyvtár Cod. Lat. m. ae. 78. — H O F F 
MANN E D I T H : A Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárának illuminait kéz
iratai. Bp., 1928. 73—74 1. — BARTONIEK E. id. m. 66—68. 1. — DÉRCSÉNYI 
D E Z S Ő : Nagy Lajos kora. Bp., 1941. 149. 1. 

24* 
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a két mester nem egy időben dolgozott. A kézirat feltétlenül még a 
XIV. század elején íródott s ekkor készültek a sárospataki domi
nikánus kódexszel rokon franciás díszítései is. Majd a század 
utolsó negyedében, egy másik miniaturista, kétségkívül pozsonyi 
mester, két lapszéldísszel és több iniciáléval gazdagította. Lehet, 
hogy a második mester egyes üresen hagyott iniciáléhelyre festette 
a díszítéseket, vagy még valószínűbb az, hogy egyes kivakart 
kalligrafikus kezdőbetűk átfestésével varázsolta díszesebbé a kéz
iratot. A második mester festette néhány iniciálé mellett határo
zottan felismerhető dörzsölés nyoma a megvékonyodott pergame
nen (pl. a 41b. lapon). 

Úgy a sárospataki dominikánus kódex, mint a Commentarii 
in evangélium Marci, és GANOIS VENCEL Bibliájának egysze rűbb 
díszítése a XIV. század első felében, mindenekelőtt a francia isko
láztatás hatását bizonyítja a magyar miniaturaművészetben. 

Bár nyilvánvalóan kolostori munkák ezek, a XIV. század 
első felében működött kolostori könyvkészítő műhelyeink létezé
sére elegendő támpontot még nem nyújtanak. 

* 
I. KÁROLY idejéből azonban számos olyan kódex maradt már 

reánk, amelyek nem is egy, hanem több kolostorműhely működé
séről tanúskodnak. Egy és ugyanazon műhelyből származó, azo
nos díszítésű kódexek ezek, nem pedig elszórtan jelentkező emlé
kek. Ezeknek a kéziratoknak díszítése is franciás, de az iniciálék 
nem a párizsi miniaturaművészet termékeit követik, hanem a nyu
gati szerzetesrendek franciás kódexfestészetét. Az iniciálékat nena 
vastag fedőfestékkel színezték s nem díszítették tüskés csigákkal, 
arany fleuronnée levélkékkel, hanem kalligrafikus modorban, 
vonalas stílusban készültek. Az iniciálékat kalligrafikus rajzok, 
vörös, kék cirádák keretelik, amelyek néhol zöld naturalisztikus 
levelekkel, vagy háromszirmú levélkékkel és sárga makkokkal 
tarkítva, ízléses lapszéldíszítést alkotnak. Egyes kódexekben már 
figurális jelenetekkel díszített iniciálékat is találunk, amelyekben 
a nagyszemű, törékeny kis alakok világosan francia ősökre utal
nak, amint a betűszárakra rajzolt drôleriek és csomózottnyakú 
sárkányok nem különben. Mind e kódexekben a díszítések egysze
rűbb, kalligrafikus jellege, a díszítéseknek más-más mesterek mun
kájában mutatkozó egyöntetűsége, továbbá a motívumok azonos
sága, másutt az imádkozó szerzetesek hangsúlyozott ábrázolása, 
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minden írott adatnál ékesebben bizonyítja, hogy kolostori mű
helyben keletkeztek. Az egyszerűbb díszítések kalligrafikus és 
naiv jellege arról beszél, hogy igénytelenebb mestereik azonosak 
voltak a scriptorokkal, akik ábrázolásaikban a nyugati szerzetes
művészet megnyilatkozásait követik. 

E XIV. századi magyar kolostori munkák közül elsősorban 
annak a harmincas években működött ágostonrendi kolostor
műhelynek termékeit kívánjuk ismertetni, amelynek egyik kóde
xéből már idéztük az antiphonalék és gradualék készítésére vonat
kozó utasítást. Az utasítást tartalmazó kódexet a budapesti Egye
temi Könyvtárban őrzik: jelezte Cod. lat. A. 102. Hogy 1334-ben 
készítették egy ágostonrendi kolostorban, az a kódex első lapján 
olvasható: ,A. D. MCCCXXXIIII . comparatus est iste liber 
herefmitis] S. Augustijni]."13 Ez a Graduale nagyméretű díszes 
iniciálékat tartalmaz: számszerint 18 nagy festett kezdőbetű talál
ható a kódexben. Kalligrafikus jellegűek ezek, de több színnel 
festettek, valódi aranyozással. A betűszárakat arany és kék geo
metrikus, vagy húsosabb levélformákkal díszítette mesterük. A ké
ket az aranytól vékony minium vonallal választotta el, és a kék 
mintákat tollheggyel vont fehér cirádákkal díszítette. A betűk 
belső alapját kék vagy vörös színű finom kalligrafikus cirádák 
töltik be, amelyek közzé hatalmas aranytallérok vagy ötszirmú 
fehér virágok illeszkednek. A betűkből néhol kalligrafikus díszí
tés húzódik a lapszélre, zöld és rózsaszín háromszirmú levélkék
kel. Találkozunk arany levelek és párosával festett aranymakkok 
alkalmazásával is. Azonos díszítéseket találunk ezen ágostonrendi 
műhely egy második termékében, a budapesti Egyetemi Könyvtár
ban őrzött Cod. lat. A. 103. jelzetű Graduale jában.14 Ez a máso
dik Graduale csonka, mindössze három iniciálét tartalmaz, de eze
ket ugyancsak nagy zöld levelek díszítik, és a betűknek arany s 
kék színű geometriai vagy levelformákkal való festése az előző 
Graduale stílusához igazodik. így nyilvánvaló, hogy e »második, 
csonka Graduale szintén 1334 körül, az első kódexszel azonos 
á g o s t o n r e n d i k o l o s t o r b a n készük. Mindkettőt kétség
kívül francia iskolázottságú szerzetesek festették, akik az 1334-

13 Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. A. 102. — SZILÁGYI A. id. 
m. 16. 1. MKSzle 1891. 33. 1. — RADÓ P. id. m. 19. 1. 88. sz. 

14 Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. A. 103. — SZILÁGYI A. id. m. 
16. 1. — RADÓ P. id. m. 19. 1. 89. sz. 
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ben készült Graduale utasításainak tanúsága szerint is, elsősorban 
liturgikus énekeskönyveket készítettek. 

A második XIV. századi magyar kolostori-műhellyel az Orsz. 
Széchényi Könyvtárban őrzött két kódex ismertet meg bennün
ket. A két kódex Mis sale és mindkettő Pozsonyban készült 1341 
körül. Jelzetük Cod. lat. m. ae. 214. és Cod. lat. m. ae. 94. Díszí
tésük rokon az előbbi ágostonrendi műhely stílusával. E két 
p o z s o n yi Missale díszei is franciás szellemben, kalligrafikus 
modorban készültek, de rendkívül finom és kecses kivitelben; az 
iniciálék pedig már figurális jeleneteket, egész kicsiny bibliai képe
ket tartalmaznak. 

A Cod. lat. m. ae. 214. jelzetű pozsonyi Missale magyar szen
teket feltüntető kalendáriumában, február 17-én a scriptor munka 
közben följegyezte PÉTER esztergomszentgyörgyi prépost és po
zsonyi kanonok halálának évét: „Anno domini MCCCL primo 
obijt dominus Petrus Strigoniensis et Posoniensis ecclesiarum Cano-
nicus et plebanus extune bone memorie Sabbato ante dominicain 
Esto michi". A Missale nyilvánvalóan P o z s o n y b a n , 1341-
ben még I. KÁROLY uralkodása idejében készült.15 14 kalligrafikus 
jellegű kis iniciálé látható a kódexben, vörös, kék, zöld, rózsa
szín, sárga színekkel festve, néhol valódi arany vagy ezüst díszí
téssel. Az iniciálékba kis figurális jeleneteket illesztett festőjük: 
imádkozó szerzetest, pelikánmadarat fiaival, a Szentlélek meg
jelenését, Krisztus mennybemenetelét, gótikus csipkézetu háttér 
előtt Krisztus születésének kedves jelenetét, továbbá emberfejü 
drőleriekat, sárkányokat.16 A Cod. lat. m. ae. 94. jelzetű pozsonyi 

15 KNAUZ NÁNDOR: A magyar egyház régi szokásai. Magyar Sión, 1868. 
887—888. 1. 22. sz. — KNAUZ N . : A pozsonyi káptalan kéziratai. Esztergom, 
1870. 135. 1. 10. sz. — KNAUZ N . : Kortan, 1876. 117. 1. 6. sz. — Könyv-
kiállítási Kalauz, 1882. 8. 1. — DANKÓ J Ó Z S E F : Vetus Hymnarium Eccle-
siasticum Hungáriáé 1893. 28. sz. — ORTVAY T.: Pozsony város története. 
II/4. 383. 1., I I I . 229—230. 1. — KOLLÁNYI F E R E N C : A Széchényi Orsz. 
Könyvtár őrének kinevezése körül fölmerült kérdések 1812-ben. MKSz. 1904. 
38. 1. 4. sz. — HOFFMANN E. id. m. 71—72. 1. — Régi Egyházművészet 
Orsz. Kiáll. 1930. 149. 1. 582. sz. — BARTONIEK E. id. m. 189. 1. — D E R -
CSÉNYI D. id. m. 138—139. 1. — R A D Ó P. id. m. 7. 1. 22. sz. — JÁVOR 

E G O N : Hét kéziratos pozsonyi Missale a Nemzeti Múzeumban. Bp., 1942. 
8—11. 1. 

18 A 6a, 16a, J3a, 103a, rojb, 118b, 123a, 130a, 168b, 170b, 178b, i 8 jb : 

227b, $30b..lapokon. 
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Missaléban szintén hasonló modorban festett díszítéseket látha
tunk. E kódex 21 iniciálét tartalmaz, többek között az Angyali 
Üdvözlet, Dávid király, Krisztus, egy imádkozó szerzetes, egy női 
mellkép ábrázolását.17 

Nyilvántart az irodalom e korból még egy pozsonyi Missalét, 
amely a pozsonyi káptalan tulajdonában van. E kódex naptárában 
február 17-én ugyancsak ott találjuk a Cod. lat. m. ae. 214. jelzetű 
Missale azonos szövegű följegyzésct.18 E kézirat díszítését nem 
ismerjük, de a scriptor följegyzése alapján minden bizonnyal a 
Cod. lat. m. ae. 214. és Cod. lat. m. ae. 94. jelzetű Missalékkal egy 
időben és egy kolostorban készült. 

Az Országos Széchényi Könyvtár két pozsonyi Missaléjít 
nem egy mester készítette: a stílusbeli egyezések mellett mutatkozó 
kisebb eltérések két különböző kézre utalnak. Ez a körülmény is, 
több miniátorból álló műhely létezésére utal. Megerősíthetjük föl
tevésünket a műhely egy harmadik miniaturistájának munkájával, 
az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Cod. lat. m. ae. 220. 
jelzetű pozsonyi Missaléval, amelyet az irodalom ezideig XIV. 
századvégi alkotásnak tartott.19 A kódex díszes Kánonképét (144b 
lap) valóban a század végén, a kézirat keletkezésénél jóval ké
sőbb, nézetünk szerint már ZSIGMOND korában festette egy máso
dik mester. Az Országos Széchényi Könyvtárnak e harmadik po
zsonyi Missale ja. egyszerűbb kivitelű; bár 25 iniciálét tartalmaz, 

17 A 9a, 18a, 24a, 35a, 59a, 88a, 94b, 144a, 159b, 165a, 165b, 
174b, 217a, 219b, 223b, 230b, 259a, 278a, 286a, 303b, 338b. lapokon. Ezen
kívül a Missale 140a. lapján a kánonkezdő T iniciálét a XV. században fes
tette Pozsonyban Han János miniátora, aki Henrik csukárdi plébános XIV. 
századi kódexét is díszítésekkel gazdagította. — ORTVAY T. id. m. II/4. 387— 
388. 1. — KOLLÁNYI F.: id. m. 38. 1. 9 sz. — ZSLÁN MIHÁLY: A Pray-kódex 

benedictiói. MKSz 1927. 98. 1. — HOFFMANN E. id. m. 72—73., 92, 1, — 
BARTONIEK E. id. m. 86. 1. — DERCSÉNYI D. id. m. 139. 1. 

18 KNAUZ N. : A pozsonyi káptalan kéziratai. 135. 1. 10. sz. — 
KNAUZ N. : Kortan, 117. 1. 6. sz. — KNAUZ N. : A magyar egyház régi szo 
kásái, 887. 1. — DANKÓ J. id. m. 95. 1. — HOFFMANN E. id. m. 72. 1. 

19 KNAUZ N. : A magyar egyház régi szokásai, 888. 1. 24. sz. — O R T V A Y 
T. id. m. II/4. 3J2., 379. 1. — Könyvkiállítási Kalauz. 10. 1. 12. sz. — 
HOFFMANN E. id. m. 82—83. 1. Közli a Kánonképet. — BARTONÎEK E. id. m. 
195. 1. — DERCSÉNYI D. id. m. 149. 1. LH. tábla. Közli a Kánonképen — 
R A D Ó P. id. m. 9. I. 31. sz. — JÁVOR E. id. m. 14—16. 1. Közli a Kánon
képet. 
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ezek között több, csupán két színnel festett egyszerűbb kezdőbetű 
is látható.20 Figurális jeleneteket egyáltalán nem találunk a kódex
ben, amint valódi aranyat vagy ezüstöt sem. Díszítése határozot
tan arra mutat, hogy a kódex még a harmincas években készült, 
és bizonyítja, hogy ez a kolostori könyvkészítő műhely P o 
z s o n y ban már a harmincas években is működött. 

A XIV. századi magyar kolostori műhelyek közül a harmadik, 
i s m e r e t l e n h e l y e n és adatokkal meg nem határozható idő
ben állott fenn: viszont ez a műhely az, amelyik a legtöbb könyvet, 
számszerint öt kódexet, antiphonalékat és gradualékat hagyott az 
utókorra. (Amíg a pozsonyi műhely missalékat készített, addig ez 
liturgikus énekeskönyveket.) Mind az öt kódexet a budapesti 
Egyetemi Könyvtárban őrzik. Jelzetük: Cod. A. 104., Cod. A. 
105., Cod. A. 108., Cod. A. 109., Cod. A. 110. Az öt kéziratot 
mindezideig részben XV. századi, részben XVI. századi munká
nak tekintették.21 A kódexek vizsgálata azonban első pillantásra 
meggyőzhet bennünket, hogy azonos műhely termékei, de nyilván
való az is, hogy a XIV. században készültek, sőt, valószínűleg 
még a század első felében, talán ugyancsak I. KÁBTOLY idejében. 
Ezek a kódexek az eddig ismertetett magyar kolostori termékek 
között a legszegényesebbek. A díszítések sivárak, csak a kalligrá
fia színeivel, a kékkel és míniummal színezettek. Kivitelezésük h 
nyersebb, nehézkesebb. Mégis, a hazai kódexek sorában, ezekben 
a kéziratokban találkozunk a francia mintaképeket követő drôle-
riek legfurcsább és legszellemesebb ábrázolásaival. A betűszárakat 
mindenkor vékony fehér vonallal elválasztott kék és vörös szí
nekkel festik: a két szín között legtöbbször feketével körvonala
zott egymásbakapcsolódó droleriekből képezett füzér látható. 
A drôleriek színezetlenek, és nyers pergamen voltukban plasz-

20 A 10b, 24b, 105a, 140a, 145a, 149a, 166a, 173a, 183a, i8 ja , 2i6b^ 
218b, 232b, 234b, 269b, 274b, 294b, 296a, 304b, 305b, 312b, 323b, 344b, 
352a lapokon. 

21 Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. A. 104, Cod. lat. A. 105, 
Cod. lat. A. 107, Cod. lat. A. 108, Cod. lat. A. 109, Cod. lat. A. 110, — 
SZILÁGYI A. id. m. 16. 1. — R < D Ó P. id. m. 19. 1. 90, 91, 93, 94, 95, 96. sz. 

— RADÓ POLTKÁRP fzíves közlése szerint az A 104, A. 105, A. 109. és A. 108. 
jelzetű kódexek összetartoznak, egy Antiphonaríum négy részét képezik: 
A 104, I. De tempore, téli rész; A. 105, II. De tempore, nyári rész; A. 109. 
I I I . Sanctorale, téli-nyári rész; A. 108, IV. Sanctorale, őszi rész. 
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tikusan érvényesülnek a kék-vörös alapon. A betűk belsejét kék és 
vörös kalligrafikus cirádák díszítik. A hat kódex között a Cod. 
A. 110. jelzetű Gr aduale a legdíszesebb. Ez az egyetlen, amelyben 
figurális jelenetekkel, továbbá némi barna, sárga és szürke színe
zéssel is találkozunk. E Gr aduale 13 iniciáléja közül négy figurá
lis díszítésű: Krisztus születését, a Szentlélek megjelenését, a fel
támadó Krisztust és egy glóriás Krisztusfejet ábrázol (a 3 a, 28 a» 
212b, 244a lapokon). Miként a pozsonyi missalék figurális 
iniciáléit, úgy ezeket is egész .síkszerűen, a térbeliség érezte
tésének teljes hiányával festette a miniátor. De a pozsonyi 
missalék finom, kis törékeny alakjaihoz viszonyítva itt az 
arcok és figurák elnagyoltabb s nyersebb rajzúak. Nélkülö
zik a pozsonyi missalék könnyed vonalvezetését, kedves kis arc-
típusait és a ruharedők ideges, nyugtalan esését. A leg
élesebben megvilágítja ezt, a Krisztus születését ábrázoló két ini
ciálé egybevetése, amelyet úgy a Cod. lat. m. ae. 214. jelzésű po
zsonyi A/iíWéban, mint az A. 110. jelzetű Gradualébzn a „Puir 
natus est nobis" P kezdőbetűjébe illesztett a mesterük. A pozsonyi 
Missaléban finom, aprólékosabb gonddal kidolgozott kis képet 
látunk, amely síkszerűsége mellett igen dekorativen hat. A miniá
tor a pozsonyi Missaléban kedves, kis családi jelenetet fest: a dí
szes ágyban fekvő Mária a kis Jézust táplálja. Ezzel szemben a 
Gradualéban Krisztus születése jelenetének sokkal sablonosabb és 
nyersebb fogalmazását találjuk. A kis Jézus a háttérben lévő 
bölcsőben fekszik, míg Mária az előtérben, imárakulcsolt kézzel. 
Amíg a pozsonyi műhely termékeit kedves báj és líra hatja át, 
addig e harmadik műhelyt a kissé torz és groteszk ábrázolás és 
nyersebb humorérzék jellemzi. A harmadik műhely kódexeiben 
például találkozunk olyan sajátosságokkal, amelyek a pozscnyî 
missalékban hiányoznak. A szövegsorok s hangjegyek közzé illesz
tett egyszerűbb kezdőbetűket a miniátorok egy-egy virtuózán fes
tett, torz emberfejjel, nyelvétöltő férfiprofillal díszítették, gyak
ran igen szellemes megoldásban, a betúszárakból képezett furcsa 
sisakokban és kalpagokban. Általában, bár ez a harmadik műhely 
a dróieriek ábrázolásában a legközelebbi kapcsolatot mutatja a 
francia miniatúrafestészettel. az arctípusok és figurák festésében 
attól már nagyon is távol áll. 
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Az első műhely kétségtelenül ágostonrendi szerzetesek kolos
torában virágzott: de kérdéses most már, hogy a második és har
madik műhely termékei melyik szerzet kolostorában keletkeztek? 

Hangoztattuk már, hogy a magyarországi termékek a nyu
gati szerzetesművészet szellemében készültek. így nemcsak a ma
gyar kolostori műhelyek alkalmaztak franciás jellegű kalligrafikus 
díszítéseket: a miniaturamúvészet rokon megnyilatkozásaival talál
kozunk külföldön is. A XIV. században a francia miniaturamúvé
szet hatására azonos jellegű díszítőmodorban dolgoztak a német, 
osztiák, cseh és magyar kolostorokban is, kisebb lokális eltérések
kel. A külföldi szerzetesrendek egyszerűbb munkái azonban még 
nagyrészt feldolgozatlanok, és az egyes szerzetesrendek művésze
tére csak itt-ott ismertetett kolostori kódexek díszítésein keresz
tül következtethetünk. A XIV. század első felében francia hatás 
alatt készült cseh kolostori termékeket MAX DVORAK általában 
cisztercita munkáknak tekinti.22 A pozsonyi missalékat így ma
gunk is inkább a c i s z t e r c i t a m ű v é s z e k a l k o t á s a i-
nak vélnánlk, mert ekkor — eltekintve attól, hogy a cisztercita 
rend egyik főfeladata és hivatása kódexek készítése volt — első
sorban a cisztercitáknak tulajdonítható a franciás motívumok 
Európában való elterjesztése. 

Magyarországon még az Árpádok alatt megtelepedett ciszter
citák rendje fontos szerepet játszott a magyar kultúra és művészet 
fejlesztésében. Közismert hogy az első magyar főiskola, a párizsi 
mintára szervezett veszprémi egyetem tanszékeit III . BÉLA ciszter
citákkal tölti be. Mégis, mindezideig egyetlen olyan hazai kódex 
sem ismeretes, mely bizonyíthatóan cisztercita munka lenne. 
A díszítések vizsgálata nyomán, a három pozsonyi missaléról 
könnyen állíthatnánk, hogy cisztercita kolostorban készültek. Ha 

22 DVORAK, M A X : Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt. — 
Gesammelte Aufsätze zur Kunstgeschichte, München, 1929. 82—86. 1. — A 
prágai foszékesegyház könyvtárában különben található még két olyan ismeret
len származású kódex, egy Biblia és egy Petri Comestoris, Scholastica História 
Sacra Scripturae, amelyeknek díszítése, nyersebb vonalvezetésben igen közel 
áll a pozsonyi Missalékhoz. E két prágai kódexet lásd: PODLAHA, ANTON: 
Die Bibliothek des Metropolitankapitels Prag. 1904. No. 9. 51—57. 1. — Fig. 
56—62. és No. 86., 186—189. 1. Fig. 202—203. (Topographie der Histori
schen und Kunst-Denkmale in Königreiche Böhmen. II . Der Domschatz und 
Bibliothek des Metropolitankapitels.) 
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ugyanis a pozsonyi missalékhoz külföldi analógiát keresünk, úgy 
a legközelebbi rokonait cisztercita művek díszítésében találjuk, 
így Münchenben őriznek egy missalét, amely a XIV. század első 
felében a felsőbajorországi Brück mellett, a fürstenfeldi ciszter
cita kolostorban készült.2" A rokonság a fürstenfeldi kódex és a 
pozsonyi missalék iniciáléi között első pillantásra megállapítható: 
azonos technikával, azonos kivitelben készültek. A fürstenfeldi 
kódexben is az arcokat két vörös ponttal színezi a miniaturista, és 
a szem, az orr és a száj vonalát finom tollheggyel rajzolja. A bs-
jor cisztercita kódexben továbbá ugyancsak föllelhető a pozsonyi 
munkáknak az a jellegzetessége, hogy a betűk alapja színes, de a 
drôleriek és az indamotívumok festetlenek. A fürstenfeldi ciszter
cita kódexszel való összevetés alapján jogosan feltételezhetjük a 
pozsonyi missalikról, hogy cisztercita alkotások: azonban e fel
tevést adatokkal alátámasztani alig tudjuk. 

Pozsony a XIV. század első évtizedeiben Ágnes királyné 
örökségeként az osztrák hercegséghez tartozott, majd 1322-től 
azonban ismét magyar terület. A városban még az Árpádok alatt 
megtelepedtek a cisztercita apácák, majd a XIII . század végén a 
ferencesek, s velük egyidőben a klarisszák, akik 1297-ben a cisz
tercita apácák kolostorába költöztek. A cisztercita apácák kihal
nak — de a XIV. század elején —, amikor Pozsony az osztrák 
hercegség tulajdona — a heiligenkreuzi anyakolostorhoz tartozó 
cisztercita szerzetesek éltek a városban.24 További adataink a po
zsonyi cisztercitákról nincsenek, de valószínűnek tartható, hogy 
Pozsony visszacsatolásakor nem hagyták el a várost, hanem ott 
éltek tovább. Lehetséges, hogy hivatásukhoz híven kódexeket 
készítettek, a környék egyházainak és talán más szerzetesrendek
nek is. E feltevés ellen szólhat azonban az, hogy a pozsonyi mis
salék kalendáriumaiban a cisztercita szentek hangsúlyozott tiszte
letét hiába keressük. RADÓ POLIKÁRP, a hazai liturgikus kódexek 
első szakértője szíves volt a pozsonyi missalékat kérésemre, litur
gikus szempontokból ismételten átvizsgálni. Vizsgálatának ered
ménye az a negatívum, hogy a missalék hovatartozása egy kódex 

23 München, Állami Könyvtár Cod. lat. 23056. — STOLLREITHER, 
EUGEN: Bildnisse des IX—XVIII . Jahrhunderts aus Handschriften der Baye
rischen Staatsbibliothek. München, 1928. I. 21—22. 1., 34—36. tábla. (Minia
turen aus Hanschriften der Bayerischen Staatsbibliothek in München. IX.) 

24 F E J É R G. id. m. 1832. VIII/2. j 3 - L 
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kivételével százszázalékos biztonsággal nem határozható meg. 
A legtöbb eredményt a Cod. lat. m. ae. 214. jelzetű Missale mutatta. 
E kódex kalendáriuma kifejezetten ferencesek használatára író
dott, Szent Ferenc ünnepeit és Szent Klára napját vörös betűkkei 
jelezték. Azonban úgy a kódex naptárából, mint a propriumbóí 
hiányzik a már 1304-ben elrendelt Szent Ferenc stigmatizációjá-
nak feltüntetése. Arra mutat ez, hogy a scriptor egy XIII . századi 
ferences missalét másolt. De ha a kódex franciskánus kolostorban 
készült volna, egy ferences scriptor talán pótolja a XII I . századi 
kalendárium hiányát? A másik két pozsonyi missale a szentek 
tisztelete alapján már nem határozható meg. A Cod. lat. m. i c 
220. jelzetű Missale, bejegyzésének tanúsága szerint a pozsonyi 
Szent Márton-egyház tulajdona volt,25 s nyilvánvalóan a kolostor
műhelyben már eredetileg a székesegyház számára íródott. 
E Missale kalendáriumában különben cisztercita nyomokra mutat
hatna, hogy augusztus 20-án Szent István neve mellé vörös betűk
kel Szent Bernát nevét is bejegyezte a scriptor, — de Szent Bernát 
nevét később kitörölték. Elképzelhető volna, hogy itt egy ciszter
cita másoló keze rájárt clairvauxi Szent Bernát nevének bejegy
zésére. Mindez azonban nem szolgál kielégítő bizonyítékul a po
zsonyi missalék cisztercita származására vonatkozólag. És ha 
stílusukban cisztercita munkákhoz kapcsolódnak is, teljes határo
zottsággal cisztercita munkáknak nem tekinthetjük. 

Szerencsésebbek vagyunk a harmadik műhely meghatározásá
nál. Az itt készült kódexek szövegvizsgálatánál RADÓ PÜLIKÁRP 
ugyanis mind az öt kéziratban ferences nyomokra bukkant. Szí
ves közlése szerint ezek a következők: ,.Incipit ordo breuiarij fra-
trum minorum" (Cod. A. 104. ia lap), „et fit commemoracio de 
apostolis et de sco francisco" (Cod. A. 105. 60a lap), „In uigilia 
sei francisci" (Cod. A. 108. 26b lap), „de festiuitatibus que infra 
oetauam sei francisci ueniunt nicliil tunc agitur" (Cod. A. 108. 
41a lap). Továbbá az A. 109. jelzetű kódexben, a 19a lapon a 
január 25-iki Szent Pál ünnepén, „et nichil fit de sco francisco" 

25 „Anno Domini . . . 73 In die purificacionis Marie Iste liber est re-
demptus a quodam bono viro qui istum librum comparauit pro 2 florenis 
ante XX annos sed informatus ex post quod liber sit eccles-'e posoniensi» 
sancti Martini alias saluatoris restituit Ecclesie accepto prius duos flór. 
a decano protunc licenciato sacre théologie Magistro Nicoiao de Hittendorff» 
ita quod nescitur quis homo iste sit ad saluandam suam famam. 
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olvasható; a 76b lapon „In festő sei anthonij" ünnepi ferences 
officium található, míg a 153a lapon Szent Klára ünnepi offici-
uma. Végül az A. 110. jelzetű Gradualéhzn a litánia Szent Fe
rencet és páduai Szent Antalt hozza (206b—211a lapon) és a 
rubrikák mindig „fratres uel sorores"-ről szólnak (például a 147a 
lapon). Mindez tehát kétségtelen bizonyítéka annak, hogy ez a 
h a r m a d i k m ű h e l y f e r e n c e s k o l o s t o r b a n v i 
r á g z o t t , s a m i n i á t o r o k f e r e n c e s s z e r z e t e s e k 
v o l t a k . Hogy ez a műhely feltevésünk szerint csakugyan a 
XIV. század első felében működött, azt nemcsak a díszítések vizs
gálata bizonyítja. RADÓ POLIKÁRP szerint, az összefüggő és egy 
Antiphonariumot alkotó A. 104., A. 105., A. 108., A. 109. jelzetű 
kódexekben egyetlen olyan ünnep sem szerepel, amelyet az 1330— 
1340. éveknél később rendeltek volna el; amint hiányzik az 
1350-ben elrendelt „translatio sei Antonii" ünnepe is. 

Bebizonyosodott tehát, hogy az első műhely ágostonos-
remete-rend kolostorában működött, a harmadik műhely pedig 
kétségtelenül ferences kolostorban. Bizonytalan csupán a második, 
a pozsonyi műhely rendjének megállapítása marad: ámbár itt a 
külföldi analógiák cisztercita-rend munkásságára utaltak. 

A pozsonyi missalékat már csak azért sem tarthatjuk hatá
rozottan cisztercita alkotásoknak, mert ma még az sincs tisztázva, 
hogy a XIV. században egy-egy szerzetesrend művészete mily 
mértékben hatott egy másik rend stílusára. Láthattuk, hogy a 
hazai kódexek között, bizonyos stílussajátosságok egyaránt mutat
koznak úgy az ágostonrendi, mint a pozsonyi, és a jelenleg még 
nem lokalizálható harmadik ferences műhely termékei között. 
Minden bizonnyal az egyes szerzetesrendek kölcsönösen hatottak 
egymás művészetére. Külföldön például a cisztercita munkákhoz 
hasonlatos díszítéssel találkozunk ágostonrendi kódexekben. Eze
ket az 1389—1390-es években CONRAD ALLECIS von ECKOLSHF.IM 
festette a Brand melletti neunkircheni ágostonrendi kanonokok 
kolostorában.26 Feltehető, hogy a cisztercita, az augusztinus és a 

26 KURTH, BETTY: Fragmente aus einem gotischen Schriftmusterbuch in 
der Universitätsbibliothek zu Würzburg. Jahrbuch des Kunsthist. Inst, der 
K. K. Zentralkomission für Denkmalpflege Neue Folge IX. 1915. 176—179.1 
138—141. kép. 



362 BERKOVITS ILONA 

ferences munkák között mutatkozó hasonlóság a közös forrás, a 
francia iskoláztatás eredménye. De ugyanígy elképzelhető az is, 
hogy a XIV. században, a kolostorok művészetének e jellegzetes 
franciás díszítőmodorán belül az egyes szerzetesek kölcsönösen 
hatottak egymásra. Ez esetben könnyen megtörténhetett az, hogy 
a pozsonyi missalékat a XIV. század első felében nem ciszterci
ták, h a n e m f e r e n c e s s z e r z e t e s e k d í s z í t e t t é k , 
a v a g y t a l á n a c i s z t e r c i t a a p á c á k s z é k h e l y é t 
e l f o g l a l ó k l a r i s s z á k . (Augusztinusokra nem gondol
hatunk; a XIV. század első felében Pozsonyban élő ágostonrendi 
szerzeteseknek sehol semmi nyomát nem találtuk.) 

Bizonyos, hogy a XIV« századi magyar kolostori termékek
nek még nem egy,' egyszerűbb díszítésű példánya lappanghat 
hazai könyvtárakban. Ezek ismerete, amint a külföldi szerzetes
rendek művészetének részletesebb feldolgozása visz majd közelebb 
az egyes hazai kolostorok miniatúrafestészetének kielégítő meg
határozásához. Egyelőre az itt ismertetett kéziratok díszítése 
alapján meg kell elégednünk a következők megállapításával: 

Az árpádkori franciás kultúra sokkal mélyebb gyökeret vert 
a magyarságban, semmint azt a XIV. század elején az Anjou 
uralkodó alatt egyre erősbödő olasz érintkezések megszüntethet
ték volna. A kolostorok világába teljességében felszívódott első 
keresztény századaink francia térítőinek szelleme, s nemcsak fel
szívódott, hanem erősödik az avignoni pápai udvarból sugárzó 
hatásokkal, és a szerzetesek francia iskoláztatásával. A XIV. szá
zad első felében a kolostori műhelyek az árpádkori franciás mű
veltség szellemében működnek tovább.27 Kolostori kódexkészítő 
műhelyeink az Anjou-uralkodók idejében, az udvari művészetben 
egyre erőteljesebben érvényesülő olasz hatások ellenére, árpádkort 
kolostori miniatúrafestészetünk hagyományait követik; a német, 
osztrák és cseh kolostori művészethez hasonlatosan, továbbra is a 
francia miniatúrafestészet díszítőformáit alkalmazzák. 

BERKOVTTS ILONA 

27 Árpádkori műveltségünk franciás szellemének a miniaturamuvészetbtn 
való megnyilatkozásához lásd: BERKOVITS I.: A magyar miniatúrafestészet 
kezdetei. Magyarságtudomány 1942. 485—519. 1. Klny. is. 



KERMANN DÁNIEL EV. PÜSPÖK LELKÉSZ^ 
AVATÁST TANÚSÍTÓ ŰRLAPJAI ÉS MÁS 

PROT. PAPI DIPLOMÁK. 

KERMANN DÁNIEL miavai evang. lelkész s a biccsei egyház
kerület püspöke1 1729-ben főbenjáró vádakkal terhelten kerül 
kirendelt törvényszék elé. A lavina egy állítólagos „ördögűzés" 
miatt indul meg ellene, eljárás közben egyre jobban terhére rój— 
ják, hogy annak idején II. RÁKÓCZI FERENC hívei közé tartozott 
s külföldi követséget is vállalt, majd súlyossá válik az a könyv
es cenzúratörténetbe tartozó vád is, hogy lelkészavatást tanú
sító űrlapokat nyomatott s hogy ezek szövegével felségsértést 
követett el. 

KERMANN ez ellen az utolsó vád ellen azzal védekezett, 
hogy a kifogásolt kitételt nem ő találta ki, mert az már megtalál
ható azon a szintén nyomtatott űrlapon, amelyet neki is kiállí
tottak, mikor felavatták s ezt az okmányt be is terjesztette. 

Ez a két egyleveles nyomtatvány így maradt meg KERMANN 
DÁNIEL püspök pere iratai között.2 

Bibliográfusaink nem igen vették ezt az egyleveles nyomtat
vány formájában gyakrabban megjelent bizonyítvány-űrlapot 
figyelembe s engem is csak ez a KERMANN-perben kiütköző döb
benetes szerepe kezdett vele foglalkoztatni. 

A kirendelt bíróság 1731. január 8-án kezdte meg KERMANN 
ügye tárgyalását s március első napjaiban hozta meg ítéletét. 
Ebben a következő minősítések találhatók a perbevont űrlap 
szövege felől: 

1 ZOVÁNYI J E N Ő cikkei a „Theologiai Lexikon" részére a magyarországi 
protestantizmus történetéből. (Kézirat gyanánt, 1940.) 263. 1. 

2 Országos Levéltár, Helyt. „Processus Germannianus cum suis acces^o-
riis." 1731. január 8. — Kanc. N . j i . ex Lit, Cons. Llis. 1731. — Hasonmásu
kat kiadta SZIMON DESZ LAJOS: Kermann Dániel ev. püspök főbenjáró pere 
iratai a Magyar Országos Levéltárban. (1940) és Procès S. Danielom Krma-
nom. (Z mad'arského rukopisu preloz.il Stefan Adamovic.) (Z NaSej Stariny, 
Liptószentmiklós, 1940.) című műveiben mellékletként. 

http://preloz.il
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Az ügyész vádja: „quod s. románam catholicam et ortho-
doxam ecclesiam peruersam, fanaticam et e r roneam. . . impio 
ore blasphemando complures ad apostasiam seducere veritus 
non sit." 

A bíróság megállapítása (a lázadásnál is súlyosabb bűne) „in 
dívinas quoque leges nefas suum protendore, in deum et sanctos 
ejus sceleste détonasse, sacram romano-chatolicam ecclesiam impie 
proscindere et fanaticam, sectariam, perversamque dictis et typís 
vulgare, perinde autem semet accumulatorum criminum reum effi-
cere non aibhorruisset" s méltó büntetéséül az az ítélete, hogy 
„extra regnum Hungáriáé perpetuo carceri" zárassék be! 

VI. KÁROLY császár 1731. május 20-án úgy hagyta jóvá az 
ítéletet, hogy KERMANN Pozsonyban töltse ki büntetését, de nem 
földalatti börtönben! Ezzel szemben viszont hetenként három 
napon böjttel súlyosbította a büntetését, mert teljesen bizonyított
nak látta blaszfémiáit. 

Mindez azért, mert az űrlapon az a szöveg foglaltatik, hogy 
a felavatott ,.a perversis papistarum, calvinianorum, anabaptts-
tarum, pietistarumque quorumvis sectariorum et fanaticorum 
opinionibus, quas ex verbo dei damnât confessio augustana et 
concordiae Christiane liber, serio ahhorrere". 

KERMANN védelméül az ő felavatási .okmánya „amplecti 
evangelii puritatem ac a fanaticis opinionibus in augustanae 
•confessione et formula concordiae damnatis abhorrere" szöve
gére hivatkozott. 

- Védekezését a bíróság semmibe se vette, hanem terhére rótta 
KERMANN-nak a hagyományos szöveg átvételét is. 

A bíróság állásfoglalásán nyilván nem változtatott volna 
semmit, ha KERMANN saját felavatási okmánya szövegén kívül 
hivatkozott volna arra, hogy az evangélikus lelkészavatási 
•okmányokban az ellene vád tárgyává tett kitétel nem az ő 
egyéni bűne, de nem is egy-két magyar evangélikus püspöké, 
hanem — mondhatni — általánosan használt frázis. 

A valóság azonban mégis az, hogy pl. SIBOLTI DEMETER 
nagyszombati lelkésznek az alsóausztriai evangélikus egyház 
megbízottai előtt Bécsben, 1576. február 21-én tett vizsgájáról 
kiadott bizonyítványában a „távol állván az ariánusck, antitri-
nitáriusok, pelagiánusok, pápisták, anabaptisták, zwingliánusok, 
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kálvinisták és hasonló fanatikusok tévelygéseitől" — kifejezés 
olvasható.3 

Vagy, hogy a wittenbergi lelkészi karnak 1587. július 9-én 
KEVICZKY ISTVÁN privigyei ev. lelkész részére nyomtatott űr
lapon kiállított felavatási okmányában ez a rész így hangzik: 
„comperinus eum recte tenere summám doctrinae christianae et 
pie et constanter amplecti puritatem evangelii, quam et ecclesia 
nostra una voce uno spiritu cum chatoilica ecclesia Christi pro-
fitetur ac a fanaticis opinionibus damnatis judicio catholicae 
ecclesiae Christi abhorrere".4 

A magyar evang. egyház területén a kifejezést elsőnek talán 
HoDiKius JÁNOS biccsei ev. püspök veszi át és másolja le ponto
san pl. 1631. május 6-án, REJTINUS ANDRÁS biccsei ev. diakónus 
számára kiállított bizonyítványában.5 

A hurokként felhasznált kifejezés története természetesen 
akkor válik teljessé, ha (LUTHER és) MELANCHTON első lelkész
avatási okmányától kezdve együtt lesznek a német, osztrák és 
magyar lelkészavatási okmányok szövegei. 

Ehhez a munkához azonban egyelőre még csak két adattal 
szolgálhatok adalékul. 

Az egyik az, hogy a nyomtatott lelkészavatási formulákat 
az evangélikusok először Wittenbergben használták,6 a másik 
pedig az, hogy az említett magyarországi formulákon kívül a 

3 SCHULEN T I B O R : Bornemisza Péter (1939) 74. 1. — Az eredeti a bécsi: 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Hung. 110. csomó 98—99. sz. A szöveg Schu-
lek Tibor fordítása. — A styriai, grätzi ev. egyházkerület hasonló formuláján 
az a kifejezés „omnibus erroribus atque corruptelis sanae doctrinae adversanti-
bus contradicere cognovimustc-szá szelídül. L. Servatius Márton nagyőri és svá-
bóci ev. lelkész részére Grácban 1589. december 21-én kiállított űrlapot a 
magyarhoni e. e. e. levéltárában, Jankovich-gyüjtemény, I. a. 24. 11. sz. a. 

4 Magyarhoni evang. egyet, egyház levéltára, Jankovich-gyüjt. I. a. 24. 
4. 26. sz. 

5 U. o. Jankovich-gyüjt. I. a. 24. 4. 26. 
8 Eddig a legrégibb ismert példány ezekből az „Ordinationzeugnis"~ 

ékből az, amit ERHARDUS ZIEGENGEIST PLAUENS S részére állítottak ki, akit 

Königswaldon (prope Cygneam) avattak fel. „Die Lücken sind von Melanchton 
GEORG M * J O R , SEBASTTAN FRÖSCHEL, PAUL EBER und Jon . STÖHR (STU-

Rio)." Eredetije a Zwickauer Rats- und Staatsbibliothek XXX. folio köt. 
I. 7. sz. a. — CLEMEN, O T T O : Alte Einblattdrucke (Kleine Texte für Vor
lesungen und Übungen herausgeg. von H. Lietzmann, 86. (1911) yj. I.). 

Magyar Könyvszemle 1943. IV. füzet. 35 
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dunántúli ev. egyházkerületnek 1640 körűiről is van nyomtatott 
bizonyítványürlapja, amely valószínűleg a csepregi nyomdában 
készült.7 

A lelkészavatást -tanúsító bizonyítványok nyomtatott ür-* 
lapon való kiállításának a szokása a magyarországi református 
egyházban szintén általános, s eredetükre jellemző, hogy ezek 
elseiben is visszatér az evangélikusokban kétszáz éven át honos 
„fanaticus error" kifejezés. 

WÖRÖSMARTI ILLÉS alsódunamelléki ref. püspök 1586-ban 
MURANUS JÁNOS kölkedi ref. lelkész részére kiállított (de még 
aligha nyomtatott) „formatá"-jában t. i. szintén e szavakkal 
tanúsítja MURANUS JÁNOS igazhitűségét: „cognovimus ipsum 
Joannem Muranum pur am et catholicam evangelii doctrinam, 
quomodo et ecclesiae nostrae docent et profitentur, amplecti et 
ab omnibus fanaticis erroribus, qui daamnati sunt iudicio chatoli-
cae ecclesiae Christi, abhorrere", ami majdnem azonos a witten— 
bergiek ezidőben használatos formájával.8 

KANIZSAI PÁLFI JÁNOS dunántúli ref. püspök kezdettől 
fogva nyomtatott űrlapon adja ki a felavatott lelkészek részére 
szóló bizonyítványokat, de az ő bizonyítványában a „fanaticus 
error" vagy hozzá hasonló kifejezés nem található.9 

Egy emberöltővel később UNGVÁRI GERGELY dunamelléki 
ref. püspök (1661—1691) szintén nyomatott űrlapot s ez a „csi
nos kerettel nyomatott papi-diploma minden változtatás nélkül 
használatban volt még VIRÁGH MIHÁLY püspök (1757—1790) 
idejében is".10 A XVIII . század elejéről pedig ESZE TAMÁS köz
lése alapján tudjuk, hogy PÁPAI JÁNOS rimaszombati lelkész, a 
borsod-gömör-kishonti ref. egyházmegye esperese (1697—1708) 
ugyancsak avatott lelkészeket s kibocsátó levelet is nyomatott.11 

7 BOGNER GYÖRGY téti lelkész részére 1642. május 20-áról keltezett ki
állított példánya a magyarhoni e. e. e. levéltárában, I. a. 3. 14. a. szám alatt. 

8 Szövegét közli MOKOS GYULA: A herczegszöllösi kánonok. (1901) 
267—268. 1. 

9 Egy Z*Rt?ÓCZY SÁMUEL szecsődi ref. lelkész részére Pápán, 1629. 
június 20-án kiállított példánya, Orsz. Levéltár, múzeumi törzsanyag, 1629. 

*° FÖLDVÁRY LÁSZLÓ: Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházker. tör-s 
ténetéhez, II. (1898) 88. 1. 

11 ESZE TAMÁS: Jeltelen sírok. Levéltári adatok ref. lelkipásztorok éle
iéhez. 1638—1708 (1941). 14. 1.: „Fennmaradt az Országos Levéltárban 
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A különböző rendtartásokban előírt bizonyítvány-mintának 
ezek az első kísérletre összekerült s egyelőre unikumoknak tekint
hető példányait a régi magyar könyvészet nem tartotta számon. 

Egy kifejezésük története és e kifejezés egy tragikus kicsen-
dülése kapcsán azonban talán érdemies vcílt velük foglalkozni 
azért is, hogy egyszer számot adjunk magunknak egy nyomtat
vány-forma felbukkanásáról és megöröködéséről s ha ez az ok
mány-formula önmagában talán nem valami jelentős is, de per 
analogiam mintául szolgálhat más hasonló egyleveles nyomtat
vány-kategóriák összekeresésére, aminek az lesz a haszna, hogy 
részletesebb képet alkothatunk egyes műfajoknak az oklevél
formától a nyomtatott-űrlapra való átmeneteléről, egyes hivata
lok, intézmények vagy személyek nyomtatványhasználatáról s a 
régi nyomdák egyik irodalmilag legkevésbé nyilvántartott kere
seti forrásáról. SZIMONIDESZ LAJOS, 

található ú. n. M. Nemzeti múzeumi törzsanyagban... egy 1703. február 11-én 
ALMÁSI JÁNOS bocsi lelkész számára adott — nyomtatott — kibocsátó 
levele." 

