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APÁCZAI könyvtárának kötetei közül a leggondosabb nyomozással is csak alig 
néhány darabot mutathat tunk be, bárha lehetséges, hogy más, ugyancsak régi eredetű 
közgyűjteményben is kerülnek még elő újabb kötetek, az eredeti állapotot azonban többé 
már sohasem fogjuk tudni még megközelítőleg sem felidézni. 

H E R E P E I JÁNOS 

A Harmónia Coelestis rézmetszőinek egykorú számadásai. A XVIII. 
századi zeneirodalom egyik kiváló alkotása ESTERHÁZY Pál nádornak 1711-ben meg
jelent könyve, a Harmónia Caelestis.1 A munkát nemcsak gazdag zenei tartalma, hanem 
technikai kivitele is a könyvtörténet ritkaságai közé emelik. 55 egyházzenei kom
pozíciót találunk benne, rézbe metszett gyönyörű szólamokkal. 

A mű nyomtatásához szükséges rézlemezeket, az ESTERHÁZY levéltárból elő
került egykori iratok szerint HOFFMANN és HERMTJNDT2 bécsi rézmetszők készítették. 
Bár a könyv zenetörténeti jelentőségével az irodalomban sokan foglalkoztak3, a metszők 
művészi munkáit, az erről készült számadásokat ezideig kellőképpen nem méltatták. 
E hiányt szeretnők pótolni, midőn a mind könyvtörténeti, mind grafikatörténeti szem
pontból oly jelentős iratokat teljes eredeti szövegükben közöljük. A mű egyik kifogás
talanul megőrzött példányát Budapesten, a volt pálosrendi könyvtárban4, a rk. hit
tudományi főiskolán találtuk meg. 

A műhöz a metszők 150 rézlapot készítettek ; a szöveget és a szólamokat a lap 
mindkét oldalára metszették. Kötelezettséget vállaltak arra, hogy a munkát 1702. 
elejéig lelkiismeretesen befejezik. A rézlapokért és metszésekért 550 forint készpénzt 
és 3 magyar akó bort kértek, amit a nádor szerződésileg biztosított is számukra. A pénzt 
részletekben vették fel, a későbbiekben annak egy részét 32 akó borban számolták el, 
mint arról a Pál halála után készült és alább közölt bizonylatok tanúskodnak. 

A mű termékenyítőleg hatott a XVIII. század zenei életére, benne a magyar 
egyházi népének stílusa domborodik ki. Az ajánláson kívül egy képet és 302 hibátlan, 
tiszta nyomású lapot tartalmaz, s harmadfél század után is hirdeti a metszők technikai 
felkészültségét, a mű magyar szellemiségét. 

1. „Laus Deo in Wienn den 15 october 1701. Auf Befelch Ihro Hochfürstl. DrhL 
des Heyl. Röm. Reichs fürsten Pauli Estoras de Galanta, des Königreichs Ungarn Palatini, 
Ritter des Güldenen flüss etc. ist mit uns beeden zu Endt Benandten nachfolgenter 
Contract beschlossen worden. 

Erstlich sollen wir Beede zu Endt Benante das Notten Buch (so Harmónia 
Coelestis titulirt) und von 300 Seiten Bestehet, darzu 150 Kupfer jedes auf zwo Seitten 
gestochen vonnöthen auf das Beste und Sauberste in Kupfer stehen, und zwar damit 
solches Werkh nicht in lange Aufzug oder saumseeligkeit der Arbeith kommen solte, 
Verobligieren wür uns beede mit der Gnadt Gottes solches Werkh bis zu Endt January 
1702 zuverferttigen, davor solle uns vor unsere Arbeith sambt allen darzu gehörigen 
Kupfern 550 Fl. Sage fünff Hundert und fünffzig Gulden Bezalt werden, darbey auch 
3 Ungarische Eimer Wein ausfolgen ; solches zu unserer Versicherung seint zwey gleich 

1 „Harmónia Coelestis seu Moelodiae Musicae Per Decursum totius Aimi adhi-
bendae ad Usum Musicorum Authore PavloSacri Romani Impeni Principe Estoras de 
Galanta Regni Hungáriáé Palatino. Anno Domini MDCCXI." (RMK. HI. 4758.) L. még 
a 4. sz. jegyzetet. 

