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tanulmányok meggyőzően mutatják a nemzeti 

könyvtár egyik legfőbb működési jellemzőjét: 

fel- és leépülés egymás melletti, egyidejű léte- 

zését. Ez persze az emberi kultúra legfőbb vonása 

is. (Mi, magyarok, az elmúlt században talán 

kissé sokat is kaptunk mindkettőből.) Az ado- 

mányozók, a mecénások az OSzK állományát 

az elmúlt két évszázadban folyamatosan gyara- 

pították, könyvtárosai a bekerült gyűjteményeket 

legjobb tudásuk szerint feltárták és szolgáltat- 

ták, a körülvevő társadalmi késztetés azonban, 

főképpen a 20. század közepétől, a korábbi tö- 

rekvések folyamatosságát először megkérdője- 

lezte, majd részben el is lehetetlenítette. Mi sem 

mutatja jobban közművelődési intézményeink 

nélkülözhetetlen fontosságát… 

Hapák József az elmúlt években lassan végig- 

fotózta a nemzeti könyvtár legféltettebb kincseit. 

E kötet illusztrációi is méltó társai az emlékező 

és feltáró írásoknak. 

BUDA ATTILA 

Tanulmányok Nagyvárad újkori történe- 

téből. Szerk.: EMŐDI András. Nagyvárad, 2009. 

Partium Kiadó, 316 l. /Miscellanea Historica Va- 

radinensia I./ 

A kötet előszava szerint a „Miscellanea His- 

torica Varadinensia” címmel induló sorozat pri- 

mer források kutatásán alapuló történeti tanulmá- 

nyoknak és forrásközléseknek ad helyet, amelyek 

elsősorban Bihar megye és Nagyvárad köz-, mű- 

velődés-, intézmény-, egyház- és művészettör- 

ténetére vonatkoznak. Az első kötet négy tanul- 

mányt tartalmaz. 

Emődi András „A váradi egyházmegye 18. szá- 

zadi alumnusainak – papnövendékeinek és böl- 

csészhallgatóinak – névtára” című adattárának 

bevezetője röviden áttekinti a váradi egyházme- 

gye történetét, a szomszédos egri egyházmegye 

papnevelésének helyzetét, a váradi papnevelde 

alapításának körülményeit, néhány kiragadott pél- 

dával illusztrálja az egyházmegye lélekszámát, 

kitér a váradi papnevelde tanáraira, oktatási rend- 

 

szerére (teológia és bölcsészkar), továbbá az egy- 

házmegye növendékeire Váradon és Kassán. 

Az adattár az időközben kutathatóvá vált nagy- 

váradi iratállomány és két kassai kézirat (az egyik 

a kassai jezsuita gimnázium és akadémia 1693– 

1745 közötti matrikulája, a másik a Kisdianumba 

felvettek esküszövegét és az elbocsátó nyilatko- 

zatokat tartalmazó, (1708)–1714–1763 között 

vezetett nyilvántartás) alapján készült, kiegészít- 

ve a szakirodalomból vett esetleges pótlólagos 

adatokkal. A szerző névsorában 678 18. századi, 

a váradi egyházmegyéhez kötődő alumnus vagy 

alumnusjelölt nevét azonosította, így a század- 

ban ott tevékenykedő alsópapságot gyakorlati- 

lag hiánytalanul számba vette. 

Az adattárban a személyek betűrendben kö- 

vetik egymást, nevük után fel van tüntetve val- 

lásuk, továbbá társadalmi jogállásuk, nemzetisé- 

gük, születési helyük, születési évük, szüleik 

vallása, a tanuló által ismert nyelvek és az isme- 

ret szintje. Ezen kívül szerepelnek a tanulmányi 

adatok, amelyek az elemi és gimnáziumi tago- 

zatra, a bölcsész-, néha jogi, valamint a teoló- 

giai stúdiumokra vonatkoznak. Jelölve van a ta- 

nulmányi szint és a doktori fokozat elnyerésének 

ténye is. Ezt követi a tanulmányok helyszíne. 

Külön sorban sorakoznak az egyházi rendek fel- 

vételének időpontjai, valamint az egyházmegyei 

alumnus státusz elnyerésének, illetve az inkar- 

dinációnak az éve. Vázolva van a teológiát vég- 

zettek pályafutása az egyházi méltóságok betöl- 

tésének kezdő évével és a fontosabb kinevezések 

dátumaival. Az adatsort az elhalálozás éve zárja. 

 Kormányos László „Nagyvárad-Olaszi római- 

katolikus és református lakosságának demográ- 

fiai fejlődése a 18. század végén és a reform- 

korban, az egyházi összeírások és anyakönyvek 

tükrében (1780–1800, 1819–1853)” című ta- 

nulmánya is rendkívül adatgazdag. A címben jel- 

zett források alapján a szerző állításai alátámasz- 

tására hatvannál több táblázatot és grafikont kö- 

zöl. 

A 18. század Várad-Olaszi számára is az újjá- 

szerveződés, az újjászületés kora volt. A város 

népessége, amely az 1692-es ostromot követően 

aligha volt száz fő, 1785 körül 5024 főre, 1840 
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körül 7422 főre nőtt. Legnépesebb 1829-ben volt, 

akkor 7806 fő lakta. 