25* 



L FERENC NYOMDAPOLITIKÁJA. 
MÁRIA TERÉZIA korában a nyomdászok még céhszerű, zárt 

rendet alkotnak s a monopólium-rendszer virágzását éri el. A nagy 
uralkodónő nyomdapolitikája konzervatív volt, a kötöttségeken 
nem lazított s há a népnevelés és kultúra érdekében szükséges
nek is tartotta a nyomdák számának mérsékelt gyarapítását, 
nagyjában a régi keretek maradtak meg a nyomdaiparban. Ha 
valaki új nyomdát akart állítani, kérvényét a városi tanács elé 
utalták, melynek urai a helybeli nyomdászokat kérdezték meg 
véleményük felől. Ezek persze nem kívánkoztak új versenytárs 
után s a kérelem rendszerint elutasító javaslattal került fel a 
helytartótanácshoz. Maga a kormányszék is bizalmatlan volt az 
új nyomdatervezetekkel szemben, újabb veszélyt látott bennük, 
melyek a cenzúra gondjait szaporítanák s kihágások lehetőségét 
gyarapítanák. A hivatalos szellem alkalmatlankodásnak nézte az 
ilyen tervezetek és kérelmek benyújtását s kedvetlenül utasította 
azokat vissza. A helytartótanács egyházi bizottsága, mely a cen
zúrát irányította, az újabb nyomdákban a szabados gondolkodás 
terjedésének veszélyét szimatolta és nem kívánta a szerinte amúgy 
is elegendő számú nyomdák szaporítását. 

Teljesen megváltozott a helyzet II. JÓZSEF trónralépésével. 
A fiatal uralkodó elvei közel állottak a fiziokraták tanításához 
és nyomdapolitikája felszabadította ezt a szellemi műveltségre 
oly fontos iparágat régi kötöttségeiből. II . JÓZSEF ellensége volt 
a monopólium-rendszernek s bár a régi jogokat, különösen tan
könyvek kiadására vonatkozólag, nem vette el a nyomdászoktól, 
új monopóliumokat nem adományozott s mindjárt uralkodása 
elején kijelentette, hogy a kalendáriumok kiadásának jogát elvből 
nem hajlandó kizárólagos engedélyhez kötni.1 

Végül 1788. aug. 11-i rendeletével a nyomdaipart és könyv
kereskedelmet szabad művészetekké nyilvánította.2 A nyomda-

1 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Staatsrat-Akten 573/1782. 
2 A. WIESNER: Denkwürdigkeiten der Oesterreichischen Zensur. Stutt

gart, 1847. 177. 1. 
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alapítások ügyét kezdettől fogva pártfogolta s igyekezett azok 
fejlődésének útjából minden akadályt elhárítani. Nem utolsó he
lyen állt ez akadályok között a hivatali szellem, melyet az ural
kodó rendeletek sorával igyekezett a legerélyesebb módon meg
változtatni. Ezek hatása alatt a magyar helytartótanács sem nézte 
többé rossz szemmel a nyomdák számának szaporítására irányuló 
terveket, ellenkezőleg a vállalkozókat mint a felvilágosodás, nem
zeti irodalom és nemzetgazdaság előmozdítóit üdvözölte.3 

A francia forradalom ellenhatásaképen bekövetkezett reakció 
végetvetett ennek a fejlődésnek és II. LIPÓT már a nyomdák szá
mának csökkentésére törekedett. Az általa követett tendencia, a 
nyomdákat az ellenőrzés megkönnyítése végett lehetőleg a főváro
sokba terelni, már II. JÓZSEF uralkodása alatt is kezdett érvénye
sülni. Az eredmény mégsem a nyomdák számának csökkenése, 
hanem további, bár lassú és mérsékelt, gyarapodás volt. 

I. FERENC mindjárt uralkodása kezdetén szigorú rendeletek
kel igyekezett a nyomdák jogviszonyait szabályozni és az enge
dély nélküli nyomdákat bezáratni. A helytartótanács 1792. okt. 
9-én körrendeletet intézett valamennyi jurisdictióhoz, melyben, 
hivatkozva arra, hogy tudomására jutott, miszerint számos köz
ségben, ahol nincsen revizori hivatal, a királyi rendeletek meg
szegésével veszélyes könyveket nyomtatnak, minden előzetes cen
zúra nélkül, elrendelte, hogy az országban működő valamennyi 
nyomda, könyvkereskedés és könyvkötészet jegyzékét sürgősen 
terjesszék fel, megjelölve a helyet, ahol ezek működnek, amennyi
ben pedig a jövőben valahol könyvkereskedés, vagy nyomda 
állíttatnék fel, azt haladék nélkül jelentsék a helytartótanácsnak.4 

A következő év január 14-én kelt udvari dekrétum a „közjó 
érdekében", a „köznyugalom és boldogság megőrzésére", és hivat
kozva arra, hogy a nyomdaengedélyezés királyi jog, betiltotta az 
engedély nélküli magánnyomdákat s a rendelet ellen vétőket az 
1599-i 45. t.-c. szerinti fiskális akcióval fenyegette meg, a denun-
ciánsoknak pedig, akik ilyen nyomdák létezését fölfedik, 200 
arany jutalmat ígért. A jutalmakat kiterjesztették azokra is, akik 
azelőtt ilyen „magánnyomdáknál" dolgoztak, s az alkalmazottak-

3 L. erre vonatkozólag sajtó alatt levő tanulmányomat II . József cen
zúrájáról. 

4 Országos Levéltár, Helytartótanács. Revisio Librorum. Normalia. J792. 
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nak kötelességévé tették, hogy a tulajdonos privilégiuma iránt 
érdeklődjenek. Mindazokat, akik betűöntéssel foglalkoztak, vagy 
egyéb kereskedelmi kapcsolatban álltak a nyomdákkal, kötelessé
gévé tették, hogy megrendelőiktől a királyi engedélyező okirat 
felmutatását kérjék s csupán engedéllyel bíró nyomda részére 
szállítsanak. 

A helytartótanácsnak egyenes királyi paranccsal elrendelték, 
hogy a nyomdák engedélyeit vizsgálja felül s a vizsgálat eredmé
nyéről tegyen jelentést, továbbá, ha cenzúrázatlan könyveli jelen
nének meg, amelyekről feltehető, hogy „magánnyomdában" ké
szültek, azt kutassa fel, szükség esetén a szerzőt kényszerítve a 
nyomda felfedésére.5 

A helytartótanács azonban nem hirdette ki ezt a rendeletet. 
Egy sokkal enyhébb parancsot fogalmazott, és küldött meg a 
kancelláriának jóváhagyás végett. Február 5-i felterjesztésében 
jelentette, hogy bár a legnagyobb tisztelettel elismeri, miszerint a 
köznyugalom és boldogság szempontjából szükséges, hogy semmi 
se jelenjék meg, ami a királyi cenzúrának alávetve nem volt, 
azonban a magánnyomdákat illető elvi kérdések megtárgyalása 
a regnikoláris bizottságok elé tartozik. Nem lehet hivatkozni az 
1599-i 45. t.-c.-re sem, mely csupán a régi kalendáriumok kiadá
sát tiltotta el a földesuraknak, de nem vonta meg tőlük a nyomda
állítás jogát. A helytartótanács tehát nem ismerte el, hogy a 
nyomdaállítás királyi engedélyhez van kötve s a nyomdaipar 
gyakorlása nem tartozik a földesúri jogokhoz. 

Mégis, az ellenőrzés megkönnyítésére ideiglenesen (míg a 
cenzúra kérdése törvényesen nem rendeztetik) a következő reso-
lutio-tervezetet készítette el: Őfelsége parancsára kihirdetendő, 
hogy senkise merészeljen olyan könyvet kiadni, melyet előzete
sen a királyi cenzúra át nem vizsgált. Annak megakadályozá
sára, hogy ily könyveket a cenzúra kijátszásával magánnyomdák-
ban titkon ne nyomhassanak, a magánnyomdákkal bírók a ki
adás helyét tegyék ki az általuk nyomott könyvekre és mindenki, 
akinek magánnyomdája van, ezt a kormányszéknek, mely alá 
tartozik, jelentse be, hogy visszaélés esetén a büntetést annál 
könnyebben lehessen foganatosítani.8 

0 U. o. Normalia 1793. 
6 U. o. Normalia 1793. 
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A regriikoláris bizottságok azonban sohasem készültek el 
munkájukkal, s a cenzúra kérdése törvényesen nem rendeztetett 
Továbbra is maradt „censura a Sua Majestate constituta", melyet 
a magyar rendek — élükön a helytartótanáccsal — csupán ideig
lenes jellegűnek ismertek el. 

A magánnyomdákkal szemben azonban a király álláspontja 
érvényesült. Az 1793. márc. 26-i udvari dekrétum közölte, hogy 
a helytartótanács jelentését a körözvény tervezetével együtt föl-
terjesztették Őfelségének, aki megparancsolta, írják meg a hely
tartótanácsnak, j.Projectum illud circularium Salutari benignae 
Intentioni Regiae accomodatum non esse, denique ex motivis per 
hocce Locumtenentiale Regium Consilium adductis a priori be
rúgna Ordinatione Regia reoedi non posse." Ugyanis az 1599-i 45-
t.-c.-ben az a jog, hogy privilégium nélkül könyveket adjanak 
ki, sem a városoknak, sem a földesuraknak nem adatik meg í 
egyetlen más törvény sincs, mely a nyomdákat a földesúri jugok-
hoz számítaná. Ezenfelül a Liber Regiusokból is kitűnik, hogy 
a nyomdák már a fent említett törvénycikk előtt királyi privilé
gium tárgyát képezték. Ezt a királyi jogot Őfelsége ősei állan
dóan gyakorolták, a nélkül, hogy azt a rendek akár a diétákon, 
álcár azokon kívül kétségbe vonták volna. Sőt azáltal, hegy az 
1791-i 15. t.-c. a sajtószabadság rendezését a regnikoláris bizott
ságokra salvis juribus regiis bízta, elismerték, hogy a sajtó, vagyis 
a kiadás, és a cenzúra királyi jogot képez.7 A király tehát meg
maradt január 14-i rendelete mellett s azt a helytartótanácsnak 
hamarosan foganatosítania kellett. ; 

A helytartótanács június 25-én — hivatkozva az 1791-i 15-
t .-c.-re— közzétette a királyi parancsot. 

Ismeretes a felháborodás, amit ez a rendelet a magyar nemes
ség köreiben kiváltott. A megyék egymásután tiltakoztak a föl
desúri jogok megszorítása ellen, mindazonáltal hatást nem értek 
el. Szatmár vármegye 1794. november 24-én másodszor írt fel a 
nyomdai jog kérdésében. 

„A királyi jogokat mi magunk kívánjuk leginkább meg
őrizni —* írták ebben —, nem akarunk akadályt gördíteni a tör
vények szerint gyakorolt végrehajtóhatalom elébe sem, sőt kér
jük ő legszentebb felségét, hogy a köznyugalmat különösen a mai 

7 U. o. Normalia 1793. 
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időkben, továbbra is védje meg. Nem kifogásoljuk, hogy a veszé
lyes könyvek eltiltassanak, mivel a sajtószabadság ügye még a 
bizottsági munkálatok eredményétől függ, de hogy őfelsége a 
magánnyomdákat ioo f. arany büntetés terhe alatt eltiltsa, az az, 
ami a magyar alkotmánnyal semmiképen össze nem egyeztet
hető . . . " 

A király 1795. január 19-i resolutiójában egyszerűen arra 
hivatkozott, hogy nem 100 arannyal, hanem fiskális akcióval 
bünteti az engedély nélküli nyomdákat. Ami azonban a lényeg 
volt: a nyomdák kötöttsége, az engedélyezés királyi joga, arról 
nem tett említést. így a gyakorlatban a király álláspontja érvé
nyesült és a magánnyomdákat fokozatosan elvették és bezárták. 

A további nyomdaalapítások elé szintén szűkreszabott korlá
tokat emeltek. 1806. márc. 18-án egy királyi resolutio elrendelte, 
hogy a nyomdaengedélyeket az ország és a vidék pontos szükség
lete szerint osztogassák, s számukat, ha nem föltétlenül szükség 
ges, ne gyarapítsák, ellenkezőleg, a fölös számúak fokozatos csök
kentéséről gondoskodjanak. 

Az 1817. szept. 4-i dekrétum szerint a bécsi nyomdák sza
porítása a „jelen időikben" nem szükséges, s tekintve, hogy félig 
vannak csak foglalkoztatva, szaporításuk amúgy sem járna ha
szonnal. Ezért újabb nyomdák felállítását tilos engedélyezni. 

A monopóliumok terén is a régi' rendszerre való visszatérés 
jelei mutatkoztak a II. József-korabeli felszabadító tendencia 
helyett. Az Egyetemi Nyomda kizárólagos engedélyek birtoká
ban fejlődött tovább és egyéb kirekesztő engedélyek is erősen 
akadályozták a hazai könyvnyomdászat és könyvkiadás fejlődését. 

A szigorú rendelkezések ellenére sem volt a nyomdai privi
légiumok átruházásának joga tisztázva s ebből a körülményből 
zavarok adódtak. Az ellenőrzés hiányos volt és a magánnyomdák 
bezárása sem ment egészen simán. Legnagyobb akadály volt, hogy 
a megyék maguk állítottak fel néhol királyi engedély nélküli 
nyomdákat, s nemcsak a könyvkiadás, hanem még a cenzúrázás 
jogát is hajlandók voltak maguknak fenntartani. BALLAGI ALADÁR 
szerint Zala vármegyének még 1848-ban is működött magán
nyomdája.8 

8 A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472—1877. Budapest, 
1878. 147. 1. 
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A következőkben néhány konkrét eseten keresztül igyekszünk 
belepillantani a múlt század első évtizedeinek hazai nyomdaviszo
nyaiba, s mindazokat a körülményeket szemügyre venni, melyek 
a nyomdaipar fejlődését gátolták s közvetve az irodalmi viszo
nyok alakítására is befolyással voltak. 

Az 1822-ik évben jutott tudomására a hatóságoknak, hogy 
Krassó vármegye hivatalos nyomtatványait egy engedély nélküli 
nyomdából szerzi be. Oravicán, egy OBERTH nevű tisztviselő 
vezette a nyomdát. A kancellária dec. 20-án elrendelte Krassó 
vármegye ez ügyben való kihallgatását és az engedély nélküli, 
tiltott nyomda használatától való azonnali eltiltását.9 

A helytartótanács 1823. jan. 7-én intézett kérdést erre 
vonatkozólag a megyéhez. A megye arra hivatkozott, hogy már 
régóta a bányahivatal is OBERTHnél szerzi be szükséges nyomtat
ványait, tekintettel arra, hogy a legközelebbi nyomda Temesvá-
rott van s OBERTH a nyomdai munkákat egyéb nyomdászoknál 
olcsóbban készítette.10 

Mindezek után OBERTH FERDINÁND JÁNOS, az oravicai 
bányapénztár contraagense a további bonyodalmakat elkerülendő, 
fia, OBERTH KAJETÁN számára kérvényezte nyomda engedélye
zését. Krassó vármegye 1823. márc. 10-én alátámasztotta a kérel
met, mivel mind a megyének, mind a bánáti bányaigazgatóság
nak nagy könnyebbség, ha a számos és nehézkes nyomdai mun
kát nem kell Temesvárról megrendelnie, hanem a megye területen 
belül, sokkal olcsóbban jutnak hozzá. OBERTH kérését azért is 
méltányosnak ítélte, mert személyében egy közszolgálatban hosszú 
éveket eltöltött kisfizetésű és nagycsaládú hivatalnokot juttattak 
mellékes keresethez. 

A nyomdász kérésében előadta, hogy ifjúkorában tanulta 
meg ezt a mesterséget és évekkel ezelőtt vett egy sajtót. Csekély 
jövedelméből 11 gyermekét tartotta el. Kérelméhez csatolta fia 
erkölcsi bizonyítványát, és hivatkozott arra, hogy nyomdája 
nagyobb művek kiadására nem alkalmas, hivatalos nyomtatvá
nyokon kívül mást nem ad ki s így visszaélés a sajtóval nem 
történik.11 

8 Orfzágos Levéltár. Helytt. Rev. Libr. 1823. Fons 4. pos. 13. 
w U. o. 1823. F. 4. p. 31. 
11 U. o. 1823. F. 4. p. 53. , 
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Az április i8-i udvari dekrétum ezzel szemben az 1793. jún. 
25-i és 1821. okt. 2-i rendeletekre figyelmeztette a megyét és a 
királyi rendeleteknek a jövőben való szigorúbb megtartását kö
vetelte.12 

A helytartótanács írásbeli jelentést kért a bányaigazgatóság
tól és a vármegyétől egyaránt. Az előbbi beismerte, hogy OBERTH 
senkitől sem kapott engedélyt nyomda felállítására, azonban 15 
év óta az igazgatóság beleegyezésével és ellenőrzése mellett mű
ködött, a nélkül, hogy bármely csekély kifogásra adott volna 
alkalmat. Mivel ezentúl is csupán hivatalos nyomtatványok ké
szítésére kért engedélyt, az igazgatóság kérését pártfogolta.1* 

A helytartótanács június 30-i jelentésében javasolta, hogy a 
nyomda a következő feltételek mellett engedélyeztessék: a bánya-
assesorok közül jelöltessék ki egy revizornak, a nyomdásznak 
pedig szigorúan hagyassék meg, hogy könyveket, vagy még ke 
vésbbé folyóiratokat ne adjon ki. 

A szeptember 10-i dekrétum OBERTH kérésének nem adott 
helyet. A király megparancsolta, hogy az engedély nélkül fel
állított nyomda működését továbbra is tiltsák be. A szükséges 
intézkedések megtételét a helytartótanácsra bízta.14 

OBERTH KAJETÁN ismételten folyamodott a nyomdaengedély 
elnyeréséért, mindannyiszor eredménytelenül. Végül 1828-ban 
már azt a körülményt hozta föl, hogy atyja meghalt s nagyszámú 
családot hagyott hátra. Lúgoson, vagy Oravicán kérte nyomda 
engedélyezését. 1828. nov. 2-án a kancellária elrendelte a hely
tartótanácsnak, szerezzen az ügyben újabb információt s azt 
véleményezve terjessze fel.15 

Időközben meghalt KAJETÁN is. A bánáti bányakerület 
ekkor felszólította az özvegyet, hogy a KAJETÁN fia által kérel
mezett nyomdajogot magának, vagy egy másik fiának nevére 
kérje. Az özvegy 1829. április 13-i kérelmében legidősebb fia, 
ERNŐ számára kérte az engedélyt, aki a mesterségben szükséges 
jártassággal rendelkezett. Fia, az engedélyt elnyerve, nemcsak a 
közkívánatnak tehet majd eleget nyomdája működésével, hanem 

12 U. o. 1823. F. 4. p. S5-
13 U. o, 1823. F. 4. p. 40. 
14 U. o. 1823. F. 4. p. 56. 
15 U. o. 1828. F. 4. p. 104—105. 
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anyját, egy királyát több évtizedig hűen szolgáló hivatalnok 
özvegyét és kiskorú testvéreit is eltarthatja és neveltetheti, amire 
a kegyes nyugdíj nem elegendő. 

A megye április 30-án keltezett felterjesztésében ismét hang
súlyozta, hogy a nyomdára nagy szüksége van.16 A helytartó
tanács ekkor leírt a nagyváradi tankerületi főigazgatónak, álla
pítsa meg. szükség van-e a felállítandó nyomdára és tanácsos-e 
a cenzúra-rendeletek végrehajthatóságát tekintve, vagy egyéb 
okokból a nyomda engedélyezése?17 

íme egy vármegye hosszú évekig folytatott harca egy egy
szerű sajtóért, mely űrlapokat nyomott! A reakciós kormány 
félelme különösen a vidéki, nehezebben ellenőrizhető és szemmel-
tártható nyomdák esetében valóban nem ismert határt. 

Legádázabb ellenségéi mégis maguk a régi nyomdászok vol
tak új nyomdák alapításának. 1803 novemberében a három pesti 
nyomdász, LANDERER, TRATTNER és PATZKÓ közös panasziratot 
nyújtottak be, melyben előadták, hogy SAMER MIHÁLY engedély
nélküli veszprémi nyomdája egy részét Székesfehérvárra helyezte 
és így az ország területén levő nyomdák számát eggyel szaporí
totta. Kérték az újabb nyomda betiltását, mivel az ország már 
amúgyis 40 nyomdával rendelkezett, mely „óriási" szám ered
ményezte, hogy többen tönkrementek. A pesti nyomdászok szerint 
a köz szempontjából is aggályos a nyomdák szaporítása, külö
nösen kis városokban, ahol sok visszaélés történhetik, mivel a 
kereset csekélysége arra vezetheti a nyomdászokat, hogy a sajtó
szabadságot kijátsszák és meg nem engedhető iratokat terjessze
nek. Ezért legújabban a cseh királyság területén eltiltották az 
összes kisebb helységekben a nyomdákat és azokat csak a főváro
sokban engedélyezik. Székesfehérvárott nem él meg egy nyomda, 
az ottani munkát könnyen elvégzik a veszprémi, győri, budai, 
vagy pesti nyomdák. Különben a veszprémi nyomdának sincs 
engedélye s az úgy keletkezett, hogy STREIBIG JÓZSEF győri nyom
dáját kettéválasztotta s egyik részét előbb Pápára, majd Veszp
rémbe vitte. így most a győriből osztódás útján három nyomda 
keletkeznék; Ha ezt a példát mások is követnék, minden vidéki 
fészekben egy-egy fiókhyomda keletkeznék a köz kárára. 

U. o. 1829. F. 4. p. 62. 
U. o. 1829. F. 4. p. 90. 
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A helytartótanács 1804. május 29-én tudomására hozta 
SAMER MiHÁLYnak, hogy mivel az országban fölös számban van
nak nyomdák, az egy veszprémin kívül több nyomda állítására 
nem kap engedélyt. Székesfehérvár városának pedig meghagyták, 
hogy a nyomda elviteléről, vagy beszüntetéséről gondoskodjék. 

A három nyomdász közvetlenül a királyhoz is kérvényezett 
a kancellária 1804. április 20-án leírt a helytartótanácsnak, hogy 
SAMERnak csak egy nyomdát engedélyezzen. 

A kancellária privilégiumok odaítélésénél sokszor egészen 
önkényesen járt el. Nem tudni, milyen szempontok vezették a 
legfőbb magyar kormányszéket például 1826-ban a rozsnyói 
nyomda jogának odaítélésénél. MAYER JÓZSEF rozsnyói nyomdász, 
aki 1818 óta bírt nyomdai privilégiummal, 1826-ban meghalt, 
a nélkül, hogy fiúörököst hagyott volna hátra. GODE JÓZSEF 
rozsnyói főnótárius kérvényt nyújtott be ekkor a helytartótanács
nak, hogy a privilégium reá átszármazhasson. Kérését pártfogolta 
a városi tanács is, kitűnő erkölcsi bizonyítvánnyal. Benyújtották 
a kassai jogakadémia jelesrendű bizonyítványát is. A rozsnyói 
igazgató-revizor kiválóan alkalmasnak találta becsületessége és 
tudása miatt a nyomda átvételére, a rozsnyói püspök, LAICSEK 
FERENC pedig a köz érdekében is igen melegen ajánlotta őt, 
tekintve, hogy MAYER özvegye nagy szegénysége miatt a nyom
dát semmiképen sem tudja tovább vezetni.18 A helytartótanács 
1827. január 17-én terjesztette föl „favente cum voto" a kérelmet 
a kancelláriához.19 

A kancellária azonban már 1826. december 27-én kiadott egy 
dekrétumot, melyben egy bizonyos KECK JózsEFre vonatkozólag, 
aki ugyancsak a nyomda jogára vonatkozólag folyamodott, infor
mációt kért, és meghagyta, hogy az előírt illetékeket, 4 frt. 18 
krajcárt a folyamodótól behajtsák.20 

A helytartótanács február 27-én azt írta vissza, hogy a folya
modványban foglalt érvek, tekintve, hogy a kérelmező, kivéve a 
helyi cenzor jóváhagyását, felsőbb hatósági engedély kikérése 
nélkül akarta a nyomdát átvenni, nem olyan természetűek, hogy 
a helytartótanács GODE JÓZSEF kérésének támogatásától elálljon. 
Különben Gömör vármegyét utasították, hogy hajtsa be a pénzt 

18 U. o. 1827. F. 4. p . 9. 
19 U. o. 1827. F. p. 40. 
20 U. o. 1827. F. 4. p . 30. 
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KECK JózsEFen, Meglepetést kelthetett, mikor május 25-i kelte
zéssel egy dekrétum érkezett le, mely a typographia jogát szűk
szavúan KECK JózsEFre ruházta. KECKet értesítették, miszerint az 
engedélyező okiratot a bécsi kancelláriánál átveheti.21 

FÜSKUTI LANDERER FERENC 1822. november 29-én szer
eződés szerint eladta kassai nyomdáját felszereléssel együtt 
WERFER KÁROLYnak, a bécsi GRUND LiPÓT-féle nyomda igazga
tójának. Csupán könyveit tartotta meg magának, könyvkereske
dése számára, melyet tovább óhajtott vezetni. WERFER, az új 
nyomdatulajdonos, rövidesen szemben találta magát a másik kas
sai könyvnyomdásszal, ELLiNGERrel, aki közismert volt összefér
hetetlen természetéről és arról, hogy vetélytársat nehezen tűrt 
meg maga mellett. 

WERFER 1829. május 8-án kérvényt nyújtott be a kassai tan
kerületi főigazgatónak, melyben előadta, hogy ELLINGER ISTVÁN, 
nyilvánvalóan irigységből és bosszúból, mivel ő nyomtatványai
nak csinosságával, megrendeléseinek nagy számával, azok gyors, 
pontos és megfelelő elvégzésével jóval felülmúlja őt, -a városi 
tanács előtt megvádolta, hogy nincs nyomtatási joga és titokban 
folytatja a mesterségét. Ez a vád azonban WERFER szerint nem 
helytálló. A nyomda eredetileg a jezsuiták tulajdona volt, s már 
akkor privilégiummal rendelkezett. A rend feloszlatása után 
LANDERER FERENC, attól 1822-ben ő vette meg a nyomdát, a 
városi tanács tudtával és engedélyével, következőleg a felszere
léssel együtt a privilégium is az ő tulajdonába ment át. Kérte a 
főigazgatóságot, hogy abból az alkalomból, hogy az ott időző 
magyar színtársulat számára hazafias lelkesedésből ingyen nyomta 
ki a színlapokat, ELLINGER vádjaival szemben védje meg s a 
helytartótanácstól egy erősítő okiratot eszközöljön ki. Kassán 
tartózkodása egész ideje alatt a revizori hivatal felügyelete alatt 
volt és a királyi rendeleteket szigorúan betartotta. 

UDRÁNSZKY, a főigazgató, május 9-én szép erkölcsi bizonyít
vány kíséretében, támogatólag terjesztette fel a folyamodó kéré
sét. A helytartótanács azonban május 26-án ad acta tette az 
ügyet, tekintve, hogy ELLINGERÍŐI nem érkezett panaszirat és a 
nyomda adásvételi szerződéséből kitetszett, hogy WERFER Bécsben 
már nyomdaigazgató volt s így nyomda vételére alkalmas.22 

21 U. o. 1827. F. 4. p . 76. 
22 U. o. 1829. F. 4. p. 47. 
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ELLINGER azonban csakhamar ismét panaszt tett a városi 
tanácsnál. Május 4-én azzal fordult a magisztrátushoz, hogy jog
orvoslást kér egy csupán őt megillető címmel űzött visszaélés 
miatt. Szerinte WERFER, aki eddig az „akadémiai nyomdász" 
nevével tetszelgett, most ráunván erre a praedikatumra, „cs. cs 
k. privilegizált nyomdásznak" merészelte magát nevezni. Kérte 
a tanácsot, tiltsák be ezt az „imposturát". 

WERFER ismét azzal védekezett, hogy a kincstár 1774-ben a 
nyomdát örökjogon eladta LANDERERnek, a királyi diplomája 
pedig minden legális jog forrása. A tanács ezúttal fölterjesztette 
az ügyet a helytartótanácsnak, amely június 30-án visszaírt, jelen
tést kérve arról, vájjon LANDERER saját részére kapott-e privilé
giumot, vagy a jezsuiták privilégiumát terjesztették ki rá, vagy 
milyen rendelettel bírta és adta el nyomdáját?23 

Az ügy elintézése nem ismeretes. Annyit azonban a közöl
tekből is megállapíthatunk, hogy a hazai nyomdák jogviszonyai 
meglehetősen rendezetlenek voltak ebben a korban. Nyomdákat 
adtak-vettek, megosztottak, áthelyeztek, s a hatóságokat nem 
nagyon izgatta a nyomdai jog kérdése. A nyomdászok többnyire 
háborítatlanul működhettek, s a privilégium kérdését legföljebb, 
ha egy irigy vetélytárs vetette föl. Ezek a konkurrens nyomdá
szok sokkal féltékenyebben őrködtek azon, hogy titkos nyomdák 
ne működjenek, mint maguk az illetékes hatóságok. 

BEIMEL JÓZSEF 1821-ben kapott privilégiumot Esztergomban 
nyomda felállítására. Azonban a „köznek nagyobb mértékben 
használni akarván", 1828. július 23-án azért folyamodott a hely
tartótanácshoz, hogy Pesten is állíthasson egy könyvnyomtató
intézetet. Arra hivatkozott, hogy a pesti nyomdászok egy részt 
túlságos elfoglaltsága miatt, más részük csekély anyagi eszközeik 
következtében a közvárakozásnak eleget tenni nem tud, holott 
a Magyar Akadémia felállításával az előbbi foglalatosságok tete
mesen meg fognak szaporodni. Csatolta privilégiuma másolatát, 
RUDNAY SÁNDOR hercegprímás ajánlólevelét, az egyetemi nyomda 
igazgatóságának és Esztergom szab. kir. város magisztrátusának 
bizonyítványát. A helytartótanács július 29-én Pest városának 
adta ki az ügyet véleményezés végett.24 

U. o. 1829. F. 4. p. 70. 
U. o. 1828. F. 4. p. 94. 
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A város megkérdezvén a helybeli nyomdászokat, azok ter
jedelmes beadványokat szerkesztettek e tárgyban, a nyomdák 
szaporításának káros voltát s a hazai könyvkiadás kilátástalan 
helyzetét bizonyítandó. Ezek a terjedelmes feliratok az egykorú 
magyar nyomdatörténet elsőrangú forrásai s kiváló fényt vetnek 
a korabeli hazai irodalmi viszonyokra. 

TRATTNER és KÁROLYI január 22-én írtak fel a városi tanács
hoz a BEiMEL-nyomda tárgyában. Hogy mennyire munka hiá
nyában voltak, egy szerződési okmány csatolásával igyekeztek 
bizonyítani, mely szerint a három hazai evangélikus egyházköz
ségtől megszerezték az Énekes Könyv 15.000 példányának kiadá
sára az engedélyt s ennek fejében 5000 forintot ajánlottak fel 
váltócédulákban. (Az 1811. szeptember 8-i privilégium szerint az 
evangélikus énekeskönyv kiadása a konfesszió kizárólagos joga 
volt.) Ha elég munkájuk lenne, nem vállalnának ilyen szerfölött 
terhes conditiókat. Pesten 6 könyvkereskedés van, ezért a nyom
dászok az általuk kiadott könyvek kicsinybeni eladásából nem 
tudnak megélni és a könyvkereskedőknek adják el azokat 100%-os 
haszonra. Budán 2 nyomda van, ezek közül az egyetemi nyom
dának kizárólagos joga van az iskolakönyvek, a corpus juris, 
misekönyv, breviárium és más fontos könyvek, valamint a szerb, 
oláh, orosz és héber könyvek kiadására, úgyhogy csekély azon 
műfajok száma, melyek kiadásával a többi nyomda foglalkozhat. 
Buda és Pest szomszédságában már annyi nyomdát állítottak fel, 
hogy egymást nyomják el. Legfeljebb akkor lehetne növelni Pes
ten a nyomdák számát, ha azok valamely monopóliummal ren
delkeznének, vagy a nyomdai árakat túl magasan szabnák meg 
Ez a helyzet azonban nem áll fenn. Kétségtelen, hogy a pesti 
nyomdák mind az egyetemi nyomdához, mind a többi hazai 
nyomdákhoz képest igen alacsony árakat kérnek. Ezt óhajtották 
bizonyítani TRATTNERék SADLER JÓZSEF orvoskari délkán. a mú
zeum custosának nyilatkozatával, melyben az kijelenti, hogy 
KiTAiBEL professzor Aquae minérales című művének a nádor 
által a Nemzeti Múzeum számára rendelt kiadásánál TRATTNER-— 
KÁROLYI jóval kevesebbet kért, mint a többi nyomda Budán és 
Pesten. Közöltek továbbá több „conspicuus et eruditus vir" nyi
latkozatát az alacsony nyomdai árakról és arról a szomorú igaz
ságról, hogy állandó és biztos elfoglaltságuk Pesten, sőt az egész 
országban a nyomdászoknak azidőszerint nem volt. Fölhozták 
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még, hogy a TRATTNER-féle nyomda mindig önzetlenül segítette 
a nemzeti kultúra fejlődését és sokszor saját kárával is használt 
a közügynek. Nagyon fájlalnák, ha a pesti nyomdák számának 
szaporításával a TRATTNER-nyomda ezen önzetlen munkásságot 
többé nem lenne képes kifejteni s a magyar nemzetnek tett hű 
szolgálataiért az anyagi romlás lenne jutalma. 

Ez pedig — a tönkrejutás — biztosan bekövetkeznék, mivel 
az egyetemi nyomda számos kirekesztő engedélye után, mely a 
katolikus tankönyvek nyomtatásától fosztotta meg a nyomdászo
kat, az 1811. szeptember 8-i rendelet a helvét és ágostai vallású 
tankönyveket is a saját vallású nyomdáknak adta. A nyomdák 
így elestek a jól jövedelmező könyvek kiadásától, melyeket ember
emlékezet óta szabadon nyomtak és újranyomtak s 1811 óta 
ennek következtében a foglalkoztatottságuk érezhetően csökkent. 

Ehhez járult még, hogy a helybeli könyvkereskedők hirdeté
seiket, könyvkatalógusaikat — a mellékelt példányok tanúsága 
szerint — gyakran külföldön nyomtatják, csereüzlet következté
ben, sőt, ha saját költségükön valamely művet kiadnak, azt Bécs
ben, Prágában, vagy Grácban nyomatják s így a helybeli nyom
dászokat megfosztják a kereset lehetőségétől. 

Bécsben fölös számú nyomdák voltak: a 300.000 lakosra 16 
nyomda esett. Ezzel szemben Magyarországon összesen 47 nyomda 
volt, ebből Budán és Pesten 5. A 16 bécsi nyomda egy év alatt 
többet termelt, mint a 47 magyarországi, az egyetemi nyomdát 
is beleszámítva. Ebből látszik, hogy a nyomdák számához viszo
nyítva elég munka akadt Bécsben mégis az 1817. szeptrmber 4-i 
rendelet megállapította, hogy félig sincsenek elfoglalva. TRATT
NER—KÁROLYiék kérték, bizonyítsa be BEIMEL, hogy nálunk az 
irodalom nagyobb virágzásban van és több a nyomdai munka, 
mint Bécsben! Végül arra kérték a városi tanácsot, emelje fel 
szavát a helytartótanácsnál, hogy BEIMEL ne űzhesse iparát. 

TRATTNERék kérésére több neves fővárosi író nyilatkozott a 
nyomdák elfoglaltságának kérdésében. HELMECZY MIHÁLY 1829. 
január 31-én kelt nyilatkozatában kifejti, hogy az idők mostoha-
sága és az évről-évre kevesbülő pénz körülményeinél fcgva, me
lyek minden művészet és mesterségben a keresletet megcsappan-
tották, TRATTNER csak előfizetők gyűjtése után tudta kinyomatni 
DAYKA, KAZINCZY, BÁRÓCZY és BERZSENYI verseit, pedig az & 
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nyomdájának van -** az egyetemi nyomdát leszámítva — a leg
jobb felszerelése; 

Nemhogy felesleges munkákkal volnának tehát terhelve a két 
testvérváros könyvműhelyei, hanem foglalatosság szűkében szen
vednek s ez okozza — a kirekesztő monopóliumok és egyéb kor
látozások súlyán kívül —, hogy egy nyomdánk sincs a kor szín
vonalán. 

KISFALUDY KÁROLY már jóval tartózkodóbb volt. Január 
24-én kelt nyilatkozatában kijelentette, hogy az Aurorát TRATT-
NERnél nyomatja és mindenkor meg volt vele elégedve. Szerinte 
a hazai literatára nincs oly karban, hogy a három pesti nyomda 
a szükségletet ne tudná fedezni. 

DÖBRENTEI GÁBOR is tanácsosabbnak tartotta, ha kevesebb 
a .nyomda, mert így legalább 2—3 többet költhet a csinos betűkre. 
HORVÁT ISTVÁN, VASS LÁSZLÓ, az egyháztörténelem tanára és 
mások is ebben az értelemben nyilatkoztak. 

LANDERER LAJOS, a másik nagy pesti nyomdász is terjedel
mes beadványt szerkesztett, melyben főleg a protestáns énekes
könyvek megvonását fájlalta és fölemlítette, hogy TRATTNER 9 
sajtójának a fele sokszor hónapokig tétlen áll, az ő 5 sajtója kö
zül is alig van 3 állandóan foglalkoztatva, PACZKÓ pedig a 2 
sajtója közül ritkán tudja az egyiket is használni. 

„ez okozza; hogy Könyvműhelyeinknek legnagyobb része, ezen még a 
Typographiára nézve is jeles leleményekkel gazdagodott korban olly alacsony 
fokán tengődik a mesterségnek, hogy a Könyvnyomtatás csecsemőkora is kü-
lömb termesztményeket mutat nyomorék Nyomtatványainknál. 

Nyomdászaink szerencréje, hogy közös szegénységük miatt egy se tá
madt közöttük, aki egy valódi stereotyp és gőz sajtóval mindnyájukat tönkre 
nem juttatta. 

Végül à külföldi munkák újabb kiadásokban hihetetlen olcsó áron árvíz
ként özönlenek hazánkba s a magyarok evvel nem mérkőzhetnek. A jelenleg 
fennálló 47 műhelyt elégnek tartom minden hazai munka kiadására. Inkább 
a jelenlegieket kell felsegíteni, mint újabbakat felállítani." • 

SZEPESSY FERENC szenátor pártolólag referált a tanácsülésben 
a pesti nyomdászok kéréséről és ennek megfelelőleg a tanács 1829. 
március 18-án azt kérte a helytartótanácstól, tagadják meg BEI-
MEL kérését. A helytartótanács április 28-án értesítette BEWELt;, 
hogy kérése nem teljesíthető.25 

*5 U. o, 1829. F. 4. p. 3 j . 

Magyar Könyvszemle 1943. IV, füzet. 26 
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Később azonban BEIMEL megvásárolta a PACZKÓ-féle nyom
dát és 1830. május 28-án már mint „Esztergomi és egyik Pesti 
Könyvnyomtató Intézet Tulajdonossá" szerepel. 

A pesti nyomdászok természetesen erősen túlozva állították 
be a nehézségeket, melyekkel iparáguknak meg kellett küzdenie. 
Annyi azonban tény, hogy tőkeszegénységük s a legjövedelmezőbb 
könyvek kiadási jogának megvonása erősen hátráltatta a hazai 
nyomdászat és könyvkiadás fejlődését és a bécsi nyomdák kon
kurenciájával ekkor még nehezen tudtak nyomdáink (megbirkózni. 

A harmincas évektől már határozott fejlődés következik be 
s'a negyvenes években nyomdászatunk és könyvkiadásunk a kor 
színvonalán áll, sőt a külföldi írókat is vonzza.20 A sajtók fog
lalkoztatottsága ekkor erősen növekszik és ha nyomdászaink még 
mindig panaszkodnak állandó munka hiányáról és heverő sajtói
kat eladásra hirdetik, jogosultnak látszik puszta üzleti furfangra 
és kenyérféltésre gondolni.27 A húszas évek végefelé azonban még 
erősen küzdenek nyomdászaink a megélhetésért és ha LANDERER 

adatai talán túlzóak is, annyi valószínűnek látszik, hogy sajtóik 
egy része gyakran kihasználatlanul és munka nélkül hevert. 

Századeleji íróink keserves anyagi helyzetének oka tehát 
végeredményben a reakciós kormány nyomdapolitikája volt, mely 
a II. JÓZSEF által kezdeményezett fejlődést megakasztotta és a 
régi kötöttségek konzerválásával az egészséges kibontakozást meg
lassította. A nyomdászok, akik tőkeszegényen, sanyarú viszonyok 
között, a kormánytól támogatás helyett működésükben akadá
lyozva és megszorítva, jövőjüket nem látták biztosítva, még a 
negyvenes években is, a prosperitás egy nagyobb biztonságot köl
csönző korában, óvatosak és kapzsiak voltak és ezáltal adtak 
alkalmat az íróknak mindig újabb és újabb panaszokra. A reak
ció kora elszoktatta a nyomdászokat a szabad versenytől és a 
kezdődő kapitalizmus nehezen bontakozott ki a privilégiumok
kal elsáncolt patriarchális rendszerből. SASHEGYI OSZKÁP. 

26 SZEMZŐ PIROSKA: Német írók és pesti kiadók a XIX. században. 
Budapest, 1931. 

27 DEZSÉNYI BÉLA: írók, szerkesztők, kiadók és nyomdászok viszonya 
i84y-ben. MKSzle, 1940. 2. sz. 172—175 1. SZEMZŐ PIROSKA: Könyvkiadá
sunk a múlt század elején. MKSzle, 1943. 3. sz. 291—295 1. 



A MAGYARNYELVŰ ÉLCLAPOK 
ELSŐ ÉVTIZEDEI.* 

1858—1867.1 

(Az „Üstökös" első tíz éve.) 

'Humorisztikus időszaki sajtónk története a nagy évben» 
1848-ban LAUKA GUSZTÁV két élclapjával, a „Do«gó"-val is a 
„Charivari"-val vette kezdetét. A „Dongó", amelyet GRÓF A P -
PONYI GYÖRGY főkancellár elkoboztatott, egyetlen példányban 
sem maradván fenn, néhány egykorú hírlapi közlemény nyo
mán2 csak nevéről ismeretes. Ám LAUKA kitartott terve mellett 
és e terv nyomán 1848. július i-én megindította a nagy nyilvá
nosság elé került első magyar élclapot, a „Charivari"-t, amely
nek címét idegen forrásból, az azonos nevű híres párizsi szati
rikus laptól vette.3 

Ekként indult és a szabadságharc alatt, majd az abszolutisz
tikus uralom első felében nyolc éven át hallgatásra kényszerült 
élclapirodalmunkat JÓKAI szólaltatta meg újra három egymást 
követő, illusztrált humorisztikus folyóiratával „A Nagy Tükör"-
rel,* a „Kakas Márton Albuma"-val5 és annak folytatásával, az 
„Üstökös"-st\, amely utóbbiról azt írta MIKSZÁTH, hogy „em-

* L. MKSzle. 1943. 166—183. 
1 Az első évtized részletes ismertetését lásd a MKSzle 1843. ápr.—jún.-s 

számának 166—183. oldalán. 
* „Pesti Divatlap" 1848. április 24. — „Márczius Tizenötödike" 184S. 

április 26. — „Életképek" 1848. május 21. 
3 Hetenként kétszer, szerdán és szombaton jelent meg egy kis, vagy 

egész íven, ívréten, karikatúra-rajzokkal ellátva, szeptember 25-ig 2 j szám
ban, összesen 100 lappal. A június i-én és július i-én megjelent „próbalap"', 
illetőleg első szám BEIMEL JÓZSEF, a többi LUKÁCS LÁSZLÓ, majd LUKÁCS 
LÁSZLÓ és Társa nyomdájából került ki, kiadói augusztus j- ig LAUKA GUSZ
TÁV és SZERELMEI MIKLÓS, azután pedig a lap megszűntéig LUKÁCS LÁSZLÓ 
voltak. 

* H E C K E N ÄST GUSZTÁV kiadásában, L ANDERER és HECKENAST nyom

dájában, 1856. novembertől I 8 J 8 . februárig öthetenként, évente 10 füzetben, 
összesen 228 lapon, 2—2 középnagyságú íven, nyolcadrét alakban jelent meg. 

5 Első és egyetlen füzete 1858. május havában nagy 8° alakban, H E C K E 
NAST GUSZTÁV kiadásában jelent meg. 

36* 
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brióban már 1856-ban kóválygott (JÓKAI) tervei között, habár 
még homályosan. Két évig hordozta fejében, míg megszületett!"0 

Mintha sejtetni engedné e tervet, mintha beharangozná a „Ka
kas Márton Albumác<-t, illetve élclapirodalmunk mindmáig leg
értékesebb, legjelentősebb termékét, a hosszúéletű ,.ÜstökösC(-t 
1857. december 6-iki, 49-dik számában a „Vasárnapi Üjsag", 
amelynek címlapján akkoron PÁKH ALBERT szerepelt mint fő
szerkesztő, JÓKAI pedig mint munkatárs: felsorolván ugyanis 
azoknak az időszaki sajtótermékeknek a címét, amelyeknek meg
jelenése 1858 első felére várható volt> így folytatta: „S é rop
pant sokaságban7 nincs egy1 kritikai lap, nincs egy humorisztico-
satyrikus-lap, pedig mennyire volna dolga mindkettőnek!" 

Az ^.Üstökös" megteremtésére saját vallomása szerint pró
zai ok, pénzügyi szükség vezette JÓKAit, akinek azért, mert ké
rést megtagadni nem tudott és mert a pénz értékét tudvalevőleg 
nem ismerte, sokszor kellett nehéz anyagi gondokkal megküz
denie. 

„Vannak munkáim — írta — a kiknek (sic!) keletkezését egy-egy nagy 
csapás idézte elő. Például az „Üstökös'' czímű humorisiikus vállalatom úgy 
keletkezett, hogy egyszer egy barátom miatt nagy bajba kerültem s gondterhe
sen jártam künn a kertemben,8 akkor még fiatal fácskáim között s ime, mint 
Mózesnek a csipkebokor* nekem a ribiszkebokor súgta meg, hogy kezdjek meg 
egy müvet, a mihez akkor még minden hiányzott, humorisztikus író, rajzoló 
és olvasóközönség, csak egy volt meg, a mi nem kellett: ocztrák censura. S ez 
a sugallat szülte azt a vállalatot, amelynek huszonkét évfolyamában9 a ma
gyar néphumor van összesítve s mely rám nézve is egy új fordulópontot képe
zett és szabadulást nyitott önerőm útján."10 

8 MIKSZÁTH KÁLMÁN minden munkái. Közrebocsátotta az író negyven
éves jubileumára alakult bizottság. X X X I I . kötet. Budapest, 1910. RÉVAI 
Testvérek. „Jókai Mór élete és kora", 2. (XIX.) kötet, 10. lap. 

7 10 folyóirat, 29 heti- és napilap. A felsorolásban sem „A Nagy Tü
kör", sem a „Kakas Márton Albuma'' nem szerepel. 

8 JÓKAI svábhegyi kertje. 1853-ban SCHWEITZER JÁNOS hegedűkészítő
től és feleségétől 2200 forintért vette meg azt a többholdas köves, puszta tel
ket, amelyen saját erejéből viruló veteményes- és gyümölcsöskertet, szőlőt 
teremtett, valóságos gazdaságot rendezett be és 4000 forintos kölcsönből házat 
építtetett. A híres JÓKAI-villa Költő-utca 21. szám alatt ma is áll. 

9 1858. augusztus 21-től 1880. január n - i g , amikor JÓKAI az „Üstökös" 
felelős szerkesztői tisztségét SZABÓ ENDRÉnek adta át. 