2 Vö. PATAKY Dénes: A magyar rézmetszés története, 139 és 142. 1. — Együtt 
szerepelnek a Trophaeum Estorasianum címlapján is. (RMK. III . 4171.). 

3 Zenei lexikon, 283 — 284. 1. 
4 Jelzete : S. a. 8. (Állítólag JOSEPH HAYDN könyvtárából származik.) 
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Lautente Contract aufgesezt, und vonlhro hochfürstl. Drhl. Allergnädigst unterschrieben, 
auch mit unser Handschrift und pettschaft Verfertiget, Eines Ihro Hochfürstl. Drhl. 
Eingehändiget das andre uns zugestelt worden, 
darunter auch das frontispicien und das fürstl. Wappen begriffen 

Jacob Hoffmann und Johann Hermundt 
beede Vienerische Kupferstecher 

Pauli Estoras S. S. 
(Záradék :) „Viennae 1731 febr. 28. den 22, 9-br. empfangt daran 100 fl. Am 7 May id 
est 100 Fl. den 23 8-br. 1702 Empfangt daran obermahlen Hundert Gulden id est Fl. 
100 . . ." 

(A feljegyzés nem egykorú az eredeti irattal.) 
2. „Kufperstecherische Berechnung, wegen das Nottenbuch Harmónia Coelestis 

genanth so geschehen, den 13,7/br. 1725. 
Berechnung. Von wegen des Nottenbuchs Harmónia Coelestis genanth, so durch 

die Wienerische Kupferstecher Jacob Hoffmann und Johann Jacob Hermundt beede 
nunmehro Seel. in Anno 1711 Vermög Contract d. d. Wienn dem 15 8-br. 1701 verfärtiget 
worden. 

Erstlichen Versprechen Seine Hochfürstl. Gnad Wayl. Paulus Esterhasy, nach 
Verförtigter Arbeith zubezahlen Geldt 550, und in Wein Eisenstädter Hämb 3 Eimer. 
Contentirung hierauf. 
Vermög Introsirten Contract Empfanget den 22-t 9-br 1701 Bahr Geldt 100. den 7-t 
May 1702 Bahr Geldt 100. den 23-t Octob. 1702 Bahrgeldt 100. Den 12-t Juny 1703 
u t Beylag Sub. No. 9. 40 Fl. 
Abermahlen ut Beylag Sub. No. 2. 12, 8-br. 1703 Empfanget von Eyssenstatt Bahr 
geldt 32 Eimer Wein Eisenstädter Hamb jeden Eimer ohne Fass pr. 3 Fl. 30 xr. mit der 
Lifferung undt Fass aber pr. 4 Fl. 30 xr. sambt dem Linie Anschlag worvon aber die 
3 Eimer Contract Wein abgezogen verbleiben annoch 29 Eimer, undt Ertrag in Geldt 
Fl. 130. 30 xr. Das solcher Wein durch Selbe Empfangen undt der Eymer pr. 4 Fl. 30 xr. 
angenohmen zeigt No. 3. Latus : Fl. 470. 30. 
Dan Vermög hochfürstl. Comm. d. d. Wienn den 16 7-ber 1709 Empfanget sub. No. 4. 
50 FL Summa 520 Fl. 30 xr. 
Säen also solche annoch zu fordern so von seithen der Buchhalterey Bezahlen Zusein 
um Bewust 29 Fl. 30 xr. 
Und weillen solches Werkh Erst in Anno 1711 wie es das Buch klar zeiget, verfertiget 
worde, als will gar nicht gezweiflet werd, dass auch der Überrest werde sein völlig con-
tentiret word sein. 
Welches hiemit zur unterthänigsten folge auf gnädigsten BefehlchSr. Hochgraf 1. Excellenz 
Hochfürstl. Curatoris aufgesetzet, Schloss und Buchhalterey, Eisenstadt dem 13 Sep
tember Anno 1725" 

(Az eredeti szerződés felhasználásával készült hivatalos másolat és számvevő
ségi jelentés.) 

