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✒✒ Az ELTE BTK Könyvtár- és Informá-

ciótudományi Intézetének (KITI) Nyi-

tott Napok címû elõadássorozatáról és

újraindulásának ünnepi alkalmáról már-

ciusi számában a Könyvtári Levelezõ/

lap is beszámolt. Az alábbiakban a há-

rom tavaszi elõadás ismertetése

következik.1

Már a 2016. március 9-ei alkalom is a

Nyitott Napok korábban beharangozott

interdiszciplináris jellegét erõsítette, hi-

szen S. Sárdi Margit, az ELTE BTK Régi

Magyar Irodalom Tanszékének nyugdí-

jas docense volt a KITI vendége. A ne-

ves irodalomtörténész – természetesen

– „könyves” témáról tartott elõadást: 

A zágoni parókia könyvtára címmel 

az erdélyi település református eklé-

zsiája gyûjteményének feltárásá-

ban végzett munkáját ismertette. A ko-

rábban Budapestre juttatott leltárjegy-

zék behasonlítását az OSZK Régi 

Magyarországi Nyomtatványok (RMNy)

csoportjának munkatársai végezték el,

S. Sárdi Margit 2001 nyarán Zágonban2

kísérelte meg a hiányzó adatok pótlá-

sát és a kézírásos bejegyzések áttekin-

tését.

A könyvtár több gyûjtemény anyagá-

nak egymásra épülésébõl jöhetett létre.

Valószínûleg Gidófalvi Csiszér József

(1782 és 1815 között Zágon református

papja) alapozta meg a könyvtárat; fia,

Gidófalvi Csiszér Mihály (1812-tõl apja

mellett segédlelkész, majd annak halála

után 1851-ig lelkész) folytatta a gyûjtést.

Halála után, 1862-ben özvegye, Vajna

Mária ajándékozta a könyveket a zágo-

ni eklézsiának.

Az õ idejükbõl származik a könyvtár

elsõ, kézírásos jegyzéke és a beszámo-

zás is. A sorrend különösebb rendezett-

séget nem mutat, bár a duplumok kö-

zös számon, egymás mellett találhatók,

és itt-ott egy-egy nyelvi vagy tematikai

csoport is fölfedezhetõ.

A XX. század második felében a

jegyzéket írógéppel újraírták, a hiányo-

kat föltüntették; azonban sajnos azóta is

vesztek el könyvek a gyûjteménybõl.

Néhány évvel ezelõtt a kolozsvári

Babes-Bolyai Tudományegyetem két

könyvtárszakos hallgatója dolgozatírás

céljából áttekintette az anyagot, de an-

nak föltárása eddig nem történt meg.

A könyvtár 738 leltári szám alatt tar-

talmaz köteteket, köztük 34 kéziratot,

20 RMK-nyomtatványt, 265 darab 1712

és 1860 közötti magyar nyomtatványt, 

9 antikvát és 57 darab XVII. századi kül-

földi nyomtatványt.

A XVI–XIX. századi nyomtatványok

160 fölismerhetõ possessorbejegyzést

tartalmaznak. Az egykori használók

többsége a református értelmiséghez

tartozhatott. A listán mindössze négy

nõi név akad.

A 207. leltári számú kötet, az Acta

Comitialia Hungarica Sopronien-sia

(1681) érdekessége, hogy egy korábban

ismeretlen verset is tartalmaz. Ennek
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1 Ezúton is nagyon köszönöm Boreczky

Annának, S. Sárdi Margitnak és Pálffy Gézának,

hogy az elõadásokról készített összefog-

lalóikkal segítették e cikk megírását.
2 Zágon ma Romániához tartozik.
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szerzõje Gulácsi Albert, II. Apafi Mihály

fejedelem titkára, bécsi követségekben

megbízottja, egy a bécsi követségrõl

szóló, máig kiadatlan napló írója.

A verses bejegyzés a hátsó szennyla-

pon helyezkedik el; voltaképpen négy

latin nyelvû szentencia magyarra for-

dítása egy-egy strófában. Írója 1697 

augusztusában Taracközön3 jegyezte be

a könyvbe. A bejegyzés Gulácsi eddig

feltáratlan életadataira is következtetni

enged. Korábban nem volt ismert, de a

bejegyzése szerint már 1689-ben meg-

fordult Bécsben. Minthogy a könyvet

1709-ben már más birtokolta, valószínû-

síthetõ, hogy Gulácsi valamikor 1697 és

1709 között halt meg. Az õ személye le-

het a magyarázata annak, hogy a zágo-

ni eklézsia könyvei között egy Apafi Mi-

hály fejedelem autográf possessorbeje-

gyzésével ellátott könyv (Paulus JOVIUS,

Elogia doctorum virorum, Basileae,

1571) is található (ltsz. 647).