10 „A látható Isten". Először: Koszorú, 1879. I. kötet. (492. lap.) 
Könyvalakban először: Életemből, I. kötet. (16. lap.) Budapest, 1886. RÄTU 
MÓR. Űj kiadás: u. o. 1893. (19—20. o.) 
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Az „Üstökös", amelynek első száma előregyüjtött előfize
tőkkel 1858. augusztus 21-én látott napvilágot, JÓKAinak, a lap 
tulajdonosának szerkesztésében és kiadásában, LANDERER és 
HECKENAST Egyetem-utca 4. szám alatti nyomdájában, heten
ként egyszer, szombati napon „sokféle képpel ellátva", kis íven> 
4-edrét jelent meg; előfizetési ára egész évre 6 forint, félévre j 
forint, három hóra 1 forint 50 krajcár volt. Egy-egy évfolyama 
külön-külön lapszámozással ellátott négy-négy kötetből állott. 

E lapjáról, nevezetesen azokról a nehézségekről, amelyek 
között megindult, maga JÓKAI még a következőket jegyezte fel: 

„ . . . ismét egy új vállalatot kezdeményeztem. Az első magyar karika
túrákkal illusztrált humorisztikus lapot Üstökös cím alatt." 

„A kezdeményezés nehéz volt: se humorisztikus író, se karikatúrarajzoló 
hozzá. Magamnak kellett kezdetben írnom is, rajzolnom is,11 kéiőbb segített 
maga a közönség. Azóta a magyar humor magas fokra fejlődött mind iro-

11 JÓKAI ismételten és bőven írt a már kora gyermekségében megnyil
vánult rajztehetségéről, amely felől a nagyközönség előtt elő;zör a „Nagy 
Tükör" lapjain tett bizonyságot. „Ifjúkoromban festőnek készültem, volt 
tehetségem hozzá s kezdetben biztató szerencsém." (Életemből, I. kötet: „A 
látható Isten." j . lap. Budapest, 1886. RÂTH MÓR. ) „Nekem gyermekkori 
játékszerem sem vala más, mint a palatábla meg az irai. A mit írtam, ahhoz 
rajzoltam is, s a mit rajzoltam, ahhoz valami történetet is írtam. A legelső 
piktúrám hat esztendős koromban egy farkas volt, s alá ez a, történetesen 
alkaikus vers írva: „búsulást hallata bokorban egy farkas". Hogy mi búsí
totta el olyan nagyon azt a farkast, arról most már fogalmam sincs. Hanem 
a farkas meg a vers most is megvan valahol, mert késsel volt belekarczolva 
a nagy palatáblába. Második művészi kísérletem egy szörnyeteg vers mellék
letében a hírhedett Rőth-féle család gyilkorának arczképc volt. Ekkor már 
hét esztendős voltam. Jó apám dicsekedve mutogatta azt az ismerősöknek s 
sokáig ott láttam azt a bibliába eltéve." („A láthatatlan Isten." Koszorú, 
1879. I. kötet, 196. 1. U. a.: Életemből, I. kötet, 13. 1. Budapest, 1886. 
RÂTH MÓR. ) 

A következő feljegyzéseket komáromi gimnazista koráról írta: „Orbán 
Gábor városi rajztanárnak minden architektúrái tudományát végig kitanul
tam s olyan szépen felépítettem — papiroson — Theseus templomát, hogy 
arra mindenki egyszerre ráismert, a ki csak valaha látta Theseus templomát, 
így fejlett ki bennem a festészet szenvedélye. Tizenöt éves koromban már 
egy általam rajzolt arczkép (Tóth Ferencz püspöké) megjelent kőmetszetben; 
s a "ki csak híres ember volt Komáromban, azt mind lerajzoltam tusban, 
punktirozva, aczélmetszés módra. Majd egy Siklósi nevű piktor vetődött oda, 
a ki megtanított akvarellbe és olajba ferteni. (Az én életem regénye: Az én 
iskolatársaim" (1803), JÓKAI M Ó R hátrahagyott művei, V. kötet, 161. lap. 
Budapest, 1912. RÉVAI Testvérek.) 
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dalmi, mind művészi tekintetben; de azért az Üstökösnek első évfolyamai 
becsesek maradnak, melyekben a szöveget is, a képeket is maga a közönség 
hordta össze: jellemezve magát a magyar népéletet." 

„A csörgő-sipka alatt harcoltak a koreszmék. Tizenkét évfolyama e hu
moros lapnak élő képét örökíti meg a kort jellemző eszméknek és észjárá
soknak. Ebben is egy új álnév alatt működtem, mint Tallérossy Zebulon." 

„Ugyanebben a lapban kezdeményeztem én a nemzeti öltözet viselését 
(1860-ban), mint eleven tiltakozást az elnemzetietlenítés ellen; a mi az egész 
országot magával ragadta, s éveken át fönntartotta magát."12 

Az alábbi sorokban folytatólag kecskeméti jogászéveire emlékezik vissza: 
„Engem pedig megtettek rajztanárnak. Értékesítettem a komáromi tanulmá
nyaimat. Valóban értékesítettem. Mert később annyi magántanítványom akadt, 
a ki fizetett havonként két forintot, hogy egész úrrá l e t t e m . . . E közben 
pedig festettem olajba a portrékat. A kikre emlékezem Kecskemétről, a 
kövekezők: Legelőször is a szép háziasszonyom maga (Gyenes Mihály 
városi mérnök felesége), azután a szívem mágnese, a szép kék szemű, 
szőke hajú görög leány, Frankó Julcsa; majd a még annál is szebb, 
junói termetű, fekete hajú Matolcsy Mari. Azután Petőfi Sándor 
(kék kvekkerben, sárga gombokkal, kecskeméti színész korában); va
lamennyi professzorom és Szalay Sándor, Sallay Jancsi, Gaál Józsa, Zabo-
lay Pista, Hartman Pali és nem tudom még hányan. Feljegyzem még, hogy 
a festett arczképekért „festék és vászon" árában öt forint tiszteletdíjat kap
tam (kivéve Petőfit és a szép hölgyeket)." (U. o. 173. lap.) 

A következő sorok ismét a komáromi diákévekről emlékeznek meg: 
„Az olajfestésre megtanított egy Komáromon átutazó vándor-festő: Siklósi 
Vastag Miklós: a ki városunkban étappeot tartott arczképfestés végett, s 
a mellett kálvinista tornyok számára csillagos gömböket aranyozott. Ö volt 
az egyedüli mesterem." („Volt, van és lesz." (1890.) U. o. 185. lap.) 

Az alábbiakat újból kecskeméti jogászéveiről jegyezte fel: „Végre jön 
a rajzmesterség. Erre nem akadt vállalkozó. Én aztán nagy szégyenlősen elő
álltam. Üj ember voltam itt, senkisem ismert; megneveztem magamat; tudok 
rajzolni annyira, hogy mást is taníthatok. Megerősítettek. — — — Hogy a 
rajziskolámból valami híres mesterek kerültek volna elő, azt nem állítom, de 
hogy a tanórámról soha senki el nem maradt, azt is tudom. A ki későn jött, 
azt megdögönyöztem." (Emlékeimből: „Mivel töltötték az időt a hajdani 
diákok?" Korrajz. (1902.) JÓKAI M Ó R hátrahagyott művei, IV. kötet, 270— 
271. lap. Budapest, 1912. RÉVAI Testvérek.) 

A rajzban, illetőleg a festésben való jártasságáról bőven ír még JÓKAI 
„A tengerszemű hölgy" című regényében, amelynek ő maga a hőse és a mely
nek hősnőjében, a tragikus sorsú, szépséges Erzsikében mintha szíve kecske
méti „mágnesének, a szép kék szemű, szőke hajú" FRANKÓ JüLCSÁnak emlé
két idézte volna fel. („A tengerszemű hölgy": Nemzet, 1888. Könyvalakban 
először: 1890. Budapest, RÉVAI MÓR.) 

12„Jókai Mór önéletírása." Pesti Hirlap, 1896. augusztus 4. (Második 
és befejező közlemény; az első u. o. augusztus 3-án jelent meg.) 
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E Soraiban a „Vasárnapi Újság" fentebb idézett megállapí
tásán túlment és nyilvánvalóan tévedett JÓKAI, amikor a „Chari-
vari"-ró\, sőt saját előlapjairól, „A Nagy Tükör"-t'ó\ és a „Ka
kas Márton Albuma"-tó\ is megfeledkezve az „Üstökös"-x. mon
dotta az első magyar illusztrált humorisztikus lapnak. És ugyan
így téves SZABÓ LÁSZLÓ> valamint DR. GÁL JÁNOS könyvének 
az az állítása, amely szerint: „Az Üstökös volt az első önálló 
képes élclap Magyarországon",13 illetve, hogy JÓKAI „1858-ban 
. . . az Üstököst alapítja meg, az első magyar illusztrált élcla-
pot".14 E tévedésbe esik végül Rêvai Nagy Lexikona is, azt írván, 
hogy az „Üstökös" az első és legrégibb magyar élclap".15 

Az „Üstökös" — amint MIKSZÁTH írta — „rohammal vette 
be a nagy közönség kegyeit. Már maga a cím is tetszett az or
szágnak, mely a nép csalhatatlan ösztönével egy háborútól várta 
sorsának jobbra fordulását s az „Üstökös" háborút jelent a köz
hit szerint. De az egész lap formájában és tartalmában szeren
csés volt, új, elütő a többi nemzetek élclapjaitól, tisztár* 
magyar".16 

JÓKAinak lapja címéhez valóban egy „Üstökös" adta az esz
mét: a DoNATi-féle üstökös,17 amely 1857 nyarán tűnt fel és 
amelynek csillagászok számítása szerint június 13-án kellett 
volna összeütköznie földünkkel. Ám, elmúlván a veszedekm, el
maradván a bejósolt „világ vége", nagyban folyt az élcelődés a 
végtelen világűrbe veszett bolygó felett, amely egy év elteltével 
az „Üstökös" fejlécén tűnt fel újra, magja helyén JÓKAI pompás 
humora egyik legsikerültebb alkotásának, Kakas Mártonnak tol-
las-taréjos fejével. E fejlécen az „Üstökös" címszó stilizáltán 
megrajzolt betűkből van összeállítva, amelyeknek JÓKAI az első 

13 SZABÓ LÁSZLÓ: Jókai élete és művei. 159. lap. Budapest, 1904. 
Athenaeum. 

14 D R . GÁL JÁNOS: Jókai élete és írói jelleme. RÁKOST J E N Ő előszavá
val. 178. lap. Berlin, LUDWIG VOGGENREITER, Concordia-nyomda, Pozsony, 
192J. 

15 18. kötet, 676. lap. 
16 I. m. II . kötet, 12—14. lap. 
17 DONATI, GIAMBATTISTA, pisai születésű olasz csillagász (1826—1883). 

Több bolygót fedezett fel, közöttük az 1858. júniusában feltűnt nagy üstö
köst is, amelyet róla neveztek el. 1864-től igazgatója volt a Firenze melletti 
arcetrii observatoriumnak. 
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szám első oldalán közzétett verses „Prolog"-ja adja szellemes 
magyarázatát, egyúttal a lap sokoldalú programmját is érdeker 
sen körvonalazván a következőkben: 

„Az első betűben láthatunk két férfit, 
Szeges buzogánnyal, kik tudniillik a 
Lábuk alá gázolt könyvet agyoncséplik : 
Az ott — a kritika. 

A második betű tűzokádó sárkány, 
Satyra a neve, félnek tőle nagyon. 
Keresve keresi, mindenfelé járván, 
A kit megharapjon. 

A harmadik betű symbolumos képe 
Képviseli nálunk a viczczet és a bonmót-t 
A sok barbár csillag-kép között az égbe 
Ez is eljár kommót. 

Negyedik égi jegy, sokak által ismert: 
A tudósok szerint a belseje ó-bor. 
örömest vizsgálják a poéták is, mert : 

Ez a legjobb humor. 
Az ötödik betűt puskával kezében 

Nézhetnők vadásznak; 
Az is ő és nem más, lövöldözvén szépen 
Hol „bakot", hol „kacsát": neve újdondászat. 

Az előtte járó csudát nézi vadnak: 
Krinolin az alja, 
Pamela,18 napernyő a kettős pont rajta; 
Ezen szörnyeteget nevezik divatnak. 

Végső hyerogliph versírók jelképe: 
Orrából, szájából ömlik a víz bőven; 
A szegény poéta áldás mindenkép e i 
Száraz esztendőben." , 

Az „Üstökös" kezdeti évfolyamainak állandó rovatai a tar-"-
talomjegyzékek összefoglalása szerint — a „Prolog"-ban kör
vonalazott programmnak megfelelően — egyebek között a kö
vetkezők voltak: ,,Költemények. Elbeszélések és történeti ado
mák. Borkorcsolyák. Feljegyzésre méltó dolgok. Szójátékok. 
Arany mondások. Szép hegedűszó. Kapcziózus kérdések. Rct-r 
rospectus. Távirati sürgönyök. Kocsmai diplomaták. Hiteles hí-

18 Annakidején divatos női kalap, amely nevét valószínűleg BALZAC 
„Pamela Giraud" című ötfelvonáros színművének hősnője, egy szegény, de 
erkölcsös virágkészítő leány után kapta. A színművet 1843. szeptember 9-én 
a párizsi Théâtre de la Gaité mutatta be. 
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rek. Tutti frutti. Keserű cseppek. Humoreszkek. Korrajzok. 
Szatírák. Epigrammák. Tréfák, adomák. Furcsaságok. Rébu-
szok. Szerkesztői sub rosa." És e sok változatos, színes rovat ja
vát JÓKAI kiapadhatatlan humora termelte, az ő varázsos tolla 
írta, aminthogy az „Üstökös"-nek a köztudatban fogalommá 
vált három kitűnő alakja, akiknek -mindmáig nem akadt mása 
élclapirodalmunkban: Kakas Márton, a politikus csizmadia és 
Tallérossy Zebulon ugyancsak JÓKAI humorának a terméke; azé 
a humoré, melyet már kora igen nagyra becsült. .Jókai humora 
— állott HAJNIK KÁROLY Országgyűlési Emlékkönyvének Jókai
ról írt jellemrajzában10 — ma páratlan egész Európában; s ha 
humorának angol, franczia, vagy akár csak német nyelven adott 
volna kifejezést, ma európai hírű humorista volna, és JEAN PAUL, 
THACKEREI (sic!) és BOILLEAU (sic!) mellett foglalná el helyét!" 

JÓKAI már fiatal korában nagy érdeklődéssel fordult a hu
mor, nevezetesen a magyar népi humor felé. Az 1850-es évek 
elején megkezdett és bámulatos szorgalommal folytatott adoma-
gyüjtő munkásságának első nyomait az 1853-ik és 1854-ik esz
tendőre szerkesztett két „Országos Nagy Naptára"20 tünteti feli 
az egyikben 50 adomát és életképet, a másikban anekdotákat tett 
közzé. A két naptárt ,,A magyar nép adomái" című könyve 
követte,21 amelyben 300 népadomát adott ki; ezt olyan mohón 
kapkodta széjjel az elbúsult magyar nemzet, hogy már a követ
kező évben 150 új adomával kibővített második kiadása jelen
hetett meg,22 amelynek anyagát JÓKAI a következő vezérszavak 
alatt csoportosította: Anekdoták Mátyás királyról. Nevezetes 
férfiak anekdotái. Népmesék. Tájadomák. Osztá!yadomák. 
(1. Táblabírák. 2. Katonaadomák. 3. Színészadomák. 4. Kortes-
ség, ínsurgensek. 5. Papok, diákok. 6. Poéták. 7. Orvosok, bor
bélyok. 8. Vadászok.) Faj-adomák. (1. Cigány. 2. Oláh. 3. Zsidó.) 

1 9 Pest, HECKENAST GUSZTÁV, 1886. 269. lap. 
20 Mindakettő: Pest, EMÍCH GUSZTÁV, 1852., ill. 1853. Képekkel. 
2 1 Pest, 1856. H E C K E N * S T GUSZTÁV. 
22 Pest, 1857. HECKENAST GUSZTÁV. JÓKATnak ez a műve tíz kiadást 

í r t el. 1867-ben jelent meg a harmadik (u. o.), 1872-ben pedig „A magyar 
nép élcze szép hegedűszóban" új címmel a negyedik kiadás. (JÓKAT M Ó R 
munkái, népszerű kiadás, 72—73. Pest, Franklin-Társulat.) A tizedik ki-
kiadás 1907-ben ugyanitt látott napvilágot. (JÓKAI M Ó R válogatott mun
kái. 26.) 
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Feliratok. Népszokások. Elegy. (Vad fordítások.) Székely 
adomák. 

Az „Üstökös" anyagát is ebből a mérhetetlenül gazdag 
tárgykörből merítette JÓKAI, aki a maga írói művészetében az 
adomagyüjtést értékelte a legmagasabbra. 1858. december 15-én 
az Akadémia levelező tagjává választatván, 1860. január 30-áh 
a magyar néphumorról tartott székfoglaló felolvasásában23 — az 
első magyar folklorisztikus tanulmányban — büszkén hivatko
zott az „Üstökös" lapjain közzétett adomáinak nagy számára: 

„Ha engem valaki számadásra talál vonni — fejezte be szavait —, mi 
jogon foglalok itt helyet, nem fogom azt mondani, hogy ime, írtam ennyi, 
meg ennyi regényt, mert azok valószínűleg néhány lustrum elmúltával D U G O -
Nicsnak azon korszakban közkedveltségű regényei szomszédságában fogják 
pihenni a boldog elfeledés álmát, de fogom mondani azt, ime e kötetekben 
gyűjtöttem össze a magyar néphumor elszórt adalékait, ezeket hagytam az 
utókorra, és ezek a kötetek élni fognak, és tanúskodni, míg a magyar él; az 
pedig él, míg a világ áll." 

Ugyané széltfoglalójában JÓKAI mintegy harmadfélezerre 
becsülte három év alatt közrebocsátott magyar adomáinak a szá
mát: és ennek a hatalmas anyagnak jelentős része az , Üstökös"-rt 
esik. SZABÓ LÁSZLÓ szerint24 JÓKAI a magyar néphumort tár
gyaló székfoglalóját 1861-ben, az Akadémia rendes tagjává tör
tént megválasztása alkalmával olvasta volna fel: ez a megállapí
tás már csak azért sem állhat meg, mert nyilvánvaló, hegy a 
szóbanforgó székfoglaló, amelyet már 1860 elején két folyóirat 
teljes szövegében közzétett, nem hangozhatott el egy évvel utóbb, 
1861-ben. 

Az „Üstökös" vezéralakja, az elpusztíthatatlanul életteljes 
Kakas Márton, JÓKAI alteregója először 1856-ban, a „Vasárnapi 
Újság" hasábjain tűnt fel. 

„Az én nevem KAKAS MÁRTON. Ezt azért bocsátom legeslegelőre, hogy 
egyszerre mindenki hevenyében elmondhassa rá a maga megjegyzéseit, élczeit 

23 Magyar Akadémiai Értesítő. A Nyelv- és Szépirodalmi Osztály Köz
lönye. Az Akadémia megbízásából szerk. T O L D Y F E F E N C , 1860. Első kötet, 
9. lap. Pest, EMTCH GUSZTÁV. — Vasárnapi Újság, 1860. február 6 i hatodik 
és február 12-i hetedik szám. — JÓKAI: Emlékeim. I. kötet, 169. lap. Buda
pest, 1875. RÁTH M Ó B . 

81 I. m. 160. lap. 
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és mókáit s. többet, ne bajlódjunk vele" — vezette be a lap június i-éről kelte
zett 22-dik számában első levelét, majd így folytatta: „Nem kevesebb az én 
szándékom, mint a „Vasárnapi Űjság"-hoz állandó színházi tudósítónak be
szegődni. Igaz ugyan, hogy én most jöttem a faluról s tegnap láttam először 
színdarabot (nem mondhatom, hogy hallottam is, mert néma darabot adtak,— 
hihetőleg süketek kedvéért), hanem hiszen ezzel a bevezetéssel más színbíráló 
is nyitott be tudtomra s nem mondok vele semmi újat. — . . . én igen kelle
metes ember leszek, nekem nem kell sem tiszteletdíj, sem ingyenzártszék, sem 
hírlappéldány, sem nyájas mosolygások s egyéb mellékes accidentiák, sőt nem 
mondom, hogy egy-egy döböz túróval is nem kedveskedem azért, hogy leve
leimet felvegyék; továbbá párbajt sem vívok; (jó is volna! azt mondanák; 
„Kakasviadal") és senkibe sem leszek szerelmes." 

Az elsőt azévben 30, 1857-ben ismét 30, 1858-ban 28', 
1859-ben 30, 1860-ban 18, 1861-ben 6, végül 1862-ben 5 levél 
követte, amelyek „Kakas Márton a színházban", ,.Kakas Már
ton a műtárlaton", „Kakas Márton imitt-amott" címmel hol a 
humor álarca alá rejtett értékes kritikákat közöltek a Nemzeti 
Színház előadásairól és a képkiállításokról, hol az előző hét ese
ményeiről számoltak be eleven, derűs sorokban. Kakas Márton 
rohamosan elterjedt népszerűségének első bizonyítéka az az al
kalmi poéma, amely „Dorombos" aláírással ismeretlen versfaragó 
tollából a „Vasárnapi Űjság" 1856. október 5-iki 40-ik számá
ban jelent meg. 

Amikor pedig Kakas Mártont a „Kakas Márton Album"-á-
ból, majd az „Üstökös"-böl látható alakban is megismerte a 
közönség, a sarkantyús-csizmás, magyarruhás, fokossal hado
nászó kakasfejű emberke furcsa figurájának híre, népszerűsége 
országosra nőtt. „Egy divatba jött újalakú sipkát Kakas Már
ton nevéről neveztek el", állott a „N ovii ág"-bzn,25 „a Csapó-
utczán egy korcsmának, „Kakas Márton" nevet adtak. A czér-
gen, virító ékes öltözékében, paripán lépdel Kakas Márton", 
írta a debreceni „Hortobágy" ,26 amelynek e sorait a „Vasárnapi 
Újság" is átvette.27 A miskolci „Olvasó-egyesület" szép tajték-
pipával tisztelte meg Kakas Mártont humoros cikkeiért, ame
lyet JÓKAI a kaszinó elnökének, KRAUDY ANTALnak a következő 
levélben köszönt meg: 

25 1860. július 29. 
. * 1865. április 23. 

27 1865. április 30. 
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„Pest, 1861. febr. 3. 

Igen tisztelt Barátom! 

A miskolczi polgár-egylet szíves megemlékezése folytán a múlt hóban 
egy igen becses ereklyét voltam szerencsés kapni Kakas Márton számára, me
lyért is ő rögtön rám bízta, hogy kegyednek és a polgár-egyletnek legnagyobb 
köszönetemet átadni el ne mulasszam." 

,.Én azonban természetes lustaságomnál fogva mind ekkorig nem jutot
tam el odáig, hogy a kalamárisomba tintát vegyek, e miatt most kénytelen 
vagyok valami poémát kigondolni Kakas Márton kimentésére, amit azután 
kérek hivatalosan jegyzőkönyvbe vétetni." 

„Kakas Márton annyira megörült a kapott fegyvernek, hogy ámbár er 
ideig nem szokott dohányozni, az ajándék által felbuzdíttatván, pipás-em-
berré kvalifikálódott s addig nem akart nyilatkozni, míg örvendetes elő-
nu'neteléről tanúságot nem tehet." 

„Egyébiránt a pipa üveg alatt és zárt helyen tartatik, a miskolczi derék 
rolgár-egylet pedig még annál is biztosabb helyen, alulírt becses kebelében. 

Jókai Mór."20 

JÓKAI sokáig titkolván, hogy Kakas Márton álarca alatt 6 
maga rejtőzködik, e néven közrebocsátott írásai már régen köz
kedveltek voltak, amikor szerzőjük kilétét a nagyközönség még 
mindig nem ismerte. A titkot a türelmetlenül érdeklődő olva
sók előtt 1858-ban, az „Üstökös" azévi november 15-én ki
bocsátott 13. számának egyik szerkesztői üzenetében fedte fel, 
ám akkor is csak a következő burkolt formában: 

„S. A. Üjhelyre. B. Pál úrnak. Azon tisztelt többek nevében hozzám 
intézett felszólítására, hogy mondanám meg voltaképen: ki légyen az a Ka
kas Márton? ezen őszinte és kimerítő felvilágosítással szolgálhatok kegyed
nek: Kakas Mártont én igen jól ismerem és nagyon régóta: én magam tartot
tam őt a keresztvízre 1855-ben, június 3-án, a mikor született.29 Csodagyerek 
volt, mert szakállal és fogakkal jött a világra s születése első órájában már 
nekem kritikát írt a Vasárnapi Üjságba. Azóta is én neveltem és tápláltam s 
még most is házamnál tartom, s minden falatomat megosztom vele; s mikor 
magam kifáradok, akkor őt ültetem le, hogy dolgozzék tovább helyettem, a mi 
reám nézve nagy kényelem és könnyebbség. Ebből tetrzik látni, hogy mi igen 
jó barátságban élünk egymással. A mi külső alakját illeti, ne tessék azt gon
dolni, mintha csakugyan olyan taréjos volna, a minőt a naptár kapujára fes-

28 MIKSZÁTH i. m. I I . kötet, 14—iy. lap. 
28 JÓKAI nem említi a születés helyét. A „Vasárnapi Újság" 1855. június 

3-1 számában „Kakas Már tonénak nincsen írása, de még csak heve sincsen 
megemlítve. 
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tetett magának,30 sőt inkább jó formán kopasz a teteje: képe rendesen sa
vanyú, orra, ha a hideg megcsípi, veres; bajusza hosszú, szakálla mind meg 
van. Arczképe még eddig nem jelent meg, mert várni akar vele egy pár esz
tendeig, a mikor a Vasárnapi Újság nagy pénzt fog érte fizetni, hogy egy 
híres embert kapjon, a kinek az arczképét kiadja; hanem addig is van nekem 
egy rettenetes nagy arczképem, a mitől minden gyerek megijed Lauffer és 
Stolp könyvkirakatában, azt én átengedem neki, legyen az övé. Egyébiránt 
ha személyesen kíván vele kegyed találkozni, az egy kissé bajos lesz, mert ő 
szobámat soha el nem hagyja; én pedig mindég egyedül vagyok. Ez is rébusz, 
a minek megfejtése nem következik a jövő számban." 

Titkolózásának utóbb humoros alakban okát is adta JÓKAI. 
„Ki hát az a Kakas Márton?" című írását,31 amelyben Kakas 
Mártonnal, a tintátartója tetején feltűnő különös emberkével 
való első találkozásáról és a vele folytatott párbeszédről szá
mol be, így vezette be: 

„Jó idő óta, hol levélben, hol galléromnál ragadva kérdezgetnek itt is, 
amott is, hogy bizonyos Kakas Márton kilétéről és hollaktáról adnék tudósí
tást; mindezen közérdeklődésre eddigelé jónak láttam kitérőleg felelgetni, azt 
is gyaníthatva, hogy tán e kíváncsiság olyan érdemes urakat is bánthat, akik 
szeretnék megtudni, vájjon ez a becsületes ember hol csavarog olyankor, a mi
kor más becsületes ember a személykereseti-adót fizeti? s hol lehetne egy sze
rény Mahuzettel rátalálni s hosszú restantziáit ama ennyi,, meg ennyiből meg-
steuereintreibolni rajta? Azt éppen nem mondhattam az érdeklődőnek, hogy 
én magam legyek az, mert akkor rám nyomják, hogy két fejem van, fizessek 
mind a kettőtől; azt sem válaszolhattam, hogy nem ismerem, mert hiszen 
hűséges dolgozótársam! Hát csak tartottam egy ideig a közönséget holmi 
„ibis-redibis" féle válaszokkal; hanem valamelyik vasárnap nagyon megszorí
tottak." 

Ám Kakas Márton írásai nemcsak az időszaki sajtóban, 
hanem a könyvészetben is helyet foglalnak, önálló prózai és 
verses műveinek bibliográfiája időrendben a következő: 

Kakas Márton naptára. Okos emberek számára való kalen
dárium, 1859—1864-re. Hat évfolyam. Pest, 1859—1861: LAN-
DERER és HECKENAST, 1862—1864: HECKENAST GUSZTÁV. 

80 Nem naptár, hanem a „Kakas Márton Albuma", amelynek címlap
ján Kakas Márton alakja látható. 

31 „Életemből", I II . kötet, 164. lap. Budapest, 1887. R Á T H MÓR. 
Ugyanez a kötet Kakas Márton következő írásait foglalja magában: Kakas 
Márton arcképcsarnoka. (20 arckép. 1865.) Kakas Márton levele saját magá
hoz (1860). Kakas Márton a pokolban, Kakas Márton a műtárlaton, Kakas 
Márton levelei a Vasárnapi Üjság szerkesztőségéhez (13 színházi kritika). 
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Kakas Márton tolltaraja. Kiválogatott versei, levelei és 
apróbb elbeszéléseiből. Két kötet. Pest, 1860. HECKENAST 
GUSZTÁV. 

Kakas Márton politikai költeményei. Pest, 1862. EMICH 
GUSZTÁV. 

Kakas Márton humorisztikus levelei. (Kakas Márton toll
taraja új címkiadásban.) Pest, 1871. HECKENAST GUSZTÁV. 

És Kakas Márton emléke megmaradt három későbbi hu
morisztikus folyóirat címében is: 1879-ben Egerben jelent meg 
a „Kakas",*2 1894-ben indult RÁKOSI VIKTOR közkedvelt, 
hosszúéletű élclapja, a „Kakas Márton",33 végül 1936-ban az 
amerikai Akronban (Ohio) látott napvilágot a „Kakas Márton 
Lapja".** 

Versenyzett népszerűségben Kakas Mártonnal a politikus 
csizmadia, aki előbb a „Nagy Tükör" első, majd utóbb az 
„Üstökös" utolsó lapjain fejtette ki felesége kérdéseire adott 
együgyűen tudálékos, mégis találó válaszaiban nézeteit a világ 
folyásáról, a politikai élet jelentős eseményeiről. Egy-egy sike
rültebb mondása szájról-szájra járt országszerte s hatásuk alatt 
1861-ben a miskolci csizmadia-céh JÓKAit az „Üstökös" méltó 
társának, a „Bolond Miská"-nak megteremtőjével és szerkesztő
jével, T Ó T H KÁLMÁNnal együtt tiszteletbeli tagjává választotta: 
azidőtől kezdve a két költő és jóbarát „csiszlik pajtás"-nak 
titulálta egymást.35 

1861. június 15-én tűnt fel az „Üstökös"ben Tallérossy 
Zebulon, a hosszúképű, nagyszakállú, kedélyesen furfangos fel
vidéki nemes, akinek barátjához, a jellemét nevében visslő 
Mindenváró Ádámhoz humoros zamatú, tót nyelven írt köz
érdekű, politikai tárgyú levelei, amelyekből az utolsó négyet 
1898-ban a „Magyar Hirlap"-bz írta JÓKAI36 és amelyek utóbb 

32 1879. április 5-tól augusztus 9-ig 16 száma volt. Ugyanazon évben 
„Egri Lapok"-ká alakult át. 

33 1894. szeptember 30-tól 1914. augusztus 2-ig huszonegy évfolyama volt. 
34 Az Országos Széchényi Könyvtárban meg van az 1936-i (eiső) év

folyam november i-én megjelent 2. száma. 
35 MIKSZÁTH i. m. II . kötet, 14. lap. 
86 Január 1., 16., február 24. és április 10. 



A MAGYARNYELVŰ ÉLCLAPOK ELSŐ ÉVTIZEDEI 3 9 5 

kiválogatva könyvalakban is megjelentek,37 sok éven át a ma
gyar ember legkedvesebb olvasmányai közé tartoztak. Maga 
JÓKAI annyira megkedvelte Tallérossyt, hogy később egyik leg
híresebb regényében, „A kőszívű ember /ií«"-ban38 Mindenváró 
Ádámmal együtt mellékalakként állította be. E regény idegen
nyelvű kiadásai útján mindkettőnek híre-neve nemcsak szerte 
Európában, hanem Amerikában is ismertté lett.39 És Tallérossy 
Zebulon elérte a világot jelentő deszkákat is: JÓKAI „A Baran-
gok, vagy a peóniái vojvoda" című vígjátékában neki is jutta
tott szerepet.40 

JÓKAinak az „Üstökös"-ben közzétett versei, amelyeknek 
burkolt értelmét a korlátolt cenzúra nem fogta fel, de igen jól 
kiolvasta a sorokból a magyar közönség, megénekelték a sza
badságharc kimagasló alakjait, a külföldre menekült magyaro
kat, kigúnyolták a Bach-<korszakot és annak idegenből idecső
dült „Beamter"-eit, az 1861-es rövidéletű „kis alkotmány" ide
jében pedig a képviselőválasztásokkal, a pártkérdésekkel, a poli
tikai tárgyalásokkal foglalkoztak. Ám a sok humoros vers között 
nem egy komoly, sőt drámai hangút is írt az „Üstökös"-be 

37 JÓKAI M Ó R : „Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Ádámhoz." Be
vezette és jegyzetekkel ellátta: D R . VÁRD AI BÉLA. Budapest, LAMPEL RÓBERT. 
(WODÎANER F. És FIAI.) 1900. Magyar Könyvtár, 193. szám. 

38 „Hon", 1869. Könyvalakban először: Pest, 1869. ATHENAEUM. Hat 
kötet. 

39 Német nyelven Magyarországon: először Pester Lloyd, 1869; másod
szor: Pester Tagblatt, 1872. Németországban: „Der Mann mit dem steinernen 
Herzen", O T T O JANKE, Berlin, 1874 és 1885. Angliai angol kiadás: „The 
baron's sons." Translated from the hungarian by PERCY FAVOR B CKNELL. 
Edinbourgh, 1901. COLSTON AND COY. (Megvan az Országos Széchényi Könyv
tárban. Ezzel szemben D R . GÁL JÁNOS i. m. az angliai kiadásról így emlé
kezik meg: „The baron's sons." Rövidítve. Fordította: P. F. BICKNELL. 
W. SCOTT, London, 1900, 1902.) Francia kiadás: „Les fils de l'homme au 
coeur de pierre." Traduit du hongrois par ANTONINE D E G E R A N D O — T E L E K I . 
PAUL OLLENDORFF, Paris, 1880. Lengyel kiadás: „S erce kamienne." GUBRY-
Nowrcz 1 SCHMIDT, Lemberg, 1882. Cseh kiadás: „Muz kamenneho srdce." 
Prága, 1887. Amerikai angol kiadás: „The baron's sons. L. C. PAGE, Bos
ton, 1900. 

40 JÓKAI a „Barangok"-at a Vígszínháznak a millenniumi évében, 1896. 
május i-én tartott megnyitó előadására írta. A darab sem a nagyközönség, 
sem a kritika részéről nem találván kedvező fogadtatásra, mindössze még 
kétszer, május 2-án és 3-án volt műsoron. 
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JÓKAI: ezek között a „Milyen szerények a halottak",41 Széchenyi 
halálára",42 „Magyar madarak Parisban",43 „Ima 1861 kezde
tén"44 címűek megrázóan erőteljesek. 

Az „Üstökös" köteteinek átlapozásánál önként adódik a 
kérdés, hogy mi úton-módon jutott JÓKAI az azokban közkinccsé 
tett páratlanul gazdag adomagyüjteményéhez. Mintegy feleletül 
írja ZSIGMOND FERENC, hogy JÓKAU „adomafaló szenvedélyé
nek kielégítésében a gyűjtők egész serege támogatta az ország 
minden részéből. Ö maga is rengeteget olvasott, igen sokat uta
zott, hol erre, hol arra, tervszerűleg felkeresve a különböző ha
sai vidékeket, tájszólásokat, hagyömányköröket s egyik noteszt 
a másik után jegyezte tele ezer meg ezerfélé aprósággal".45 Ám 
a kérdésre magától JÓKAitól közvetlenül is kapunk választ: 

„Hogy tárgyamból nem tudok kifogyni — írta — abban segítségemre 
van maga a közönség. Ami csak jellemző adat, ötlet fölmerül a napok törté
netében, azt nekem mindenünnen beküldi egy-egy ismeretlen jó barát. Két 
élő krónikája volt a magyar közéletnek: Deák Ferencz és Nyáry Pál; 
azokat én jó barátaim, mondom inkább, protektoraim közé számítottam, tő-

41 1859. január 1. Első szám, 5. lap. A vers P E T Ő F I emlékének szól. 
42 1860. április 14. V. kötet, í j . szám, 113. lap. 
43 1860. szeptember 1. VII. kötet, első szám, első lap. Ezt a verset az 

„Üstökös"-re való hivatkozással 1860. szeptember 9-i számába átvette a 
„Vasárnapi Újság", érdekes magyarázatul előrebocsátván a következőket: 
„BOLEMANN, kisújszállási gyógyszerész néhány túzokkal Parisba utazott, hogy 
azokat ott a franciák császárja által gazdagon dotált állatgyüjteménynek át-
szolgáltassa. Az utazás s a madarak átadása valóban megtörtént s BOLEMANN 
ajándékát nemcsak szívesen fogadták, hanem a vállalkozónak alkalma volt 
III . N A P O L E O N császárnak a St. Cloudi-palotában személyesen is bemutatni 
mind önmagát, mind három magyar túzokját, melyek a sok bajjal járt utazás 
ellenére, mely itthon már megszelídült madarait teljesen elvadította, szeren
csésen megérkeztek rendeltetésök helyére. A császáron kívül a kis császári 
herczeg s más nagyok is megnézték a túzokokat. BOLEMANN úr figyelme 
viszonzásául s költségei kárpótlásául Napoleon császártól egy értékes bril-
lánt-művet nyert. A három túzok a boulognei erdőben létező állatseregletbe 
adatott, hol oly állatok őriztetnek, melyek Franciaországban nem találtatnak, 
de tenyésztésök kívánatos. Ez új haza jókban a három indigena közül az 
egyik hím, mint halljuk, nem soká élhette túl a hazájátóli elválást s néhány 
nap múlva már kimúlt, a fennmaradt pár (hím és nőstény) lassanként hozzá 
szokni iparkodik az új viszonyokhoz." 

44 1861. január y. VIII . kötet, első szám, első lap. 
45 ZSTGMOND FERENC: „Jókai." 341. lap. Budapest, 1924. Akadémia. 
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lük nyertem sok adatot, mit munkáimban fölhasználtam. Magyarországon a 
vidék tele van anekdotával s a mező népdalokkal." 

„És akármerre járok az országban, jó akaróim (s mint regényírónak 
minden párt jó akaróm, még a legtúlzóbb nemzetiségek is) mindenütt elém 
hozzák azokat a hagyományokat, amik vidékükhöz vannak kötve; régiség
búvárok, történettudósok figyelmeztetnek a históriai lékek közül kivillanó 
epizódokra; nyomába igazítanak rejtélyes, titokzatos eseményeknek, rám 
bízva a lélektani hatást, úgy, hogy mondhatnám, hogy az egész magyar nem
zet együtt dolgozik velem."46 

Még közelebbről: a mostidézett sorok az „Üstökös"-re vo
natkoztatva, annak „szerkesztői sub rosa" címen 1858-tól 
1860-ig rendszeresen, azután pedig szórványosan közzétett 
szerkesztői üzeneteiben találnak igazolásra. A JÓKAI tollából ki
került eleven, színes írások valóban tanúságot tesznek arról a 
segítségről, amelyet a közönség nyújtott az „Üstökös"-nek, hogy 
anyagából ki ne fogyjon és egyúttal bizonyítékai annak a köz
vetlen kapcsolatnak is, amely a közös adomagyüjtés révén JÓKAI 
és az „Üstökös" önkéntes munkatársai között megteremtődött. 
Üzeneteiben nem egyszer maga sürget náluk anyagot lapja számára: 
„Tisztelt munkatársaik! Siessenek önök anekdotákat küldeni 
nekünk", írja egy helyen,47 míg egy másik — újévi — szerkesz
tői üzenetében a következők állanak: „Tisztelt munkatársaink
nak boldog új évet kívánunk s minthogy a gratulatióban meg
előztük őket, most ők tartoznak nekünk borravalót adni. Van 
esztendeje, hogy egyiknek-másiknak nem láttuk kezeírását. Ha 
nem termett gabona, tán csak termett adoma."*8 Megörül, ami
kor egy egyszerű óbudai hajóácsnak, SZABÓ JózsEFnek az „Üstö-
kös"-höz beküldött írásaiban komoly értékeket fedez fel és a kül
deményeket a szerzőnek, akit a mai kritika bizonyára a „népi 
írók", vagy hangzatosabb és éppen ezért még felkapottabb szó 
val az „őstehetségek" egyre növekvő táborába sorozna, két szer
kesztői üzenetében is a legmelegebb elismeréssel nyugtázza: 

„önnek küldeményei — írja az elsőben — nemcsak elmés élczük által 
leptek meg bennünket, de különösen azon kész írói nyelv által, melyen fogal
mazva vannak, s mely bármely gyakorlott írónak is becsületére válnék, anyi-
val inkább egy kézmunkával foglalkozó iparosnak. Kérjük, hogy üres órái-

46 „Jókai Mór önéletírása." Pesti Hirlap, 1896. augusztus 4. 
47 1861. október 26. X. kötet, 8. szám, 59. lap. 
4b 1864. január 2. XV. kötet, 1. szám, 8. lap. 

Maayar Könyvszemle 1943. IV. füzet. 27 
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ban folytassa közleményeit: addig is lapunkat küldjük önnek."*8 A második 
üzenet így hangzik: „Közleményei mind igen jók és jól is vannak írva, 
mintha bárd helyett mindig tollat forgatott volna. Nagy öröm ránk nézve, 
hogy kézműveseinkkel becsületet vallunk."80 

És a sok külső munkatárs nem anyagi érdekből dolgozott 
az „Üstökösének: JÓKAI ugyanis — amim SZABÓ JózsEFhez inté
zett első üzenete s az alább következő „szerkesztői sub rosák" is 
bizonyítják — tiszteletdíj helyett legfeljebb ha tiszteletpéldánnyal 
fizette őket. Sz.-nek írja Nagykőrösre: 

„Hallod-é! Nem addig van ám az, hogy te egyszer beküldesz egy szál 
adomát s azért aztán világ végéig mindig kapjad az Üstököst; nem nemes 
levél ám ez, a miért elég volt egyszer levágnod egy törököt, hogy aztán min
den unokád ingyen járjon át a hídon, hanem itt minden évharmadba le kell 
szolgálni az angáriát. Tudod?" 5 1 Egy másik üzenete így szól: „Mind azok
nak, kik lapunkba egy bármily rövid, de használható ötletet küldenek be„ 
tiszteletpéldánnyal szolgálunk; azért kérjük a tisztelt beküldőket, hogy egy
úttal azt is tudassák velünk, minő czím alatt kívánják a lapot küldeni. Le
het az álnév is.62 

Ám az „Üstökös" szerkesztői üzenetei, amelyekkel DÖMÖTÖR 
SÁNDOR „Jókai adomagyüjtése" címmel írt terjedelmes hírlapi 
cikke53 részletesen foglalkozik, egyéb vonatkozásaikban sem ér
dektelenek. Olvasóihoz általában, illetve türelmetlen munkatár
saihoz szól JÓKAI a következő üzenetben: 

„Az Üstökös bárkitől fogad el bárminő közleményeket, csak jók legye
nek! Nyughatatlan munkatársak! Épen az bizonyítja egy elfogadott mű jósá
gát, ha sokára jön ki, mert ez annak a jele, hogy képet metszetünk hozzá; te
hát mentül később jön ki egy munka, ez annál nagyobb kitüntetés."54 Előfize
tőkre van szüksége, nem rejtvényekre: „Töltse meg inkább azt az árkus papí
rost előfizető önkénytesek neveivel — üzeni egy helyen —, rébuszt csinálok 
én magamtul is annyit, mint a török finánczminister bankót."55 Magánlevele
ket nem ír, kéziratokat nem küld vissza: „Csak arra az egyre kérek minden 
igaz hitű keresztényt, hogy magánleveleket ne kívánjanak tőlünk s a kézira
tok visszaküldését ne óhajtsa, ha azt akarja, hogy ez új esztendőben mindere 
kívánsága teljesüljön."56 

49 1859. január 29. j . szám, 48. lap. 
50 1859. december 17. IV. kötet, 16. szám, 128. lap. 
51 1859. szeptember 17. IV. kötet, 3. szám, 24. lap. 
52 1866. február 24. XVII . kötet, 8. szám, 64. lap. 
53 Debreceni Szemle, 1932. május. 5. szám, 194—198. lap 
54 1859. április 9., 15. szám, 128. lap. 
55 1859. június 18. I I I . kötet, 7. szám, 56. lap. 
56 1859. január 8., 2. szám, 24. lap. 
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Az „Üstökös"-nek híre megy külföldön is: nagynevű lap
társa, az 1843-ban indult és — bár megkopottan, kiöregedetten —• 
ma is élő, világszerte elterjedt müncheni „Fliegende Blätter", 
amely ugyanúgy kimeríthetetlen tárháza, sőt megtestesítője a sa
játos német humornak, mint az „Üstökös" a magyarnak, csere-
viszonyt ajánl fel: „Mi is küldjük a lapot, a cserét üdvözöljük", 
űzetni JÓKAI „a Fliegende Bketter szerkesztőinek";57 egyik ké
sőbbi évfolyamban örömmel hirdeti, hogy: „Az Üstököst még 
Mexikóba is megrendelték; utolsó posta: Puebla!"88 A szerkesz
tői üzeneteket használta fel arra is, hogy azt, ami az előfizeté
seket, azok díjait, a szétküldést, szóval a lap adminisztracionális 
ügyeit illetőleg a nyilvánosság elé tartozott, közhírré tegye. 1858-
ban írta: „T. ez. előfizetőinkhez! Jövő évtől kezdve lapjaink is 
bélyeg alá jönnek, minden számra jön egy új krajezáros bélyeg. 
Ámbátor ez nekünk minden példánynál ötvenkét krajezár vesz
teséget okoz esztendőnként, lapunk árát még sem emeljük fel, 
hanem megtartjuk a lap megindításakor kimondott szavunkat, a 
közönség részvétében remélvén kárpótlást."59 

A hírlapbélyeggel, helyesebben: hírlapadóval, amelynek le
rovását a bélyegző-hivatal minden egyes lappéldányra ráütött 
kétfejű sasos pecsétje igazolta, hírlapjaink, folyóirataink állandó 
küzdelmet vívtak. Nemcsak érzelmi, hanem anyagi okokból ÍS: 
mert — amint Kakas Mártonnak az „Üstökös"'-ben közzétett 
alábbi kimutatása is bizonyítja — az áldozat, amelyet az önkény
uralom a hírlapadóval időszaki sajtónktól megkövetelt, nem volt 
jelentéktelen. 