Mindkét irat megtalálható az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti 
Osztályán. Eszterházy gyűjtemény, Acta Musicalia, fasc. LX. 3775. 

VALKÓ ARISZTID 

A pécsi Klimó-könyvtár múltjából. KLIMÓ György pécsi püspök 1754-ben 
alapította meg könyvtárát. Húsz évig ezután csak az egyházmegye papsága látogat
hat ta a gyűjteményt, 1774-től azonban „publicae omnium utilitati", a teljes köz hasz
nálatára is megnyitotta kapuit a könyvtár, mint a nyilvánossá válás tényét megörökítő, 
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római kori márványszarkofág anyagából készült tábla hirdeti ma is a könyvtár elő
csarnokában. Ezáltal Pécsé lett az első európai hírű magyar költő (JANUS PANNONIUS) 
mellett az ország első nyilvános könyvtárának dicsősége is. 

A könyvtár 1760-ból származó kéziratos katalógusának bevezetője a következők
ben jelöli meg az új intézmény feladatát : „Nyájas olvasó, ez a könyvtár . . . nyitva 
áll minden tudományt kedvelő embernek, nem a molyok és férgek, amint gyakran 
történni szokott, hanem a tudásra szomjasak számára gyűlt össze és nyílt meg." A beve
zető e szavakkal zárul : „. . . Nyájas olvasó, használd ezt a könyvtárat . . . a haza 
tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára." (Ifj. ENTZ Géza ford.) A katalógus 
ezekután CicERonak az irodalomról írott örökbecsű szavait idézi még mottóul : „Az 
irodalomban való elmélyedés a fiatalt táplálja, az öreget gyönyörködteti, a jó sort még 
szebbé teszi, a balsorsban menedéket és vigaszt nyújt, szórakoztat otthon, de nem tar t 
vissza a közéleti tevékenységtől, velünk van utazásainkon és falun egyaránt." (Pro 
Archia poéta. Saját ford.) 

Az a gondolkodás, amely az alapítás és nyilvánossá tétel tényét megörökítő 
egykorú tábla szövegéből és a katalógus bevezető soraiból világlik ki, meglehetősen 
ritka és feltűnő abban a korban és főleg a főpapi-főúri osztályban. A legtöbb főrangú 
mecénás a műveltséget csak egyesek kiváltságának tartotta. Gyűjteményeik csupán 
a kiválasztottak számára voltak hozzáférhetőek. KLIMÓ ezzel szemben a műveltséget 
közös, kollektív értéknek tartja. Azt is tisztán látja, hogy az olyan könyvtár, amelyik
nek nincsen közönsége, nem könyvtár, hanem múzeum. Könyvtárának nyilvánossá 
tétele a művelődéshez való mindenkit megillető jog elismerését is bizonyítja. KLIMÓ 
munkásságának egyik kutatója talán nem sokat téved, ha a könyvtáralapító püspök 
e közösségi érzékének kialakulásában szerepet jut tat „alacsony származásának" is.1 

KLIMÓ jobbágy sorból, fokról fokra küzdötte fel magát, és tapasztalatból ismerte az 
alsóbb társadalmi osztályok életkörülményeit. Származását később sem titkolta el, sőt, 
szinte kérkedett vele. Egyik életrajzírója megjegyzi róla, hogy diákkorában igen szű
kösen élt, élelmét innen-onnan gyűjtögette össze. „Patrizáló begréjét — emlékül magá
nak eltévén — mint püspök is nagy becsben tartogatta, sőt nem is szégyenlé vidámabb 
óráiban azt asztalánál ebédlő vendégeinek édes visszaemlékezéssel előmutatni . . ,"2 

Bízvást feltehetjük, hogy az addig zárt jellegű könyvtár 1774-ben történt nyil
vánossá tétele, a kitűzött célnak megfelelően, hasznos cselekedet volt. Legalábbis erre 
enged következtetni a BLAEix-féle ötkötetes, 1649-es amszterdami kiadású világatlasz 
beírása. Az értékes atlaszt BATTHYÁNY Tódor ajándékozta 1776-ban „Klimó György 
igen hasznos nyilvános könyvtárának", a latin bejegyzés szerint. E pár sor rávilágít, 
mennyire méltányolták KLIMÓ kortársai a könyvtár nyilvános voltát. 