A népesség felekezeti megoszlása szerint dön- 

tően katolikus, református, emellett görög-kato- 

likus, továbbá görög-keleti, evangélikus és zsidó 

volt. A szerző a nagyobb felekezetenként ada- 

tolja többek között a demográfiai képet, az etni- 

kai megoszlást, a foglalkozást, a házasságkötést, 

a születést és a halálozást. 

A könyvvel kapcsolatos foglalkozás igen ritka 

volt. 1839 és 1848 között egy református könyv- 

kötő és egy könyvárus működéséről tudunk. 

Fazakas Gábor „Adalékok Nagyvárad 1850. 

évi egyesítésének történetéhez” című írása Várad- 

Velence, Várad-Olaszi, Várad-Újváros és Vá- 

rad-Váralja részek közgyűlési jegyzőkönyvei- 

ből közöl részleteket, amelyek 1848. március 

23. és 1850. január 1-je között keltek. A rész- 

letek nyomon követik az egyesítéssel kapcso- 

latos egyeztetéseket, a fegyvergyár Váradra köl- 

töztetését, amely a várost ideiglenesen az or- 

szág második legfontosabb településévé tette, 

végül pedig az egység létrejöttét az osztrák ura- 

lom alatt. Nagyvárad egyesítésének folyamata, 

amely 1848 márciusában kezdődött, nem akadt 

el, a kitűzött cél teljesült, de nem a városveze- 

tők erejéből, nem a magyar országgyűlés adta jog- 

szabályi elismerés keretei között, hanem köz- 

vetett osztrák ellenőrzés útján. 

Lakatos-Balla Attila „A Biharvármegyei és 

Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet jegy- 

zőkönyvei” című összeállításában vázolja az egy- 

let történetét, ahhoz fontos adalékokat nyújtva 

közli az egylet két legfontosabb döntéshozó fó- 

rumának, a közgyűlésnek és a választmánynak 

fennmaradt jegyzőkönyveit. 

Az 1872 és 1947 között, több mint hét évti- 

zeden keresztül működő egylet a dualizmus kori 

Nagyvárad polgári önszerveződéseinek egyik leg- 

sikeresebb példája. Megteremtette a Bihar megyei 

műemlék- és műtárgyvédelem, a helytörténeti és 

régészeti kutatás kereteit és szakmai fórumát, 

megvetette a város és a megye máig fennálló, 

művészettörténeti, régészeti, történelmi és nép- 

rajzi közgyűjteményének alapjait. 

A közölt jegyzőkönyvek értékes forrásul szol- 

gálnak a történeti, a régészeti kutatások számára, 

emellett a régió intézmény- és társadalomtör- 

ténete szempontjából sem érdektelenek. 

A sorozat nyitókötete maradéktalanul eleget 

tesz a kitűzött céloknak, forrásközlő tanulmá- 

nyait nagy haszonnal böngészheti és forgathat- 

ja mindenki, aki Nagyvárad újkori múltját bú-

várolja. 

SZVORÉNYI RÓBERT 

V. Ecsedy Judit–Simon Melinda: Kiadói és 

nyomdászjelvények Magyarországon 1488– 

1800. Hungarian Printers’ and Publishers’ 

Devices 1488–1800. [Bp.] 2009. Balassi Kiadó–

Országos Széchényi Könyvtár, 203 l. 

A kötet a Magyarországon és Erdélyben a kez- 

detektől 1800-ig használt kiadói és nyomdász- 

jelvények összegyűjtését, és szakszerű bemutatását 

tűzte ki célul. Bár a címlap nem jelzi, a könyv 

formai jellegzetességei, a kiadók, V. Ecsedy Judit 

neve és a téma is azt sugallja, hogy a 16. szá- 

zadot feltáró kötettel, 2004-ben útjára indult 

„Hungaria Typograhica” című sorozathoz kö- 

tődik, amely az 1473-tól 1800-ig működött ma- 

gyarországi nyomdák készletének, betűinek, dí- 

szeinek teljes összeállítását kívánja létrehozni. 

E kiadvány az időrendi építkezés helyett egy 

önálló témát ragadott meg, ezt azonban a teljes 

időkörben végigtekinti. 

A bevezető tanulmány elsőként a kiadói és 

nyomdászjegy általános, elméleti meghatározá- 

sát kísérli meg, ugyanakkor figyelmeztetve arra, 

hogy néha roppant nehéz egyértelműen eldön- 

teni, egy-egy illusztrációnak, dísznek valóban 

ezt a szerepet szánta-e a nyomdász. Ezt köve- 

tően századonként tárgyalja a hazai jelvények 

történetét, jellegzetességeit. Nem cél e helyütt 

az ismertetett munka tartalmi kivonatát adni, le- 

gyen szabad csak néhány megragadó jellegze- 

tességre, önkényesen kiválasztott példára felhívni 

a figyelmet. Általánosan elmondható, hogy a ha- 

zai nyomdászjelvények legnagyobb része kül- 

földi, sok esetben nemzetközileg is általánosan 

elterjedt előképek nyomán készült. Ezeket a min- 

tákat a tanulmányokat kísérő képek szemléle- 

tesen be is mutatják. 