„A kis sasfiók (stemplik) etetése került: 

1. A Pesti Naplónál circa 9800 forintba 
2. Magyar Sajtó „ 8100 „ 
3. Pesti Hírnök „ 5200 „ 
4. Idők tanuja „ 4500 „ 
5. Vasárnapi és Politikai60 „ 8200 „ 
6. Hölgyfutár „ 1400 „ 
7. Divatcsarnok „ 600 „ 
8. Képes újság „ 700 „ 

57 1859. december 14. IV. kötet, 14. szám, 112. lap. 
88 1865. augusztus j . XVI. kötet, 31. szám, 264. lap. 
59 1858. december 4., 16. szám, 128. lap. 
80 Vasárnapi Újság és társlapja, a Politikai Újdonságok. (1855—190$.) 
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9. Nefelejts „ 600 „ 
10. Napkelet „ 800 „ 
11. Nővilág „ 900 „ 
12. Színházi Lapok „ 300 „ 
13. Bolond Miska (félév alatt) ,, 1000 „ 
14. Üstökös (authentice) „ 1604 „ 32 kr. 

Mely árjegyzékeknek visszafizetéséről nem is álmodva, de a jövőben 
való elmaradását szívünk szerint óhajtozva maradunk ,,a távolban legfor
róbb" tisztelőik; a fentirottak. Mindnyájuk nevében, ellenjegyzetté Kakas 
Márton, m. p. (olvasd man probirt's).61 

Kakas Márton adatai azonban csak hozzávetőlegesek és hiá
nyosak. Hiteles és teljes kimutatást közölt a pesti m. kir. foadó-
hivatalban őrzött újságbélyeg-lajstrom nyomán FROMHOLD ARTÚR 
„Haladunk-e, vagy sem?" című cikkének második részében,62 

amint következik: 
.,Pesti Napló 7943 forint 

Pester Lloyd 15°5° •» 
Pester-Ofner Lokalblatt 1605 „ 
Magyar Sajtó 7380 » 
Politikai Újdonságok 449J » 
Üstökös 1535 „ 
Vasárnapi Újság 4380 „ 
Nefelejts 380 „ 
Hölgyfutár 1412 „ 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 513 „ 
Religio 1080 „ 
Katholischer Christ 488 „ 
Katholikus Néplap 9948 „ 
Evangelisches "Wochenblatt 364 „ 
Egyéb bélyegköteles lapok és ephemeridák 6500 „ 

összesen: 53700 forint." 

Pesten tehát — figyelemmel arra, hogy az esti lapok, ame
lyek a fenti kimutatásban nem szerepelnek, nem egy, hanem csak 
egyhatod krajcárt fizettek bélyegadó fejében, — az 1859. év 
folyamán 5*4 millió bélyegköteles újságpéldány jelent meg. 

Annak igazolására, hogy a hazafias sajtó a hírlapadót már 
jóeleve súlyos csapásnak, sőt egyenesen nemzeti veszedelemnek 
tekintette, ismét a „Pesti Napló"-bó\ idézünk: „A közönség nagy-

61 1860. december 8. VII . kötet, 15. szám, 117. lap. 
82 Pesti Napló, 1869. március 12., 58. szám. 
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korú és tudni fogja, mitévő legyen; a journalistika pedig — leg
alább ennek jóravaló része — méltóságán alólinak tartja a közön
ség részvétéért koldulni. Csak azt akarjuk elérni, hogy utólago
san, s talán akkor, midőn már késő, valaki azt ne mondhassa: 
,,Nem tudtam, mily halál veszedelem fenyegeti nemzeti életünk
nek legfontosabb, e perczben pedig egyetlen tényezőjét."63 

Sok gondot okoznak JÓKAinak az „Üstökös"-sel kapcsolat
ban a tág lelkiismeretű vidéki postakezelők: az előfizetők ugyanis 
gyakran panaszolják, hogy a lapot vagy egyáltalán nem, vagy 
hiányosan és bepiszkítva kapják kézhez. E panaszok indítják a 
következő szerkesztői üzenet közzétételére: 

„A vidéki t. ez. postahivatalokhoz! Mindenre, a mi szent, kérjük, esde
keljük, instáljuk Kegyeteket, legyenek olyan szívesek, méltóztassanak ezt az 
ártatlan Üstököst hiányosság nélkül az illető előfizetők kezeibe eljutni engedni! 
Hiszen inkább, ha valakinek nagyon megtetszik, küldünk neki egy tisztelet
példányt, csak az előfizetőé legyen aztán biztonságban. Tele a mi szívünk 
reclamatióval; hát még a kik hallgatva tűrnek, ki bírná azokat felszámolni? 
íme, most kapunk egy panaszt B.-Ujvárosról, hol egy tisztelt előfizetőnk, 
P. L. úr már két folyamára fizetett elő az Üstökösnek s mindössze mindakettő-
ből nem látott többet 4, olvasd négy számnál, osztrák értékben!! Hová lett 
a többi? Hová tűnt el a megjelent 34 számból hellyel-közzel 30? Még ha 4 
hiányoznék csak; de csak annyi van meg!!! Másik tisztelt úr azzal örvendez
tet meg, hogy eddigelé bepiszkolva, kiforgatva kapta meg lapjainkat, de most 
már változatosság kedvéért az ő czímborítékja alatt kap néha az Üstökös 
helyett mindenféle szelíd lapokat; hogy keverednek ezek a mi köpönyegünk 
alá? Legyenek irgalommal irántunk! Tudhatják, hogy nem gorombáskodha
tunk önökkel; láthatják, hogy még egy jámbor élezet sem mondtunk a mélyen 
tisztelt postakezelő urakra soha; tegyék velünk azt a grácziát, hogy engedjék 
lapjainkat az illetők kezeibe eljutni!"64 

Komoly irodalomtörténeti érték van elrejtve az egyik „szer
kesztői sub rosa" következő néhány szavában: „A. J.-nak. Nagy
kőrös. Csókoljuk az orczádat, azért is, meg másért is."65 És az 
„Üstökös" következő számában66 „A poloska" címmel szatíra 
jelenik meg, amelynek az itt élősködő idegen tisztviselőhad ellen 
irányuló éle a cenzúra előtt rejtve maradt, de a magyar olvasók 
előtt nem szorult magyarázatra: a rendkívül ritka, irodalmunk-

88 Pesti Napló, 1857. szeptember 6., 203. szám. 
** Az Üstökös, 1859. augusztus 27., III. kötet, 136. lap. 
65 18$8. augusztus 28., 2. szám, 16. lap. 
"n 1858. szeptember 9., 3. szám, 21. lap. 
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ban alig ismert makáma — rímes próza — formájában költött, 
névtelenül, ±p jelzéssel közölt szatírának ARANY JÁNOS volt a 
szerzője. 

JÓKALnak sikerült elkerülnie azt, hogy az „Üstökös" miatt 
a hatóságokkal komoly összeütközésbe jusson. Ám nem volt ilyen 
szerencséje egy másik lapjánál, az 1863 elején megindított „Hon"-
nál. Ebben a nagyműveltségű, nagyvagyonú, fiatal GRÓF ZICHY 
NÁNDOR 1863. február 7-én „Alapkérdések" cím alatt mérsékelt 
hangú cikket tett közzé, amelyben síkraszállt a personál-unió, 
mint Ausztria-Magyarország viszonyának egyedül lehetséges meg
oldása mellett. E cikk miatt a pesti katonai kerületi törvényszék 
március 17-én hozott ítéletével csendháborítás címén úgy GRÓF 
ZICHY NÁNDORÍ, a szerzőt, mint JÓKAit, a szerkesztőt egyévi 
súlyos börtönre s az utóbbit ezenfelül ezer forint biztosításának 
elvesztésére ítélte. Büntetésüket azonban a felsőbb katonai bíró
ság hathavi, majd GRÓF PÁLFFY MÓRIC helytartó és GRÓF FOR-

GÁCH ANTAL kancellár közbenjárására legfelsőbb kegyelem egy
havi porkolábfogságra szállította le. A fogságot a budai Ferdi
nánd-kaszárnyában HAYMERLE térparancsnok és a prófosz jó
indulatából kedélyesen, úri kényelemmel kitöltvén, június 4-én 
szabadlábra kerültek: az ezer forintot ZICHY fizette meg.6T A 
rendőri intézkedés szerint azonban, amelyet az elítéltetés maga 
után vont, JÓKAinak az „Üstökös" szerkesztői tisztjétől egyidore 
meg kellett válnia. A lapot tehát 1863. április 25-től 1865. 
augusztus 19-ig DIENES LAjosra bízta, míg maga mint a lap 
tulajdonosa és főmunkatársa szerepelt tovább. Ám e változás csak 
látszólagos volt és kifelé, a hatóságoknak szólt: mert a háttér
ben a tilalom ideje alatt is csakúgy JÓKAI látta el a szerkesztői 
teendőket, mint annakelőtte. Amikor megszűnt annak az aka
dálya, hogy újból és nyilvánosan is mint felelős szerkesztő szere
pelhessen, a következő szerkesztői üzenetet tette közzé: 

67 JÓKAI perbefogatását, elítéltetését és fogságát részletesen a következő 
munkák ismertetik: JÓKAI M Ó R : Emlékeim, I. köt. 154—155. lap. Budapest, 
1875, R Á T H M Ó R . JÓKAI M Ó R : Politikai Divatok. (Utóhang.) Budapest, 
1894. RÉVAI TESTVÉREK. (Nemzeti kiadás, XVII . kötet, 445—451. lap.) 
Először: Hon, 1862. Könyvalakban először: Pest, 1862. Négy kötet. Szerző 
kiadása. Az Utóhang a fentemlített — negyedik — kiadásban jelent meg 
először. BERZEVICZY A L B E R T : A Z abszolutizmus kora Magyarországon, 
1849—I86J . IV. kötet, 33—34. lap. Budapest, 1937. FRANKLIN TÁRSULAT. 
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„Tisztelettel jelentem nagyérdemű közönségünknek, hogy a mai szám
tól kezdve az Üstökös felelős szerkesztését saját nevemre vettem át, s eddigi 
érdemes szerkesztő barátomat, Dienes Lajost, két év óta viselt terhes hiva
talától nyugdíjmentesen felmenteni kegyeskedtem; hálás köszönetemmel 
fizetve őt ki eddigi hűséges szolgálataiért. 

Pest, 1865. aug. 19. 
Jókai Mór."* 

DiENESt utólag közelebbről is bemutatta az „Üstökös" olvasói
nak, arcképe egyidejű közzététele mellett írván róla egyebek 
között a következőket: 

„Tisztelt barátunk 1848 előtt mint vakok tanára működött Pesten. 
1848-ban ő is vasat ragadott kezébe mikor mindennek vége lett, 
a vas ragadta meg az ő lábát, s két esztendeig lett a neugebäude le
kötelezett őrizője, mely alkalommal az „ott" egybegyűlt országrendeknek fő-
fő szakácsmesteri hivatalát viselé. Innen kiszabadulván, ismét visszatért abba 
a köztársaságba, mely „irodalom"-nak neveztetik. Kitűnő sikerrel mű
ködvén a gyermekirodalom terén, bebizonyítá, hogy még a kis gyermekeket 
is huszároknak akarja nevelni. Az 1861-iki dicső korszak után is „Csatár" 
czímű lapot89 szerkesztett Azóta pedig rendes és pontos munkatársa 
a „Hon"-nak. Egyszersmind az „Ustökös"-nek két éven át hü és kitartó szer
kesztője vala, ennek a szinte derék lapnak, mely midőn minden oppositio 
megszűnt, szép hegedűszóban mondogatá el a napok keserű bölcseségét.. . 
ha találkozott is néha „elháríthatatlan akadályok"-kal, de soha még csak 
megintést sem kapott. Ügy hisszük, ennél erősebb ajánlat nem lehet rá nézve 
azon magas körökben, ahol a kör négyszögesítésével foglalkoznak."70 

Az „Üstökös" történetében jelentős változásokat jelentett be 
az az előfizetési felhívás, amelyet JÓKAI 1863. június 4-ről, tehát 
kiszabadulása napjáról keltezve írt olvasóihoz: 

„Az Üstökös f. é. július elejétől saját kiadásom mellett fog megjelenni. 
Alakja nagyobb lesz az eddiginél, papírja jobb, tartalma bővebb. A képeket 
Jankó mesteri rajza fogja szolgáltatni, az eddiginél nagyobb változatosságban. 
Lapom szellemi tartalmát igyekszendem mentül érdekesebbé tenni A lap 

m Az Üstökös, 1865. augusztus 1., XVI. kötet, 33. szám, 276. lap. 
88 Politikai és ismeretterjesztő néplap volt. Kiadta: KOZMA VAZUL; 

nyomtatta: BEIMEL és KATONA. Megjelent Pesten, hetenként kétszer, egy 
középnagyságú íven, negyedrét. Keletkezett 1861. április 4-én, megszűnt 
1862. szeptember 20-án. Folytatása volt a Vezér. D I E N E S LAJOS szerkesztette 
a Kis Üstökös című képes gyermeklapot is, amely Pesten, 1867—1868-ban 
EMIGH GuszTÁvnál hetenként háromszor, illetve 1868-ban már csak heten
ként egyszer jelent meg. 

79 1865. szeptember 9., XVI. kötet, 36. szám, 297. lap. 
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rendes megjelenése s szétküldése felől Emich G. nyomdája kezeskedik,71 a mi 
annyival biztosabban ígérhető, minthogy ezentúl rendesen két számra való 
szöveg, képekkel is ellátva, álland készen tartalékul. Gyűjtőnek minden nyolcz 
példány után egy álland rendelkezésre Az „Üstökös" tisztelt előfize
tőit, közönségét azon pártolás megújítására kérem, melyet az „Üstökös" öt évi 
folyama irányában ez ideig tanúsítani szíves volt. 

Pesten, 1863. június 4-én. 
Jókai Mór, 

az „Üstökös" tulajdonos kiadója és főmunkatársa. 
(Országút, Ungerház Il-ik emelet.)"72 

JANKÓ JÁNOS, aki már a „Nagy Tükör"-be is állandóan dol
gozott, karikatúráit általában nem látta el jelzéssel. Az ^Üstökösé
ben, amelynek első és legkimagaslóbb rajzolója volt, neve az 1863. 
évi XIV-ik kötet augusztus 29-én megjelent 9-ik számának leg
végén ekként fordul elő először: „Rajzolja Jankó János. Metszi: 
Pollák." A tótkómlósi egyszerű szűcsmester 1833-ban született fia, 
a magyar karikatúrarajz úttörő nagymestere, akkor már nemcsak 
a magyar élclapokkal és folyóiratokkal állott szoros összeköttetés
ben, hanem külföldön is hírt szerzett magának. A „Fliegende Blät
ter", a bécsi „Kikeriki" sűrűn közölte torzképeit, majd 1862-ben 
az egyik legelőkelőbb angol képes folyóirat, a ma is élő „Illustra-
ted London News" kérte fel a magyar népéletből vett rajzok be
küldésére. jANKÓnak erről a nagy erkölcsi és anyagi sikeréről a 
magyarországi sajtóban az „Ungarische Nachrichten" és utána a 
„Hölgyfutár" számolt be. „Jankó — írta az egyik — der die 
völksthümlichen Zeichnungen für den ,Ustökösc entwirft, ist von 
der Londoner illustrierten Zeitung aufgefordert worden, ihr Skiz
zen aus dem ungarischen Volksleben einzusenden. Für jede Zeich
nung ist ihm ein Honorar von 10 Pf. St. (100 f.) versprochen."73 

71 Az 1863. évi XIV. kötet július 4-én megjelent első száma került ki 
először EMICH GUSZTÁV „magyar akadémiai nyomdász" Barátok-tere 7. sz. 
alatti nyomdájából. 

72 1863. június 13., X I I I . kötet, 24. szám, 191. lap. Ungerház: ma is 
álló átjáró ház Múzeum-körút 7., illetve Magyar-utca 8—10. szám alatt,, 
amelynek első emeletén — a körútra néző oldalon — Jókainak lakása volt. 

73 1862. augusztus 17. TAKÁCS MÁRIA: „Jankó János (1833—1896.)^ 
című tanulmányában (Budapest, 1936. Mérnökök nyomdája. A szerző kiadása.), 
amely a jANKüra vonatkozó bibliográfiát is ismerteti, tévesen írja, hogy az 
idézett sorok a Pest-Ofner Zeitung 1862. augusztus 16-i számában jelentek 
meg. Ez a lap 1862. március 30-án a 74. számmal megszűnt, utódaként 
indult meg ugyanazon év október i-én az Ungarische Nachrichten. 
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A 'másikban ez állott: „Jankó most igazán „fontos" ember lesz. 
Nevezett jeles festészünket, kinek rajzai képezik humorisztikus lap
jaink egyik vonzóerejét, a londoni képes újság is felszólította, hogy 
számára magyar népéleti vázlatokat készítsen. Minden rajzért 
10 fontot (100 forintot) ajánlván neki."74 

Az „Üstökös" külseje az első tíz év folyamán mindössze 
annyiban változott, hogy 1859-ben új fejlécet kapott,75 amelyen 
Kakas Márton, akinek ott addig csak a feje volt látható, egész 
alakjával, mint az üstökös délceg lovasa szerepel, és hogy a poli
tikus csizmadia 1860-ban a német köntös helyett magyart öltött 
magára.76 E nevezetes átalakulásáról ő maga a következő jóízű 
írásában számolt be: 

„ . . . a szerkesztő már annyi idő óta szekíroz azzal, hogy egy német 
csizmadiát festet nekem ide állandó portrénak, papuccsal a lábán; váltig 
remonstráltam, hogy nekem van sarkantyús csizmám, azután nem úgy szok
tam az újságot olvasni, ahogy az úr, meg nincs nekem arbeitstischem, hanem 
becsületes tőke mellett szoktam dolgozni. Végtére hát ezt is megérem. I t t 
vagyok, ni, sarkantyú, tőke és süveg. Minden, amit kívántam. No, asszony, 
ennek örömére ma illuminálom magamat, hozz egy pint bort!"77 

Nem a bibliográfiákban, csak az egykorú napilapok farsangi 
híreiben maradt fenn az emléke az „Üstökös" — úgy látszik 
egyetlen — külön számának. 1865. február 4-én az azévben meg
nyitott pesti Vigadóban a Képzőművészeti Társulat nagysikerű 
álarcos bált rendezett és azc\n LENDVAY MÁRTON s FELEKY MIKLÓS 
felléptével „A múzsák farsangja" című allegorikus játékot muta
tott be. A játék szövegét, amelyet JÓKAI írt, az „Üstökös" külön 
számaként árusították jótékony célra a bálon. Ám volt az „Üstö-
kös"-nek ennél jelentősebb, maradandóbb értékű mellékhajtása is: 
az „Üstökös Albuma", amely 1866-ban „Kakas Márton viszon
tagságai", illetve „Országgyűlési képek" alcímű két kötetben, jó
részt az „Üstökös"-ho\ vett szöveggel és képekkel jelent meg.78 

74 1862. augusztus 19. 
75 Május 7., III . kötet, 1. szám. 
76 1860. október 27., VII. kötet, 9. szám, 72. lap. 
77 U. o. 
7 8 Rajzolta JANKÓ JÁNOS, írta JÓKAI M Ó R . Pesten, EMÏCH GUSZTÁV 

tulajdona, 1866. Nyomatott EMICH GUSZTÁV magyar akad. nyomdásznál, n. 
4 r. 123. és 120 lap. 
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Az „Üstökös" első évtizedét 1867. december 28-án, a XVIII . 
kötet 52. száma fejezte be. A színmagyar humor kimeríthetetlen 
kincsesbányájának, legtisztább, legigazabb megnyilatkozásának és 
egyben a szabadságharcot követő kor hü tükrének JÓKAI még 13 
évig maradt szerkesztője. E tisztét 1880. január 11-én adta át 
a lap éveken át volt munkatársának, SZABÓ ENDRÉnek. Az „Üstö
kös" akkor 33-ik évfolyamánál, 1117-ik számánál tartott. 

MoRLiN ADORJÁN. 



A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR 
SZÜRY/GYÜJTEMÉNYE. 

A szellemi ember arcképéhez (biográfiájához) nem csupán 
írásművei tartoznak. A befogadás éppúgy lényegi része az ember 
klki életének, mint a kifejezés. „Mert hát nem csak az a poéta, a 
kinek megadta a Gondviselés, hogy emelkedett gondolatait emel
kedett szóba is tudja önteni, hanem az is, a ki önerejéből kifeje
zésre juttatni nem tudó eszméit, a költő tolmácsolásában, a saját
jának ismeri s a kinek rezzenő húrja van a költő sejtéseire is", — 
mondja maga SZÜRY DÉNES. (Drámai impressziók, 183. 1.) Követ
kezőleg a szellemi ember, gyönyörködései, tetszései, passziói, 
érdeklődései, olvasmányai nélkül éppannyira nem teljes, mint 
ahogy nem az alkotásai nélkül sem. S a léleknek ezek a külső világ
ból származó töltekezései — s e világba mind az anyagi, mind a 
szellemi szféra teljesen beletartozik — nemcsak az irodalom, az 
írásmű készülése szempontjából érdekesek, hanem olykor külön, 
független, autonom tevékenységgé is önállósulhatnak. A szellemi 
ember teremtő aktivitásának, az alkotásnak, a műnek vizsgálata 
az irodalomtörténészre tartozik, a mi föladatunk, hivatásunknak 
megfelelően, egy passzió nyomozása. Ez esetben, sajátképen a 
könyvgyűjtés passziójáé. S eredményében, a könyvtárban olykor 
ez a magasrendű szenvedély is teremthet műremeket, valóságos 
műalkotássá finomodhatik. 

Hazánkban, különösen a XVIII . század derekától kezdve, 
ahogy SZEKFŰ mondja: a „kastélykultúra" elterjedésével, nemcsak 
a főnemesség és főpapság alapít könyvtárakat, hanem kényelmes 
barokk-kúriájában a középnemesség is rendez be könyvtártermet, 
„könyvesházat". Köztük is gyakori a kor szellemi áramlataival 
szoros kapcsolatot tartó „kiművelt emberfő", ki, tán eredendő 
passzivitásánál fogva, vagy az „amúgy sem érdemes" magyari 
bölcseségében rejlő enyhe szkepticizmus alapján, alkotásig soha 
sem lendült, vagy ha is, azt idő előtt abbahagyta s beérte a böl-
cseség-gyüjtés passzív szellemi örömével. A magyar közműveltség 
történetének hiánytalansága szempontjából elmellőzhetetlenül szűk-
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ségesnek látszik előttem a művelődés szenvedélyének áldozó em
ber e — nézetem szerint az eddig képzeltnél sűrűbb — típusának, 
a könyvgyüjtőnek közelebbi megismerése. A művelt magyar ne
mesi osztály könyvgyüjtése történetének teljes föltárása. A magyar 
művelődéstörténetnek ez a fejezete mindmáig megíratlan. A Ma
gyar Bibliophil Társaság szép kezdeményének (HOFFMANN EDIT: 
Régi magyar bibliophilek), mely sajnos, csak a legrégibb idők 
(a XV. és a XVI. század) magyar könyvgyüjtőire terjed ki, foly
tatója nem akadt. GULYÁS PÁL nagybecsű cikksorozata, itt, lapunk 
hasábjain (A könyv sorsa Magyarországon, 1923. 27—94. és 
176—199. 11.; 1924. 13—71. 11.), valamint SZARVASI MARGIT ki
tűnő dolgozata (Magánkönyvtáraink a XVIII. században, 1939.)» 
inkább csak a nevesebb magyar főnemesek, főpapok és tudósok 
nagyobbarányú könyvgyűjteményeivel foglalkozik. Pedig, ha csak 
egyetlen könyvtárosélet — a maga élete — korlátolt tapasztalása 
köréből merít is az ember, mennyi érdekes magyar középnemesi, 
alapításában jórészt a XVIII . századra visszanyúló könyvtár! 
Hogy csak az utóbbi évtizedekben tudtommal a könyvpiacon 
széjjelszóródott könyvtárakat említsem, itt van: az ABAFY, a 
DÓKUS, a BALÁSY (az EBECZKY—TiHANYi-féle), a MaGYARi— 
KOSSÁ, az alsószatai PETHE, a HATTYÚFY s a GAÁL GASZTON-
könyvtár! Hát még, amiről a legkülönbözőbb könyvekben talált 
tömérdek XVIII . századi ex-libris árulkodik! (Nem hihetem u. i., 
hogy valaki megfelelő könyvmennyiség híján költséges, rézmet-
szetű ex-librist készíttetett volna, akárhányszor kora neves gra
fikusával, és sokszorosíttatott volna valamely nagyváros réz-sajtó
ján ugyanolyan jelentékeny költséggel.) Csak éppen a magam ki
csiny gyűjteményében lévő ilyen XVIII . századi rézmetszetű ex-
libriseket említve, itt voltak: a nemes-ságodi SzvETics-könyvtár, 
DR. SEGESVÁRI ISTVÁN, nagyajtai CSEREY LŐRINC, EKLÉR MIHÁLY, 
ARADY N E P . JÁNOS, ÜRMÉNYI PÉTER, kiskovalóczi VIETORIS 
LÁSZLÓ, NAGY GÁBOR, SETH JÁNOS könyvtárai) stb., stb.1 S a 
vidéki kúriák sorralátogatása bizonyára tetemesen gyarapíthatná 
még ismereteinket a magyar könyvgyüjtőkről s érdeme szerint ki-

1 Csak olyan neveket említek, melyek az idézett tanulmányok egyiké
ben sem szerepelnek. Erről a kérdésről egyébként DR. N Y I R E Ő ISTVÁN mond
hatna lényegesen többet. Ö, tudtommal, a debreceni egyetem könyvtárában 
hatalmas magyar ex-libris-anyagot gyűjtött össze s készíti a lehető teljes ma
gyar ex-librisek Corpusát. 
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egészíthetné a művelt magyar nemes úr — nézetem szerint kissé 
általánosítón torzított — szellemi képét. Nem kételkedem benne: 
ezzel a nélkülözött képpel kiegészítve, jóval jelentősebb szellemi 
élet és szélesebb réteget magábazáró közműveltség bontakoznék ki 
előttünk, mint amilyenben eddig hittünk. 

SZÜRY DÉNES is a magyar literary gentleman-eknek ebből a 
kései, múltszázadi fajtájából volt való. Irodalmi működése alig-
alig haladta túl a műkedvelés határait. ír t egy kötetre való dráma
kritikát s néhány finom útirajzot. Igazi műve azonban könyvtára 
volt! Élete vége felé, 1907-ben, mikor könyvtára, a kitűzött cél
nak megfelelően, több évtizedes gyűjtés eredményekép, elérte a 
teljességet, úgy érezte, hogy könyvtára anyagából kibontakozó 
nagyszabású körkép alapján megalkothatja immár az újra nyelvi 
öntudatára ébredt magyarság szellemi szintézisét, egészen sajátos 
rendszere szerint elkészítette s „Száz év" (1767—1867) címen ki 
is nyomatta könyvei katalógusát. A gyűjtő abban a pillanatban 
válik könyvtárossá, mikor szükségét érzi könyvei földolgozásá
nak. Nem mintha arra könyvei használhatósága szempontjából, 
emlékezete támogatása végett valóban szüksége volna. A művelt 
ember állandóan gyakorolt emlékező-tehetségének kapacitása 
— lélektanilag — szinte nem ismer határt. Ilyen készség birtoká
ban 5—6000 kötet könyv pontos lokalizálása nem okozhat külö
nösebb nehézséget. Magánkönyvtárak katalógusának elkészítése 
rendszerint nem is ily emlékezet-támogató, tájékozódást elősegítő 
technikai segédeszköz nélkülözhetetlensége okából történik. Itt 
egészen másról van szó! Tudatos könyvtárosságról! A könyvek 
szellemi összefüggései alapján saját könyvtárrendszer megalkotásá
ról. Mert hiszen természetes rendszere minden gyűjtőnek a priori 
van. S ez az, hogy tudja könyveit. Ezt a rendszert az élet alakítja 
ki: a gyűjtő szükségletei, tájékozódása, előszeretetei, érdeklődésé
nek rangsora, a rendelkezésre álló hely, könyveinek formátuma s 
elhelyezésüknek ettől meghatározott esztétikája stb., stb. szerint. 
A könyvtárosság ott kezdődik, mikor a gyűjtő könyvtárát egy 
egységes szellemi rendszerbe építi bele. A saját rendszerébe. Igen 
könnyen lehet, hogy ez a rendszer sohasem függött össze a köny
vek fölállítása (helyrajzi) rendjével. Tudni persze leggyakrabban 
nem tudhatjuk, hogyan álltak a könyvek a gyűjtő polcain, egy 
dolog azonban bizonyos: a gyűjtő semmikép sem rontja meg kör
mönfont könyvtárosdival a maga természetes, használatban kiala-
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kult, egyszerű raktárrendjét. Fölöttébb valószínű így, hogy a 
katalógus nem a könyvek elhelyezésével megegyezőn készült. Azok 
alkalmasint betűrendben álltak, mint ahogy ma is állnak. A kataló
gus maga a szellemi összefüggésekre veti főfigyelmét s a könyvek 
fizikai helyével mit sem látszik törődni. íróasztal mellett, merő
ben a katalógus-cédulák különféle csoportokba rendezése útján 
készült, könyvektől absztraháló, önálló, elméleti mű. Természetes, 
hogy ez a szellemi épület azért a meglévő, a szeretettel összegyűj
tött könyvanyagon alapszik. A katalógus fölépítésén fáradozó 
építőmester kettős örömet érezhetett így: a ritka teljességű könyv
tár tulajdonosáét, a gyűjtőét és a könyvtárosét, kinek saját, rend
kívül gazdag anyagát van módja, szintetizáló hajlama és kategó-
ria-teremtő képzelete szerint, a legszabadabban rendszerbe 
foglalnia. 

SZÜRY DÉNES, mint gyűjtő a magyar szellemi élet legizgalma
sabb és legtermékenyebb száz esztendejének irodalmát választotta 
gyűjtése tárgyául. Páratlan tudással s a legapróbb részletre kiter
jedő figyelemmel s nem kis szerencsével halmozta egybe ennek az 
óriásokat nemző korszaknak (1767—1867) szellemi termését, szinte 
maradéktalanul. Mint könyvtáros, a maga tervei szerint megkísé
relte katalógusban elméletileg rendszerezni roppant változatossága 
anyagát. A katalógus két nagy csoportra osztja föl a gyűjteményt: 

1. Irodalom, nyelvfejlődés, Bessenyeitől a kiegyezésig, 
1767—1867. 

2. Széchenyi kora és az önvédelmi harc, 1825—1867. 
Az első csoport a magyar szépirodalmat tartalmazza, eredeti, 

első kiadásokban. A második a reformkor, a szabadságharc s a ki
egyezés korának politikai irodalmát. 

A szépirodalmi rész nagyjában időrendet tart, bár egyes al
csoportok, önálló időrendjükkel kilépnek az általános kronológiá
ból, ill. újra, meg újra külön időrendeket kezdenek, az általános 
időrenden belül. (Pl.: Színházi zsebkönyvek, 1811—1834; A nem
zeti színház, 1814—1875.) Ez első pillantásra a széttöredezettség, 
a szaggatottság benyomását kelti s az időrend generális, a címben 
is lefektetett elvét fölborítani látszik. Viszont az egyes tárgycso
portok belső összefüggése, logikai kapcsolata ellene szól a szellemi
leg együvé tartozó anyag szétaprózásának s kérlelhetetlen besoro
lásának a generális időrendbe. Idő-, betű- és tárgyrendnek teljesen 
szabad keveredése áll így elő, amit egy merev rendszerben meg-
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gyökeresedett közkönyvtár, a „gyakorlatiasság" követelményeinek 
megfelelően, nem engedhetne meg magának, de ami egyazon kor 
sokrétű s aránylag nem nagy anyagának szellemi elrendezésében 
csak növeli a plaszticitást: kiemeli az egybefüggéseket, a nélkül, 
hogy az általános áttekinthetőséget megzavarná. Sőt, SZÜRY D É 
NES, katalógusában mintha egyenesen arra törekednék, hogy ke
rülje a száraz fölsorolást és minél több, minél változatosabb alcso
portot alkosson, sokszempontú gyűjtés sokrétű könyvanyagának 
megfelelően. Ilyen alcsoportjai vannak: 

Általános művek: biográfiák, bibliográfiák, — Egyház és 
művészet,— Bessenyei előőrsei, — Bessenyei György, — A szerze
tesek és a nyelvkérdés, — . . . Színészet, — Színházi zsebkönyvek, 
— A színészet története, — Népköltészet. Majd a katalógus máso
dik részében: Bevezetés (általános magyar történeti művek), — 
Magyar-török viszonyok; — itt egy darabig időrend, aztán megint: 
A zsidók emancipációja, — A külföld, — A nyelvharc, támadá
sok; — majd ismét végig pontos kronológia. 

A Fővárosi Könyvtár SZÜRY DÉNES könyvtárát 1911-ben 
vétel útján szerezte meg. A dolog természetében rejlik, hogy egy 
közkönyvtár a tulajdonába került magánkönyvtárat, legyen az 
magábanvéve a gyűjtő egyéniségén keresztül mégoly gyönyörű 
egység s készült légyen róla mégoly elmés, egyéni szempontú kata
lógus, — beolvasztja állagába és besorozza rendszerébe. Ez tör
tént — néhány nagy auktor (pl. SZÉCHENYI) tömeghasználatra 
nem való, nagyértékű, ritka művének kivételével — SZÜRY D É 
NES gyűjteményének második csoportjával, a politikai irodalom
mal. Az első csoport^ a magyar szépirodalmi művek első kiadásai, 
Szüry-Gyüjtemény néven, mint corpus separatum szerepel ma is 
a Fővárosi Könyvtár állományában. S ez annál is inkább megtör
ténhetett, mert a Fővárosi Könyvtár modern tudományos könyv
tár lévén, szépirodalmi könyveket úgyis csak a legszükségesebb 
mértékben tartalmaz. Ezt a szépirodalmi gyűjteményt azonban 
igen nagy becse miatt, nemcsak különtartja, hanem a kiváló gyűjtő 
iránti kegyeletből, irányelveinek gondos betartásával továbbfej
leszteni s minél teljesebbé tenni igyekszik. SZÜRY DÉNES gyűjtése 
körét így elsőben is időben vitte tovább s kiterjesztette a hatvan
hetes kiegyezés utáni idők irodalmára, egészen napjainkig, szigo
rúan megrostálva persze az anyagot s a napi irodalmi termés rop
pant özönéből csak a legjelesebbet érdemesítve a gyűjteménybe 
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való besorolásra. A kiváló gyűjtő útmutatása alapján aztán, az ő 
kategóriái szellemében, az egyes érdekesebb s a továbbfejlesztés 
lehetőségeit magábanrejtő alcsoportok kiépítését is fontos fölada
tának tekinti a Fővárosi Könyvtár. Egynémely kínálkozó jó-alka
lom megragadásával (így különösen BALLAGI ALADÁR hagyatéká
ból) sikerült az eredeti Szűr y-gyűjtemény gyérecske „Népiratka, 
ponyva"-anyagát ritka teljess-égűvé kiegészíteni. Régi magyar 
gyermekkönyvek alkalomszerűen megszerezhető szép példányai is 
szinte belekínálkoztak a rengeteg ritkaságot tartalmazó, bibliofil-
jellegú Szűry-Gyűjteménybe. E nagybecsű gyűjtemény kezelése 
természetesen szigorúan muzeális. SZENTKÚTY PÁL. 



A MAGYAR HÍRLAP ÜTJA 
KIADÓ ÉS KÖZÖNSÉG KÖZÖTT 
A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN. 

Mindenféle írásmű olvasóknak készül. Asztalfiókja számára 
senki sem ír szívesen; azzal a biztos tudattal, hogy elolvasni soha
sem fogják, irodalmi mű nem jöhetne létre. Az irodalomnak a kö
zönség éppoly lényeges tényezője, mint az író maga. De még inkább 
így van ez a hírlapnál és a hírlapírónál: az újságcikk igazában 
akkor születik, amikor elolvassák; az újsághír pedig, ha nem 
jut el hamarosan az olvasóhoz, meghal, mert időszerűségét új ese
mények új hírei ölik el. Az újság eljuttatása az olvasóhoz, a lap
terjesztés a modern időszaki sajtó üzemének egyik legfontosabb 
ága: gyorsan, pontosan működő szervezetet kíván, amely az idő 
és a távolság ellenállásával szemben sikeresen veheti fel a harcot. 
Látszólag tisztán szállítási, közlekedési problémáról van szó; de a 
feladat megoldása a hírlap szellemi részére is állandóan visszahat. 
Az újságíró a reggeli posta indulásához, a hajnali vonatok kifutá
sához kénytelen alkalmazni munkáját. A régi időkben pedig a 
postakocsi kormányozta a szerkesztőséget: olyan napokon, amikor 
posta járat nem indult, nem lett volna érdemes újságot csinálni 
akkor sem, ha földrengés, vagy világháború tört volna ki, — még 
kevésbbé, ha csupán magának a szerkesztőnek volt valami „világra-
szólóan" fontos mondanivalója. 

Az időszaki sajtó történetében tehát a lapterjesztés módjai, 
lehetőségei, kialakulásuk a hírlapirodalom kezdeti korában fon
tos helyet foglalnak el. Régi magyar hírlapjaink szerkesztőiről, elő
állító műhelyeiről egyre pontosabb ismereteket szerzünk; közönsé
gük megismeréséhez éppen e folyóirat járult hozzá az elmúlt évek
ben. A szerkesztőtől a közönséghez vezető útról viszont T R Ó -
CSÁNYI ZoLTÁNnak ugyanitt „Szerkesztő, közönség és postai kézbe
sítés a XVIII. században"1 címmel megjelent közleményén kívül 
nincs irodalmunk. TRÓCSÁNYI közlésének folytatásaképen a XIX. 

1 MKSzle, 1943. 55—61. 1. 
Magyar Könyvsíeinle 1943. IV. füzet. 28 
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század lapterjesztési viszonyait kívánjuk az alábbiakban ismer
tetni. Közlésünket a szabadságharcot követő évekkel zárjuk le, 
mert addigra a lapok terjesztésében a mai állapothoz közelálló 
rendszer alakul ki. 

Sem a XVIII . század végén, sem a XIX. század elején nem 
volt szokásban, hogy a szerkesztő vagy a kiadó a maga küldöncé
vel juttassa el a lapot a helybeli olvasóhoz. Az újságot a kiadónál 
kellett átvenni; aki maga nem akart fáradni, barátját vagy szol
gáját is küldhette, de a kiadóhivatal ezt a fáradságot nem vállalta 
helyette. így volt ez ebben az időben még külföldön is.2 Az újság 
előállításánál is tekintetbe vették, hogy a helybeli olvasók maguk 
jönnek a lapért: a Pesti Divatlap egy ízben nagyalakú képmellékle
tet adott ki azzal, hogy azt az előfizetők személyesen vegyék át 
vagy hozassák el, mert szállítás közben „összetörődnék".3 De a 
politikai hírlapok is számítottak arra, hogy előfizetőik maguk 
keresik fel itt-ott a pesti kiadóhivatalt: az előfizetés megújítására 
vásár idején szólítják fel őket, hogy a vidékiek is maguk hozhas
sák el a pénzt a drága posta helyett.4 

Csakhogy éppen a magyar lapok nagyrésze — és ez egyik 
lényeges jellemzője a magyar sajtónak a külföldivel, főleg a né
mettel szemben — nem helybeli olvasók számára készül. Hol Po
zsonyban, hol Bécsben, hol Budán vagy Pesten tartják székhelyü
ket a magyar lapok, de mindenhonnan az egész országba szerte-
küldik őket, helybe csak a kisebb részük, néha (pl. a bécsi lapok 
esetében) csak néhány szám jár. A pozsonyi Magyar Hírmondó 
előfizetői a megmaradt 320 címirat tanúsága szerint 205 külön
böző helységben laktak.5 A vidéki olvasóhoz pedig csak postán 
juthat el a lap, mert „folyóiratok, úgy mint Journalok, Űjságok, 
lapokban vagy füzetekben, tartalmuk különbsége nélkül" azon 
dolgok közé tartoznak, „mellyek szállítására a' Státus magának 

2 O T T O G R O T H : Die Zeitung. Mannheim—Berlin—Leipzig, 1930. III . 27. 
lap. 

3 Hová lettek a régi divatlapok mellékletei? [Irta:] D. B. MKSzle, 1942^ 
333—334- k 

* Nemzeti Újság, 1842. december 10., stb. 
5 SZINNYEI J Ó Z S E F : A Magyar Hírmondó, Vasárnapi Üjság, 1880. 

57—59., 73. 1. — GoRiUPP A L I C E : Az első magyar újság előfizetői. Magyar 
Bibliofil Szemle, 1925. 98. 1. 
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kizáró jogot tart".6 Míg a helybeli terjesztést maga a kiadóhivatal, 
pontosabban maguk az előfizetők látják el, addig a távolsági szál
lítás a posta feladata. A régi magyar időszaki sajtótermékeknél 
e szerint a lap kiadója és olvasója közé közvetítő kéz nem iktató
dott be, ha a postát nem tekintjük ilyennek. Az üzleti vállalkozás 
a hírlapok és folyóiratok terjesztésében nem vett részt, tehát a 
könyvkereskedők sem, kivéve, ha maguk adtak ki időszaki lapot 
is. (Pedig a hírlap legközvetlenebb előfutárja, a hírközlő röpirat 
— „Neue Zeitung" — a vásári ponyván várta a vevőt, akár a 
könyvek.7 A mai újság- és folyóiratkioszkok is ismeretlenek vol
tak Magyarországon a XIX. század elején. A rikkancs csak fél
századdal később jelent meg először a pesti utcán. Legfeljebb a 
lesekabinett-ek8 és a kávéházak fölözték le a maguk szerény mód
ján azt a hasznot, amely az újság és olvasója közti közvetítésből 
adódhatott. De az ő működésük már nem tartozik a szorosan vett 
lapterjesztés körébe, mint ahogy nem tartozik oda az a század
forduló idején gyakori eset sem, amikor egyetlen hírlapot vagy 
folyóiratot egész falu lakossága előtt olvastak fel.9 

A régi magyar hírlap útja a szerkesztői asztaltól az olvasó
hoz ezek szerint az esetek túlnyomórészében a postán át vezetett. 
Ezzel a posta és a posta ügyeit intéző postamesterek a magyar hír
lap életére állandó befolyást nyertek; posta és hírlapkiadás szoros 
összefüggésére mi sem jellemzőbb, mint hogy 1848-ban a hírlapok 
postai szállításának ügyét úgy tárgyalták az újságokban, mint a 
sajtószabadság biztosítékát, tehát közjogi jelentőségű, országos 
fontosságú kérdést. 

A hírlapok postai szállítása kezdetben úgy történt, hogy 
levélbe, több példány küldésénél pedig csomagba zárták a lappél
dányokat és úgy vette át őket a posta, mint közönséges leveleket, 
vagy csomagokat.10 A posta tehát csak mint szállító működik 

6 BENCZÉDY 'SIGMOND: Magyarország' és Erdély Nagy-fejedelemség 
Postaintézete. Kassa, 1840 1. I. 

7 EMIL DOVÍFAT: Zeitungslehre. Berlin—Leipzig, 1937. 100. 1. 
8 V. ö. SZEMZŐ PIROSKA: A magyar kölcsönkönyvtárak kezdetei. 

MKSzle. 1939. 165. 1. 
8 V...Ö. DEZSÉNYÍ BÉLA: A magyar hírlapirodalom első százada. Buda

pest, 1941. 35. 1. 
1 0 GROTH, i. m. III. 35. 1. 
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közre a hírlapok terjesztésében; az előfizetők nyilvántartása, a dí
jak beszedése, a borítékolás és címzés a kiadóhivatal feladata. Elő
zékenységet csak annyiban tanúsít a posta, hogy a XIX. szazad 
elejétől fogva a nyomtatványokat és különösen a hírlapokat 
olcsóbb díjért szállítja;11 a hírlaptarifa általában a levélportó har
madrészét teszi. Míg a levelet lehetett „bérmentetlenül" is küldeni 
— ilyenkor a díjat a címzett fizette —, addig az újságokat min
dig előzőleg kellett bérmentesíteni. 

De a gyakorlati szükség hamarosan arra készteti a postát, 
hogy ne érje be a szállító feladatával, hanem valóságos közvetítő 
szerepet vállaljon az újság és olvasói között. Az előfizetőnek nem 
kell többé a kiadóhivatalhoz fordulnia, hanem közvetlenül a hely
beli postamesternek adja át a pénzt, akitől azután a postajáratok 
érkezésekor a lap példányát átveheti. A kiadó pedig nem vesző
dött az előfizetők nyilvántartásával és a díjak beszedésével, hanem 
a kívánt példánymennyiséget egyszerűen a postának adta át: a 
borítékolás, címzés, nyilvántartás már a postahivatalban történt.12 

Mindezért az előfizetési díjakból a kiadás helyén megszabott ille
ték járt a postának, az előfizető lakhelyének postamesterét pedig 
„provízió" illette meg. 

A magyarnyelvű hírlapok indulásának idején a Habsburg
birodalom postája már mindenhol foglalkozott hírlapközvetítés
sel; bel- és külföldi hírlapokra egyaránt bármely postahivatalban 
előfizethetett, aki akart. De természetesen az előfizetőtől függött, 
hogy a postánál rendeli-e meg lapját, vagy a kiadónál.13 A kétféle 
előfizetési mód egymás mellett párhuzamosan fennállott és ez 
— mint az alábbiakban látni fogjuk — számos zavart okozott. 

A hírlapok közvetítésének a díja a XVIII . században még 
változó volt. A Magyar Hírmondó szerkesztője félévenként és 
példányonként i forintot fizetett a postának.14 Minden hírlappal 
külön állapodott meg a posta; általában az előfizetési díj 10— 
15%-át követelte magának. A Magyar Kurir öt forintnyi előfize
tési díjából 2 frt. volt az aerariumé;15 mikor 1793-ban DECSY SÁ

MUEL vette át SZACSVAY lapjának szerkesztését, panaszolja, hogy 

11 HENNYEY V I L M O S : A magyar posta története. Budapest, 1926. 140. I. 
12 GROTH, i. m. III. 36. 1. 
18 HENNYEY, i. m. íjo. 1. 
14 HENNYEY, i. h. 
15 TRÓCSÁNYI, i. h. 
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„az újságokra fizettetni szokott taxának nagyobb részét a Cs. K. 
fő Posta Hivatalnak és könyv nyomtatónak kell fizetni 's igen 
kevés marad belőle az újság írónak".16 

A posta tehát jelentős részt követelt magának az újság jöve
delméből. Ennek fejében azonban immár a hírlapok közvetítésé
nek, mondhatnók, a velük való kereskedésnek minden gondját 
vállalta. A XIX. század elejétől kezdve már pontos rendelkezések 
szabályozták a posta lapterjesztő tevékenységét.17'Minden posta
hivatalban megvan azoknak a hírlapoknak és folyóiratoknak jegy
zéke, amelyekre a posta előfizetést fogad el. Ilyen jegyzéket a „cs. 
k. bécsi legfőbb udvari", valamint a budai főpostahivatal újság-
expediciós osztálya ad ki. A jegyzékbe való felvétel igazolja 
egyszersmind, hogy az illető lap ellen a cenzúrának sincs kifogása; 
ennek elsősorban a külföldi lapoknál van jelentősége, mert azokat 
a külföldi újságokat, amelyeket a cenzúra tilalmaz, a posta sem 
szállíthatja, még kevésbbé közvetítheti azok számára az előfize
tést. Ha tehát valaki a jegyzékbe fel nem vett külföldi lapot akar 
járatni — így szól a szabályzat —, akkor előbb az illetékes könyv
vizsgáló hivataltól kell engedélyt szereznie. 