Semmi adatunk nincsen avval kapcsolatban, hogy milyen forgalmú volt a könyvtár 
a megnyitás utáni években. Néhány mozzanat : az anyag összetétele vagy akár csak a 
leltárban felsorolt ülő alkalmatosságok csekély száma azonban arra enged következtetni, 
hogy gyakorlatilag továbbra is igen szűkkörű volt a könyvtár közönsége. Az akkoriban 
Magyarországon utazgató FELLER belga abbé szerint ugyan a nemesség kivétel nélkül 
tudott latinul, sőt olyan általános volt a latin nyelv ismerete, hogy még a parasztság 
és a közkatonaság soraiban is akadtak latinul tudók, akiket az idegenek vezetőül vagy 
tolmácsnak felfogadhattak. Azt is megjegyzi azonban FELLER abbé, hogy az irodalom 

1 ifj. ENTZ Géza : Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenysége. Klny. a 
Pannónia 1940. évi ápr.—jún. számából. 26. 1. 

2 CSAJÁGHY Károly : Munkálatai a pesti nevendékpapság magyar iskolájának. 
Budán, 1838. 5. köt. 322. 1. 
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nem nagy kedveltségnek örvendett a nemesség körében. Legszívesebben a földről, a 
lovakról és a marhákról beszélgettek a nemesek, legalábbis azok, akikkel ő megismer
kedett.3 Ilyenformán nem csodálkozhatunk, ha nem volt nagy forgalma a pécsi könyv
tárnak sem. Valószínűleg ugyanazok látogatták, akik 1754 és 1774 között, tehát első
sorban az egyházmegye papsága, esetleg még a műveltebb polgárság és a nemesség 
köréből néhányan és bizonyára a főiskolások. KLIMÓ szándéka mindenesetre az volt, 
hogy könyvtára gazdag és színvonalas legyen, megfeleljen a tervezett egyetem szükség
leteinek. 

A gyűjtemény összetételéből következtethetünk a tervezett, de az ő korában 
meg nem valósult egyetem jellegére. Az a szembetűnő körülmény, hogy a nagyszámú 
teológiai, jogi, történelmi és más humanisztikus munka mellett nem hiányzanak az 
orvosi, fizikai, matematikai, földrajzi és egyéb természettudományos jellegű művek 
sem, arra mutat, hogy KLIMÓ az addig nálunk szokásos fakultásokon túlmenően, valami
féle orvosi-természettudományi tagozatra is gondolt. Ez nem meglepő, mert tudjuk, 
hogy MÁRIA TERÉZIA 1777-ben a nagyszombati egyetemet orvostudományi karral 
bővítette ki. Az orvosképzés szüksége tehát jelentkezett KLIMÓ korában. A természet
tudományos oktatás céljait szolgálta volna a püspöki palota nyugati szárnyába terve
zett csillagászati megfigyelőállomás is. A zömök torony azonban végül is a könyvtár 
első otthona lett. 

Könyvtára megőrzését, gondozását és gyarapítását kiváló tudósokra bízta KLIMÓ. 
Közülük KOLLER József és SZILÁGYI István nagybecsű történelmi munkákkal örökítet
ték meg nevüket. A könyvtárőr és a szolga javadalmazásáról alapítvány létesítésével 
gondoskodott a könyvtár alapítója. Utódainál már nem látunk ilyen körültekintő 
gondoskodást. Nem sokkal KLIMÓ halála után, ideológiai okokból súlyosan megcsonkí
tot ták a gyűjtemény értékes felvilágosodáskori anyagát. CSAJÁGHY több mint 200 mű 
pusztulását jegyzi fel, de hozzáteszi, hogy ennek részben a „Klimó halála után azonnal 
meghanyatlott silány könyvtári fölvigyázás" is oka.4 