S. Sárdi Margit elõadásának korábbi,

írásos változata a Magyar Könyvszem-

lében4 és az Irodalomtörténeti Közle-

ményekben5 olvasható.

A Nyitott Napok áprilisi alkalmán Bo-

reczky Anna, az MTA–OSZK Res

Libraria Hungariae Kutatócsoportja

Fragmenta Codicum Mûhelyének tudo-

mányos munkatársa tartott nagy érdek-

lõdéssel várt elõadást. A zsúfolásig telt

teremben a középkori könyvfestészetre

specializálódott mûvészettörténész szá-

mos vetített képpel illusztrálta mondan-

dóját. A „Papirusz-stílus” a középkori

KLL • 2016/06

NAPLÓ6

3 Taracköz ma Ukrajnához tartozik.
4 S. Sárdi Margit, A zágoni református eklézsia

könyvtára, MKsz, 118(2002), 165–174.
5 S. Sárdi Margit, Ismeretlen 17. századi versek

a zágoni parókia könyvtárban, ItK, 105 (2001),

456–457.

S. Sárdi Margit



könyvfestészetben: Egy családregény 

hagyományozódás-történeti konzekven-

ciái címû elõadásában az európai

könyv- és illusztrációtörténet egyik leg-

izgalmasabb idõszakáról beszélt. Azt a

folyamatot mutatta be, amelynek során

a klaszszikus antikvitás papirusztekercs-

re írt könyveit felváltotta a pergamenre

írt, kötetes kézirat; és amelynek során –

részben a görög–római, részben a zsidó

vizuális kultúra elemeit felhasználva –

megszületett a képekkel gazdagított kö-

zépkori könyv: a kézzel írt és illusztrált

kódex. Erre a jelentõségében csak a

nyomtatott könyv feltalálásához, illetve

a képernyõ elterjedéséhez hasonlítható

médiumváltásra egy kulturális forrada-

lommal, a kereszténység elterjedésével

párhuzamosan és attól korántsem füg-

getlenül az I. század (a kötetes könyv, a

kódex megjelenése) és a IV–V. század

(a kötetes könyv térhódítása) között ke-

rült sor.

Az illusztrált kódex kialakulásáról

szólva Boreczky Anna elsõsorban Kurt

Weitzmann (Witzenhausen, 1904–

Princeton, 1993) kutatásaira támaszko-

dott (Illustrations in Roll and Codex,

Princeton, 1947, 1970), pontosabban 

az általa kidolgozott, sokat vitatott, de 

máig megkerülhetetlen koncepcióból 

indult ki. Weitzmann, aki a szöveg-kép

viszonyban a szöveget tekintette elsõd-

legesnek, a filológia hagyományozódás-

modelljét ültette át a mûvészettörténet-

be. Úgy vélte, hogy minden illusztráció-

ciklusnak volt egy elsõ, eredeti, „teljes”

változata, amely azután az örökítõdés

(másolás) során változtatásokon ment

keresztül, és hogy e változatok alapján

a fennmaradt példányok leszármazási

„családfákba” rendezhetõk. Ez a hagyo-

mányozódás-modell megengedi, hogy

egyes középkori illusztrált kódexekben

jóval korábbi, adott esetben akár papi-

rusztekercsre készített mûvek lenyoma-
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tait fedezzük fel, belõlük következtes-

sünk a klasszikus antikvitás (egyébként

csak szórványosan ránk maradt) könyv-

illusztrációinak jellegzetességeire. 

A múltból a régmúltba visszatekintõ,

a maga nemében zseniális, de proble-

matikus metodika az évek során rendkí-

vül megtermékenyítõnek bizonyult,

ugyanakkor a középkori illusztrált kó-

dexek egy csoportját csalóka fénytörés-

be helyezte: az antik vonásokat õrzõ

középkori kéziratokat óhatatlanul egy

letûnt kultúra rekvizitumaiként láttatta.

Az elõadás második felében a mûvé-

szettörténész a szöveg–kép elsõdleges-

ségének kérdését, illetve a hagyomá-

nyozódás folyamatának összetettségét

vizsgálta. Egy késõ antik családregény –

Apollonius király históriája – legkorábbi

fennmaradt illusztrációciklusát, az elsõ

ezredforduló tájékán készült ún.