A TRATTNER—KÁROLYI nyomda társtulajdonosának, KÁROLYI 
IsTVÁNnak szerkesztésében megjelenő Nemzeti vagy Hazai Vándor 
című naptárnak 1832-re kiadott kötetében kinyomtatva is megta
láljuk egy ilyen jegyzékét „azon politikai és literáriai Újságoknak, 
s Havi írásoknak különbféle nyelveken, mellyeket a Cs. Kir. Fő 
Udvari Újság-Hivatal Expeditiójánál Bécsben vagy akármelly Ma
gyar Országi Postán is megrendelhetni". (14—16. 1.) A három
lapos jegyzék a posta útján előfizethető időszaki sajtótermékeket 
négy csoportra osztja: I. Külföldi politikai Újságok és Journalok. 
II. Külföldi literáriai Folyó-írások. III . Az Austriai Birodalom-
beli politikai Újságok. IV. Belföldi literáriai, Heti- és Havi-írá
sok. „Belföld" és „Austriai Birodalom" természetesen szinonimák; 
a magyar hírlapok és folyóiratok az utóbbi két csoportban szere
pelnek. Az újság címe melletti rovatban az évi előfizetési ár olvas
ható, „stempellírozással együtt". A csillaggal megjelölt sajtóter
mékekre — ilyen a folyóiratok legnagyobb része — csak egész 

16 Tudósítás. (Az Orsz. Széchényi Könyvtár Hírlaptárának 1294. sz. 
kolligátum-kötetében.) V. ö. MKSzle. 1943. 68. 1. 

i7 BENCZÉDY, i. m. $6—57. 1. 
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évre lehet előfizetni, a csillag nélküliekre — főleg hírlapok — fél
évre is. A külföldi lapok ára úgylátszik a távolsággal arányosan 
nő; az angol újságok évi előfizetése csillagászati számokat tesz ki: 
a Times évente 216 forintba kerül. Ne felejtsük azonban, hogy 
ezek már napilapok voltak akkor, míg a belföldi újságok csak 
2—3 számot adtak hetenkint. A hetilap Angliából hozatva is 
olcsóbb; a Bells Weekly Messenger előfizetésére évenkint csak 100 
forintot áldozott a művelődni vágyó magyar. A francia lapok 
— Moniteur, Gazette de France, Quotidienne — 80, 70, illetve 
72 forintba kerültek évente. Még olcsóbbak az olaszok: a Diario 
di Roma évi 34 forint. Ugyanennyibe kerül végre a fontos hiva
tást betöltő Allgemeine Zeitung (amelyet jegyzékünk közelebbről 
nem jelöl meg, de nyilvánvaló, hogy az augsburgit érti). 10 angol, 
4 francia, 6 olasz, 15 német, 5 orosz (de német- és francianyelvű) 
és egy francianyelvű törökországi lapra hirdet előfizetést a posta 
A folyóiratok száma nagyobb; közöttük a németországiak domi
nálnak; összesen 52 német folyóiratot járattak a közös biroda
lomban. 

KULTSÁR ISTVÁN Hazai és Külföldi Tudósításai a belföldi 
hírlapok között foglalnak helyet. Évi előfizetési díjuk — termé
szetesen a „stempellirozást" is beleértve — Bécsben 14, Magyar
országon és a hozzátartozó tartományokban 8 ezüst forint. Érde
kes, hogy a magyar lapok mellett a szerkesztő is fel van tüntetve, 
pedig a többinél jegyzékünk a címmel is beéri. Szerepel még MÁR
TON JÓZSEF Magyar Kurírja (10 frt. 24 kr.), PETHE FERENC Er
délyi Hírmondója a Társalkodóval (8 frt. 24 kr.), HELMECZY M I 
HÁLY szerkesztette Jelenkor, Társalkodó és Értesítő (együtt 8 frt.); 
továbbá a BELNAY-féle pozsonyi Ephemerides (14 frt. 24 kr.) az 
Ofner Zeitung (14 frt.) és a Pressburger Zeitung (16 frt. 48 kr.). 
Magyar folyóiratok: Tudományos Gyűjtemény (Bécsben 9 frt. 36 
kr., Magyarországon 7 frt. 12 kr.), Felső Magyar Országi Minerva 
(9 frt.), Mezei Gazdák Barátja (10 frt.). 

Hírlapok teljes számú példányára csak akkor tarthat számot 
az előfizető, ha már néhány héttel a félév kezdete előtt befizeti 
az előfizetési díjat. Az előfizetési díj újságok szerint változik; 
megtalálható a már idézett újságlajstromokban. „Az ott kitett 's 
befizetett pénzmennyiséget a' Postahivatal a' bécsi, budai (vagy 
pesti) vagy másutti Újság-expeditióhoz minden hiányosság nélkül 
elküldi 's illetőleg megrendeli a' kívánt hírlapot. . . Minthogy pe-
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dig egy Postahivatal sem tartozik ingyen valaki újságpénzét által
venni és Újságát megrendelni: előfizetőnek a' többször említett 
Újságlajstromokban, vagy az Újságíróktól szétküldözött Hirdet
ményekben kitett előfizetési áron kívül, a' szokásban levő meg
rendelési vagy elküldési díjt is meg kell fizetnie. Elküldési díjul 
egy Újságért fél évre 24 kr., 30 kr. p. p., sőt néhol és némelly 
Újságokért ennél is több vétetik a' szerint mint szokásba hoza
tott."18 Mindez valóban méltányos: pontosan megmondja a sza
bályzat, mivel tartozik egymásnak posta és közönség. De a díj
tételek egyszerűségét a küldés módozatai, meg a posta külön szol
gálatai bonyolítják. Hírlapot kétféleképen lehet küldeni: nyíltan 
és boríték alatt; az utóbbi esetben pedig még pecsételve vagy 
pecsételetlenül. Persze, fizetni kell a borítékért és a pecsétért is. 
A következő táblázat mutatja, mit kér mindezért a bécsi posta
hivatal: 

a) elküldési díjul minden egyes újságért, 

b) ugyanaz hetenként többször küldve . . 
c) pecsétlésért spanyolviasszal, hetenként 

d) ugyanaz, hetenként röbbször küldve . . 

fél évre egész évre 

a) elküldési díjul minden egyes újságért, 

b) ugyanaz hetenként többször küldve . . 
c) pecsétlésért spanyolviasszal, hetenként 

d) ugyanaz, hetenként röbbször küldve . . 

frt. kr. frt. kr. 

a) elküldési díjul minden egyes újságért, 

b) ugyanaz hetenként többször küldve . . 
c) pecsétlésért spanyolviasszal, hetenként 

d) ugyanaz, hetenként röbbször küldve . . 

2 

3 

12 

48 
1.2 

4 

1 

6 

24 

36 

24 

Például a Bécsből járatni kívánt Allgemeine Zeitungért fél
évre a következőket kellene fizetni: az újságért (lajstrom szerint) 
17 frt. 28 kr.-t; elküldési díjul a bécsi (postai) újságexpedíció szá
mára 12 kr.-t és végül elküldési díjul a megrendelő hivatal szá
mára 24 krajcárt, összesen 18 forint, 4 krajcárt. Ha pedig pecsét 
alatt kívánjuk a lapot, akkor — hetenként kétszeri küldést szá
mítva — további 48 krajcárral összesen 18 frt. 52 krajcárra kel
lene ezt az összeget kikerekítenünk. Ha azután a megrendelő nem 
maga hozza vagy hozatja el lapját a postáról, hanem a postahiva
tal levélhordójával viteti haza, akkor még a szokásos kihordási 
díjat is meg kell fizetnie. 

Nagy gondot kell fordítani a hírlapborítékok pontos címzé
sére is; rövid legyen a cím, de értelmes és tiszta. „Maga előfizető 

BENCZÉDY, i. h. 
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legjobban tudván, micsoda czím illeti meg, 's kivált ha czímre so
kat tart és e' mellett jól tud írni, legjobb: ha czímét maga felírja, 
egy darabka (8-ad ívnyi) papírosra 's úgy adja azt a' Postahiva
talhoz . . ,"19 

Mindezekben a rendelkezésekben a legmeglepőbb a hírlapok 
borítékolásánál, csomagolásánál, pecsételésénél követett körülme
nyes eljárás. Borítékokban, „kóperták"-ban küldték szét az újsá
got; a borítékot a szerkesztő nyomatta,20 de a postán tették a hír
lapot a borítékba és ott is zárták le azt pecséttel, vagy a nélküL 
A boríték rendes levélboríték nagyságú volt; a kis nyolcodrétalakú 
lap csak felébe hajtva férhetett el benne. A Nemzeti Múzeum Hír 
laptárában őrzött „Collectio Titulorum non tamen onmium, ad 
quos Noua Posoniensia Hungarica Auctore Cl. Dno Matthia 
Rát. . . Anno 1780 expediebantur" című gyűjteményes kötetben1 

egy ilyen teljes borítékot is találunk a következő címzéssel: 
à Monsieur Monsieur Michel de Incze, Docteur en Médecine* 
[ C L A U S ] ENBURG. 

Ezt a borítékot nyilvánvalóan nem a Magyar Hírmondó 
szétküldésénél, hanem egy későbbi, nem Pozsonyban megjelent ma
gyar lapnál használták. A címzés bal alsó négyszögében ugyanis 
a postahivatalt jelző, fraktur betűkkel nyomott nagy kezdőbetűs 
rövidítés foglal helyet; a Magyar Hírmondó címiratainál ezek a 
rövidítés betűi: H. P. A. Z. (Haupt-Post-Amts-Zeitungsexpedi-
tion?), míg az említett borítékon a K. K. O. P. A. Z. M. K. be
tűk olvashatók.22 

A borítékon a rendeltetési helyen kívül, ha nem nagy városba 
küldik a hírlapot, szükséges még „irányt adni", „kitüntetvén azon 
a' legtávolabbi nagy Várost, melyen a' Levél, valószínűleg, keresz
tül mehet, valamint az utolsó vagy leadási Postaállomást is"." 
A Collectio Titulorum-ban például a Veszprémbe szóló címzés 
baloldalán a következőképen jelölték meg az irányt: „per Jaurí-

1 8 BENCZÉDY, i. h. 
2 0 V. ö. TRÓCSÁNYI, i. h. 
21 Ismertették SZINNYEI, i. h. és GORIUPP, i. h. Az itt említett boríték

ról külön nem szólnak, sem arról, hogy az nem a Magyar Hírmondó szét
küldésénél használtatott. 

22 A bécsi udvari fopostahivatal újság-expediciójának betűi: W. O. 
H. P. A. Z. E. TRÓCSÁNYI, i. h. 

2 3 BENCZÉDY, i. h. 



A MAGYAR HÍRLAP ÚTJA 421 

num, Papám". Egy Kolozsvárra szóló címzésnél: „par Bude, Deb-
retzin". A borítékok legnagyobb része franciául van címezve, de 
latin, német és magyar címzés is fordul elő. Érdekes, hogy Po
zsonyba, helybe szóló címzés is akad: a helybeli előfizető úgylát
szik szintén a posta útján rendelte meg a lapot. 

A hírlapokat a levélposta szállította. A XIX. század első 
felében általában hetenkint kétszer fordult a levélposta;24 csak 
Bécs és Buda között volt mindennapos postajárat; ezenkívül egyes 
vonalakon hetenkint háromszor, illetve négyszer is szállítottak 
leveleket. így még a negyvenes évek elején sem volt érdemes heten
kint kettőnél többször megjelentetni a lapokat. 1838-tól kezdve 
azután úgy építik ki a Duna balpartján a postajáratokat, hogy 
néhány városba többször is lehet postát küldeni: Budapestről Esz
tergomba és Nagyszombatba mindennap, Kassára, Eperjesre, 
Temesvárra, Szebenbe, Kolozsvárra, Lembergbe hetenként négy
szer. Természetesen a felsorolt állomások vonalán fekvő többi 
állomásra éppily gyakran érkezett posta; a szabadságharc előtti 
években már majdnem mindenhova hetenkint négyszer. A hírla
pok egymásután át is térnek a heti négyszeri megjelenésre, míg 
napilapokká csak 1848-ban alakulnak. A postának a hírlapter
jesztésben juttatott egyeduralom így érezteti a hatását a hírlap
kiadásra. De nem volna érdektelen behatóbban megvizsgálni azt 
is, hogy az egyes postajáratok vonalvezetése miképen hatott a hír
lapok alapítására. A birodalmi posta fővonalai a Dunántúlra es., 
Magyarország északi és déli határai felé vezettek, míg a központi 
és keleti részeken nagyrészt csak mellékvonalak voltak; a magyar 
főpostahivatalok — a budai kivételével — mind periferikusan 
helyezkedtek el.2s Részben ez lehetett az oka, hogy Kassának, 
Komáromnak, Győrnek jóval előbb volt lapja, mint Debrecennek 
és Szegednek. A bécsi magyar lapok előnyös helyzete pedig nyil
vánvaló: a postahálózat gyújtópontjából az ország minden tája. 
felé gyorsan történhetik a szállítás. 

1840-ben 12—13 ezer lapra fizettek elő a posta közvetítésé
vel.26 Az előfizetők nagy tömege, éppúgy, mint a kiadók és a 
szerkesztők, teljesen a postának, mint egyetlen összekötő szervnek 

3 4 BENCZÉDY, i. m. 28. 1. 
35 BENCZÉDY, i. m. 11. skk. 1. és térkcpmell. 
3 6 BENCZÉDY, i. m. 61. 1. 
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voltak kiszolgáltatva. Ha a postán hibák fordultak elő, az elő
fizető nem kapta ímeg lapját és beszüntette az előfizetést. Már pedig 
hibák gyakran adódtak; a lapok hasábjai kórusként visszhangoz
zák a postára szórt panaszokat. Már a pozsonyi Magyar Hír
mondónak is meggyűlt a baja egyes hanyag és kapzsi postameste
rekkel, felháborodottan követeli az előfizetési pénzek szabályos 
beszolgáltatását: „Senki pedig a Posta Mester Urak közül ezen 
5 r. forintoknak el küldéséért, hatodikot [t. i. forintot] maga szá
mára az azt küldőtől erőszakosan ki tekerni, vagy az 5 r. forin
tokból valamit el húzni, némellyeknek szokások szerint, meg ne 
próbálja".27 Ami pedig a lappéldányokat magukat illeti, azoknak 
sorozatos elkallódása ellen úgy próbál a Magyar Hírmondó szer
kesztője védekezni, hogy pecsét alatt küldi a lapot, „melly petsé-
ten lészen fellyül ezen két betű: M. H,, alól pedig egy Posta síp".28 

A Magyar Hírmondó tizennyolcadik századi panaszai a 
tizenkilencedik században már nem állhatják meg a helyüket. De 
támadnak helyettük új panaszok. Mint látjuk, a hírlapokat bárki, 
kívánsága szerint, pecsét alatt kaphatja és a postamesterek által 
szedhető díjak pontosan szabályozva vannak. Csakhogy ez a sza
bályozás épp annyira bonyolult, mint amennyire pontos. 

Mint többször említettük, a lapokra nem feltétlenül a posta 
veszi fel az előfizetést. Lehet közvetlenül a szerkesztőnél, illetve 
a kiadónál is lapot rendelni. Természetes, hogy a postamester nem 
nagyon szereti az ilyen előfizetőket, hiszen a számára biztosított 
díjakon felül szokásba megy, hogy minden tíz példány után egy 
ingyenpéldány az övé;29 ettől és a kézbesítési díjtól elesik, ha az 
előfizető közvetlenül a kiadónál rendeli lapját. Akadt postames
ter, aki az ilyen előfizetőt .„jobb belátásra" iparkodott bírni: a 
nem nála rendelt lapot visszatartotta, megcsonkította, késleltette. 
Vagy külön díjat követelt a lap kiadásáért. „Ép most távozik tő
lünk — írja a Nemzeti Újság 1842. december 10-én — Fischer 
Sándor báró es. kir. kapitány úr, ki mondja, hogy, miután itt hely
ben az előfizetési járadékot minden hiány nélkül letette, lakhelyén 
(Zemplén várm.) a posta-kiadó lapja kiadásáért két pengő 
forinttal elégítteté ki magát általa." A Regélő — Pesti Divat-

27 Magyar Hirmondó, 1784. jún. 9. 
2S Magyar Hirmondó, 1784. dec. 29. 
2 9 HENNYEY, i. m. 150. L 
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lap egyik előfizetője szintén azt panaszolja, hogy a lapok az egyik 
vidéki postamester kezén vesznek el, „ki bosszús, hogy azokat 
egyenesen a' szerkesztőségnél, és — mivel arra okom volt — nem 
& nála rendelem meg".30 

Az előfizetők persze a szerkesztőséget, meg a kiadóhivatalt 
ostromolják meg panaszaikkal, ha a lap elmarad vagy késik. Több 
ízben kell védekezniök a lapoknak az ellen a vád ellen, mintha 
saját adminisztrációjuk volna a hibás. „Ünnepélyesen és komo
lyan kinyilatkoztatjuk tehát, hogy, ha történtek is eleinte zava
rok az elküldéssel, expeditiónk jelenleg olly karban van helyhez-
tetve, hogy többet igen, de kevesebbet soha sem küldhet szét" — 
írja 1842. május 26-án a Regélő. „Mert majd mindennap érkez
nek hozzánk vádlevelek; innen, hogy lapjaink csak minden 3—4-
dik postával, onnan, hogy fölbontva és bepiszkoltan, máshonnan, 
hogy 2—3—4 szám híjával jelennek meg, más állomásokról, hogy 
csak némelly lapok vetvék e' rendetlenség alá; és így sine fine. 
Mi biztosíthatjuk t. előfizetőinket, hogy kiadóhivatalunkból, va
lamint helyben, úgy a fővárosi postához is, mind a' házi, mind 
a' postai előfizetők részére a legpontosabb kezelés mellett küldet
nek szét lapjaink; de . . . az útközbeni postákon . . . minden intéz
kedésünk megtörik. Nem értjük itt az egész postahivatalnoki 
kart, csak azon néhány könnyelműeket, kik közhasznú díszes 
hivatalukban hanyagok, vagy azzal visszaélni nem pirulnak/4" 

Vájjon a már említett anyagi előnyök, meg a hírlapterjesz
tési szervezet bonyolultsága eléggé megmagyaráznak-e minden 
hibát? Nem kell-e politikai erők játékát is sejtenünk a panaszok 
mögött? Kossuth egy 1836-ból való levelében ezt mondta: „a 
posta lassú is, költséges is, hitetlen is".32 A postahivatalokba be
hatolt a Sedlnitzky-féle kémszervezet; a titkosrendőrség rendsze
resen felbonttatta és ellenőriztette a leveleket.33 Elképzelhető volna, 
hogy az egyre élesebben kormányellenes irányba forduló ellenzéki 
lapok izgatását akarta korlátozni a „Cabinet noir", amikor egyes 

30 Regélő — Pesti Divatlap. 1842. jún. 2. 346. 1. 
31 Nemzeti Újság, 1843. 110. sz. L. még Nemzeti Újság, 1842. dec. 3., 

1845. febr. 13. Egyházi Literatúrai Lap, 1846. jún. 21, Hetilap, 1848. 2. sz., 
u. a. 1848. j . sz. Pesti Hirlap, 1846. szept, 20., nov. 1. stb, 

3 2 Id. HENNYEY, 143. 1. 
33 TAKÁTS SÁNDOR: Kémvilág Magyarországon. I. kötet, 93—114. 1. 
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hírlapok kézbesítését késleltette. Csakhogy fenti szemelvényeink 
nagy része konzervatív, kormánybarát lapból való, amelyet nem 
lett volna oka bántania a rendőrségnek. Meg azután hivatali ha
táskör szempontjából az újságok ellenőrzése a cenzúra dolga volt* 
nem a Cabinet noiré. Tény, hogy a rendelkezésünkre álló ada
tokból nem következtethetünk arra, mintha az újságok pontatlan 
kézbesítésének politikai okai lettek volna. 

És audiatur et altera pars. Halljuk, hogyan védekezik a vádak 
ellen maga a posta. A késedelmes, pontatlan postai szállítás oka 
a posta szószólója szerint többnyire a rossz út:34 ,,A' természet.. . 
csak nem az egész magyarországi síkságon nem hintvén lábaink 
alá követ, az útcsinálást magának fenntartotta, és ha emberi kéz 
a' földben turkálni kezd, kész azt postákon és más szekereseken 
megbosszulni. E' síkságon a' természet helyenkint homokot, egye
bütt fekete vagy sárga földet hinte el, mire nézve elmondhatjuk: 
hogy nekünk se jó, se rossz utunk soha sincs; midőn fekete föl
dön poros út van, egyebütt a' homok bokáig ér; és midőn ay 

homok eső miatt összeáll, fekete földön térdig ér a sár." A sok
szor szidott postalegény valóságos hőssé magasztosul, aki „élete' 
veszélyeztetésével éjszaka elmegyen, el kell mennie, ott, honnan 
más szekeres nappal visszatér. . . erdőn, síkon, hófuvatagokon 
keresztül; a legnagyobb zivatarban, esőben, hóban, szélvészben, 
a' legméllyebb sárban haladnia k e l l . . . Gondoljuk őtet, lovastól, 
talyigástól éjszakának idején egy árokba dűlve fekünni; fagyban, 
döcögős úton, letört tengelye mellett kuczorogni; 's több illy bal
eseteket gondolva, mondom: várjuk el a' postákat béketűréssel..."3* 

Persze a béketűrés mégsem lehetett határtalan és előbb-utóbb 
a felsőbb hatóságok is belátták, hogy a hírlapterjesztés rendszerén 
javítani kell. 1845-ben jelenti a Pesti Divatlap™ hogy nemsokára 
„életbe lépend az úgy nevezett főpostai hivatal, mellynek fel
adata lesz a hírlapok kezelése körüli eljárás felett szigorú szemlét 
tartani s minden lehető visszaélések irányába ellenőrséget gya
korolni". 1847. május 16-án aztán a következő rendelet jelenik 
meg a Nemzeti Ujsaghzn: r,Ő cs. kir. apostoli felsige által a m. 
kir. udvari kincstár útján a budai kir. főpostaigazgatóság értesít-

34 BENCZÉDY, i. m. j8. L 
35 BENCZÉDY, U. O. 
36 347- 1-
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tetik. Az 1845. évi oct. íjkén 39320. sz. alatt kelt e tárgyú ren
delet folytán ezen főpostaigazgatóságnak mellőzhetetlen rend
szabályul tudtára adatik, hogy a Magyarországban megjelenő 
minden hírlapokért a posta- és kiadási díj jövendőben, ha azok 
hetenkint kétszer küldetnek szét, fél évre 1 frt 12 krra pengő
ben és ha hetenkint kétszernél gyakrabban küldetnek szét, fél 
évre mindegyik hírlappéldányért, két pengő forintra határozta-
tott. — E határozat 1847-ik évi jól. i-jén lép életbe. Ellenben 
ez időtől kezdve a szerkesztőségek részéről a postatiszteknek járó 
mgyenpéldányok adása megszűnik. A m. kir. udv. kincstár tanács
üléséből. Budán, ápril 14-kén 1847. Gróf Szécsen Miklós s. k., 
Mérey Károly s. k." 

A postamestereknek juttatott többféle díj helyébe tehát egy
séges, bár fölemelt hírlapszállítási tarifa lép. Ennek megfelelően 
a hírlapok is emelik az előfizetési díjat.37 A helyenként és lapon
ként is különböző eljárás egységes rendszernek ad helyet: nagy 
lépéssel közeledünk a modern hírlapterjesztés módszereihez. Annál 
inkább, mert a Nemzeti Újság idézett hirdetéséből azt, is megtud
juk, hogy ebben az időben már Budapesten házhoz küldte a lap 
a helybeli előfizetők példányait. Panaszok azért továbbra is elő
fordulnak: valaki a vízivárosi postahivatalban akart előfizetni a 
Budapesti Híradóra., „de Pestre utasíttatott, a pesti postán mind
azonáltal igen természetesen azon utasítást kapa, hogy Budán 
lakók inkább Budán előfizessenek, a kérdéses úr tehát visszajött 
a vízivárosi postához, hol végre nagy zugolódással elfogadták 
tőle a pénzt, de újságot még január 11-kén sem kapott; ezenkívül 
pedig a példány mindennapi házhoz küldéséért külön öt forint 
követeltetek tőle."38 

1848. április 27-én a posta, amely eddig részben a helytartó
tanács, részben a kamara hatósága alá tartozott, a felelős minisz
térium, pontosan a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi tárca 
hatáskörébe került.39 A Nemzeti Újság azonban már március 21-i 
számában ,.utolsó figyelmezetést" intéz a törvényhozó testület
hez, amelyben hangoztatja, hogy a sajtószabadságot semmivé 
teszi a drága postabér! A népnek szüksége van a sajtóra s kell, 

Nemzeti Újság, 1847. jún. 10. 
Budapesti Hiradó, 1848. jan. 23. 
HENNYEY, i. m. 153. 1. 
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hogy azt meg is tudja fizetni. Ezért első és legfontosabb intéz
kedésként határozatot kíván, amelynek értelmében: „Minden 
folyóiratok, úgy politikai, mint szépirodalmi tartalmúak, a tör
vényhozás további rendeléséig, a postákon minden díj nélkül kül
dessenek szét s a postamestereknek minden eddig gyakorlatban 
volt huzavona megtiltassék." A Nemzeti Újság további két javas
lata nyomdák felállítására és az „írói tulajdon" biztosítására irá
nyult. „Ha a törvényhozó testület eloszlanék anélkül, hogy e 
három pontot törvénybe igtatná, nem felelt meg tökéletesen a 
sajtószabadság és a nép műveltsége érdekének." 

A hírlapok postai szállítása ezzel a sajtószabadság biztosíté
kává, törvényhozási kérdéssé válik. A rendezés annál sürgősebb, 
mert a Nemzeti Újság egy újabb cikke40 szerint a posta még az 
előző félévi előfizetési díjakról sem számolt el. Az új kereskedelmi 
minisztérium fiatal államtitkára, TREFORT ÁGOST veszi kezébe 
az ügyet és a fővárosi lapszerkesztők és kiadók bevonásával 1848. 
május 5-én értekezletet tart, „a lapok díjának leszállítása iránt".41 

„Véleményeink sokfelé ágaztak el — írja a Pesti Divatlap szer
kesztője —, mindazonáltal a többség az aránylagos procentuációt 
fogadá el kétféle módon. Némellyek ugyanis azt tárták, hogy a 
naponként megjelenő lapok után járjon 20 századék (!), a heten
ként négyszer vagy háromszor megjelenők után 15, a kétszer vagy 
egyszer megjelenők után 10. Némellyek még pontosabban, s véle
ményünk szerint igazságosabban jelölték ki az arányt, úgy t. i., 
hogy a hetenként egyszer megjelenő lapnak postán szállítandó 
egy-egy példányától évenként fizettessék 20 p. kr., a kétszer meg
jelenőtől 40 kr., a háromszoritól 60 kr., a négyszeritől 80 kr., 
az ötszöritől 100 kr., a hatszoritól 120 kr., a hétszeritől 140 kr. 
És ezen fokozatos arány annyival is inkább igazságos, mert a 
gyakrabban megjelenő lapok, főleg a politikaiak, többnyire nagy 
közönséggel bírnak, míg a ritkábban kiadatni szokott tudomá
nyos és szépirodalmi lapok sokkal kisebb olvasókörre számíthat
nak! és már csak azért is, hogy nemzeti irodalmunknak ezen fon
tos, de mostohán pártolt ágai minél nagyobb kiterjedést nyerje
nek, igen méltányos dolog, miszerint a szállítási díj által leg-
kevésbbé legyenek terhelve." Különben a szabad sajtó jóvoltából 

40 Ápr. 18. 
41 Pesti Divatlap, 1848. máj. 13. 
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olvasóközönségünk szaporodni fog, „a postai díjleszáliításban 
vesztesége nem lesz az országos kincstárnak". 

Az 1848. május 19-én kiadott és július i-én életbeléptetett 
„szabályzat" „a belföldi lapoknak postán szétküldési díja iránt" 
közvetítő megoldást választ. A következőképen állapítja meg a 
szállítási díjakat:42 

,,a) hetenkint 6-szor megjelenő 's ugyanannyiszor szétküldött lapért a 
postadíj félévre tenni fog 1 frt 18 krt ; ha pedig olly helyekre küldetik, hova 
a' posta ritkábban jár, annálfogva a' kézbesítés ritkábban történhetik, a* 
postadíj félévre 52 krban állapittatik meg. b) Hetenként 4-szer megjelenő 's 
ugyanannyiszor szétküldött lapért fog fizettetni 52 kr; ha ritkábban külde
tik szét, 39 kr. c) Hetenkint 3-szor megjelenő, ugyanannyiszor szétküldött 
lapért 39 kr. d) Hetenkint 2-szer megjelenő lapért 30 kr. e) Hetenkint egy
szer megjelenő lapért 24 kr. A' néplapokra nézve, midőn kiadói a' posta 
útjáni szétküldhetés iránt folyamodnak, a' a vitelbér különösen és kivétele
sen lesz meghatározandó. így jelenleg a' ,Munkások; újságá-nak vitelbére fél
évre 10 p. krban állapíttatik meg. . . . A' postaállomásoknál és levélszedőségek 
nél az előfizetők' besorozásáért, iktatási díj fejében 10 krnál többet köve
telni nem szabad; ki ezen szabályt túllépni merészli, a' postaügyben fönálló 
fegyelmi rendszerhez képest fog büntettetni. Ellenben a' rendszeres és osz
tályos postahivataloknál az illyen besorozási díjak általában el t i l ta tnak. . . 
Az ingyen-példányoknak ezelőtt szokásban volt adása különben is meg lévén 
szüntetve, minden további követelés az iránt büntetés alatt tilalmaztatik." 

Feltűnő és a negyvennyolcas sajtópolitikára jellemző az, hogy 
a néplapokat nyíltan előnyben részesíti a kormányzat. Mint tud
juk, a népi-sajtótól sokat vártak az illetékesek és a nép számára 
készült újságok megindulása a szabadságharc sajtójának fontos és 
jelentős újdonsága volt.43 De a május 5-én tartott sajtóértekezle
ten — talán ez volt az első sajtókonferencia hazánkban, amelyen 
a kormányzat embereivel közösen a hírlapok szellemi vezetői is 
résztvettek — további kívánságok is merültek fel.44 „Ezenkívül 
célirányos volna az is, ha a postai tisztviselőknek szigorúan meg
tiltatnék a vidéki előfizetőktől a rendes előfizetési díjon felül, 
mint most sok helyen történik, még 24 p. krárt zsarolni; s ha a 
laphoz csatolt mellékletekért nem a postának, de mint nem rég 
is szokásban volt, a lapkiadónak fizetnének . . . Azt sem tartjuk 

42 L. Egyházi Literatúrai Lap, 1848. jún. 4. 
*3 V. ö. DEZSÉNYI BÉLA: Hírlapirodalmunk a sajtószabadság jegyében. 

Az Ország Üt ja, 1943. 3. sz. 
44 Pesti Divatlap, i. h. 
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helyesnek, hogy lapjaink nem kiadóhivatalainkban, hanem a 
postán bontakoztatnak, mert az idegen kezelés alatt több pél
dány elvész, mi nem csekély kárára van a laptulajdonosnak. — 
Mi meg vagyunk győződve — fejezi be a Pesti Divatlap az érte
kezletről szóló tudósítását —, hogy az illető közügyér [ T R E -
FORT] ezen időszaki sajtónak életfáján féregként rágódó bajokon, 
hathatós intézkedései által segíteni fog." 

A „féregként rágódó bajok" megszüntetésére május 19-én 
külön hírlapkezelési szabályzatot45 is adtak ki. Panaszok ennek 
ellenére az 1848. év végéig állandóan voltak. A Pesti Hírlap 1848. 
november 31-én azzal fenyegetőzik, hogy a szabálytalanságon 
kapott postai tisztviselőket névszerint állítja pellengérre, decem
ber 2-án pedig külön rovatot nyit a postai visszaélések meg
bélyegzésére. A postai szállítás végleges szabályozására a szabad
ságharc förgetege nem hagy már időt a gondokkal túlterhelt 
„közügyéreknek". Sőt, egyik forrásunk tudni véli azt is, hogy az 
ellenzéki lapok postai továbbítását maga a minisztérium késlel
tette politikai okokból és hogy MADARÁSZ LÁSZLÓ, akit a honvé
delmi bizottmány Debrecenben a rendőrség és a postahivatal 
főnökévé nevezett ki, a békepárti lapok továbbítását egyszerűen 
beszüntette.40 

Az abszolutizmus kormányzata természetesen hatályon kívül 
helyezte a negyvennyolcban kiadott rendeleteket. De a régebbi álla
potot sem állította vissza. Sőt, végleg megszüntette a belföldi hír
lapoknak posta útján való előfizetését, ezt az oly sok vitát okozó 
intézményt és 1850 szeptemberétől kezdve csak 1 kr. kedvezmé
nyes díjon való szállításukat vállalta. 1852-ben pedig megjelent 
a hírlapjegy: a hírlapok postadíját azontúl bélyegben és egységes 
— 1 krajcáros — tarifa szerint kellett leróni.47 

A hírlapok helybeli terjesztése terén pedig 1848 áprilisában 
elfoglalta fontos állomását az utcai újságárus. Meg is tartotta 
mind a mai napig. DEZSÉNYI BÉLA. 

45 VÁCZY JÁNOS: Hírlapirodalom 1848—49-ben. Magyar Salon, 1886. 
IV. 577. 1. FELEKI LÁSZLÓ: A szabadságharc és a sajtószabadság. Budapest, 
1912. 

16 FELEKI, i. h. 
47 HENNYEY, i. m. 16j. 1. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Kaym Orbán budai könyvesháza. Budán 1484—1525 között 

tizenhárom könyvkiadó nevét ismerjük, de nevükön és eddig felkuta
tott kiadványaikon kívül egyebet alig tudunk róluk. Az egyetlen ki
vétel RUEM GYÖRGY, aki első kiadványának (De officio misse. Venetiis 
1490.) előszavában elmondja, hogy KORNIS BENEDEK nagyváradi kano
nok hívta őt Magyarországra. 

Buda középkori könyvkiadóinak kiadványait már többízben össze
állították.1 A Magyar Bibliofil Társaság a könyvkiadók jelvényeinek 
kiadásával és összegyűjtésével arra is rámutatott, hogy Buda tekinté
lyét középkori könyvkiadóink ízlésben és a kiadásra szánt művek szá
mában is magas fokon tartották, noha HESS ANDRÁS könyvnyomtatói 
tevékenysége 2—3 mű kinyomtatása után teljesen még máig sem ért
hető körülmények miatt oly gyorsan megszűnt. 

Az első világháborút követő viszonylagosan nyugodt és a kül
földi könyvtárakban való kutatásra is alkalmat nyújtó két évtized 
nem igazolta azt a reményt, hogy a középkori magyar könyvkiadás 
terén majd újabb adatokkal állhatunk elő. De nem mutathat fel e 
téren a széles mederben folyó levéltári kutatás sem jelentősebb ered
ményt, ami annál inkább szembeötlő, mert Buda művészeti életére, 
társadalmi, közigazgatási és gazdasági történetére, valamint helyrajzi 
viszonyaira vonatkozó újabb kutatások annyi új adatot hoztak fel
színre, hogy ezeknek birtokában most már megkísérelhetjük Buda kö
zépkori történetének új megírását. 

A már régen ismert adatok új értékelése és új szempontokkal való 
kiegészítése természetesen a budai könyvkiadás problémájánál is fel
merült. A kérdés egyik legutóbbi összefoglalása alkalmával az a véle
mény hangzott el,2 hogy a középkori budai könyvkiadók a valóság
ban nem is voltak könyvkereskedők, hanem csak egyszerű könyv-

1 Magyarországi könyvárusok a XV. század végébül és a XVI. század 
kezdetébül. Tud. Gyűjtemény, 1817. VI. 67. s kk. — KEMÉNY GÁBOR: Budai 
könyvárusok 1484—1525. Új Magyar Múzeum VIL (1857) 120 s kk., 206. 
s kk. — VÉGH GYULA: Budai könyvárusok jelvényei Bp: Magy Bibliofil 
Társ. kiad., 1923. — BALLAGI ALADÁR: Buda és Pest a világirodalomban. 
Bp., 1925. — GÁRDONYI ALBERT: Budai könyvkiadók a középkor végén. 
História, 1931. 1—2 f. Pestbudai emléklapok 69. és kk. 1. 

2 GÁRDONYI A. i. m. 

Magyar Könyvszemle 1943. IV. füzet. 
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kötők, akik a könyvkiadást alkalmi vállalkozásként gyakorolták. Ez a 
vélemény a RÓMER FLÓRIS által közölt3 adatból táplálkozik, amely 
szerint a budai Szent János (Színház) utcában egy ORBÁN nevű könyv
kötő (ligator librorum) egyik háznak és a hozzá épített, összeomlás 
előtt álló toronynak birtokosa volt. A könyvkötő pedig csak KAYM 
ORBÁN lehetett, akinek 1501—1520 között 20 kiadványát ismerjük. 
Bár e véleményt más adat nem támogatja, a következtetés kézenfekvő
nek látszott. A közelmúltban azonban KAYM ORBÁWÓI egy új adat 
merült fel, amely határozottan üzletéről, vagy könyvesházáról emlé
kezik meg. Az adat ROOTH KALIXTUS közjegyző 1514. november 27-én 
kelt kiadványában található.4 Az oklevél KAYM budai könyvkereskedő-
könyvtárában (apoteca seu biblioteca) készült és GÁBOR vasvári pré
postnak, valamint TORDAI iMRÉnek, a budai Szent Zsigmond-egyház 
kanonokjának TORDAI TAMÁS szepesi kanonok végrendelete ügyében 
hozott intézkedéseit foglalja magában. Feltéve, hogy az 1506-ban sze
replő ORBÁN könyvkötő az 1514. évi oklevelünkben említett KAYM 
ORBÁN könyvkereskedővel azonos, lehetséges, hogy időközben KAYM 
üzemét könyvkereskedéssel bővítette ki, miután első kísérletei — 1506 
előtt két kiadványát ismerjük: 1501 és 1503-ból — eredményeseknek 
bizonyultak. Oklevelünkben KAYM könyvkereskedésének helyéül a 
„négy varga háza" (in domo quatuor sutorum) van megjelölve. E ház 
közelebbi fekvésének meghatározására mindeddig nincs pontos ada
tunk. A négy varga háza azonban szerepel még a veszprémi püspök
ség egy 1505. december 13-i oklevelében,5 amelyben a püspöknek 
tizeddel adózó szőlősgazdák lakóhelyei vannak felsorolva. E jegyzék
ben két adózó gazda: TÜGYÁRTÓ (THYWGYARTO) MIKLÓS és PÁNCZÉL 
SIMON özvegye lakói a négy varga háznak (Nig-, Neghworgahaz). 
Mivel pedig a gazdálkodók túlnyomóan a Szent Péter külvárosban 
(Víziváros) laktak, a nevezettek lakóházát is ott kell keresnünk. Nem 
lehetetlen, hogy KAYM később üzletét ide helyezte át, különösen mivel 
tudjuk, hogy noha 1506-ban arra kötelezték, hogy az erősen megron
gált tornyot javíttassa ki és erre ígéretet is tett, ígéretét nem vál
totta be és ezért 1509-ben a torony birtokától megfosztották. 

KELÉNYI B. O T T Ó . 

Molnár Gergely Grammat iká ja , Károli Péter Poétikája és 
Szilvás-Ujfalvi Imre Admonitiones-c. A régi magyar ritkasá
gokban gazdag SCHLAUCH - könyvtár érdekes darabja került 
csere útján az Országos Széchényi Könyvtárba. E kis kötet a hazai 

3 A régi Pest. Bp. 1873. 163. 1. 
* Orsz. Levéltár DL. 39059 (Berthóthy cs. levéltára). 
5 Veszprémi kápt. mlevélt. DL. 38658. 
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protestáns kollégiumok világából való és e kollégiumok tudós tanárai
nak, ú. m. MOLNÁR GERGELY, ALVINCZI PÉTER, KÁROLI PÉTER és SZIL-
VÁS-ÚJFALVI IMRE három munkáját foglalja magába. 

Az első, MOLNÁR GERGELY Latin Grammatikájának 1602-ben 
RHEDA PÁL debreceni sajtóján megjelent kiadása.1 MOLNÁR Grammati
kája — MELANCHTON grammatikájának e rövid kivonata — a hazai 
protestáns iskolák állandó tankönyve volt; SZABÓ KÁROLY és PETRIK 
bibliográfiái 1556—1830-ig vagy 30 fennmaradt kiadásáról tudnak. Ezt 
a debreceni kiadást ALVINCZI PÉTER rendezte sajtó alá. A könyvhöz 
1602. július havában előszót is írt és ebben többek között elmondja, 
hogy MOLNÁR e compendiumának 1596-ban (!) Heltainál készült első 
kiadását Nagy-Szebenben, Kolozsvárt, Bártfán, Bécsben, sőt Nürnberg
ben ismételten sajtó alá adták. E sokféle, hol rövid, hol bővített kiadás 
eredményeként a diákok már alig értik egymást. Ezért határozta el, 
hogy e grammatikát a különböző kiadások egybevetésével, újra kiadja. 

MOLNÁR GERGELY Grammatikája, a bibliográfusok egymást ismétlő 
feljegyzése szerint 1556-ban,2 ALVINCZI PÉTER szerint pedig 1596-ban 
jelent meg először Kolozsvárt. • Ügy az első, mint az ALVINCZI által 
említett következő kiadások példányai ma már mind elvesztek; a most 
előkerült 1602. évi debreceni kiadás ezidőszerint a legrégibb. Hogy 
az első kiadás megjelenési évét illetően kinek van igaza, nem dönthető 
el. Mégis inkább az 1556-os évszám helyességében hiszünk, mert nem 
valószínű, hogy MOLNÁR GERGELY, a kolozsvári iskola rektora, az ifjú
ságnak szánt rövid nyelvtani kézikönyvét még életében ne adta volna 
sajtó alá.3 1556-ban Kolozsvárt MELANCHTON grammatikája is meg
jelent. (RMK. II. 71.) Könnyen elképzelhető, hogy HOFFGREFF GYÖRGY, 
a nyomda akkori tulajdonosa,4 ezzel egyidőben MOLNÁR rövid kivona
tát is kinyomatta s az kitűnő üzletnek bizonyult. 

De térjünk vissza a debreceni kiadáshoz. BOD PÉTER ALVINCZI 
életrajzában következőket írja: „ . . . P a p s á g r a szenteltetett 1603-dik 

1 ELEMENTA ] GRAMMATICAE LA-|TINAE, PRO RECTA INSTE I 
íutione juventutis Scholasticae, ex projlixioribus Grammaticorum praece-|pris 
in brève compendi- |um contracta ] A | GREGORIO MOLNÁR PIAE ] 
memóriáé. Nunc denuo excusa singulari stü|dio, et a plurimis mendis purgata) 
et locupletata. ] DEBRECINI | Typis Pauli Rhedae Lipsensis, | M.DCII. 
1° [72] lev. utolsó üres. 

2 BOD PÉTER, Magyar Athenas, 1766. 180. 1. CORNIDES, Ungr. Maga
zin, 1788. IV. 453. 1. TRAUSCH, Schriftsteller-Lexicon... der Siebenbürger 
Deutschen. 1868. I. 302. 1. SZABÓ K. RMK. II. 72, GULYÁS, A könyvnyomt. 
Magyarországon. 1929. 81. 1. 

3 MOLNÁR GERGELY 1564-ben halt meg. 
4 A HELTAI—HoFFGREFF-nyomda csak 1559-ben kerül végleg HELTAÍ 

kezébe. Ld. GULYÁS id. m. 81—82. 11. 

29* 
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észt. 's volt az Váradi Oskolában Professori Hivatalban: az holott a' 
MOLNÁR GERGELY Grammatikája Regulájit szép versekbe szedte, 's Vi 
lág eleibe adta . . ."D Most kiderült, BOD PÉTER csupán abban tévedett, 
hogy ALVINCZI a regulák versbe szedésével nem váradi, hanem még 
debreceni professzor korában foglalkozott és munkáját 1602-ben már 
nyomdába ís adta. 

MOLNÁR Grammatikáját e debreceni kiadásban három vers di
cséri. Szerzői, szombathelyi SZELE JÁNOS, THURI PÁL, akiről BOD P É 
TER írja, hogy „nevezetes tehetsége volt a versírásban mások felett", 
valamint FEMMICH JÁNOS, 1564-ig a kolozsvári unitárius iskola tanára, 
akiről TRAUSCH írja,6 hogy e grammatika összeállításában része volt. 

MOLNÁR Grammatikájának debreceni kiadása segítségével sike
rült, a hozzákötött „Admonitiones de ratione discendi atque do-
ccndi. . ." című nyomtatvány7 debreceni eredetét is megállapítanunk. 
A tanárok számára írott könyvecske szerzője, a magiszterekhez inté
zett versét a címlapon csupán E. A. Sz. U. betűkkel írta alá. A könyv 
nyomdásza sem nevezte meg magát. Személyét a debreceni nyomdászok 
körében kerestük, mert a szöveg kurzív betűtípusát, valamint a cím
lapon alkalmazott kis fametszetű díszt a MoLNÁR-féle grammatika ki
adásában megtaláltuk. 

1596-ban, CSÁKTORNYAI JÁNOS halála után, a debreceni nyomda a 
Lipcséből bevándorolt RHEDA PÁL tulajdonába került.8 Legelső nyom
tatványait, úgymint SZIKSZAI, FABRICIUS BALÁZS Nomenclaturájának 
1597. évi kiadását (RMK. I. 291.), az 1598. évre szóló Kalendáriumot 
(SZTRIPSZKY, 1840.), valamint a protestáns Halotti Énekek gyűjtemé
nyét (RMK. I. 302.) SZILVÁS-ÜJFALVI IMRE rendezte sajtó alá. E nyom
tatványokban és későbbi kiadásaikban ÚJFALVI nevét következőképen 
olvassuk: EMERICUS A. UYFALVI (RMK. I. 291.),9 EMERICUS SZ. ÚJ
FALVI (RMK. I. 377.), vagy EMERICUS A. Sz. UYFALVI (RMK. I. 489.). 
Az „Admonitiones . . . " E. A. Sz. U. betűk mögé bújt szerzője tehát 
nem más, mint SZILVÁS-ÜJFALVI IMRE, a debreceni kollégiumban a zsidó 
nyelv és számtan tanára, kinek további pályafutásáról BOD PÉTER, 
HODÁSZI LUKÁTS tiszamelléki püspök életrajzában következőket írja; 
„ . . . sok bajoskodása volt amaz Tudományával felfuvalkodott Ú J 
FALVI iMRÉvel, a' ki eleinte volt Debretzeni Professor, akkor pedig Vá-

5 Id. m. 5. 1. 
6 Id. m. 
7 ADMONITIONES, ( DE | RATIONE DISCEN-(DI ATQVE DO-

CENDI | IN | ULTIMA, ] Seu | TERTIA CLASSE. |" Ad Magistros. . . 
E. A. Sz. U. — H. é. ny. n. 8° [20] lev. utolsó üres. 