Az 1799-ben, KLIMÓ halála után 22 évvel, Erdélyből Pécsre látogató JÓSIKA 
János még meleg dicsérettel emlékezik meg a könyvtárról. Azt írja, hogy KLIMÓ gyűj 
teménye „méltán első bibliothécának tartatik", melyhez nincs hasonló az országban.5 

1814-ben, a neves angol orvos, Richard BRIGHT útinaplójában feljegyzi, hogy a nagy
számú értékes művet tartalmazó könyvtártermet sok díszes arckép díszíti, az egyház
megye püspökeinek képei, ISTVÁN királytól KLIMÓ koráig. Megjegyzi azonban BRIGHT, 
hogy a könyvtárnak Pécs lakosai között alig akad olvasója, és hogy az akkori püspök, 
KIRÁLY József, „noha magas szellemiségű, a könyvtárral mostohán bánik".6 HORVÁTH 
István, a Tudományos Gyűjtemény szerkesztője és JANKÓ János, BRIGHTILOZ hasonlóan^ 
már a könyvtár hanyatlását állapítja meg. HORVÁTH 1817-ben látogatta meg a könyv
tárat. Ekkor ismerkedett meg KoLLERral, aki tizenegy kötet kéziratot nyújtott á t 
neki e szavakkal : „Vidd magaddal. Te ezeket megfogod és megtudod betsülni. I t t 
most a Köz Könyvtár elhagyatott állapotban vagyon. Oda nem akarom letenni . . . 
Használásra írattak a könyvek."7 JANKÓ János az alapítóhoz méltó pártfogó hiányát 
panaszolja fel 1822-ben. Így ír a pécsi könyvtárról : „. . . most is Hazánk Könyvtárjai 

3 BIRKÁS Géza : Egy belga jezsuita Magyarországon a X VIII. században. Ka th . 
Szle. 1923. 466. 1. 

4 CSAJÁGHY : I. m. 331. 1. 
5 VASSKÓ Ilona : A pécsi püspöki könyvtár francia nyomtatványai és kéziratai. 

Pécs, 1934. 14. 1. 
6 BRIGHT, Richard : Travels from Vienna through lower Hungary . . . in the 

year 1814. London, 1818. 574—584. 1. 
7 Tud. Gyűjt. 1834. 1. köt. 45. 1. 
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között könnyen első hellyet foglalhatna, ha több ollyan Pártfogói és elősegitői találkoz
nának a millyen Klimó volt."8 

SZEPESSY Ignácban végre ismét könyvkedvelő pártfogóra talált a könyvtár. 
KLIMÓIIOZ hasonlóan, ő is foglalkozott a pécsi egyetem felállításának tervével. A könyv
tár új — jelenlegi — épületét is ő építtette 1830-ban. Bőkezűen gondoskodott a gyűjte
mény kiegészítéséről és továbbfejlesztéséről. Számos tudományos munkát vétetett meg, 
közöttük fontos orvosi műveket. Elkészíttette a meggyarapodott állomány hat fólió 
kötetes katalógusát. Három kötet alfabetikus rendben, három pedig szakcsoportosítás
ban tartja nyilván az anyagot. A kézzel írott katalógus elkészítése hat évig 
tartott . 

SZEPESSY korában nyitották meg az újjáéledt könyvtár vendégkönyvét is. Bár ez 
a testes, fólió alakú, félbőrkötésű könyv nem a könyvtár használóinak, az olvasóknak 
a nevét, hanem csak a látogató vendégekét tartalmazza, a ma könyvtárosának mégis 
becses emlék. Egyszerű emberek és kiváló tudósok, helybéli és távoli látogatók nevét 
őrzi. Az első lapon álló cím így szól : „Följegyzése minden úri vendégeknek, kik ezen 
nyilvános könyvtárat meglátogatni méltóztattak. 1835-ik évi Szent György hava 24-ké-
től kezdődvén." 