8 GULYÁS id. m. 226. 1. 
9 SZABÓ KÁROLY itt tévesen AvAS-ŰJFALVinak olvasta nevét. 
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radi Pap és Esperest; de a' Püspöki igazgatásnak magát alája adni nem 
akarta . . . , . . . a' dolog pedig vég-képen BETHLEN GÁBOR Fejedelem 
alatt igazodott el, a' ki ŰJ-FALVIÍ Szám-kivetésre küldötte, mellyben 
meg-hólt".10 Az „Admonitiones . . . " nyilván debreceni tanár korában, 
tehát az 1596—99-es évek táján került sajtó alá. 

A kötet harmadik kolligatuma szintén tankönyv, KÁROLI PÉTER 
eddig ismeretlen latin poétikája.11 KÁROLI, a kolozsvári ref. iskolában 
a latin, görög és zsidó nyelv tanára, a diákok számára nemcsak görög 
nyelvtant (RMK. II. 109.), hanem mint látjuk, latin verstant is szer
kesztett és mindkettőt 1567-ben, HELTAI nyomdájában kinyomatta. 

KÁROLI GÁspÁRnak ajánlott poétikájába kolozsvári tanítványai 
közül néhányan latin verseket írtak. E fiatal poéták közül SKARICZA 
MÁTÉ, THEMESVÁRI JÁNOS, BEREGSZÁSZI JÁNOS és DEBRECENI BOMI-
FÁCIUS JÁNOS12 későbbi munkássága az irodalomtörténetbe is be
került. HUBAY ILONA. 

A szépirodalom üldözése. A MKSzle 1938. 375. 1., 1939. 308.1. 
és 1941. 23—25. lapjain több XVIII . századbeli adat alapján azt álla
pítottam meg, hogy az ú. n. „nemzetietlen" korban 1772 előtt azért 
nem jelentek meg szépirodalmi művek, mert a XVIII . században, kü
lönösen annak első felében a nyomdákat jórészt az egyházak tartották 
fenn s ezek álláspontja a szépirodalommal, a virágénekekkel, a gáláns 
költészettel szemben a régebbi SYLVESTER-, PÁZMÁNY-féle állásponthoz 
képest („undok virágénekek") még egyáltalán nem változott meg. A 
magánnyomdák is igyekeztek elkerülni minden összeütközést, ellen
tétet az egyházakkal. 

E megállapításomhoz most újabb adalékokat közlök TSÉRI VERES
TÓI GYÖRGY Holtakkal való barátság (Kolozsvár, 1783) című prédi
káció-gyűjteményéből, amely 1730—1758 között Erdélyben elmondott 
halotti prédikációit tartalmazza. VERESTÓI, az erdélyi református „ek
lézsia" püspöke, azelőtt a kolozsvári kollégiumban a matematika és 
filozófia, később a teológia professzora, polihisztor, a felvilágosodás 
eszméinek hatása alatt már a Bibliát egészen mellőzi prédikációiban, 

10 Id. m. 109. 1. 
11 INSTITVTIO | DE SYLLABARVM ET | CARMINVM RA-

TIONE EX O- Iptimorum Grammaticorum prolixioribus | Praeceptis in 
breue compendium, | iuuentutis causa, con-| tracta. | A | PETRO CARO-
UNO \ Scholae Claudiopolitanae | Rectore. ( CVM GRATIA ET PRIVI-
LEGIO | Sereniss. Regis Hungáriáé etc. | ANNO DOMINI | 1567. f 
Claudiopoli in officina Cas-[paris Helti. 8° [68] lev. 

12 Utóbbi kettő KÁROLI PÉTER lakodalmára írt görög versei Wittem-
bergben 1569-ben kerültek sajtó alá. Ld. Dóczi IMRE, A debreceni ev. reL 
főgymnasium értesítője az 1894—95. iskolai évről. Debrecen, 1895. 10. 1. 
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textusait is a klasszikus írókból veszi és halotti búcsúztatóiban sokszor 
inkább hazafias, felvilágosító (a tündér-hit ellen) és népszerűsítő ter
mészettudományi előadásokat tart (csillagászat, fiziognomia, mikro
kozmosz stb.), mint teológiai elmélkedéseket. Sok mosolytkeltő tréfát, 
anekdotát mond el közben, amelyek még ma is megütközést kelthetnek. 

A szépirodalomról, szerelmi líráról, népmesékről azonban ez a 
tréfálkozó, anekdótázó, a Biblia tanításait mellőző, késői humanista 
tudós pap is azon az állásponton van még, amelyen a XVI—XVIIL 
századbeli katolikus és protestáns papok. ALVINTZI KRISTINA fölött 
1733. március i-én tartott halotti orációjában Tündér Országról és a 
tündérekről elmélkedve, a következőket mondta: 

,,A' második Rendben (t. i. a tündérek második rendjében) illenek 
azok a5 Személlyek és Állatok, a' mellyek látható formában előttünk 
meg-jelenvén, vagy egy, vagy másképen el-tünnek elölünk, és így mi 
reánk nézve, avagy-tsak egy darab ideig láthatatlanokká lesznek. 
Innen a' Magyaroknál, hogy más Példával most ne éljek, a' bujaság
nak tüzével, mint valami Babilon lángjával, belől égö Ember, ha sze-
relmessét maga előtt nem látja, azt tündéresnek szokta nevezni, és sok
szor zabolátlan indúlatitól el-ragadtatván, ama' szemtelenségnek müv-
helyében koholtatott Versekkel meg-is szokta siratni: 

„Tündéres vagy; mert nem látlak. 
Ha látnálak, meg-fognálak, *$ a' többi." (100—101. lap.) 

S megvetéssel szól a leányokról és inasokról, akik Tündér Ország
ról és tündérekről mondanak meséket: 

„Nem hiszem, hogy egy Nemzetben-is volna a'nyi Mese és Szófia
beszéd a' TÜNDÉR ORSZÁGról, mint a' Magyarok között. E'röl 
beszéllnek a' Leányok a' Fonóban és a' Kalákában. Ama' légászó és 
heverő Inasok-is, kik a' hivalkodásnak piatzára ki-ülnek, e'zel tsapják 
a' legyet a' szárokról: költvén hivalkodó elméjekkel Tündér Királyo
kat, Tündér Leányokat, söt némellykor Tündér Paripákat-is. De nem 
tudják, mit beszéllnek; mert ők éretlen és nem egész vágású eszekkel 
a' Tündéreknek ISTENi Böltsességet és Hatalmat tulajdonítanak: úgy 
tartván minden Tündért, tanquam Medium participationis Deum in-
ter [!] et Creaturas, mint Fél ISTENT, és Fél-Teremtett-állatot, a 'ki 
sem egészen nem ISTEN, sem egészen nem Teremtett-állat, hanem 
rész szerént az ISTENi természetnek, rész szerint [!] pedig a' Terem
tett állatok tulajdonságaiknak részese, és így az ISTENnél ugyan alább 
való, de a' Teremtett-állatoknál sokkal fellyebb való. Én pedig a' Tün
déreken értem e' látható Világban lévő Teremtett-állatokat, kiváltké
pen pedig az Embereket, kiknek semmiben-is ISTENi Böltsességet és 
Hatalmat nem tulajdonitok: irván őket mind egyig a' halandóságnak 
laistromába." (U. o. 102. 1.) 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 435 

Ha még a felvilágosodásnak kétségkívül erős hatása alatt álló 
református püspöknek is ez volt az álláspontja a szerelmes versekkel, 
a „szemtelenségnek müvhelyében koholtatott Versekkel" és a nép
mesékkel szemben — amelyeket „ama' légászó1 és heverő Inasok" köl
tenek, „kik a' hivalkodásnak piatzára ki-ülnek, e'zel tsapják a' legyet 
szárokról" —, megértjük, miért nem adták ki e korban, amikor 
BENITZKY PÉTER Magyar Rythmusait újra meg újra kiadták, BALASSI 
BÁLINT szerelmes verseit és miért nem láthattak nyomdafestéket az 
ifjak verses szerelmi epekedései, feljajdulásai, vagy a szerelemmel kap
csolatos anekdoták, elbeszélések (szépirodalom), amelyek minden kor
ban, így bizonyára a XVIII . században is megteremtek. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Régi bőrkötésű könyvek restaurálása. Nagy közkönyvtá
rainknak is, de különösen a magánkönyvtáraknak féltett kincsei a régi 
szép bőrkötésű könyvek. A könyvek belső tartalma sokszor alig kép
visel értéket, csupán művészi régi bekötésük miatt váltak a könyv
tárak becses darabjaivá. Valóban, mennél régebbi korból való a kötés, 
annál nagyobb megbecsülést és gondosabb megóvást érdemel, mert 
például egy XV. századból való kötésnek szinte nincs is felbecsülhető 
értéke, mert abban az időben a könyvkötések nem készültek tömege
sen, hanem csak egyes darabok, így azok művészi kidolgozására nagy 
gondot fordítottak könyvkötőik és tervezőik. Egy-egy könyv bőrbe 
való bekötése, tábláinak díszítése vaknyomással, vagy aranyozással 
hónapokig is eltartott és ebből kifolyólag már kötésük idejében is nagy 
értéket képviseltek. Ilyen művészi értékű megrongálódott bőrkötések 
restaurálásáról és a még jó állapotban lévő kötések konzerválásától 
óhajtok egynéhány, általam sikeresen alkalmazott és bevált restaurálási 
módot ismertetni. 

Természetesen restaurálni csak művészi értékű, vagy régi bőr
kötést érdemes. Például egy 40—50 év előtt készült, de a használat 
által már tönkrement nem művészi értékű kötést nem érdemes restau
rálni, mert azt ugyanúgy és olyan anyagból mint volt, újra bekötni 
kevesebb költségbe kerül, mint ha azt restaurálnánk, de már egy XV. 
századból származó bőrkötés, legyen az bármilyen primitív is, minden
képen megéri a restaurálás költségeit, mert így meg tudjuk a jövő szá
mára ezen ritka dokumentumokat tartani. 

A régi bőrkötésű könyveknek, melyek valódi bordára vannak 
fűzve, rendszerint a táblájuk válik el, a bordák elszakadnak és így a 
könyvek gerince is megrongálódik és szakad a bőrborítás. Az ilyen 
könyveket, ha a fűzésük ép és jó, akkor a gerincről a még meglévő 

1 Példányomban kopott az é betű. Lehet lógászó is. 
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bőrmaradékot óvatosan leválasztjuk, így szabaddá válik a hát. A táb
lák gerincfelőli részén a bőrborítást szintén nagyon óvatosan 
i ^ ^ 2 cm szélességben felfejtjük (elválasztjuk a táblától), azután a 
könyv bordáját a táblában lévő elszakadt bordárészhez illesztjük és 
erős fűzőcérnával összevarrjuk. Ezek után a könyv gerincére egy új 
hátat szabunk a megfelelő minőségű és ugyanolyan színre festett bőr
ből, mint amilyenből a régi kötés van a könyv hátának megfelelőleg, 
de mindkét oldalán iyÁ—z cm-rel szélesebbre. Az új bőrhátat a könyv 
gerincére és bordáira gondosan feldolgozzuk és a két szélen lévő 
1/4—2 cm szélességű fennmaradó bőrt a tábla és a leválasztott régi 
borítás közé helyezzük és utána a felfejtett részt a tábla szélén az új 
bőrrészre rá, tehát a régi helyére ragasztjuk vissza. Ugyanúgy ragaszt
juk az új bőrhátra a régi megmaradt bőrrészeket is, pontosan arra a 
helyre, ahol a régi kötésen volt. így a bordát összeillesztve és az új 
bőrhát által ismét régi tartósságát nyeri vissza a kötés. Viszont a meg
maradt régi hátrészek visszahelyezésével a régi kötés megmaradt részeit 
is megtartottuk. Az így restaurált kötés könyvkötéstörténeti szempont
ból is a legkifogástalanabb és úgy néz ki, mint pl. ha szakszerűen egy 
régi várromot, vagy templomot restaurálnak. A régi bőr lefejtésénél 
nagyon óvatosan járjunk el, valósággal le kell operálni a könyvről, 
hogy minden négyzetmiliméternyi része az új bőrborításra ráhelyezve 
pontosan a régi helyére kerüljön vissza. 

Ha a régi kötésen fémveretek, sarkok stb. voltak, azokat szintén 
pontosan a régi helyükre helyezzük vissza. A bőr ragasztásánál min
den esetben csak híg és jó minőségű keményítőcsirizt használjunk, mert 
enyv és hasonló ragasztó-szerek használatától a száradás után a bőr 
reped és törik, míg a keményítőcsiriz használata mindezeket kizárja. 
A restauráláshoz lehetőleg természetes színű sima kecskebőrt használ
junk, ez a fajta bőr úgyszólván minden restaurálásra és bőrkötéshiá
nyok kiegészítésére alkalmas. A bőrt mindig a régi bőrborítás színének 
megfelelőleg fessük. A bőrfestéshez a szeszben főzött anilinfesték a leg
jobb, mert az ezzel festett bőr nem engedi színét. Barna szín festésére 
kiválóan alkalmas a feloldott hamuzsír, mely sűrűsége szerint adja a 
kívánt sötétebb vagy világosabb barna színt. A festett bőr színét vilá
gosíthatjuk 2°/o-os heresóoldattal, ha sötétebb színre akarjuk festeni^ 
akkor pedig 2°/o-os vasgálicoldatot használunk, mindkét vegyszernél 
vigyázzunk és csak a fenti hígításban használjuk, mert sűrűbb formájá
ban a bőrt kimarja. 

Ha a bőrkötések egyéb helyén is vannak hiányok, szakadások, 
azokat szintén a fenti módon restauráljuk. Mindig a régi borítást fel
fejtjük és az új, valamivel nagyobbra szabott bőrt aláhelyezzük és a 
régi részeket visszaragasztjuk, miáltal csak a hiányzó részen fog lát-
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szani az új bőr, viszont az aláhelyezett nagyobb bőrrész által a kötés 
borítása azon a részen tartósabbá válik. így sarkokat, szakadásokat, 
szurágásokat stb. nagyon szépen lehet kipótolni. 

Ha a régi bőrkötés szurágta, akkor ajánlatos a könyv fatábláját 
is vizsgálat alá venni, hogy nincs-e bent élő szu. A fatáblát a szilvák
tól a bőr lefejtése után forró lenolajba fürösztve tudjuk teljesen meg
szabadítani és ezáltal még a táblát is tartósabbá tudjuk preparálni. 
A forró lenolaj a fatáblába begyantásodik és ezáltal a tábla kemény 
lesz és abba újra szu nem tudja belerágni magát, viszont a forró olajtól 
az élő szuvak elpusztulnak. A forró len olajban való füröíztés után a 
táblát három hétig hagyjuk száradni, ezen idő alatt az olaj begyantá
sodik, a tábla elveszti zsírosságát, s ekkor a bőrborítást megint vissza 
lehet ragasztani. 

A barokk korból ránkmaradt könyvtárakból nagyon sok olyan 
bőrkötésű könyv származik, melynek gerincét tulajdonosa az akkori 
könyvtári ízlésnek megfelelően fehér olajfestékkel festette be. Az ilyen 
befestett könyvek gerincéről az olajfestéket kromofag-gal tudjuk csak 
kármentesen eltávolítani. A kromofaggal jó bőven bekenjük a befes
tett részt és tompa kaparókéssel körülbelül 30 perc múlva óvatosan le
kaparjuk a feloldott olajfestéket, ha a festék első alkalomra nem oldó
dik, kétszer-háromszor is megismételhetjük minden károsodás nélkül 
ezen müveletet. A használatban lévő különböző marószerekkel szem
ben ez a szer az egyetlen, mely a bőrkötésekben kárt nem tesz. 

Bőrkötések zsírfoltjait benzinnel, aetherrel, kloroformmal, vagy 
benzines magnéziumporral tisztíthatjuk, az aetherrel és a kloroform
mal vigyázzunk, mert azok többszöri használat után a bőr színét old
ják. Pergamenkötéseket langyos szappanos vizes lemosással, vagy 
i°/o-os heresóoldattal tisztíthatunk, zsírfoltokat ugyancsak benzinnel, 
aetherrel és kloroformmal, mint a fenti módon. 

A restaurálás után minden esetben kenjük be vékonyan a könyv 
bőrborítását valamilyen zsíros bőrvédő kenőccsel, vagy méhviasszal és 
utána puha flanellruhával dörzsöljük át, mi után szép fényes lesz a 
bőr és a zsírtartalmú kenőcs vagy viasz által konzerválódik is. Jó álla
potban lévő bőrkötésű könyveket is 4—5 évenként ajánlatos a fenti 
módon konzerválni, miáltal a bőr kiszáradását meggátoljuk és ezzel 
szép bőrkötésű könyveinket megmenthetjük a korai pusztulástól. 

SASVÁRI DEZSŐ. 



I S M E R T E T É S E K . 

A GUTENBERG/GESELLSCHAFT 
ÚJABB ÉVKÖNYVEI. 

I. 

Gutenberg-Jahrbuch 1940. Festschrift zur Fünf hunder tjahr-
feier der Erfindung der Buchdruckkunst. Begründet und herausgegeben 
von A. RUPPEL. Mainz. Verlag der Gutenberg-Gesellschaft. Druck der 
Albert Eggebrecht-Presse. 539 1. 10 t. 4 0 . 

A Gutenberg-évkönyv tizenötödik folyamát a Gutenberg-Társa
ság a könyvnyomtatás feltalálásának immár mély hagyománnyá gyö
keresedett ötszázéves jubileuma alkalmából a nagy ünnepnek szentelve 
adta ki. A Társaság a gyönyörű kiállítású és gazdag tartalmú emlék
könyvvel valóban maradandóan és bensőségesen áldozott a fekete művé
szet félezredéves örömünnepén. A jubileumi évkönyv bizonyára telje
sebben illeszkedett volna az ünnep történeti hangulatába, ha főképen 
GUTENBERG életművét és a könyvnyomtatás művészetének alapvető tör
téneti kérdéseit tárgyalná. Ámde az idevágó szövődményes kérdések 
néhányának beható vizsgálata már magában kitöltötte volna az évköny
vet; egyébként is a Gutenberg-kutatók újabb vizsgálataik eredményét 
önálló keretek közt tolmácsolták. Ennélfogva évkönyvünk szellemi arcu
lata a megelőző kötetekével megegyezik. 

A jubileumi évkönyv kereken félszáz kisebb-nagyobb tanulmányt 
ölel fel. Szerzőik közül huszonnégy nagynémetbirodalmi, kilenc pe
dig olaszországi. Az Északamerikai Egyesült Államokat öt, Magyar
országot három, Bulgáriát, Dániát, Észtországot, Szerbiát, Svédorszá
got, Görögországot, Svájcot és Spanyolországot egy-egy szerző kép
viseli. Harminchat tanulmány német-, kilenc olasz-, négy angol-, egy 
pedig újgörögnyelvű (német fordítással). Tárgyuk szerint a követ
kezőképen oszlanak meg: papír- és írástörténettel öt-öt, az ősnyom
tatványok korával tizenhét, a XX. századig ívelő kor könyvnyomta
tásával tizennyolc, napjaink művészeti törekvéseivel négy, könyv
kötéssel pedig egy tanulmány foglalkozik. 

Ez a tartalmi áttekintés azonban korántsem fejezi ki az évkönyv 
valódi gazdagságát. Éppen ezért le kell mondanunk az összes tanul
mányok vizsgálatáról. Be kell érnünk azzal, hogy csak a legfigyelemre-



ISMERTETÉSEK 439 

méltóbb, továbbá a magyar szempontból érdeklődésünkre számot tartó 
írásokról számolunk be. 

A tanulmányok sorát DARD HUNTER nagyjelentőségű papírtörté-
neti írása nyitja meg. Tudjuk, hogy ez a kiváló amerikai tudós vizs
gálatai során egészen új utakat tárt fel a papírtörténeti kutatás szá
mára; ő világította meg, hogyan történt az ősi papírgyártás Kínában. 
Eredményei szerint a papír előállítása kezdetben nem merítés, hanem 
a folyékony rostanyagnak szőtt vagy fonott hálóra való öntése útján 
történt. Csak később alakult ki a bordás merítőháló, melynek nyomai 
már a papíron is kimutathatók. Az ősi gyártási mód Kwantungban 
még ma is szokásos. A legelső öntőhálók kínai-fűből (ramia), majd 
bambusz-rostokból szőtt, négyszögletes bambuszkeretre erősített sík
szitaszerű eszközök voltak. A téglalapalakú merítőháló merőleges bor
dazata bambuszlécecskékből készült; keretére feszítették, illetőleg 
illesztették rá a külön rámára vont finom szitaszövetet. Ez a forma 
egész Kelet-Ázsiában általánossá lett: Koreába, Japánba, Indokinába, 
Indiába vándorolt. Spanyolországba az arabok útján a XII . században 
jutott el. Európában azonban rövidesen a merev, drótvázú merítőháló 
váltotta fel a hajlékony ázsiai formákat. 

VIKTOR THIEL kis értekezését is megemlítjük. A német papír
gyártás délkeleteurópai hatását vizsgálja s ezzel kapcsolatban az erdélyi 
papírgyártás kezdeteiről is megemlékezik. 

Igen érdekes ROBERT MELDAU szép tanulmánya a kéznek, mint 
vízjegynek a jelentőségéről. Mind az egyszerű, mind a stilizált kéz 
szerfölött gyakran előfordul 1350-től 1650-ig a franciaországi papíro
kon. Más iparágakban azonban a kézzel, mint védjegy-ábrával e kor
ban csak elvétve találkozunk. Más területeken, széleskörű jelképmagya
rázat útján kell tehát a már NICOLAIÍÓI titokzatosnak minősített víz
jegy jelentőségét fürkésznünk. Számos család és város címerében elő
fordul a kéz. Azonban egyetlen támpont sem merül fel, mely víz
jegyünk heraldikai eredetét bizonyíthatná. Annál több adalékot talá
lunk a kéz jelentőségére nézve a jogtörténetben. Az igazságszolgálta
tásban egyetemes jelkép s a különféle kézmotívumok egy alapfor
mára: a víz jegyekben gyakran koronával, csillaggal vagy liliommal 
díszített, három ujjal esküre emelt bizonyságtevő kézre vezethetők 
vissza. A három feltartott ujj a hatalom, az igazságosság és a jogszol
gáltatás, a kéz pedig a maga egészében az egységalkotó, törvényes 
királyi hatalom jelképe. Körülbelül az a jelentése, mint a német víz-
jegyek széttárt szárnyú sasmadarának. Közkedveltségét vallási és jogi 
jelentése mellett magában való mély jelképisége is kimélyítette. Figye
lemreméltó, hogy legújabban a kéz ismét gyakran szerepel a hírverés 

* 
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világában. Ma figyelmeztető, megállító jelentése van; tehát jelképi 
jelentősége gyökeresen megváltozott. 

Az írástanulmányok sorában ALBERT "WINDISCH szemléletesen 
ismerteti a betűtípusok előállítását. Az anyag természetével szorosan 
összefüggő kérdéseket taglalva vezet végig az írás művészi tervezésé
nek, a bélyegzők vésésének, az anyadúcok elkészítésének útján. Végül 
a betűöntést ismerteti. F. H. EMCKE finom esszéjét is ki kell emelnünk. 
A művészi díszítményes írás korízlést tükröző mivoltát és karaktero-
lógiai jelentőségét fejtegeti. Az írás általában mindig valamely szel
lemi tartalmat hordoz; azonban e hordozó-funkciója mellett eredeti 
hangulatkeltő és önálló kifejezés-lehetőségei is vannak. A múlt század 
betűtípusaiban a hideg értelem és az anyagiasság uralkodik. Száza
dunk művészi írásait vizsgálva érdekes tömeglélektani megállapításo
kat szűrhetünk le. Díszítményes írásunk szinte teljesen a közvélemény
befolyásolás: a tömegek intenzív és gyors érzéki megragadásának szol
gálatában áll. Torzítás és ideges ritmus, rikító színesség és gátlástalan
ság jellemzi az új törekvéseket. 

ELEONORE SCHMIDT-HERRLING az 1458. évi Canon Missae két 
(2. és 12.) levelének felfedezéséről számol be. A becses lelet az erlan-
geni egyetemi könyvtár Ms. 1662 jelzetű kéziratos konvolutumanak 
táblájából került elő. Minket a gyüjtőkötet proveníentiája érdekel. 
Ugyanis kötésmakulatúra-töredékek alapján soproni eredete való
színűsíthető. Hogyan került a kötet Sopronból Erlangenbe? Erre nézve 
csak annyi állapítható meg, hogy 1764-ben Bayreuthon át jutott az 
egyetemi könyvtárba. 

A korai könyvdíszítő fametszetek művészi dialektusairól és 
idiómáiról szép és érdekes tanulmányt írt THEODOR MUSPER. Annak 
a kimutatására törekszik, hogy a korai fametszetekben nemcsak nem
zeti és faji, hanem ezen túlmenőleg jellegzetes német vidéki-törzsi sajá
tosságok is tükröződnek. Az ősnyomtatvány-kutatás ez új területén 
természetesen nagy nehézségek jelentkeznek. Ezek egyrészt a közép
kori felfogás univerzalizmusában, a fametszőművészek személytelen 
magatartásában, továbbá a sokszorosítás mivoltával összefüggő követ
kezményekben gyökereznek. Gondoljunk csak a művészek gyakori ván
dorlására, a dúcok felhasználására és másolására. Nézetünk szerint 
MUSPER német viszonylatban túlsók fametsző formakört különböztet 
meg. A művészi kifejezés különböző kiteljesedési vagy tökéletességi 
fokai alapján nem lehet önálló művészi idiómákról beszélnünk. Csak 
egészen átfogó értelemben lehet szó a fametszet bölcsőkorában mű
vészi tájszólásokról. Németföldön két ilyen fametsző tájszólást külön
böztethetünk meg: fel- és alnémetet. Emezt térkitöltő kolorizmusa, 
amazt pedig vonalas ritmikája jellemzi. 

• 
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FRITZ BEYER GUTENBERG életét . és törekvéseit vizsgálva több 
figyelemreméltó gondolatot vet fel. Mélyreható elemzéssel mutatja ki, 
hogy a könyvnyomtatás megvalósítása a szükségképen egymásra utaló 
részletkérdések sikeres megoldásán fordult meg. Éppen ezeknek a rop
pant nehézségeket támasztó műszaki természetű problémáknak a meg
oldása és összeegyeztetése GUTENBERG érdeme. Átfogó és nagyvonalú 
elgondolását lépésről-lépésre valósította meg. A könyvnyomtatás hal
latlanul gyors elterjedésének magyarázata a találmány tökéletesen 
kész mivoltában rejlik. FÜST működését is behatóan vizsgálja. 

A GUTENBERG után hátramaradt nyomda sorsával A. RUPPEL fog
lalkozik. Típusainak előfordulása alapján bizonyos, hogy a negyven
kétsoros Biblia betűkészletét a mester haláláig megőrizte. Ez a nyom
dai felszerelés feltehetőleg zálogjog alapján dr. HUMERY mainzi jog
tudós tulajdonába jutott. Tőle SCHÖFFER, az akkori egyetlen mainzi 
nyomdász vásárolta meg s az előzőleg tizenkét éven át nem szereplő 
típusokkal 1468-tól 1493-ig számos nyomtatványt állított elő. 

S. D. BLASCO a sokat vitatott Mates-grammatika beható vizsgá
lata alapján az ősnyomtatvány kezdetlegességeire hívja fel a figyelmet 
s a Gherling-nyomda első termékét látja benne. Valószínűsíthető, 
hogy már 1468-ban könyvet nyomtak Barcelonában. 

A középkori magyar könyvnyomtatás és könyvkereskedelem kez
deteiről GÁRDONYI ALBERT rajzol világos képet. Ismerteti HESS ANDRÁS 
munkásságát s LAUER GYÖRGY-gyel való kapcsolatát is megvilágítja. 
Első hazai nyomdánk rövid idejű fennállása nem annyira a Chronica 
Hungarorum esetleges kudarcával, mint inkább ősnyomdászunk feltéte
lezhető elhalálozásával magyarázható. A következőkben behatóan 
ismerteti a budai könyvkiadók és könyvkereskedők üzleti tevékenysé
gét. Jellemzi a korabeli magyarországi könyvszükségletet is. Szertar
táskönyveken kívül alig volt más nyomtatványokra szükség hazánk
ban. Ezért nem volt érdemes még az ország fővárosában sem nyom
dát létesíteni. Szükségletünket kiválóan kielégítette Velence fejlett 
könyvipara. E szempontból a Hess-nyomda megszűnését azzal magya
rázza, hogy a főszükségletet alkotó szertartáskönyvek előállítására 
nem volt berendezkedve. 

CURT. F. BÜHLER alapos CAXTON-tanulmánya mellett megemlít
jük még A. SERvoLiNinek a flórenci ősnyomtatványok fametszeteiről 
írt, továbbá KARL ScHOTTENLOHERnek az augsburgi OTMAR SILVAN 
nyomdai tevékenységét behatóan tárgyaló dolgozatát. 

P. DoROTHEUS SCHILLING O. F. M. terjedelmes értekezésben szá
mol be az 1590—1614. közt Japánban létezett portugál jezsuita-
nyomdákról. Méltatja a japán művelődésre gyakorolt hatásukat. 
Ugyanis egészen a portugál kapcsolatokig Japánban csak a fatábla-
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nyomást ismerték s a portugál ösztönzésre honosították meg Koreában 
az összerakható típusokkal való nyomtatást, amit azután tökéletesí
tettek is. A rézmetszést és a mélynyomást is a jezsuitáktól tanulták. 
A keresztyén nyomdák Kazusa, Amakusa, Nagasaki és Kyoto váro
sokban székeltek. Latin- és japánbetűs nyomtatványokat készítettek. 
Nagyszámú kiadványaik közt nemcsak vallásos nyomtatványokat, 
hanem szótárakat, nyelvkönyveket és tudományos munkákat is talá
lunk. A nyomdák működésének 1614-ben a jezsuiták száműzetése 
vetett véget. 

A budai cyrillikákról szóló értékes tanulmány CZAKÓ ELEMÉR 
műve. A XVI. századi erdélyi eredetű cyrillikák jelentőségét fejtegeti, 
majd ismerteti a XVIII . században megnyilvánult pravoszláv be
folyást. Ellensúlyozására hivatalosan megszervezték és központosítot
ták a nemzetiségek könyvszükségletének ellátását. A nyomtatványok 
előállítása a budai kir. Egyetemi Nyomda kiváltsága lett. Közel egy 
évszázadon át Budán, majd Pesten jelentek meg a legjelentősebb cyrilli
kák. A szerbeket, románokat, tótokat és ruténeket magyar nyomda 
látta el szellemi javakkal; nemzeti eszméletük Budán kezdődött. 

A modern művészi törekvéseket is behatóan tárgyalja az ünnepi 
évkönyv. Többek közt METHOD KALÁB szemléletesen ismerteti a szép 
cseh könyvet, T Ó T H ERVIN pedig az európai fametszőművészet mai 
helyzetéről, irányairól és értékeiről avatottan tájékoztat. ERNST V. 
FRiscH-nek egy újonnan felfedezett Richenbach-kötésről szóló beszá
molója után a monumentális évkönyv a GUTENBERG-TÁRSASÁG 15. évi 
jelentésével zárul. 

II . 

Gutenberg-Jahrbuch 194L Begründet und herausgegeben von 
A. RUPPEL. Mainz. Verlag der Gutenberg-Gesellschaft. Druck der 
Eggebrecht-Presse. 327 1. 7 t. 4 0 . 

A valóban nagyszerű emlékkönyv után a tizenhatodik évfolya
mába lépett évkönyv ismét a megszokott köntösben és terjedelemben 
jelent meg. Mint az előszóból megtudjuk, előállítása a háborús nehéz
ségek folytán nagy feladatot jelentett. Csak rendkívüli akadályok 
leküzdésével lehetett biztosítani, hogy a mű a megelőző testvérkötetek
hez méltó legyen. 

Az 1941. évi Gutenberg-évkönyv 30 tanulmányt ölel fel. Szer
zőik sorában tizenhat nagynémetbirodalmi és nyolc olasz mellett két 
magyar, egy román, egy spanyol és egy svéd tudóst találunk. Huszon
egy tanulmány német, nyolc olasz, egy pedig spanyol nyelvű. A tárgy
szerinti megoszlás a következő: egy értekezés írás-, három pedig 
papírtörténeti tárgyú. Az ősnyomtatványok korával hét, az 1900-ig 
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terjedő korszakkal tizenkét, napjaink művészetével hat, könyvkötési 
kérdéssel pedig egy tanulmány foglalkozik. Az évkönyv most is a Tár
saság évi jelentésével zárul. 

Mindjárt különösebb érdeklődésünkre tarthat számot az évkönyv 
első dolgozata: CZAKÓ ELEMÉR értékes tanulmánya az írás élettörté
netéről Magyarországon. Az ősi magyar rovásírásra vonatkozó tényeket 
avatottan vizsgálja. Azt az álláspontot fogadja el, hogy rovásírásunk 
a középázsiai ábécéből származik s mind a pelasg-ógörög-etruszk, 
mind a germán rúna-családnak távoli rokona. írásunknak a szomszéd 
népekre gyakorolt jelentős hatását is hangsúlyozza. Ezután a latin írás 
átvételét, írás- és könyvkultúránk fejlődését világítja meg s írásunk 
nemzeti sajátosságait mélyrehatóan jellemzi. 

A papírtörténeti tanulmányok sorát ALFRED SCHULTE írása nyitja 
meg. Azt vizsgálja, hogyan készítették elő nedvesítés útján nyomtatásra 
az ősnyomdászok a papírt? Főleg JOHANN ZAINER és más ősnyomta-
tók kiadványait vizsgálva arra az eredményre jut, hogy a nedve
sítés a papírra helyezett vizes kendőkkel történt. A nedvesítés okozta 
tükröt szépen ki lehet mutatni a papírokon. 

Érdekes V. SICYNSKI értekezése is. A papírgyártás ukrajnai meg
honosodását vázolja és nagyjelentőségű keleteurópai civilizáló hatását 
méltatja. Németföldről plántálódott keletre a papírgyártás. Az első 
papírmalmok Galíciában (1522, 1570) és Wolhyniában keletkeztek. 
Később számos üzem létesült a Dnyeper-melléki nagy művelődési köz
pont: Kiev környékén is. Víz jegyeik a nyugati mintákhoz igazodtak. 
A nagyorosz uralom alá került Ukrajnában a XVIII . században mély
ségesen aláhanyatlott a korábban virágzó papíripar. — A szalmapapír 
feltalálójáról, az angol MATTHIAS Koopsról HORST KUNZE emlé
kezik meg. 

Ezután a könyvnyomtatással foglalkozó tanulmányok következ
nek. FRITZ BEYER az 1940. évi évkönyvben megjelent tanulmányának 
fonalát szövi tovább. Az első németnyelvű nyomtatott Bibliáról (1466) 
készült pompás kéziratos másolat művészi jelentőségét FERDINAND 
EICHLER tárgyalja; E. HEROLD pedig az 1940. évi coburgi Gutenberg
lelet jelentőségét méltatja. GIUSEPPE ALBERTinek a ritka velencei ős
nyomtatványokról szóló értekezése után DOMENICO FAVA tanulmá
nyát olvassuk SiGiSMONDO D E I LiBRi-ről, Bologna nagy könyvkereske
dőjéről. Üzleti kapcsolata volt Közép-Európa jelentős művelődési góc
pontjaival. Meglepően gazdag könyvállományának leltárát is közli. 

Az évkönyv egyik legsikerültebb tanulmányában AUGUST W I L 
HELM KAZMIER Lübeck korai könyvnyomtatására vonatkozó újabb 
kutatásai eredményéről számol be. H. COSTER kötéseiből a Melusine 
két próbanyomat-lapját sikerült kifejteni. Az érdekes lelet összehason-
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lító tanulmányozása alapján bebizonyítja, hogy azok LUKAS BRANDIS 
nyomdájából származnak (1478). 

Luis A QUESTA GUTIERREZ a XVI. századi viruló salamancai 
könyvnyomdászatot és könyvkereskedelmet nagy tanulmányban ismer
teti. HERBERT KOCH és KARL PREISENDANZ figyelemreméltó nyomdá
szattörténeti írásairól is meg kell emlékeznünk. 

Magyar szempontból figyelemreméltó CONSTANTIN J. KARADJA 
tanulmánya. Az erdélyi szászok régi könyvtárairól ír. Keletkezésüket 
ismerteti, fejlődésüket vázolja s főképen ősnyomtatvány-állományukat 
vizsgálja. Jelentőségüknek megfelelően méltatja a magyar gyűjteménye
ket is. A szász nyomda- és könyvtárügy fejtegetése során rendkívül 
elismerőleg emlékezik meg azoknak a román szellemi életre gyakorolt 
hatásáról; a magyarságtól nyert gazdag indítékra azonban nem utal. 

Az első neudammi nyomdász: CRISTOPH RUNGE életéről és mun
kásságáról ERNST CROUS, a XVII . és XVIII . századi livornói nyom
dászatról meg ALFREDO SERVOLINI értesít. 

A modern könyvművészeti részből ismét kiemelkedik T Ó T H ERVIN-
nek a ma grafikájában megnyilatkozó szellemi és technikai törekvé
sekről szóló tömör jellemzése. A szín és a vonal évszázados harcában 
végül is az anyagszerűség elve kerekedik felül. BRUNO DA OSIMO mély és 
meleg díszítményű fametszeteit PIERO TREVISANI méltatja; a cseh 
exlibrisről pedig METHOD KALÁB ír. A tanulmányok változatos sora 
e kötetben is ERNST V. FRISCH kötéstörténeti beszámolójával (immár a 
negyedik salzburgi RICHENBACH-ról !) végződik. 

Befejezésül méltatnunk kell a kiválóan szerkesztett évkönyv 
anyagát, pompás kiállítását, mindenekelőtt azonban remek képanya
gát. A Társaság vízjegyével ellátott nemes papirosa külön az évkönyv 
részére készült. Marathon-írású betűinek majusculái finom ritmusúak; 
minusculái azonban egyhangúak és összeolvadnak. Mind a térbeosztás, 
mind az ábrák elhelyezése valóban mintaszerű. Külön emlékezünk 
meg a nagyszerű papíron jól érvényesülő szebbnél-szebb fametszetekről. 

VARGA SÁNDOR FRIGYES. 

H e r m a n n Egyed — Eberhard t Béla: A veszprémi egyházmegye 
papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. szazad elején. 
Veszprém, 1942. A Veszprémi Egyházmegye Múltjából, 8. köt. 373 (3) 1. 

A magyar könyvtártörténeti irodalom gazdag és változatos anya
gában is újszerű kísérlettel állunk szemben, amikor e kötetet forgatjuk. 
E sorok írója régen tervbevette könyvtártörténeti irodalmunknak, 
ennek a hallatlanul érdekes feldolgozás-sornak, címjegyzékét lehető 
teljességében kiadni. Sajnos, másirányú elfoglaltságom szándékom meg
valósításában mindeddig megakadályozott. Szeretném azonban re-
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mélni, hogy soraim nyomán másokban is szükségletté válik ez a törek
vés és szerencsésebb helyzetben lévén, megajándékozzák vele azokat, 
akikben él a magyar könyv és könyvtárak története iránti érdeklődés. 
S ebben a címjegyzékben nem is az lesz a fontos, hogy mely könyv
tárak történetét írták meg, hanem, hogy milyen értékűek azok a fel
dolgozások s ami még ennél is fontosabb, megállapíthatóvá válik, 
hogy mely könyvtárak sorsáról nem bírunk még tudomással. Ez az
után újabb ösztönzésül szolgálhat majd a nagyfontosságú kutatások 
folytatására.1 

Még a szakember előtt is tanácsos hangsúlyoznunk éppen a fel
dolgozások értékelésére, de a közelebbi kutatások kívánatos szempont
jaira való tekintettel is, hogy az a jó könyvtártörténeti munka, amely 
a könyvek statisztikai állagának megállapítása, lehető pontos cím
meghatározások és címleírások után a könyvtár és olvasójának, illető
leg olvasóinak viszonyát is feltárja. Erre a viszonyra a könyvekben 
található bejegyzéseken kívül rávilágíthat egy-egy szerző több munká
jának megléte, esetleg egy-egy szaktudományra vonatkozó munkák 
céltudatos gyűjtésének észrevételezése stb., stb. Messzevezetne, ha ez
úttal az ily természetű kutatások módszertanáról akarnánk értekezni; 
de célunktól is eltérítene. 

Célunk ugyanis egy a magyar könyvtártörténeti irodalomban 
eleddig egyedülálló mű bemutatása. Egy mind időben, mind térben 
meglehetősen szűk határok közé szorított egységben: a veszprémi egy
házmegye paróchiáin a XVIII . és XIX. század fordulóján feltalálható 
könyvekről kapunk összeállítást. S hogy mégis mily óriási feladat elé 
állította a szerzőket ez az anyag, arról fogalmat alkothatunk magunk
nak, ha meggondoljuk, hogy a három megyére (Veszprém, Zala, So
mogy) kiterjedő egyházmegye 210 plébániája közül 167-éről ránk
maradt feljegyzés szerint az összeírás idején 14.698 mű volt egyházi 
kézen (7167 mű a plébániák, 7531 pedig a plébánosok birtokában!). 
Szerzőket tekintve, ez a szám természetesen csökken, ám növekszik, 
ha a köteteket számoljuk . . . 

A feljegyzés alapjául az 1815—17-ben KURBÉLY GYÖRGY megyés
püspök által végrehajtott egyházlátogatás jegyzőkönyvei szolgáltak. 
Elgondolhatjuk, hogy az ezekben ötletszerűen „megörökített" címek
hői sokszor milyen fáradságos munkával kellett kinyomozni, hogy 
voltaképen mi is a könyv eredeti címe! EBERHARDT BÉLA, aki a cím
meghatározás és összeállítás igen nagy türelmet és szakértő leleményes
séget követelő munkáját vállalta, közel száz bibliográfiát sorol fel 
azonosítási stb. segédeszközül! 

1 Addig is — bár csupán az 1930.-Í helyzetnek megfelelőleg — a Ma
gyar Minerva VI. kötete áll rendelkezésünkre. (Bp. 1932.) 

Magyar Könyvszemle 1943. IV. füzet. 3° 
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Nem csekély feladat volt tehát ennek az annyi helyről s oly 
különbözőképen feljegyzett anyagnak a feldolgozása. Ez menti azután 
azokat az egyébként sajnálatos hibákat, amelyek az ily terjedelmes 
műben elkerülhetetlenek. (Pl. az ismeretlen szerzőjű műveket éppúgy 
ki kellett volna emelni, mint az ismerteket; vagy pl. BOURDALOUE 
(Ludovicus cső Luigi) Sermoni per le domeniche . . . c. művének 1783-i. 
velencei kiadása az „Egyházi szónoklat"-ok között szerepel, míg az 
1784-i az „Olasz könyvek" csoportjában! Ugyanez áll S ELV AGGIG-
munkájára vonatkozólag. (V. ö. 191. és 338. 1.) 

A minden tekintetben tiszteletreméltó anyag mennyiségi és minő
ségi természetéről HERMANN EGYED példaadó mértéktartással rajzolt, 
széles látókörre valló képet. A zömében XVIII . század második felé
ből származó könyvek módszeres ismertetése kapcsán éles pillantással 
nyomozza az egyházmegye papságának műveltségét és érdeklődési 
irányait. így derül ki egy-egy mű közkedveltségének oka és mértéke. 
Minket természetszerűleg a magyar könyv elterjedtsége érdekel leg
inkább. A szoros értelemben vett egyházi jellegű irodalomban (ezt 13 
szakba sorolva kapjuk) és a többi tízben (pl. nyelvészet, földrajz,, 
mennyiségtan, orvostudomány stb.) is szép számmal akadunk magyar
nyelvű vagy magyar szerzőtől származó munkára (pl. PÁZMÁNY!). De 
e mellett az Irodalom-szak Magyar csoportja sem szégyenkezhet. Kü
lönösen FALUDI, DUGONICS, PÉCZELI (YOUNG fordítása!), GYÖNGYÖSI 
és a Magyar Minerva gyakoriak. 

Egészében tehát a kép, amit a századforduló papságának könyv
kultúrájáról alkothatunk magunknak, több mint megnyugtató. Ez a 
teljességre számot nem tartó 167 könyvjegyzék a magyar műveltek egy 
rétegének minden időkben tanúsított sokirányú és élénk érdeklődésé
nek értékes bizonysága marad, s egyszersmind további vizsgálódások
nak és következtetéseknek enged tág teret. Említsük még meg, hogy 
a kötet közli a veszprémi szeminárium 1785-ből, a káptalan 1812-ből 
és KURBÉLY 1821-ből származó katalógusát, hogy ezzel is lehető tel
jessé tegye a veszprémi papság XIX. századelejei könyvkultúrájának 
körvonalait. Mindezért nem lehetünk elég hálásak a szerzőknek és a 
sorozat áldozatkész és kitűnő szerkesztőjének, PFEIFFER JÁNOS püspöki 
levéltárosnak. SELMECZI KRISTÓF. 

Sárkány József: Cegléd az irodalomban. A ceglédi Kossuth-
Gimnázium Győrffy István nép- és tájkutató szakosztályának gyűj
téséből. Kiadta a Kossuth-Gimnázium önképzőköre. [Cegléd, 1943]-
8° 32 1. + 2 1. kép. 

Mint címe is mutatja, azokat az irodalmi és tudományos adato
kat tartalmazza, amelyek Cegléddel foglalkoznak, vagy vele bármi
képen kapcsolatosak. Idéz verseket, elbeszéléseket, leírásokat és tudó-
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mányos értekezéseket, amelyek a városról, nevéről, történetéről, kul
túrájáról, határáról, vagy újságirodalmáról stb. szólanak s felsorolja 
azokat az írókat, tudósokat, akik itt születtek vagy működtek. SÁR
KÁNY JÓZSEF gazdag anyagot gyűjtött össze s dolgozott föl rendszere
sen e helytörténeti szempontból igen becses füzetében. Nagy haszonnal 
forgathatják mindazok, akik Cegléd művelődésének, fejlődésének tör
ténete iránt érdeklődnek. 

„Az első hírlap" című fejezetből megtudjuk, hogy Cegléden az 
első újság 1878-ban jelent meg és ötven év múlva már hétre emelke
dett a helyi újságok száma, míg 1943-ban csak két lapja van. Közli 
a szerkesztők, újságírók, munkatársak névsorát, külön-külön meg
mondva, hogy ki milyen rovatba dolgozott. Nincs mit csodálkozni azon, 
ha a lelkes szerzőt túlfűti a lokál-patriotizmus (a nélkül e kis helyi 
lexikon meg sem születhetett volna) és például azt írja: „Ceglédet, 
mint jelentős könyvtermelő helyet tartja nyilván az irodalmi köztudat." 
A ceglédi nyomdákról azt állapítja meg, hogy „lépést tartanak a kor
ral s a pesti nagy üzemekkel állanak egy színvonalon, GARAB JÓZSEF 
könyvnyomdájában jelennek meg az Orvosi Könyvkiadó Vállalat illet
mény-kötetei. — SÁRIK GYULA és GÉZA műintézete a Helikon kiadója. 
Naptárgyára országos hírű." 

Ezek s ehhez hasonló értékelések azt igazolják, hogy Cegléd iro
dalmi helyének és kapcsolatainak megírására lelkesebb, de egyúttal rá
termettebb szakembert keresve sem lehetett volna találni SÁRKÁNY 
JózsEFnél, aki kiváló történelem-szakos tanár, s e művének mennél tel
jesebbé tétele érdekében éveken át fáradhatatlanul kutatott a fővárosi 
nagy könyvtárakban is és adatait tudományos rendszerezéssel, rövid,, 
néhányszavas megjegyzések kíséretében áttekinthetően dolgozta fel. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Andorkó Ká lmán : Névjegyzék és tárgymutató a K. M. Ter
mészettudományi Társulat folyóirataihoz 1841—1941-ig. Készítette —. 
Budapest, 1943. Term.-tud. Társulat kiadványa, 618 1. 

A Természettudományi Társulat több hasonló kiadvány után 
most legutóbb megjelent Név- és tárgymutató kötete az elmúlt száz 
év alatt megjelent öt folyóiratának egész anyagát felöleli. Ezek a folyó
iratok a következők: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat 
Évkönyvei (1841—1859), A Királyi Magyar Természettudományi Tár
sulat Évkönyve (1917—1942), A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat Közlönye (1860—1867), Népszerű Természettudományi Elő
adások Gyűjteménye (1877—1887), Természettudományi Közlöny 
1869—1941-ig, 1888 óta Pótfüzetekkel). 

ANDORKÓ munkája két részre oszlik: első felében a szerzők betű
rendjében közli a megjelent cikkeket, második felében pedig tárgy» 

3 0 * 
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vezérszavak szerint csoportosítva ugyancsak betűrendben. A cikkek
hez mellékelt képekre külön utalás van. 

Értékes és hiánytpótló munkát végzett a szerző azzal, hogy hozzá
férhetővé és könnyen kezelhetővé tette azt a rendkívül gazdag anya
got, amelyet a tudományos kutató és a természettudományi kérdések 
iránt érdeklődő nagyközönség számára a társulat kiadványai jelente
nek. Sőt, tudománytörténeti szempontból sem közömbös, hogy száz 
évre visszamenőleg ez a tárgymutató lehetővé teszi az egyes kérdések 
és megoldásaik összehasonlító vizsgálatát. Külön ki kell itt emelnünk, 
hogy a könyvtári référence szolgálat számára megbecsülhetetlen szol
gálatot tesznek a hasonló folyóirat-repertóriumok, mert részint pótol
ják, részint kiegészítik a szakkatalógusokat, és segítségükkel a kutató 
közönség vagy a felvilágosítást adó tisztviselő könnyen feleletet talál 
a felvetődő kérdésre. CSAPODI CSABÁNÉ. 

Kozocsa S á n d o r : Magyar könyvészet 1911—1920. BARCZA 
IMRE címanyagának felhasználásával összeállította az Országos Szé
chényi-Könyvtár bibliográfiai osztálya. Sajtó alá rend. — Az 1911— 
1920. években, megjelent magyarországi könyvek, különlenyomatok 
zeneművek és térképek betűrendes jegyzéke. I. köt. A—K. II . köt. 
L—Z. Bpest, 1939—42- A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
Orsz. Egyesülete. A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda nyomása. 8°. 2 köt. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium támogatásával 
végre megjelentek az 1911—1920. évkor magyar könyvészetének vas
kos kötetei. Elkészültét nagy várakozás előzte meg, mert mind tudo
mányosságunk, mind könyvkereskedelmünk szerfölött nélkülözte ezt 
a bibliográfiát. Létrejöttéhez az első indítékot a könyvkereskedelem
től kapta. Ugyanis ez évkor könyvészetének kiadását annakidején a 
M. Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orsz. Egyesülete határozta el; 
kidolgozásával néhai BARCZA ÏMRÉt, a budapesti Keresk. és Iparkamara 
volt könyvtárosát bízta meg. Azonban a sok tekintetben hézagos, be
osztásában pedig következetlen összeállítás nem került kiadásra. Szerr 
zőjétől a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium megszerezte; 
felülvizsgálásával, kiegészítésével és sajtó alá rendezésével az Orsz. 
Széchényi-Könyvtárt bízta meg. A kötelespéldányok címleírásával való 
összehasonlítás, a kiegészítés, valamint a hiányzó adatok pótlási mun
kálatait 1934-től 1937-ig KEMÉNY GYÖRGY vezetésével a Könyvtár 
bibliográfiai osztálya; az anyag végleges rendszerezését s a sajtó alá 
bocsátás nagy munkáját pedig KOZOCSA SÁNDOR végezte el. 

E munkálatok gazdag eredményéről most az előttünk fekvő, két
hasábos szedésű kötetek tanúskodnak. Nemcsak azért fogadjuk öröm
mel és őszinte elismeréssel, mert nemzeti könyvészetünk komoly érték
kel való gyarapodását jelenti, hanem mivel ez a munka a könyvésze-
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tünkben tátongó időbeli szakadék legmélyebb szakaszát töltötte be. 
Megjelenésével jelentősen csökkent a könyvészetileg feldolgozatlan év-
kör terjedelme. Immár csak az 1921-től 1935-ig terjedő másfél évtized 
vár áthidalásra; ami egyúttal az Orsz. Széchényi-Könyvtár éves köny-
vészeteihez való szerves kapcsolat létrejöttét, és a folyamatosságot 
jelenti. 

Éppen ezen körülményeknél s a leküzdött nagy nehézségeknél 
fogva ezt a munkát kimagasló jelentőség illeti meg könyvészeti törek
véseink történetében. Évkörileg a PETRiK-féle ciklusbibliográfiák foly
tatásaként jelenik meg, ámde valójában lényegesen különbözik előző 
könyvészeteinktől. Meglepően gazdag anyagú, kiválóan szerkesztett, 
nagyvonalú és alapos munka, amely a maga mivoltában modern köny
vészeti munkálataink kezdeményezését jelenti. 

Ám lássuk most közelebbről; mégpedig először anyaga és teljes
sége, azután adatközlő és rendszerező elvei szempontjából. 

Ez a bibliográfia már azért is felfokozott figyelmünkre, sőt külö
nös érdeklődésünkre tarthat számot, mert újabbkori történetünk sors
döntő és legválságosabb évtizedének irodalmát öleli fel. Éppen ezért 
anyaga egyúttal tíz súlyos esztendő szellemi életének beszédes kereszt
metszete is. Ez az anyag nem egyszerű; lépten-nyomon érezzük a 
háború, az összeomlás, a forradalom élesen belénk vágó caesuráit. 
Négy, egymástól elkülönülő s végső fokon elegyíthetetlen korszakot 
fog a maga időhatáraival össze ez a tíz esztendő. Nagy-Magyarország 
utolsó békeéveit, a világháború korát, a forradalmi megrázkódtatások 
idejét, végül pedig nemzeti életünk újrakezdésének időszakát. Mind
ezeknek a korszakoknak egymástól oly élesen elütő szelleme és saját
nemű irodalma van, hogy nézetünk szerint felvethető a kérdés: váj
jon az évkor egységének feláldozásával nem kellett volna-e inkább 
a szellemtörténeti kívánalmakat honorálni, külön csoportosítva az 
egyes korok irodalmát? 

A mű legnagyobb érdeme teljességre törekvésében gyökerezik. 
Egyrészt Magyarország teljes szellemi életét tükrözi, másrészt meg a 
bibliográfiai nyilvántartásra joggal számottartó nyomtatványokat 
lehetőleg felöleli. 

Régi könyvészeteink legfőbb fogyatékossága éppen a magyar
országi nemzetiségek irodalmának tudatos mellőzésében áll. örvende
tes, hogy könyvészetünkben a német, tót, horvát, szerb, román, rutén, 
vend és olasz nyelven megjelent kiadványok mind szerepelnek. A 
nemzetiségi nyelven megjelent irodalom a mintegy 50.000 címszóból 
álló anyag közel 30 százalékára rúg. A felsorolás megközelítő teljes
ségének megállapítása ma szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. 
Azonban megjegyezzük, hogy az anyaggyűjtés csak igen kis részben 
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ölelte fel a hébernyelvű kiadványokat. A főképen héber szövegek elő
állítására berendezett nyomdák termékeinek 'oroszlánrésze nem fordul 
elő a bibliográfiában. 

Kár, hogy az adatgyűjtés nem terjeszkedett ki a magyar szerzők 
külföldön magyar vagy idegen nyelven megjelent, vagy fordított mű
veire. Ezek a munkák ugyanis szellemi életünk egyik legkifejezőbb 
vonását alkotják; nélkülük nem teljes a kor irodalmának képe. Az 
idevágó alapvető munkálatok elhanyagolása mindenképen terhes örök
séget jelent a jövő bibliográfusai számára. 

Lássuk most, a nyomtatványfajták közül miket ölel fel ez a ki
advány? Anyaga a címlapon közölt meghatározásnál jóval szélesebb
körű, mert a szoros értelemben vett könyveken, a különlenyomatokon, 
zeneműveken és térképeken kívül a különféle hatóságok, intézmények, 
egyesületek és társulatok kiadványait, valamint a kisebb röpiratokat is 
gonddal felsorolja. Bibliográfiai szempontból kifogásolható a zenemü
veknek és térképeknek a sajátképi könyvanyaggal való összeolvasz
tása. Ugyanis mindkét nyomtatványcsoportnak megvan a maga sajá
tosan autark természete. Maradjunk csak a térképeknél. A szinte át
tekinthetetlenül gazdag könyvanyag rengetegében a viszonylag kis
számú, önálló megjelenésű térkép valósággal eltűnik. Minden szempont 
külön csoportba foglalásukat kívánta volna meg. Megjegyezzük, hogy 
a csak önálló megjelenésű térképek felsorolása térképbibliográfiai szem
pontból elégtelen s korántsem adja kartográfiánk átmetszetét. Külö
nös jelentőség illetné meg éppen a világháborús anyagot leltározó 
térképbibliográfiát, amelynek a tudományos munkák térképmellékleteit 
is fel kellene dolgoznia. 

Kétségtelen, hogy e könyvészetben nagyfokú teljességre és egy
ségre valló törekvés valósult meg. Amennyiben hiányai, hézagai vol
nának, — ez mindenekelőtt a megrázkódtatásokkal teli időszak meg
bízhatatlan kötelespéldányszolgáltatásának a következménye. 

Az anyag imponálóan gazdag és sokrétű. Éppen e miatt egyetlen, 
nagy egységbe összefoglaltan szinte áttekinthetetlennek mutatkozik. 
Alapanyagának egységét megőrizve, nem lett volna-e tanácsos a nem
zetiségek nyelvén megjelent nyomtatványokat nyelvek szerint csopor
tosítva, végül pedig a hangjegyek és a térképek könyvészetet külön-
külön összeállítani? Ez olyan alapvető tájékozódást biztosított volna 
az így levegősebbé és áttekinthetőbbé tett könyvészetben, amit ezután 
alapos név- és tárgymutatóval sem lehet már elérni. 

A címanyag a szerzők neve, névtelen munkáknál pedig általában 
a cím első szava szerint került betűrendbe. Ámde az anonym munkák 
rendszerezésénél ez az elv nem érvényesült következetesen. Egyes ese
tekben földrajzi, más esetekben pedig a lényeget inkább kifejező, ki-
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ïagadott fogalmi rendszó alapján történt beosztásuk. Nem lett volna-e 
célszerűbb s nem tette volna-e az anyagot áttekinthetőbbé, ha pl. az 
ú. n. testületi kiadványok a lényegüket kifejező „rendelet", „szabály
rendelet", „évkönyv", „jelentés" stb. rendszók alatt nyertek volna 
rendszerezést? 

Az önálló részcím nélkül megjelenő többnyire sorozatos termé
szetű nyomtatványok címleírásával kapcsolatban teszünk még egy-két 
megjegyzést. Ugyanis nem helyeselhető az ilyen kiadványok címének 
rendkívül nagyfokú lerövidítése, sőt egy egész csoport címének össze
vonása. A bibliográfiai egység végső fokon mégis csak az egyedi feiin-
állású nyomtatvány; s ezért az összes rávonatkozó lényeges adatok 
közlését ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint az ú. n. önálló nyom
tatványoknál. 

Egyébként e könyvészetből láthatni csak, mennyire elburjánzottak 
újabban a sorozatok. Jóformán minden harmadik vagy negyedik mun
kánál a sorozatra való utalásba ütközünk. Könyvészetünk a soroza
tos munkákat a sorozaton belül írja le tüzetesen; az egyes részcímek 
csupán utalnak a sorozatra. Használatát jelentősen megkönnyítette 
volna, ha ezek a munkák általában a szerző vagy rendszó szerinti 
természetes helyükön lennének az impresszum adataival ellátva. 

Végül a könyvészet rövidítéseiről emlékezünk meg. Csak helye
selhetjük, hogy ahol lehetséges: világos és érthető rövidítésekkel él. 
Azonban aggályos a folytatólagosan, mintegy továbbutaló rövidítések 
alkalmazása, sőt halmozása. Ugyanígy kifogásolnunk kell a rövidíté
sek terén tapasztalható következetlenséget és ingadozást. Nagyon inga
tag talaj ez, mert soknyelvű anyagot ölel fel a bibliográfia. Nem lett 
volna szabad a címleírásnál használt rövidítések jegyzékének sem a 
kötetekből kimaradnia. 

Kétséges esetekben kívánatos lett volna az egyes nyomtatványo
kat előállító cégek neve után a „ny." rövidítést kiírni. Ugyanis így 
sok esetben nem tudjuk, vájjon a közölt, rövid név a nyomtató vagy 
kiadó céget, vagy csupán a kiadásért felelős személyt jelenti-e? Annál 
is inkább nehézségeket okoz ez, mert az évkor nyomdáinak és kiadó
vállalatainak névsora sem áll a könyvészet használóinak rendelkezésére. 

Az új magyar könyvészetet nagy erényei és értékei alapján el
ismeréssel kell fogadnunk. Gazdag anyaga sokoldalú gyűjtés ered
ménye; rendszerezése és sajtó alá rendezése gondos munkáról tanús
kodik. Nemzeti művelődésünk ügye iránt érzett szeretettel készült s 
kétségtelenül jelentősen gazdagítja azt. Rendeltetését: a tudományos 
kutatás szolgálatát azonban csak alapos név- és tárgymutatók segítsé
gével töltheti be maradéktalanul. VARGA SÁNDOR FRIGYES. 
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Ambrovi t s , Hans : Bibliographie der Zeitungen und Zeitschrif
ten Pressburgs. Südost-Forschungen. 1942. 3—4. sz. 607—645. 1. 

A Südost-Forschungen 1942. évfolyamában AMBROVITS JÁNOS 
nagy lelkiismeretességgel összeállította Pozsony napjainkig megjelent 
újságainak és folyóiratainak bibliográfiáját. 

Anyagát a Magyar Könyvszende, a Magyar Könyvészet, a po
zsonyi városi gyűjtemények és magánosoknál végzett kutatásai szolgál
tatták. Annak ellenére, hogy AMBROVITS a teljességet igen megközelíti, 
adatait szaporíthatta volna KERESZTY, RÉZ HENRIK és SZENNYEI biblio
gráfiai összeállításainak idevágó kicédulázásával is. 

így is igen nagy anyagot gyűjtött össze, mely világos és jól át
tekinthető képet nyújt Pozsonynak az első világháború előtt és után 
megjelent periodikáiról. 

Megtudjuk, hogy Pozsonynak 1914-ig 166 periodikus kiadványa 
volt — újságok és folyóiratok —, j6 német, 62 magyar, 12 szlovák, 
13 kétnyelvű és 3 többnyelvű. 

E kiadványok nagyobb része a világháború idején megszűnt. A há
borút és az összeomlást csupán a Grenzbote, a Pressburger Tagblatt, a 
Pressburger Zeitung és a Híradó élte túl. 1918 után ezeknek nagy 
részét is megszüntették s ma csupán a Grenzbote él. Viszont 1918 óta 
Pozsonyban számos új hírlap és folyóirat látott napvilágot. 

AMBROVITS bibliográfiáját még külön ki kell emelnünk igen át
tekinthető, következetes módszeréért is; az adatok feldolgozásának 
pontosságát a többféle csoportosítás is alátámasztja: az alfabetikus cso
portosítás mellett, elvégzi a szakok-, időrend (1918 előtti és utáni perio
dikák) szerint való csoportosítást, felsorolja alfabetikus sorrendben a 
pozsonyi lapok szerkesztőit, pontos statisztikát nyújt a periodikákróL 

AMBROVITS kis bibliográfiáját tudományos és laikus kutató egy
forma haszonnal értékesítheti. SZEMZŐ PIROSKA, 
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Gondolatok egy nyitott sír fölött. TÖRÖK PÁL egyetemi ma
gántanár, történetíró, nemzeti múzeumi címzetes főkönyvtárnok, a 
Protestáns Irodalmi Társaság és a Magyar Könyvtárosok és Levéltáro
sok Egyesületének választmányi tagja, a Magyar Könyvszemle szer
kesztő- és kiadóbizottságában hat éven át a M. Tud. Akadémia könyv
tárának képviselője, rendkívül sokoldalú tudományos és közéleti mű
ködésből ismert férfiú, meghalt. Ravatala előtt négy búcsúztató gyász
beszéd hangzott el, a hirtelenül kerekedett első ezidei hóviharban haja
don fővel a nyitott sírhoz kísérte Magyarország volt miniszterelnöke, 
az egyetem bölcsészeti karának dékánja és prodékánja, igen sok egye
temi tanár, a magyar tudományos világ legkiválóbb képvi.elői, a Nem
zeti Múzeum és a Tud. Akadémia tisztikara, rengeteg tisztelője, tanít
ványa és végül az akadémiai könyvtár altisztjei, kiknek ügyeiben min
dig atyai módon járt el, hogy előléptetést vagy valamilyen kedvezményt 
harcoljon ki számukra. Nagy temetést kapott s halálakor derült ki,. 
mennyire közbecsülésben állt, mily őszintén szerették, mily derék, jó
szívű és kiváló embernek ismerték. 

A gyászoló közönség soraiból pedig minduntalan az a kérdés hang
zott fel, miként lehet az, hogy TÖRÖK PÁL, aki most februárban töl
tötte volna be 59. évét, a VII. fizetési osztályban halt meg? Itt valami-
hibának kell lenni a rendszerben. Az egyik szónok gyászbeszédében 
SZILÁGYI SÁNDORIIOZ és SALAMON FERENchez hasonlította, a másik a 
magyar könyvtáros társadalom egyik reprezentatív-man-jét látta 
benne, a többi is mind hangoztatta, hogy kiváló ember volt. ötven
kilenc éves volt és a VII. fizetési osztályban. Aggódva lapozzuk fel 
tudományos tisztviselőink rangsorát, ötvenhármán vannak a VII-ben, 
köztük kb. tíz hatvanéves, legnagyobb részük ötvenes, igen kevés negy
venes. Vájjon hány ötvenéves miniszteri titkár van? A rendszerben 
van-e a hiba, vagy tudományos tisztviselőinkben? Ha a rendszer a hi
bás, ki fog a jövőben könyvtári gyakornoknak jelentkezni, ha pedig 
a személyekben, miféle színvonalra fognak jutni intézeteink, ha tudo
mányos tisztviselőink más közintézmények tisztviselőihez képest 
ennyire súlytalanok? 

S z l á v könyvek gyűjtésével hazánkban inkább csak szláv nemzetiségi 
vidéken találkozunk. Ennek oka egyfelől az, hogy a szláv könyvek nyelve és 
betűi (a cyrill és a glagolica) a magyar gyűjtők előtt ismeretlenek, másfelől 
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az, hogy a szláv ritkaságokról általában keveset tud az a magyar könyv
gyűjtő, aki nem foglalkozik hivatásszerűen a szláv népek irodalmával. Pedig 
az antikvárpiacon elő-előkerül egy-egy latin- vagy cyrillbetűs szláv nyomtat
vány, amely utóbbinak nemcsak az évszámát, de gyakran még a címét sem 
tudja kibetűzni a gyűjtő vagy antikvárius. A régi latin- vagy germánbetűs 
nyugati szlávnyelvű nyomtatványok, melyek a hazai nyomdákban is nagy 
számban készültek, gyakoribbak a könyvpiacon, mint a cyrillbetűs nyomtat
ványok, amelyeknek előállításával — görög keleti vallású nemzetiségeink 
számára — nálunk főként az Egyetemi Nyomda foglalkozott (XIX. század) 
Cyrill-betűkkel nyomtatták a régi románnyelvű könyveket is (pl. Palia 5= 
Ószövetség, Szászváros, 1582). A latin betű a nyugati, a cyrill a keleti kul
túra hordozója. A két kultúra más-más stílusformákat alakított ki s a különb
ség a könyvek díszeiben, illusztrációiban és kötésein is első pillantásra fel
tűnő. A nyugati kultúra határa kelet felé ott volt, ahol megszűnt a latin 
betű és ízlés, — tehát Erdély keleti határán, s innen keletre kezdődött a 
keleti kultúra. Kelet ízlése a byzánci és athoshegyi (Panzelinosz) művészet
ben, Nyugaté a rómaiban gyökerezik. A két kultúrterület régi könyvművé
szete éppúgy szemlélteti a Kelet és Nyugat közötti ellentéteket, mint iro
dalmi emlékeik szelleme. TR. Z. 

Tanárok f i g y e l m é b e . A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi 
Könyvtára a következő levelet kapta: 

„Tekintetes Igazgatóság! A diákkaptár országos papírgyűjtésével kap
csolatban, mint tudomásomra jutott, muzeális értékek is kerültek a papír
gyűjtő állomásokra. így az egyik pécskörnyéki gyüjtőállomáson egész véletle
nül rábukkantak Forgách Ferenc históriájára, a XV. századból való fabetűk-
kel nyomott munka. [?] Ugyanitt találtak a XVI. századból festett ini
ciálás misekönyvet, eredeti Káldi-bibliát stb. Ajánlatos lenne a központi 
gyűjtőhelyen szakellenőrzés alá venni a beérkezett anyagot, mert valószínű, 
hogy sok muzeális érték volna megmenthető ilymódon. Kiváló tisztelettel: 
1943. szeptember 28. Darvas Sándor." 

E figyelmeztetést az Orsz. Széchényi Könyvtár köszönettel fogadja, 
de minthogy nincs módjában a diákkaptárak gyűjtését ellenőrizni, felkéri a 
tanintézetek filológus és történet szakos tanárait, hogy a gyűjtött anyagot 
nézzék át s amennyiben régi kéziratok, ritka könyvek, naptárak, ponyvák 
vagy egyleveles nyomtatványok kerülnének elő, a könyvek címét, a kézira
tok rövid tartalmát s a diákkaptár gyűjtési telepének pontos címét közöl
jék vagy a könyvtár igazgatóságával, vagy a „Magyar Könyvszemle" szer
kesztőségével. A padlások lomtalanítása alkalmával sok, régóta leszögezett 
ládát kellett felbontani és a hozzá nem értők az őket nem érdeklő régi írá
sokat és nyomtatványokat, melyek nyelvészeti, irodalmi vagy történelmi szem
pontból becsesek lehetnek, felajánlhatták a diákkaptárak számára. A Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának s a „Magyar Könyv-
szemlé"-nek a címe Budapest, VIII. , Múzeum-körút 14—16. 



INHALTSANGABE — RÉSUMÉ. 

P e t e r Mijatev: Die bulgarische Bibliographie von 1890 bis auf heute. 
Die bulgarische Bibliographie entwickelte sich erst nach der Befreiung Bul
gariens, da bisdahin eine günstige Gelegenheit immer fehlte. Die Buch-
druckerkunst drang erst spät und auch dann nur heimlich in die von Bulgaren 
bewohnten Gebiete ein. Auf den ersten Maschinen wurden Ikone und erst 
später Bücher gedruckt. Als sich dann die Buchdruckerei entwickelte, hat 
man jene Bücher und Zeitschriften, die bisdahin in Bulgarien erschie
nen bibliografisch zusammengestellt. Am produktivsten war das Jahr
zehnt zwischen 1890—1900. Es erschienen nacheinander bibliografische 
Arbeiten über Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, von den verschiedensten 
^Wissenschaftlern. All diese "Werke aber, waren die Frucht privater Initiativen, 
es fehlte ihnen die Planmässigkeit; trotzdem gelten sie doch als die Gründer 
der bulgarischen Bibliographie. Eine vollkommene Bibliographie war es 
nicht, diese konnte man erst durch sistematische Arbeit erreichen. Diese Auf
gabe fiel der, im Jahre 1879 gegründeten sophioter National-Bibliothek zu. 
Diese neugegründete Bibliothek begann sofort ihre Tätigkeit gleich nach der 
Befreiung, und machte den Anfang einer, höheren Erfordernissen entspre
chenden bulgarischen Bibliographie. Durch das im Jahre 1897 erschienene Ge
setz, laut welchem man von allen in Bulgarien erschienenen Drucksachen 
eine bestimmte Zahl an die National-Bibliothek abgeben musste, erhöhte sich 
rasch der Bücherschatz der Bibliothek. Damals wurde auch ein bibliogra
phisches Bulletin gegründet, mit dem dann der Grund zu einer systematischen 
Arbeit gelegt wurde. Dieses Bulletin sollte ursprünglich jede drei Monate 
erscheinen, um Aufschluss über die an der sophioter und plovdiver National 
Bibliothek abgegebenen Bücher und Zeitschriften geben. Doch verschiedene 
Ursachen verhinderten sein Erscheinen. Welche diese Ursachen waren erfahren 
wir aus den Vorworten der einzelnen Ausgaben. Später wurden auch einige 
Neuerungen im Bulletin eingeführt. Die -vielen, von Bulgarien geführten 
Kriege verhinderten ebenfalls das regelrechte und pünktliche Erscheinen. Es 
traten Lücken auf, die erst später durch andauernder Arbeit ausgefüllt werden 
konnten. Im Jahre 1929 führte die Leitung der Bibliothek abermals eine 
Neuerung ein, nähmlich die Bücher wurden in dem Bulletin systematisch 
angeführt, indem sie in 16 Abteilungen eingeteilt wurden. Im Anfang erschien 
das Bulletin gemeinsam für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, später aber 
wurden sie voneinander getrennt. Auch die Ausgaben für die Zeit
schriften erschienen mit grossen Verspätungen. Die Ursache war, dass das 
Material angehäuft, unpünktlich und lückenhaft war. In der Ausgabe der Zeit
schriften hielt sich die Leitung der Bibliothek nicht streng an die chronolo
gische Zeitfolge der Zeitschriften, und Zeitungen. Am Schluss sind die Zeit-
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Schriften in ABC-Reihe angeführt. Im vorliegenden Aufsatz wird auch 
die innere Einteilung des Bibliographischen Bulletins erörtert. Im Jahre 1929 
erhielt das Bulletin einen neuen Namen, den schon vorher auch der berühmte 
bulgarische Gelehrte Jretschek vorschlagte. Im allgemeinen ist dieses Bulletin 
dem alten gleich, nur in den Einzelheiten finden wir Unterschiede. Später 
wurde die Bibliographie der Zeitschriften und Zeitungen in drei Gruppen 
eingeteilt, das ist eine im Jahre 1931 eingeführe Neuerung. Wie wir nun 
ersehen haben wurde in Bulgarien schon seit Langem ein großes Gewicht auf 
die bibliographische Wissenschaft gelegt. Die Leitung der Bibliothek war 
immer von dem Wunsch beseelt, das Beste zu bieten, sie strebte die Lücken 
auszufüllen, das Bulletin zu vergrössern und in allen Hinsichten eine Besserung 
zu fördern. Es ist ihr auch gelungen alles was in Bulgarien und im Ausland • 

in bulgarischer Sprache gedruckt wurde sorglich einzusammeln und biblio-
grapisch zu registrieren. 

I lona B e r k o v i t s : Les manuscrits enluminés de nos cloîtres au XIV? 
siècle. Au cours de la première moitié du X I V e siècle les enluminures de 
nos cloîtres, conformément aux traditions de l'époque des Árpáds, sont 
d'un caractère nettement français. L'Université de Paris, tout comme à l'épo
que des Árpáds, sous le règne de Charles I d'Anjou (1303—1342) attire 
encore les Hongrois. Les relations franco-hongroises s'approfondissent à la 
fois et par le séjour parisien des étudiants hongrois et par les rapports 
avec la Cour papale d'Avignon. Ayant fait leurs études à Paris, les Hongrois 
se sont approprié le métier de la graphie et de l'enluminure et, rentrés 
en Hongrie, ils ont continué de travailler dans cet esprit. Au début du 
siècle un manuscrit fait au cloître dominicain de Sárospatak nous présente 
des enluminures d'une conception entièrement française. Ce manuscrit contient 
l'oeuvre de P É T R I LOMBARD!, Commentarius in secundum librum sentencia-
rium, dont la seule initiale enluminée se trouve être, sans doute, l'oeuvre 
d'un moine qui a fait ses études à Paris. Il en est ainsi de deux autres 
manuscrits, le Commen-tarii in evangélium Marci et les Saintes Ecritures de 
VENCESLAS GANOÎS. Les trois manuscrits sortent incontestablement d'un 
cloître, cependant ils ne donnent pas assez de points d'appui quant à l'exis
tence dans nos cloîtres des ateliers de manuscrits enluminés au cours de la 
première moitié du X I V e siècle. 

Cependant nous avons de cette époque, surtout de l'époque du règne de 
Charles d'Anjou, de nombreux manuscrits témoignant l'activité non pas, 
d'un seul, mais de plusieurs ateliers de cloître. L'enluminure de ces manus
crits est aussi d'un caractère français, cependant les initiales ne s'inspirent 
pas des miniatures de l'école parisienne, mais l'enluminure d'autres ordres-
occidentaux, influencée par l'école française. Tout comme dans les cloîtres 
d'Allemagne, d'Autriche et de Bohème, les cloîtres de Hongrie travaillent 
aussi sous l'influence de l'enluminure française. Les manuscrits nous permet
tent de distinguer les oeuvres de trois ateliers. À la Bibliothèque de l'Univer
sité de Budapest on garde deux magnifiques graduels d'un atelier de* 
Augustins, de l'an 1334. (Cod. A. 102., Cod. A. 103.) Dans l'un de ces 
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manuscrits nous trouvons des conseils de grande valeur concernant l'enlumi
nure des antiphonals et des graduels. Le second atelier a développé son 
activité à Pozsony, p. ê. déjà autour de l'an 1330. Trois oeuvres de cet atelier, 
les trois missels de Pozsony se trouvent dans la Bibliothèque Széchényi, à 
Budapest. (Cod. lat. 94., Cod. lat. 214 et Cod. lat. 220.) Un de ces manuscrits 
date de 1341. Les enluminures de ces trois missels de Pozsony semblent 
apparentées aux travaux des Cisterciens étrangers, ainsi aux initiales d'un 
graduel de Fürstenfeld. Cependant aucune date n'appuie l'origine cistercienne 
de ces missels de Pozsony. Le troisième atelier a développé son activité dans 
un cloître des Franciscains. Les cinq manuscrits de cet atelier appartiennent 
à la Bibliothèque de l'Université de Budapest. (Cod. A. 104, Cod. A. io>, 
Cod. A. 108, Cod. A. 109 et Cod. A. 110.) Parmi les oeuvres de ces trois 
ateliers, les manuscrits de ce troisième sont les plus modestes. 

L'examen des oeuvres des cloîtres de la Hongrie du X I V e siècle permet 
de constater que la civilisation francisante de l'époque des Árpáds s'était si 
profondément enracinée en Hongrie que les relations italiennes toujours plus 
étroites au début du X I V e siècle sous le règne d'un Anjou, ne peuvent point 
la faire disparaître. Les ateliers d'enluminure de nos cloîtres à l'époque des 
Anjous suivent les traditions de ceux de l'époque des Árpáds et ceci malgré 
les influences italiennes qui se font toujours plus nettement valoir dans l'art 
de la Cour royale; ils continuent de suivre les formes ornementales de 
l'enluminure française, comme le font d'ailleurs let ateliers de cloître d'Alle
magne, d'Autriche et de Bohème. 

La jos S z i m o n i d e s z î Ordinationszeugnisse des evang. Bischofs, Daniel 
Kermann und andere protestantische Ordinationsformulare. Der evang. 
Bischof DANIEL KERMANN wird 1729 wegen einer Geistesbeschwörung und 
wegen das Zensurdelikt vors delegirte Gericht gestellt und zu lebenslänglichem 
Kerker verurteilt, dass er in seinem Ordinationszeugnissen die Wendung von 
angeblichen „fanatischen Meinungen" der katholischen Kirche gebraucht 
und dadurch eine Majestätsbeleidigung begangen habe, weil ja der ungarische 
König auch Katholik sei. Kermann hat sich gegen diese Beschuldigung damit 
verteidigt, dass er nicht Erfinder dieser Phrase sei, sondern dieselbe über
nommen habe, was aber das Gericht nicht zu seiner Entlastung genügend 
erachtet. Geht man nun der Frage nach, wo diese Phrase zuerst auftritt, so 
stellt sich heraus, dass sie in den Wittenberger Ordinationsformularen aus 
dem 16. Jahrhundert gang und gäbe ist, ja schon von Melanchton gebraucht 
wird, in der von dem ungarischen reformierten Bischof ILLÉS VÖRÖSMARTI 
mindenstens seit 1586 gebraucht wird und in der ungarischen evangelischen 
Kirche weiterhin zweihundert Jahre hindurch im Gebrauche ist. — Aus diesem 
Anlass werden dann die von der ungarischen Bibliographie bisher nicht 
beachteten ältesten Ordinationsformular-Einblattdrucke zum Beispiel dessen 
zusammengestellt, was für ein zähes Leben solche unscheinbare Druckerzeug
nisse Jahrhunderte hindurch auch in ihren einzelnen Phrasen führen und wie 
auch andere solche amtliche Druckerzeugnisse einer Buchung und Beachtung 
wert sein können. 
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Oskar Sashegy i : Zur Geschichte der kön. Druckprivilegien in Ungarn 

unter Franz I. Nach dem Tode J O S E F S IL begann die Frage des Druckrech

tes die ungarischen Behörden eingehender zu beschäftigen. Es entspann sich 

ein Streit zwischen der ungarischen Statthalterei und der Wiener Hofkanzlei: 

erstere behauptete, es sei das Recht, Druckereien zu errichten, dem ungarischen 

Adel nie entzogen wurden, letztere beharrte bei ihrer Meinung, es sei das 

ausschliessliche Recht der Majestät, Druckfreiheiten zu erteilen. Aus dem 

Streite ging natürlich die Hofkanzlei siegreich hervor, und es wurden 

sämtliche „Privatdruckereien" geschlossen. In der Folge werden die einzelnen 

Fälle behandelt, wo die Buchdrucker um die Freiheit, neue Druckerein zu 

errichten, ersucht haben, und dabei die ausgesprochene Tendenz der Regie

rung festgestellt, einen Zuwachs möglichst zu verhindern. Dieses reaktionnäre 

Verhalten der Regierung war eines der Ursachen, dass sich die literarischea 

Verhältnisse in Ungarn zu dieser Zeit für die Schriftsteller so ungünstig 

gestalteten. 

Adorján M o r i i n : Die ersten zehn Jahre der ungarischen Witzblätter 

1848—18$8. Die ersten zehn Jahre des „Üstökös", (Der Komet.) I8J8—67. 
Die Humoristische Presse, welche 1848 mit den zwei Witzblättern, „Dongó" 
(Die Hummel) und „Charivari" von G. LAUKA redigiert, sich anfängt, war 
gezwungen während der Freiheitskriege und in der ersten Hälfte des Absolu
tismus still zu schweigen. Sie hat ihre Neugeburt M. JÓKAI, durch den drei auf
einanderfolgenden Zeitschriften: „A Nagy Tükör" (Der Grosse Spiegel), 
„Kakas Márton Albuma" (Das Album des Márton Kakas), und des letzteren 
Vortsetzung „Az Üstökös" (der Komet) unter Redaktion des Eigentümers 
JÓKAI bei LANDERER und HECKENAST gedruckt, zu verdanken. Die Idee des 

Titels gab ein Komet der im Sommer 1875 erschien und vom Astrologen 
DONATI entdeckt wurde. Die unvergleichlich reiche Materie des Üstökös ist 
dem unerschöpflichen Humor JÓKAIS ZU verdanken. Er gebahr die drei herr
lichen Gestalten: des Kakas Márton, des Politikus Csizmadia (Der politische 
Kannegisser) und des Tallérossy Zebuion. Der Üstökös is die wahrste Offen-
bahrung des rein ungarischen Humors und auch der wahre Spiegel des Zeital
ters nach dem Freiheitskriege. 32 Jahre hindurch leitete JÓKAI die Zeitung, 
bis er 1880 die Redaktion seinem langjähringen Mitarbeiter ANDREAS SZABÓ 
übergab. 

Pál Szentkúty : Über eine Separat-Sammlung ungarischer Erstausgaben 

in der Hauptstädtischen Bibliothek. (Sammlung Szüry.) 

Im Jahre 1911 erwarb die Budapester Hauptstädtiche Bibliothek die 

Büchersammlung des Ministerialrats Dionys SzÜRY. Die Sammlung umfasste 

die literarischen Früchte von hundert Jahren, der Glanzzeit der ungarischen 

Literatur und bestand aus zwei Teilen: Erstausgaben der schönen Literatur 

und die politische Literatur von 1767 bis 1867. Der ehemalige Besitzer Hess 

den Katalog seiner Sammlung im Druck erscheinen und betrachtete dies, sowie 

auch seine ganze Sammler-Tätigkeit als sein eigenstes Kunstwerk. — Verf. 

behandelt eingehend die Frage, wie aus dem eifrigen Sammler, indem er den 

Katalog seiner Sammlung verfertigt und in den Druck legt, durch die Kon-
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struktion von neuen, der Art und Richtung seiner Bücher entsprechenden 
Kategorien, mit einem Male — Bibliothekar wird. Diese bibliothekarische 
Tätigkeit wird aber in demselben Augenblick zu Nichte, als die Sammlung 
in fremdes Eigentum, hauptsächlich in eine öffentliche Bibliothek gerät. Die 
individuellen, durch den persönlichen Gebrauch bedingten Kategorien — das 
ganze System des Aufbaues der Sammlung — müssen sich zwangsmässig auf
lösen und sich dem andersartigen System des neuen Inhabers anpassen. Sc» 
ward der politische Teil der Bibliothek SZÜRYS in die Bestände — sein 
Katalog in die Kataloge — der Hauptstädtischen Bibliothek restlos einver
leibt. Die Sammlung der ungarischen Erstausgaben aber wird — indem es vieL 
wertvolles und seltenes Material enthält — auch in der Hauptstädtischen 
Bibliothek als Separatsamrnlung bewahrt, unter dem Namen des ehemaligen, 
hervorragenden Sammlers. 

B é l a D e z s é n y i : Zeitungsvertrieb in Ungarn in der ersten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts. — Zu Beginn des ungarischen Zeitungswesens geschah 
der Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften fast aussliesslich durch die 
Post. Die einschlägigen Gesetze und Verordnungen verlegten den Postzwang 
auf sämtliche periodische Druckerzeugnisse, die Post übernahm jedoch nicht 
nur deren Beförderung, sondern auch ihre tatsächliche Vermittlung, vom Ver
leger zum Bezieher, in dem die Zeitungen auch mittelbar durch die Post
ämter bezogen werden konnten. Es musste dann der Abonnent festbestimmte 
Gebühre für Verwaltungskosten und Verpackung entrichten, die zum Teil 
den dabei beteiligten Beamten zugute kamen. Je nach Wahl des Beziehers 
wurde die Zeitung unter besiegeltem oder unbesiegeltem Umschlag zuge
stellt. In jedem Postbüro lag das amtliche Verzeichnis der durch die Post 
beziehbaren Zeitungen und Zeitschriften vor, ausländische Zeitungen wurden 
in das Verzeichnis nur aufgenommen, wenn auch die Zensur ihre Verbreitung 
genehmigt hatte. 

In dieser Weise kam der Post ein wichtiger Einfluss auf die Funktion 
und die Entwicklung des ungarischen Zeitungswesens zu. Das grössere 
Aufblühen des Zeitungswesens hing mit der Entwicklung des Postver
kehrsnetzes zusammen. Die aus Wien zumeist gegen die Grenzen des 
Gesamtreichs gerichteten Linien der Postverbindungen trugen nach Ver
fassers Erachten dazu bei, dass die Entwicklung des Zeitungswesens in. 
den nördlichen und südlichen Grenzgebieten Ungarns schneller vor sich ging, 
als in den mittleren Landesteilen, namentlich in der grossen ungarischen 
Tiefebene. Auch die Erscheinungsweise der Zeitungen hing mit der Häufig
keit des Postverkehrs zusammen: bis in die vierziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts erschienen die ungarischen Zeitungen — also auch die einfluss
reichste Zeitung Ungarns, der „Pesti Hír lap" des grossen Staatsmannes. 
Kossuth — wöchentlich nur zweimal; erst um 1844—1845 fing man an die 
Pester politischen Zeitungen wöchentlich viermal herauszugeben, weil es zu 
dieser Zeit auf den wichtigsten Poststrecken bereits wöchentlich viermalige 
Postverbindungen gab. Erst im Jahre 1848 erschien die erste ungarische-
Tageszeitung. 
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Andererseits aber führte die Monopolstellung der Post zu unvermeid
lichen Mißständen: Mangel an Gewissenshaftigkeit, und Gewinnsucht verleite
ten manche Postbeamte zu Missbräuchen; verspätete, beschädigte Zustellung der 
Zeitungen oder gar ihre Unterschlagung wurde auf einigen Poststrecken 
beinahe zur Regel. Leser und Verläger legten Protest ein, im Jahre 1846 
wurde auch eine neue, vereinfachte und strenger überwachte Ordnung des 
Zeitungsversandes eingesetzt. 

Die Verkündung der Pressefreiheit im Jahre 1848 sollte für das unga
rische Zeitungswesen den Anfang einer neuen Epoche bedeuten, bezeich
nenderweise wurde die Reform des Zeitungsversandes und der Zeitungsver
mittlung durch die Post als eine wichtigte Garantie der schwer erkämpften 
Pressefreiheit betrachtet. Gewisse Zeitungen verlangten vollständige Porto
freiheit für die Erzeugnisse der periodischen Presse. Im Mai 1848 wurde 
durch das Verkehrsministerium mit Einbeziehung der Schriftleiter und der 
Verleger eine Konferenz veranstaltet und ein neuer, ermässigter Tarif für 
Zeitungen und Zeitschriften eingeführt. Die Tarifsätze wurden je nach 
Erscheinungshäufigkeit und Umfang bestimmt; den neu entstandenen Volks
zeitungen wurde eine besondere Begünstigung gewährt. 

Nach der Niederlage Ungarns im Freiheitskriege gegen Österreich wurde 
natürlich auch diese neue Postordnung durch die absolutistische Regierung 
ausser Kraft gesetzt. Man kehrte aber auch zu den alten Verhältnissen nicht 
zurück. Die Post wurde aus der Zeitungsvermittlung für inländische Zeitun
gen ausgeschaltet und übernahm zukünftig nur mehr die Beförderung der 
periodischen Presseerzeugnisse gegen eine Einheitsgebühr von 1 Kreutzer. 
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3Ï5-
Báthori Grizeldisz 30$. 
Báthori Kristóf 305. 
Báthory István 245. 
Bäuerle, Adolf 171. 
Beck Vilmos 175. 
A bécsi nagy könyvtárak. Gerendás 

Ernő 36. 
Beiméi József 176, 378, 383. 
Bél Mátyás 26, 69. 
Belnay 418. 
Benczédy 'Sigmond 41$. 
Benda Kálmán 188. 
Benedek pápa 350. 
Benedek püspök 350. 
Benedict, Michael 33. 
Benevolus 1.79. 
Benger 26. 
Benitzky Péter 4-35. 
Benkóczy Emil 45. 
Berezeli Károly 90. 
Berecz Károly 181. 
Bereczky Lajosné Szollás Ella 90. 
Beregszászi János 433. 
Berkovits Ilona 2. — —: Magyar 

vonatkozású XIV. századi kézira
tok a bécsi Nemzeti Könyvtárbari 
67. — —: Kolostori kódexfesté
szetünk a XIV. században 347. — 
350. 

Bernát Gáspár 178, 181. 
Berzsenyi 380. 
Bethlen Gábor 433. 
Beuth, W. I J 8 . 
Beyer, Fritz 441, 443. 
Beythe András 303. 
Bibliográfia 318, 321. 
Bicknell, Percy Fa vor 39 j . 
Bielski Joachim 246. 

Magyar Könyvszemle 1943. IV. füzet. 3H 
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Biljeczky 283. 
Bitnitz Lajos 191. 
Blasco S. D. 441. 
Bod Péter 431. 
Bognár Dezső 91. 
Bogner György 366. 
Boileau 389. 
Bóka László 91. 
A bolgár könyvészet 1890-től nap

jainkig. Mijatev Péter 333. 
Bolyai Farkas 63. 
Bonfini 26. 
Bonhomme 302. 
Bonifác VIII . 349. 
Bonifácius János, debreceni 433. 
Bornemisza János 246. 
Borzsák István 90. 
Bourdaloue 446. 
Boutron, Emile 195. 
Braunmühl, von A. 163. 
Briquet 85. 
Budai Olvasó Egylet 296. 
Buday Júlia, ld. Miklódy Imréné 91. 
Bulgária 101. 
Bus Vitéz Fekete Levese 93. 
Busse, Hermann Eris 207. 
Bühler, Curt. F. 441. 

Campián Edmund 250. 
Capcassa, Matteo 198. 
Caxton 441. 
Cegléd 446. 
Cham 175. 
Charivari 174, 383. 
Charkov 270. 
Chester Beatty 1. 
Chrastina Dániel 284. 
Christianus de Hungária 349. 
Chauser Mihály 90. 
Clemen, Otto 365. 
Colensia János 246. 
Comenius Arnos János 285. 
Conev Borisz 112, 345. 
Conrad Allecis von Eckolsheim 361. 
Conradus 347. 
Cornides 431. 
Coster, H. 443. 
Crivelli, Taddeo 3. 
Crous, Ernst 444. 
Crozet, Leo 195. 
Csáktornyai János 432. 
Csáky Tivadar, gr. 75. 
Csánki Miklós 90. 
Csapodi Csabáné, Andorkó Kálmán: 

Névjegyzék és tárgymutató a K. 
M. Természettudományi Társulat 
folyóirataihoz 1841—1941-ig 447. 