A vendégkönyvben levő beírások azonban arról tanúskodnak, hogy nem csupán 
,,úri vendégek méltóztattak" meglátogatni a könyvtárat, hanem szép számmal fordul
tak meg a gyűjtemény méltóságteljes termeiben iparosok, diákok, kispolgárok, keres
kedők, közkatonák is. A ma emberének nem mindennapi élményt jelent forgatni ezeket 
a megsárgult lapokat, ahol az egyik-másik kifakult régi írás még ma is őrzi a több mint 
száz éve rászórt porzót. Néha meg művelődéstörténeti szempontból jelentenek érdekes 
adalékokat a bejegyzések. Gyakran a mai magyar nyelvben már szokatlan, ódon csen
gésű foglalkozáselnevezésekkel, a mainál ízesebb nyelvvel, régi szokásokkal találkozunk. 
HAUEBNŐ Anna például ma Hauerné-nak írná be magát, PÁLFFY Zsigmond törvény
tanuló és ZIMMERMANN Károly embertanuló ma mint jogász és medikus szerepelne. 
A múlt század második negyedében sok iparos látogatta meg a pécsi könyvgyűjteményt. 
Szabókat, könyvkötőket, molnárokat, rostásmestereket találunk közöttük. Az állam
férfiak látogatásai közül emeljük ki BATTHYÁNY Kázmérét (1841 és 1845), aki az 1849-es 
forradalmi kormány külügyminisztere volt, majd Baranya megye kormánybiztosa lett, 
utóbb pedig KOSSUTH emigránstársa Törökországban. A HABSBUBGok Pécsett jártuk
kor megtekintésre sem méltatták a könyvtárat. FEBENC JÓZSEF három ízben járt a 
városban, de a város egyik nevezetességét, a gazdag művelődési intézményt nem tekin
tette meg. Kivétel volt a magyarbarát JÓZSEF főherceg, a későbbi cigány-nyelvész. 
Ö 1845-ben meglátogatta a könyvtárat. 

1848-ban sok honvéd tekintette meg KLIMÓ híres könyvtárát. Jegyezzük itt fel 
a három KUKATZKAY testvér, Pál, Károly és Alajos „önkéntes vitézek" nevét. Ebben 
az évben szerepel még HOLLÓSY Sándor, „a nagyvázsonyi őrsereg edgyik tagja" és 
BEBENCZI Lajos „pesti nemzetőr, mint futár" neve is. Utánuk FABKAS János „szabad 
vadász csapat lső századának századossá" következik. Sok 48-as katona neve csak 
„honvéd" vagy „vitéz" megjelöléssel szerepel a csoportban. A szabadságharc bukását 
von E L P P E B lieutenant, az osztrák elnyomó csapatok hadnagyának neve jelzi a vendég
könyvben. 

A magyar tudomány számos kiválósága szintén megfordult a gyűjtemény termei
ben. 1845-ben járt a könyvtárban XANTUS János, BUGÁT Pál, JEDLIK Ányos, D I E B N E B 
Endre, RUMY Károly és BARNA Ignác. Néhány név még a későbbi évekből : Lőw Lipót,, 
HENSZLMANN Imre, DULÁNSZKY Nándor, ENTZ Géza, BALLAGI Aladár stb. 

8 Tud. Gyűjt. 1822. 1. köt. 84. 1. 
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Az évek hosszú során sok író és művész írta be magát a testes vendégkönyvbe. 
1835-ben találjuk Kiss János „nemzeti színész", PÁLY Elek „játékszínigazgató" és 
Leopold HÖLZL „poéta" nevét. 1836-ban nézte meg a könyvtárat FÁNCSY Lajos „nem
zeti színész Budáról" és EGRESSY Béni „pesti magyar dalszínész", a Szózat két évvel 
későbbi megzenésítője. A modern korból említsük meg időrendben SZABÓ Dezső, BABITS 
Mihály és KODÁLY Zoltán nevét. 