A cs; és kir. 1. hadsereg katonalapja 

A cs. és kir. 2. hadsereg katonalapja 

A cs. és kir. 3. hadsereg katonai lapja 
48. 

A cs. és kir. 4. hadsereg Tábori Új
ságja 48. 

Csengery Antal 295. 
Cserey Lőrinc, nagyajtai 408 
Cserkaszkij herceg 101. 
Csombor Márton, szepsi 246—251. 
Csontosi János 63. 
Czakó Elemér 192, 442—443. 
Czizek Nikodém 119. 
Czvittinger Dávid 129. 

D. B.: A Pannonhalmi Főapátsági 
Szent Gellért Főiskola Évkönyve 
1941/42. tanévre 202. : Pethe 
Ferenc: „Gazdaságot Tzélzó Uj-
ság"-jának néhány problémája 288. 
— —: Makoldy Sándor: Nemes 
Hajnik Károly és a magyar or
szággyűlés gyorsirodája 311. 

Dadán János 120. 
Dadán János, ifj. 120. 
Dadán Lukács 120. 
Dahl, Svend 203. 
Dajka Lajos 83. 
Dániel Christina 123. 
Dankó József 354—355. 
Darholz Kristóf 250. 
Daumier 175. 
Dayka 380. 
Deák Ferenc 29$, 327. 
De Bäcker 129. 
Decsy Sámuel újságnaptára. Dezsényi 

Béla 68. — 416. 
Dedimzky Izabella, ld. Kampis Já-

nosné 90. 
De Gerando Antonine 395. 
Dei Libri, Sigismondo 443. 
Denis, Johann Michael 171. 
Denkoglu, Ivan 106. 
Dercsényi Dezső 351. 
Deutsche Gesellschaft für Dokumen

tation 150. 
Deutscher Buchdruck im Jahrhun

dert Gutenbergs. —z. 86. 
Dévay 241—243. 
Dezsényi Béla: Decsy Sámuel újság

naptára 68. — 70, 78, 90, 125, 128. 
— —: A hírlapkönyvtár gyűjtő
köre 136. — 169, 189. — —: 
Végső változat a változat-kérdés
ről 199. — 220, 290, 292. — —: 
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Olvasó-egylet Budán száz év előtt 
29j. — —: Még valami a vidéki 
kaszinók könyvtárairól 297. : 
Kluge, F. H. : Iberoamerikanische 
Grosszeitungen 308. — 310, 382. 

: A magyar hírlap útja kiadó 
és közönség között a XIX. század 
első felében 413. 

Dézsi Lajos 245. 
Dicső Lapok 48. 
Didót 192. 
Dienes Lajos 402. 
Dionysius Areopagita 67. 
Dnyepropetrovszk 270. 
Dobokay Sándor z$o. 
Dobsa Lajos 178. 
Dóczi Imre 433. 
Dokumentáció az állam- és gazda

ságtudományok terén 164. 
Dokumentáció az erdészetben 156. 
A dokumentáció feladatai. Káplány 

Géza 150. 
Dokumentáció a kémiában és kémiai 

technológiában 155. 
Dokumentáció a mezőgazdaság terén 

159-
Dokumentáció az orvostudomány t&-

rületén 160. 
Dokumentáció a statisztika terén 154. 
Dokumentáció a társadalomtudomá

nyok terén 155. 
Dokumentáció a technika terén 157. 
Dokumentáció a történelmi tudomá

nyok terén 153. 
Dókus-könyvtár 408. 
Doli, Johann 33. 
Domanovszky Ákos 90. 
Dominik 162. 
Domonkos prépost 6. 
Domonkos, Magyarországi 350. 
Donáti, Giombattista 387. 
Dongó 173, 383. 
Dovifat, Emil 415. 
Döbrentei Gábor 84, 381. 
Dömötör Sándor 398. 
Drabik Miklós 285. 
Drinovra, Marin 101. 
Dubois Sarolta 90. 
Du Fresne 26. 
Dugonics 446. 
Dukony Mária 90. 
Dupré, Jean 198. 
Durmits Imre 197. 
Dvorak Max 358. 
Ebeczky—Tihanyi-könyvtár 408. 
Eber, Paul 365. • 

Eberhardt Béla 444. 
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint az 

Oceanum mellett 245. 
Egressy Gábor 75. 
Egy vidéki közkönyvtár statisztikai 

rendszere. Radó István 64. 
Egyed István 220. 
Az egyes államok könyvtárügye 219. 
Eichler, Ferdinand 443. 
Eklér Mihály 408. 
Ellinger István 377. 
Das Elsass 207. 
Az első magyarországi hírlap kér

dése. Máté Károly 124. 

Ember Pál, debreczeni 268. 
Emcke, F. H. 440. 
Emich Gusztáv 389. 
Encsev G. 334. 
Entz, Werner 54. í 
Érdekesebb hírek 316. 
Erdősi János 231. 
Ern*zt Lajos 327. 
Ervin Gábor 310. 
Erzsébet 349. 
Estienne, Robert 302. 
Estreicher 263. 
Esze Tamás 366. 
Az 1941. évi külpolitikai érdekű iro

dalom a M. Kir. Külügyminiszté
rium könyvtárában. Szekeres Mar
git 89. 

Fabricius Balázs, szikszai 432. 
Falka Sámuel, bikfalvi 192. 
Faludi 446. 
Farkas Elek 262. 
Faulmann 267. 
Fava, Domenico 443. 
F a v , Bemard 195. 
Fedorov Iván 264. 
Fejér G. 359. 
Fejér György 128. 
Feleki László 428. 
Feleky Miklós 403. 
Felkai Ferenc 54. 
Felvilágosító szolgálat, dokumentáció 

214. 
Femmich János 432. 
Fényképészeti sokszorosítás eszközei 

IJ7-
Fényképezés és mikrofilm 216. 
Feodorov, Joh. 27j . 
Ferdinánd király 231. 
Ferenc császár 291. 
I. Ferenc nyomdapolitikája. Sashegyi 

Oszkár 368. 
3 1 * 
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Ferenczi Zoltán 184. 
Ferenczy József 125. 
Fessier Ignác Aurelius 547. 
Festetics Leó, gr. 75. 
Filipecz János 86. 
Firtinger Károly 292. 
Fitz József 14, 90, 134, 221. 
Fludorovits Jolán 92. 
Fogolyán Vilmos András, P.: ö r 

mény kódexek az Országos Szé
chényi Könyvtárban 16. 

Folyóiratszemle 1941. összeállította: 
Supka Ervin 210, 315. 

Forgách Antal, gr. 402. 
Fotokémiai segédeszközök a doku

mentáció szolgálatában 161. 
Földváry László 366. 
A Fővárosi Könyvtár Szüry-gyüjtc-

ménye. Szehtkuty Pál 407. 
Francischinus de Montesciiice 67. 
Franciscus de Castello Ithalico de 

Mediolano 2—13. 
Franciscus Fabriensis 87. 
Frankenburg Adolf 167. 
Frankovith Gergely 303. 
Frauendorf er, von 159. 
Frecskay János 196. 
Fridrich, Charles 196. 
Frigyes I I I . 37. 
Frisch, Ernst v. 442, 444. 
Fromhold Artúr 400. 
Front 48. 
Frontújságok albuma 53. 
Fröschel, Sebastian 365. 
Furkács Tamás 169. 

Gaál Gaszton 408. 
Gaal György 169. 
Gábriel Acztrik 349. 
Gajzágó László 310. 
Gál János 387, 395. 
Gálszécsi István 243. 
Ganois Vencel 351. 
Garab József 447. 
Gárdonyi Albert: XVIII . századi 

nyomdáink műhelytitkaiból 24. — 
192, 220, 429, 4 4 1 . 

Gavarni 175. 
Gazdag Lajos 168. 
Gazdasági archívumok berendezése 

160. 
Geibel Ármin 176. 
Geisberg, Max 9. 
Geöcze Bertalan 46. 
Gerendás Ernő: A bécsi nagy könyv

tárak 36. 

Die Geschichte des ungarischen Bu
ches und der ungarischen Buch
druckerkunst. Trócsányi Zoltán 
317-

Gétay József 92. 
Gewey, Franz Karl 171. 
Ghelen János 34. 
Gherling-nyomda 341. 
Gillemont Katalin, Id. Szász Ká-

rolyné 92. 
Giovanni Cattaneo de Mediolano 3. 
Glossy, Karl 291. 
Gode József 376. 
Goldfriedrich, Joh. 291. 
Gombás Géza 91. 
Gondolatok egy nyitott sír fölött 

453-
Goriupp Alisz 138. — —: Káplány 

Géza: Könyvtárak korszerű ren
dezése és fejlesztése 306. — 414. 

Gothein, Eberhard 186. 
Gottlieb Teodor 2. 
Grandville 175, 182. 
Grassauer Ferdinand 38. 
Grätz Gusztáv 179. 
Gräwell, W. 154. 
Gregoriis, Gregorius de 198. 
Gregoriis, Johannes de 198. 
Groth, Ottó 414. 
Gruev, Joakim 111. 
Grund Lipót 377. 
Grunsky 283. 
Gulyás Pál: A trencsén-zsolnai 

könyvnyomda 118. — 192, 242, 
263, 284, 408, 431. 

Gutenberg-Jahrbuch 1940. Varga Sán
dor Frigyes 438. 

Gutenberg-Jahrbuch 1941. Varga Sán
dor Frigyes 442. 

Gutenberg-Társaság 438, 442. 
Gutierrez, Luisa Questa 444. 
Gülich 164. 
Gvadányi József, gr. 326. 
Gyóni Géza 45. 
Gyóni-emléklapok 53. 
Gyöngyösi István 446. 
György IV. 289. 
Györké József 90, 92. 
Gyűjtőkör 136—149. 
A háború és a könyvtár (Honvéde

lem és könyvtárügy) 210. 

Hadiújság 48. 
Haebler 302. 
Ab Hage Lőrinc Benjamin 118. 
Hajnik Károly 311, 389. 
Hajnóczy Iván 233. 
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Halporn 48. 
Hangrögzítések a dokumentáció szol

gálatában 162. 
Hanuska Budouskionka 247. 
Haraszthy Gyula 90, 310. 
Harbauer Károly 48. 
Hardt, Fred B. 54. 
30-asok 48. 
Harminchetes Újság 54. 
Harsányi András 36, 90. — —: 

Lange, Wilhelm H.: Das Buch im 
Wandel der Zeiten 203. 

Harsányi Margit 90. 
Harsányi Márta 91. 
Hartlebe il Konrád Adolf 169. 
Használtak-e a kaszinók a könyv

es hírlapkiadásnak? Jalsoviczky 
Károly 78. 

Hattyúfy-könyvtár 408. 
66-os Tábori Újság J4. 
Haymerle 402. 
Házi Jenő 63. 
Heckenast Gusztáv 35, 180. 294, 

383, 389. 
Hellebrant Árpád 125 
Hellwig 160. 
Helmeczy Mihály 380, 418. 
Heltai Gáspár 304, 431. 
Helyesírás 252—262. 
Hennyey Vilmos 416. 
Herczog József 90. 
Herepei János 248. 
Herepei Márk 77. 
Herepey Árpád 91. 
Hermann Egyed 127, 446. 
Hermann Egyed — Eberhardt Béla; 

A veszprémi egyházmegye papsá
gának könyvkultúrája és könyv
állománya a XIX. század elején. 
Selmeczi Kristóf 444. 

Hermann, Julius Hermann 67—68, 
35°-

Herold, E. 443. 
Hess András 429, 441. 
Hesz Kálmán 90. 
A hírlapkönyvtár gyűjtőköre. Dé

zsányi Béla 136. 
A hírlaptörténet, Tr. Z. 220. 
Hírlapváltozat 200. 
Hlatky Endre 220. 
Hodászi Lukáts 432. 
Hodikius János 365. 
Hoeppner 283. 
Hoffgreff György 431. 
Hoffmann Bianca 91. 
Hoffmann Edith 1—15, 351, 354— 

355, 408. 

Hoicsy Miksa 296. 
Horányi Elek 268. 
Horvát István 381. 
Horváth János: „Próféták által szólt 

r í g e n . . . " 231. — 349. 
Horváth József 83. 
Horváth Károly 310. 
Horváth Katalin Id. Schön Lajosné 

92. 
Horváth Magda, M. 221. 
Horváth Margit 91. 
Horváth Rezső Károly 310. 
Hová tűnt el Gvadányi: Egy falusi 

nótáriusnak budai utazása szerzői 
javított példánya? Tr. Z. 326. 

Hubay Ilona 63. — —: Valóban 
nincsen egykorú adatunk régi ma
gyar misekönyvek áráról? 76. — 
90. — — : Molnár Gergely Gram
matikája, Károli Péter Poétikája 
és Szilvás—Újfalvi Imre Admoni-
tiones-e. 430. 

Humery 441. 
Hunter, Dard 439. 
Hunyadi Kelemen 63. 
Hunyady József 92. 
Húsz, Matthias 86. 
Huszti József: Magyar vonatkozású 

irat az Arditi-gyüjteményben 186. 

Idődokumentumok fotomikrográfiai 
dokumentációja 159. 

Illésházy Gáspár gr. 285. 
Illésházy György gr. 120. 
Illésházyak 118. 
Immel, R. 156. 
Ince VI. 3jo. 
Iványi Béla jy, 19z, 350. 
Iványi Dóra 90. 

Jagics 282. 
Jakoby Péter 169. 
Jalsoviczky Károly: Ha^ználtak-e a 

kaszinók a könyv- és hírlapkiadás
nak? 78. — 297. 

Jakab (Bözödi) György 91. 
Jamniczky Valéria 91. 
Janke, Ottó 39$. 
Jankó János 179, 404. 
János perjel 77. 
Jávor Egon 354—355-
Jean Paul 389.' 
Jenéi Pál 62. 
Jenson 197. 
Jezerniczky Margit 91. 
Joachim, H. 157. 
Joannes Emericus 78. 
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Jókai Mór 167, 384. 
Jókai-kódex. Varjas Béla 84. 
Jónás Alfréd: Színházi lapok az Or

szágos Széchényi Könyvtárban 74. 
József I I . 368—369, 382. 
József főherceg 48. 
Jrecsek K. 343. 
Juchhof R. 153. 
Juhász Lajos 92. 
Julien 175. 
Jurdan Ivanov 333. 

Kaizer Nándor 62. 
Kakas Márton Albuma 183, 383. 
Kaláb Method 442, 444. 
Kaliwoda Lipót 34. 
Kálmáncsehi Domokos zágrábi mise

könyve. Kniewald Károly 1. 
Kampis Jánosné Dedinszky Izabella 

90. 
Káplány Géza: A dokumentáció fel

adatai 150. — —: Könyvtárak 
korszerű rendezése és fejlesztése. 
Goriupp Alisz 306. 

Karadja, Constantin J. 444. 
Karavelov, Ljuben 107. 
Karay Marianne 91. 
Károli Gáspár 433. 
Károli Péter 430. 
Károly I. 347, 352, 3$4. 
Károly VI. 364. 
Károlyi István 417. 
Kaszinói könyvtárak 297—300. 
Katalogizálás 213, 320. 
Katona Lajosné Palló Margit 90. 
Katonai hírlapok az 1914—18. évi 

világháborúban. Lukács József 44. 
Kauder Vilmos 123. 
Kaym Orbán budai könyvesháza. 

Kelényi B. Ottó 429. 
Kazinczy Ferenc 192, 380. 
Kazmier, August Wilhelm 443. 
Keck József 376. 
Kecskeméthy Aurél 167. 
Kegelius Fülöp 122. 
Kelemen VI. 349. 
Kelemen László 74. 
Kelényi B. Ottó 76, 192, 220. : 

Kaym Orbán budai könyvesháza 
429. 

Kemény Gábor 429. 
Kemény György 448. 
Kempis Tamás 135. 
Kensch Zsuzsanna 285. 
Képes Hadiújság 49. 
Kepóv ív. P. 334. 
Kerekes Márta 91. 

Kereszty István 93, 167, 4J2. 
A kerettel ékesített könyvek és fo

lyóiratok történetéhez. Szemző 
Piroska 196. 

Kermann Dániel ev. püspök lelkész
avatást tanúsító űrlapjai és más 
prot. papi diplomák. Szimonidesz 
Lajos 363. 

Keviczky István 365. 
Kéziratkatalógusok, kézirattan 323. 
Ki látta a „Krampuszok" és a „Bús 

Vitéz Fekete Levese" című éle-
lapokat? Morlin Adorján 93. 

Kiállítások 31 j . 
Kiev 270. 
Kilences Honvédek 54. 
Kisfaludy Károly 172, 381. 
Kisselov 27J, 
Kitaibel 379. 
Klaftenegger, K.: Ungarisches Zeit-

schriftenwesen von heute. Sz. 312. 
Kluge 191. 
Kluge, F. H.: Iberoamerikanische 

Grosszeitungen. Dezsényi Béla 308. 
Knauz Nándor 354. 
Kniewald, Dragutin 350. 
Kniewald Károly: Kálmáncsehi Do

mokos zágrábi misekönyve 1. 
Knoblochtzer, Heinrich 197. 
Knoller és Fia nyomda 46. 
Koch, Herbert 444. 
Kocsis Lénárt 202. 
Koelhoff János 302. 
Kohlhausen 153. 
Kollányi Ferenc 354. 
Kolostori kódexfestészetünk a XIV. 

században. Berkovits Ilona 347. 
Komócsy József 167. 
Konszulov P. D . 334. 
Koops, Matthias 443. 
Komis Benedek 429. 
Korolenko-könyvtár 276. 
Korvin János 10. 
Kosa János 290. 
Kossuth Lajos 199. 
Kostka Jánosné 245. 
Kovacsóczy Mihály 294. 
Kozma Lajos 196. 
Kozma Vazul 403. 
Kozocsa Sándor 90. — —: Magyar 

könyvészet 1911—1920. Varga 
Sándor Frigyes 448. 

Könyvtárak. Tr. Z. 221. 
A könyvbeszerzés 213. 
Könyvgyűjtés 32 j . 
Könyvkereskedelem, árkézikönyvek 

3*5-



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 467 

Könyvkiadásunk a múlt század ele
jén. Szemző Piroska 291. 

Könyvkölcsönzés 213. 
Könyvkötés, restaurálás, könyvmeg

óvás 216, 321. 
A könyvtár propagandája 215. 
A könyvtárak együttműködése 215. 
A könyvtárak nevezetesebb gyara

podásai 316. 
Könyvtárépítés, berendezés 320. 
A könyvtárépület technikai berende

zése, új tanulmányok 216. 
Könyvtárhasználat 321. 
Könyvtári katalógusok 322. 
Könyvtárosi kinevezések és címado

mányozások 1942-ben 90. 
Könyvtárosképzés 217. 
Könyvtárpolitika, könyvtárstatisztika 

211. 
A könyvtárügy Bulgáriában. Mija-

tev Péter 101. 
Könyvtártan, könyvtárpolitika, 

könyvtárstatisztika 319. 
Könyvtártípusok 217, 320. 
Könyvtártörténet és egyes könyvtá

rak ismertetése 315, 320. 
Könyvtártörténet, kódexismertetések 

317-
Kövy István 262. 
Krampuszok 93. 
Kraudy Antal 391. 
Kriegsnachrichten 46. 
Kring Miklós 310. 
Krman Dániel 119. 
Krolop Vencel 122. 
Kromholc János 122. 
Kulcsár Adorján: Szakáts József, 

Falka Sámuel betűmetsző tanítvá
nya 192. 

Kultsár István 418. 
Kun József Jenő 49. 
Kunze, Horst 443. 
Kurbély György 445. 
Kurth Betty 361. 
Kurth, K. 54. 
Kurzbeck József 34. 
Kühár Flóris 15. 

Ladányi Antal 91. 
Laicsek Ferenc 376. 
Lajos, Nagy 68, 349—350. 
Laky Margit 91. 
Landerer 375. 
Landerer Ferenc, füskuti 377. 
Landerer János Mihály 2$—34. 
Landerer János Sebestyén 2j . 
Landerer Lajos 35, 381. 

Lang Móric 119. 
Lange, Wilhelm H.: Das Buch im 

Wandel der Zeiten. Harsányi And
rás 203. 

Langer, Anton 171. 
Lanner József 175. 
Lauer György 441. 
Lauka Gusztáv 167, 173—-179, 383, 
Lazicius János 246. 
Lehmann, Ernst Herbert 196. 
Lencsés György 305. 
Lendvay Márton 403. 
Liechtenstein herceg 1. 
Lipót I I . 369. 
Lippai György 120. 
Listius László 119, 
Lisznyay Kálmán 178. 
Litteraria Hunganca. Szemző Piroska 

309. 
Losonczy Anna 246. 
Louis-Philippe 175. 
Löffler, Kari 71, 267. 
Löwe, Anton 33. 
Lukács József: Katonai hírlapok az 

1914—18. évi világháborúban 44. 
•— 220. 

Lukács László 176, 383. 
Luther 365. 

Machivelli 248. 
Madarász László 428. 
Magyar és szláv nyomdák a XV— 

XVI. században. Trócsányi Zol
tán 263. 

A magyar hírlap útja kiadó és kö
zönség között a X I X . század első 
felében. Dezsényi Béla 413. 

Magyar Könyvészet 1911—1920. 
Varga Sándor Frigyes 448. 

Magyar Könyvkiállítás a párizsi 
Bibliothèque Nationaleban. Molnár 
Lipót 195. 

Magyar Sziget 53. 
Magyar vonatkozású irat az Arditi-

gyüjteményben. Huszti József 186. 
Magyar vonatkozású XIV. századi 

kéziratok a bécsi Nemzeti Könyv
tárban. Berkovits Ilona 67. 

A magyarnyelvű élclapok első év
tizedei 1858—1867. Morlin Ador
ján 166, 383. 

Magyari-Kossa-könyvtár 408. 
Magyary Zoltán 310. 
Májer István 78. 
Major, Georg 36j. 
Makkai László 221. 
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Makoldy Sándor: Nemes Hajnik 
Károly és ä magyar országgyűlés 
gyorsirodája. D. B. 311. 

Makszimov Chr. D. 334. 
Maicin 27$. 
Maluch Tamás 121. . 
Maluch Zsuzsanna 121. 
Manilowa 47, 49. 
Marchand, Guy 198. 
Mária Terézia 368. 
Marth Mátyás 243. 
Martinus de Hungária 67. 
Márton József 418. 
Marzev Szt. M. 335. 
Mas^low S. 264. 
Máté Károly: Az első magyarországi 

hírlap kérdése 12$. — 134, 149. 
— —: Sajtótörténeti fogalmaink 
tisztázása 188. — 220. 

Matheus 349. 
Matkovich Pál 93. 
Mátrai László 310. 
Mátyás király 2 — í j . 
Mayer József 376. 
Mechitar 22. 
Medrey Zoltán 90; 
Még valami a vidéki kaszinók könyv

tárairól. Dezsényi Béla 297. 
„Megég". Tr. Z. 94. 
Mehne 159. 
Meldau, Robert 439. 
Melanchton 365, 431. 
Melich János 62. 
Melius Juhász Péter 268, 303. 
Melkiedes 120. 
Melles György 178. 
Meola, Gian Vincenzo 186—187. 
Mercurius Hungaricus 124. 
Metternich 291. 
Michael de Buda 350. 
Michalek Manó 63. 
Michov N. V. 335. 
Mijatev Péter: A könyvtárügy Bul

gáriában 101. — —: Madzarska 
bibliografija po bälgarska väprosi. 
Trócsányi Zoltán 208. — —: A 
bolgár könyvészet 1890-től nap
jainkig 333. 

Miképp olvasnak sokan könyveket? 
327-

Miklódy Imréné Buday Júlia 91. 
Mikó Tiborné 91. 
Mikszáth Kálmán 383. 
Mincesz B. 334 
Missovicz Mihály 123. 
Mokos Gyula 366. 

Moldovanyi Imre 91 . 
Molnár Gergely Grammatikája, Ká-

roli Péter Poétikája és Szilvás* 
Újfalvi Imre Admonitiones-e. Hu-
bay Ilona 430. 

Molnár Kálmán 45. 
Molnos Lipót: Magyar könyvkiállí

tás a párizsi Bibliothèque Natiö-
naleban 195. 

Mommsen 187. 
Moravcsik Gyula 88, 209. 
Morlin Adorján: Ki látta a „Kram

puszok" és a „Bús Vitéz* Fekete 
Levese" c. élclapokat? 93. — —: 
A magyarnyelvű élclapok első év
tizedei 1858—1867. 166, 383. 

Mosel Ignác 37. 
Mstislavec Péter 266. 
Muranus János 366. 
Musper, Theodor 440. 

Nádasdy 232. 
Nagy Gábor 408. 
Nagy Györgyné Nagy Ilona 92. 
Nagy Ilona íd. Nagy Györgyné 92: 
Nagy J. Béla: Tanári könyvtárak 

72. 
Nagy Júlia 90. 
A Nagy Tükör 180, 383. 
Nagy Zoltán 196. 
Napóleon I I I . 396. 
Nationalbibliothek (Wien) 36. 
Négyesy László 239. 
Németh Gyula 209, 310. 
Népfelkelő 48. 
Nicolai, Nicolaus de 349. 
Nicolâus de Hungária 349. 
Nottenstein János György 25. 
Nóvák m . 
Numa 175. 
Nyáry László 45. 
Nyáry Pál 79. 
Nyireő István 408. 
Nyomdászattörténet 323. 

Oberrheinische Heimat. Trócsányi 
Zoltán 207. 

Oberth Ernő 374. 
Oberth Ferdinánd János 373. 
Oberth Kajetán 373. j 
Odessza 270. 
Oettinger, E. Maria 175. 
Olvasó-egylet Budán száz év előtt. 

Dezsényi Béla 29J. 
Olvasóterem, olvosótermi használat 

214. 
Orosz Gábor 91. 
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Országos Széchényi Könyvtár ï6— 
' ih 136—149. 

Ortvây T. 3Í4—3Í5-
Osimo, Bruno da 444. 
Ostrozkij Konstantin 264. 
Oszvald püspök 4—13. 
örmény kódexek az Országos Szé

chényi Könyvtárban. P. Fogolyán 
Vilmos András 16. 

Ösnyomtatványkatalógusok 323. 

Pais Dezső 85. 
Pais Károly 261. 
Paiszij atya 101. 
Pákh Albert 180, 384. 
Pálffy Móric gr. 402. 
Pálfi Albert 172. 
Pálfi János, kanizsai 366. 
Pálinkás Géza 64. 
Palló Margit ld. Katona Lajosné 90. 
Pánczél Dániel 56. 
Pánczél Simon 430. 
A Pannonhalmi Főapátsági Szent 

Gellért Főiskola Évkönyve az 
1941/42. tanévre. D. B. 202. 

Pápai János 366. 
A papiruszok világából. Tr. Z. 88. 
Papst József 33. 
Párdányi Miklós 92. 
Parey, W. 157. 
Pasquale, Peregrinus 198. 
Pasteiner Iván 90. 
Paszbanoolu, Oszmán 109. 
Patzkó Ferenc 28, 375. 
Paul, Alexander K. 106. 
Pauler Tivadar 126. 
Pavlov Filippovics Nikoláj 221. 
Pavlovszky J. Alajos 197. 
Pécsi Sebestyén 90. 
Péczeli 446. 
Përcopo, Erasmo 187. 
Perényi Péter 78. 
Pesthy Gábor 240, 242. 
Pesti Hírlap 199. 
Peter de Crescentius 302. 
Péterffy 26. 
Péterfy József 92. 
Pethe Ferenc „Gazdaságot Tzélzó 

Ujság"-jának néhány problémája. 
D. B. 288. — 418. 

alsószatai Pethe-könyvtár 408. 
Petőfi Sándor 178. 
Petri Lombardi 351. 
Petrichevich Horváth Lázár 173. 
Petrik 431, 449. 
Petrus de Verebei 349. 
Pfaffenberg 160. 

Pfeiffer János 446. 
Pfleger Farkas, P. Szabó Elek, P. : 

A ferences skolasztika tanulmányi 
élete 87. 

Pflugk-Hartung, J. v. 196. 
Pflücke, M. 155. 
Philippon, Louis 17j. 
Piacenzai Jakab 350. 
Piccolomini Aeneas Sylvius 37. 
Pintér Jenő 125, 127, 259. 
Pius II. 37. 
Platonov, Ivan W. 106. 
Plintovic Ádám 122. 
Podhorszky Sarolta 89. 
Podlaha Anton 358. 
Podmaniczky Gézáné br. 12$. 
Pogorelov Valerij 345. 
Pontano 186. 
Posonyi Erzsébet 90. 
Prahács Margit 92. 
Preisendanz, Kari 444. 
Pressburg 452. 
Prillwitz 192. 
Prinzhorn 151. 
Prüss, Johann 197. 
Proctor 86. 
„Próféták által szólt rígen . . . " Hor

váth János 231. 
Puhó 118, 284. 
Pulio-testvérek 192. 
Pusztai 121. 
Pusztai Ferenc í$j. 
Püski János 120. 
Püterich von Reichertshausen 206. 

Rád Árpádné Szabó Irén 90. 
Radó István: Egy vidéki közkönyv

tár statisztikai rendszere 64. 
Radó Polikárp: Vidéki könyvtáraink 

középkori kódexei 61. — 78, 202, 
35°; 354—356, 359—361. 

Radvánszky Béla 248. 
Rájnis 236. 
Rajnov, Nikolaj 112. 
Rákóczi Ferenc II. 122, 124, 363. 
Rákosi Jenő 387. 
Rásonyi László 209. 
Ratdolt, Erhard 197. 
Ráth Mór 384. 
Raths 161. 
Rausavius 246. 
Rédey Tivadar 74, 90. 
Régi bőrkötésű könyvek restaurá

lása. Sasvári DezsŐ 435. 
Regiomontanus 197. 
Rehm, Christoph Peter 170. 
Rejtinus András 365. 
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Rendeleti Közlöny 45. 
Rest, Josef 207. 
Révai—Verseghy-vita 258. 
Révész Imre 231. 
Réz Henrik 452. 
Rheda Pál 432. 
Ribay György 119, 284. 
Ribini János 243. 
Richter, H. 155. 
Richter, Josef 170, 180. 
Rimay János 248. 
Rizus, Bernardinus 198. 
Rolenwinck, Werner 301. 
Román olvasás Parisban 328. 
Rómer Flóris 1, 430. 
Rooth Kalixtus 430. 
Rouge, Pierre le 198. 
Royer Antal 28. 
Royer Ferenc Antal 25. 
Royer János Pál 2 j , 123. 
Royer-nyomda 2$. 
Rozenberg, Vladimir 221. 
Rozgonyi Margit 92. 
Rudnay Sándor 378. 
Ruem György 429. 
Runge, Christoph 344. 
Ruppel, A. 438, 441. 
Ruszev, M. 334. 
Ruzicska Gyula 197. 

Sadler József 379. 
Sajtótörténeti fogalmaink tisztázása. 

Máté Károly 188. 
Sajtótudomány, sajtótörténet 323. 
Salamon Ferenc 453. 
Samer Mihály 375. 
Sándor István 289. 
Sárik Géza 447. 
Sárik Gyula 447. 
Sárkány József: Cegléd az iroda

lomban. Trócsányi Zoltán 446. 
Sarlóska Vince 92. 
Sashegyi Oszkár: Ukrán könyvtárak 

269. — —: Zdanevics B. ]., Pro
vinciale Romanum. Unbekannter 
Druck von Johann Gutenberg 301. 
— —: I. Ferenc nyomdapoliti
kája 368. 

Sasvari Dezső 90. — —: Régi bőr
kötésű könyvek restaurálása 435. 

Savoyai Jenő herceg 37. 
Schedel (Toldy) Ferenc 75. 
Schermann Egyed 127. 
Schilling, Dorotheus P . 441. 
Schlauch-könyvtár 430. 
Schmidt-Herrling, Eleonore 440. 
Schottenloher, Kari 441. 

Schöffer 441. 
Schön Lajosné Horváth Katalin 92. 
Schönfeld, Johann Ferdinand Ritter 

von 289. 
Schrott, Johann 197. 
Schulek Tibor 365. 
Schulte, Alfred 443. 
Schulze, Friedrich 291. 
Schweipolt Fiol 264. 
Schweitzer János 384. 
Sedlniczky 291. 
Segesvári István 408. 
Selmeczi Kristóf, Hermann Egyed— 

Eberhardt Béla: A veszprémi egy
házmegye papságának könyvkultú
rája és könyvállománya a XIX. 
szazad elején 444. 

Selvaggio 446. 
Serfőző Józcef 127, 
Servolini, Alf redő 441, 444. 
Seth János 408. 
Sevcsenkó 282. 
Sforza, Galeazzo Maria 3. 
Sibolti Demeter 364. 
Sicynáki, V. 443. 
Sikabonyi Antal 89—90. 
Siklósi József 91. 
Siklóssy László 311. 
Silvan, Otmar 441. 
Sinapius János 119. 
Sixtus IV. y. 
Skaricza Máté 433. 
Sólyom Jenő 240. 
Som József 6. 
Sommervogel 129. 
Somos Árpád 197. 
Spaiser 29. 
Spindeler, N . 198. 
Steinhövel 197. 
Stáncsics Mihály 294. 
Stephanus de Insula de Hungária 

.349-
Stieler, Kaspar 192. 
Stockmayer 49. 
Stoeger, Joannes Nep. 129. 
StoUreither Eugen 359. 
Stöhr Joh. 365. 
Strauss János, id. 175. 
Streibig József 375. 
Sujánszky 120. 
Supka Ervin 90—91. — —: Folyó

iratszemle 1941. 210, 31 j . — 220. 
Sylvester János 231—244. 
Sylvester Theodor 243. 
Sz., Klaftenegger, K.: Ungarisches 

Zeitschriftenwesen von heute 312. 
Szabó Dénes 8 j . 
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Szabó Elek, P. : A ferences skolasz
tika tanulmányi élete. Pfleger Far
kas, P. 87. 

Szabó Endre 384, 406. 
Szabó György 91. 
Szabó Irén ld. Rád Árpádné 90. 
Szabó József 397. 
Szabó Károly 81, 263, 285, 431. 
Szabó László 181, 387, 390. 
Szacsvay Sándor, esztelneki 55, 68, 

416. 
Szakáts József, Falka Sámuel betű

metsző tanítványa. Kulcsár Ador
ján 192. 

Szakáts Mihály, id. 192. 
Szakozás 321. 
Szakozás, decimálás 213. 
Szalády Antal 167. 
Szana Tamás 168. 
Szandtner Pál 90. 
Szandtner Pálné Tóth Laura 91. 
Szarvasi Margit 408. 
Szász György 91. 
Szász Károlyné Gillemont Katalin 

92. 
Szegedi Lajos 241. 
Szekeres Margit: Az 1941. évi kül

politikai irodalom a M. kir. 
külügyminisztérium könyvtárában 
89. — 90. 

Szekfű Gyula 407. 
Szele György 91. 
Szele János 432. 
A személyzet. Státus és szolgálati 

beosztás 217. 
Szemző Piroska: Változat és nem 

második kiadás 70. — —: A ke
rettel ékesített könyvek és folyó
iratok történetéhez 196. — 199. 
— —: Könyvkiadásunk a múlt 
század elején 291. — 292, 295. 
— —: Litteraria Hungarica 309, 
384, 415. : Ambrovits, Hans, 
Bibliographie der Zeitungen und 
Zeitschriften Pressburgs 452. 

Szentiványi Márton 124—135. 
Szentkuty Pál 192. — —: A tulaj

donos névbejegyzésével ékes köny
vek gyűjtése 327. — —: A Fővá
rosi Könyvtár Szüry-gyüjteménye 
407. 

Szepessy Ferenc 381. 
A szépirodalom üldözése. Trócsányi 

Zoltán 433. 
Szerelmei Miklós 176, 383. 

Szerkesztő, közönség és postai kéz
besítés a XVII I . században. Tró
csányi Zoltán j j . 

Szilády 236. 
Szilády Jenő 118. 
Szilágyi A. 351, 356. 
Szilágyi Sándor 81, 453. 
Szilvás-Ujfalvi Imre 430. 
Szily Kálmán 288. 
Szimonidesz Lajos 118, 12j. — —: 

Volt-e Puchón nyomda? 284. : 
Kermann Dániel ev. püspök lel
készavatást tanúsító űrlapjai és 
más prot. papi diplomák 363. 

Színházi lapok az Országos Széché
nyi Könyvtárban, Jónás Alfréd 
74-

Szinnyei József 93, 121, 167, 414. 
Szinnyei József, ifj. Török Pál 184-
Szinnyei József, id. 136. 
Szláv könyvek, ^ r . Z. 453. 
Szláv nyomdák 263 
Szollás Ella ld. Bereczky Lajosné 90. 
Szomaházy István 298—299. 
Sztárai 239. 
Sztripszky Hiador 265, 28 j . 
Szüry Dénes 407. 
Szüry-gyüjtemény 407. 
nemes-ságodi Szvetics-könyvtár 408. 
Tábori Újság 45. 
Takács Mária 404. 
Takáts Sándor 423. 
Tállyai Dániel 58. 
Tamás, Aquinói Szent 350. 
Tanári Könyvtárak Nagy J. Béla 

72; 
Tanárky Gedeon 79. 
Tanárok figyelmébe 453. 
Tangl Erika ld. Thieringné 91. 
Tápay Szabó László 189. 
Teleki Sándor, gr. 303. 
Teodorov-Balan A. 335, 343. 
Természettudományi Társulat 447. 
Térsztyánszky Dániel 144. 

Thackeray 389. 
Thaler Pál 150. 
Thaly Kálmán 124. 
Thegezimus Ludovicus 241. 
Themesvári János 433. 
Theodoricus 347. 
Thiel, Viktor 439. 
Thienemann Tivadar 134, 190. 
Thieringné Tangl Erika 91. 
Thomas Aquinas, S. 68. 
Thulguranczi János 22. 
Thuri Pál 432. 
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Thuróczy-krónika 86. 
Tirant Lo Blanch 198. 
A 16- os honvéd 46. 
XVI. századi magyar orvosi könyv. 

Trócsányi Zoltán 303. 
XVIII . századi nyomdáink műhely

titkaiból. Gárdonyi Albert 24. 
A XIX. század első három évtizede 

magyar nyomtatványainak meg
határozása. Trócsányi Zoltán 252. 

Toldy Ferenc 166, 390. 
Tolnai Vilmos 326. 
Tompa Mihály 178. 
Topuskói György 1—15. 
Tordai Imre 430. 
Tordai Tamás 430. 
Torraca F. 187. 
Tóth Ervin 442, 444. 
Tóth Kálmán 167, 394. 
Tóth Laura ld. Szandtner Pálné 91. 
Török Pál 92, —^—: ifj. Szinnyei 

József 184, 453. 
Török-család 2. 
Tr . Z. A papiruszok világából 88. 

: „Megég" 94. : A hír
laptörténet 220. — —: Könyvárak 
211. — 299. — —: Hová tűnt el 
Gvadanyi: Egy falusi nótáriusának 
budai utazása szerzői javított pél
dánya? 326. : Szláv könyvek 
453-

Tranowsky (Tranoscius) György 
118, 285. 

Trattner 37j. 
Trattner Tamás 34. 
Trausch 431. 
Traviés 175. 
Trefort Ágost 136, 426. 
A trencsén-zsolnai könyvnyomda. 

Gulyás Pál 118. 
Trevisani, Piero 444. 
Trócsányi Zoltán: Szerkesztő, kö

zönség és postai kézbesítés a 
XVIII . században 55, 90, 92, 169. 
— —: Oberrheinische Heimat 

207. — —: Mijatev Petär, Mad-
zarska bibliografija po bälgarski 
väprosi 208. — 241. : A XIX. 
század első három évtizede ma
gyar nyomtatványainak meghatá
rozása 2 y 2. — —: Magyar és 
szláv nyomdák a XV—XVI. szá
zadban 263. — —: XVI. századi 
magyar orvosi könyv 303. — —: 
Die Geschichte des ungarischen 
Buches und der ungarischen Buch
druckerkunst 317. — 413. — —: 

A szépirodalom üldözése 433. 
— —: Sárkány József, Cégléd az 
irodalomban 446. 

Tschilingiroff 268. 
Turoczi-Tro:ztler József 237. 
A tulajdonos névbejegyzésével ékes 

könyvek gyűjtése. Szentkúty Pál 
327; 

Tügyártó (Thywgyartó) Miklós 430. 

Udránszky 377. 
Ukrán könyvtárak. Sashegyi Osz

kár 269. 
Ungvári Gergely 366. 
Universitätsbibliothek (Wien) 42. 
Ürményi Péter 408. 
Üstökös 383. 

Váczy János 428. 
Váczy Kálmánné Zachariás Lenke 

9i-
Vahot Imre 177. 
Vajda János 178. 
Valentiny Antal 91. 
Valóban nincsen egykorú adatunk 

régi magyar misekönyvek áráról? 
Hubay Ilona 76. 

Változat és nem második kiadás. 
Szemző Piroska 70. 

Vályi Ferenc 93, 176. 
Vaneczi Szahag 22. 
Váradí Irén 91. 
Várdai Béla 395. 
Varga Sándor Frigyes 90. — —: 

Gutenberg-Jahrbuch 438, 442. 
— —: Kozocsa Sándor, Magyar 
Könyvészet 1911—1920. 448. 

Varjas Béla: Jókai-kódex 84. — 231. 
303. _ 

Vártánián Czecz Manug 22. 
Vas Gereben 179. 
Vaska Géza 54. 
Vass László 381. 
Végh Gyula 429. 
Végső változat a változatkérdésről. 

Dezsényi Béla 199. 
Veltzé Alajos 49. 
Verestói György, tséri 433. 
Verseghy Ferenc 171. 
Vértesy Miklós 90. 
Veterini Erzsébet 120. 
Veterini Pál 119. 
Vidéki könyvtárosaink középkori 

kódexei. Radó Polikárp. 61. 
Vietoris László, kiskovalóczi 408. 
Villon 247. 
Vilmos Bakák Lapja 48. 
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Viola L. 187. 
Virágh Gábor 92. 
Virágh Mihály 366. 
Vitéz János 3. 
Vitus János, balsaráti 303. 
Vlahovics Emil 118. 
Vogelbaider Lénárd 77. 
Voggenreiter, Ludwig 387. 
Volf 263. 
Volt-e Puchón nyomda? Szimonidesz 

Lajos 284. 
Vörösmarty Mihály 75. 
Y'rannay Erzsébet ld. Winis Nán-
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SÖRGÖNYCÍM: G A N Z C O M BUDAPEST 

Ganz— Vajda-féle 
könyvállványok 

Könyvállványaink a modem 
könyvállványok összes előnyeit 
egyesítik magukban. 

A polcok az oldallemezek alsó részén kiugró 
lemezkék segélyével az oszlopok fogain 
nyugszanak, míg az oldallemezek felső ré' 
szén kampószerüen kiképzett hevederek a 
polcok vezetését biztosítják. 
Főelőnyük, hogy a polcok magas
sági helyzetben 15—15 mm-ként 
a könyvek kirakása nélkül teljes 
biztonsággal beállíthatók. 
A. szerkezet nagy előnye, hogy a 
polcok biztos vczctésűck, azok a 
rajta lévő könyvekkel együtt igen 
könnyen kicmelheíők s akár más 
állványon is újból elhelyezhetők, 
ami a könyvek leporolásánál nagy 
előny. 
A vasállványok különösen raktárrendszerei 
könyvtárak építk ez és ein él alkalmazhatók igen 
célszerűen, amennyiben a fogazott osz
lopok egyszersmind a mennyezetet 
is tartják. A közbenső födémek ilyenkor 
drótüvegből (kb. 15 mm vastag) készülnek 
és miután az ezeket hordó tartók csak minden 
oszlopnál alkalmaztatnak, ezek magassága a 
könyvpolcok elhelyezésénél helyet nem von 
el. — Rendes oszloptávolság kb. 1—1 m. 
A polcok háromféle alakbankészülnek éspedig: 
1. Az alsó fix pontok mélysége 55—42 cm. 
A mozgatható polcok mélysége: 
2. A nagyobb könyvek részére 31 cm. 
3. A közép* és kisalakú könyvek részére 

2V$ cm. 
Nagyobb rendelésnél ettől eltérő mérettel is 
gyártatnak. 
Eddig kb. 3 és fél millió kötet részére készítet« 
tünk vasállványokat. 

A Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi-könyvtárában 
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Könnyű! Tartós! Egyszerű! 
Olcsó! Könnyen felállítható, 
szétszedhető, rendezhető! 

Eddig készített nagyobb berendezések: 
Budapesten : Kötet 

számára 

Országos Levéltár i.ooo.coo 
M. kir. Iparművészeti Múzeum könyvt. . . kb. 32.000 
M. kir. Statisztikai Hivatal könyvt „ 25.000 
Keresk. és* Iparkamara könyvt „ 40.000 
Székesfővárosi könyvtár ; „ 400.000 
Kegyes Tanítórend könyvt , 90.000 
Szekesfőv. pedagógiai könyvt „ 75.000 
Herceg Eszterházy levéltár könyvt ,, lo.coo 
Nemzeti Múzeum Széchényi-könyvt ,, 300.000 
Népegészségügyi Múzeum könyvt „ 40.000 
M. kir. Techn. és Anyagvizsg. Int könyvt. „ 40.000 
Nemzeti Mjzeum'zoológiai oszt. könyt.. . „ 45.000 
Műegyetem közgazd. szemin áönyvt. . . „ lo.ooo 
Cisztercita rend főgimnáziuma könyvt. . . „ 4.000 
Kir. M. Pázmány Péter Tud.-egyetem . . „ 200.000 

Deb recen b en: 
Tisza István Tud.-egyetem 400.000 

Továbbá: Békésgyulán, Csornán, Debrecenben, Komá
romban, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécseit, Szegedent 

Aradon, Brassóban, Lőcsén, Sarajevoban. Szatmárné-
metin, Székely udvarhely en. 

42.471. — K. M. E . Ny. 



Magyarország időszaki sajtójának 
könyvészetet 

I. Dezsényi Béla: A magyar hírlapiro
dalom első százada. 1705—1805. 
Budapest, 1941. 8°, 66 lap. 

Ára 5 pengő. 

IV. Kemény György: Magyarország idő
szaki sajtója. 1911—1920. 
Budapest, 1943. 8°, 474 lap. 

Ára 34 pengő. 

VII. Monokî István: A magyar időszaki 
sajtó a román uralom alatt. 
Budapest, 1941. 8°, 266 lap. 

Ára 16 pengő. 

A MAGYAR KÖNYVSZEMLE 
előfizetési ára egy évre 40 pengő, 
könyvkereskedésekben 44 pengő. 
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Térképek 1 9 3 6 - -40 . 

Budapest, 1943. 8°, 203 Lap. Ára 10 pengő. 

Gulyás Pál: 

A bibliográfia kézikönyve í—II. 

Budapest, 1941—42. 8°, 1-2. köt. Ára 80 pengő. 

Magyarország évi könyveszete. 

1940. 

Budapest, 1942. 8°, 672 1. 
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Ára 20 pengő. 