A külföldiek bejegyzései közül Joseph SCHRÖDER bécsi polgáré az első (1835). 
A következő évből való Guilleaume Jules STÄCHE, „maître de langue française" beírása. 
1839-ben járt a könyvtárban Louis RIBORDY Svájcból, s mint franciául bejegyzi, éppen 
a Bastille lerombolásának 50. évfordulóján tekintette meg a gyűjteményt. James EGAN 
és I . A. MEYER (Berlin) 1846-ban írta be magát a vendégkönyvbe. Mme Alexandre 
MORITZI Svájcból 1859-ben, Henry és Karol RASP Krakkóból 1864-ben, Frédéric Romault 
CAILLAND Limoges-ból 1872-ben és dr. RENSENS belga egyetemi tanár 1885-ben járt a 
könyvtárban. Husszein NÁMIK török látogató arab betűs szövege mellé hibás magyar
sággal a következőket is bejegyezte : „Azokért a tudományos könyvekért, miket magyar 
testvéreim őriznek, én is együtt örülök" (1917). A felszabadulás utáni évekből szár
mazik N. GONSZKIJ és GUDZIJ moszkvai egyetemi tanár, valamint V. PARIN moszkvai 
fizológus aláírása. 

Mint láthattuk, érdekes és változatos képet nyújt a több mint 120 év látogatói
nak nevét tartalmazó vendégkönyv. A kuriózumok és kortörténeti érdekességek mellett 
arról is meggyőződhetünk ebből a hézagos és korántsem teljes felsorolásból, hogy a 
KLiMÓ-féle könyvtár Pécs város nevezetes intézményének számított alapításától fogva. 
Méltó ékessége a művelődési hagyományokban gazdag városnak. 

HERNÁDY FERENC 

Kísérletek Sopronban újság és folyóirat alapítására 1850-ig. R Á T Mátyás 
első felhívása a legelső magyar nyelvű hírlapra még 1779-ben kelt, 1780 első napján 
pedig útjára is indult a Magyar Hírmondó. RÁT győri születésű volt és Sopronban járta 
felsőbb iskoláit, 1773-ban annak rendje és módja szerint Németországba indult egye
temre. Az akkori szokáshoz képest albumot szerzett magának,1 és miközben gyűjtötte 
az útravaló költséget, albumába tanító mondásokat, emlékeztető sorokat és verseket 
íratott barátaival, pártfogóival és tanáraival. 1778-ban visszakerült iskolavárosába és 
akkor LÁGLER György ezt a velős mondást írta be az emlékkönyvbe : „Homo homini 
deus, homo homini lupus", vagyis az ember az embert isteníti, ember az embert fel
falja. Mintha RÁT újságírói pályáját ecsetelte volna a bejegyző jós lélekkel, mert az 
új jelenséget, a magyar újságot dicséret és gáncs egyaránt érte. Valószínűleg szóba kerül
hetett a soproni látogatás alkalmával az újságalapítás terve, hisz Sopronban is nagy
ban készülődtek lapalapításra, ha nem is hírlapnak szánták. 

Sopron nagy újságolvasó város volt mindenha. Neve már 1523-ban szerepel egy 
Zeyüunghaií, amely H. LAJOS és a későbbi I. FERDINÁND itt folyt találkozásáról emlé
kezik meg;2 a pestises Pozsony helyett Sopronban tartott országgyűlések (1622, 1625, 
1634—5, 1681) jócskán adtak alkalmat innen származó hírek közlésére. A város maga 
kapva kapott a híreken ; Buda visszavételét 1686-ban három nap múlva tudták meg, 
a hírhozót megajándékozták egy ezüst csészével3 Mivel pedig ettőlfogva napirenden 
voltak a diadalok, hát a város is olcsóbb hírforrásokhoz nyúlt. Az ev. egyházközség 

1 Az album az Országos Széchényi Könyvtárban van. 1772-ben kezdték el benne 
sy. bejegyzést. 

2 Az APPONYI Sándor-könyvtárral az Országos Széchényi Könyvtárba került. 
3 Városi számadáskönyv, 1686. 62. 1. 