Apollonius pictus kézirat (OSZK, Kéz-

irattár, Cod. Lat. 4) „papirusz-stílusú”

rajzait állítva középpontba amellett ér-

velt, hogy a filológiai hagyományozó-

dás-modell csak egy a lehetséges leira-

tok közül. Amikor a képek és szövegek

együttes örökítõdésérõl beszélünk, ak-

kor egy olyan rugalmas rendszerben

kell gondolkoznunk, amely a képi és a

szöveges tartalmak sajátságait, vándor-

lásaiknak egymástól sok esetben füg-

getlen útvonalait is figyelembe véve ké-

pes a középkori kódexekben egymásra

rétegzõdött idõsíkok értelmezésére.

Boreczky Anna témába vágó kutatá-

sairól az érdeklõdõk a következõ tanul-

mányban olvashatnak részletesen: The

Illustrated Life of Apollonius and Tarsia.

A ‘Papyrus-style’ Narrative in Ottonian

Art. In: Anna Boreczky (ed.): Classical

Heritage and Medieval Innovation.

Illustrated Texts from Late Antiquity to

the Early Middle Ages. Convivium III.

(2016) 1., 76–91.

A Nyitott Napok 2016 tavaszi sze-

meszterének utolsó elõadója Pálffy Gé-

za volt. Az MTA BTK Történettudomá-

nyi Intézet tudományos tanácsadója és

„Lendület” Szent Korona Kutatócsoport-

jának vezetõje Egy kevéssé ismert közép-

európai Habsburg-kódexsorozat ma-

gyarországi vonatkozásai: A Szent 

Korona legkorábbi ábrázolásai a 16.

században címmel tartott érdekes és él-

vezetes elõadást május 11-én.

Pálffy Géza referátumában kutató-

csoportja egyik legfontosabb felfede-

zésével, a magyar Szent Korona legko-

rábbi, részletekben és színekben is

meglehetõsen pontos ábrázolásának

keletkezéstörténetével és egy a Habs-

burg-dinasztia históriájáról készült, nap-

jainkra csaknem elfeledett XVI. századi

kéziratsorozat történetével ismertette

meg a hallgatóságot. Ezt a témát az el-

múlt esztendõkben kutatócsoportja tag-

jával, Buzási Enikõ mûvészettörténész-

szel közösen tárta fel.

Az elõadó részletesen ismertette azt

az augsburgi és bécsi történetírók, hu-

manisták, genealógusok, heraldikusok

és rézmetszõk (mindenekelõtt Clemens

Jäger augsburgi városi történetíró és he-

rold, Wolfgang Lazius bécsi udvari tör-

ténetíró, orvos és térképész, valamint

Hans Sebald von Lautensack rézmet-

szõ) között a XVI. század közepén

fennállt kapcsolatrendszert, amelynek

köszönhetõen 1553 és 1561 között
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megszülethetett legfõbb történeti erek-

lyénk legkorábbi autentikus ábrázolása.

Emellett a hallgatóság betekintést

nyerhetett abba az izgalmas interdisz-

ciplináris alapkutatásba is, amelyet

Buzási Enikõ és Pálffy Géza a korona-

ábrázolást õrzõ kéziratos Habsburg-

dinasztia-történet (az ún. Ehrenspiegel

des Hauses Österreich, s nem a Fugger

Krónika, mint a magyar koronakutatás

nagy része napjainkig tévesen állítja) dí-

szesen illuminált példányainak keletke-

zéstörténetérõl végzett. Ennek ered-

ményeként – elsõsorban a kódexekben

található korona-kép és egyéb ábrázolá-

sok mûvészettörténeti elemzése révén –

elsõként sikerült tisztázni a München,

Bécs és Drezda nagykönyvtárainak kéz-

irattáraiban fennmaradt (eredetileg

Augsburgban és Innsbruckban készült)

négy illuminált kéziratos példány készí-

tési sorrendjét. Ez nemzetközi jelentõsé-

gû felfedezés. 

A témára vonatkozó új kutatási ered-

mények elsõként, rövidebb magyar 

változatban, a Mûvészettörténeti Értesí-

tõben láttak napvilágot.6 A téma nem-

zetközi jelentõségére tekintettel a kuta-

tási eredményeket mind terjedelmében,

mind képanyagában jelentõsen kibõvít-

ve a két kolléga 2015 novemberében

önálló német nyelvû monográfiában is

közzétette. Az e kötetben nagyrészt el-

sõ ízben megjelent illusztrációk (köztük

a Szent Korona ez ideig sohasem közölt

színes ábrázolásai a XVI. század végé-

rõl) számottevõ újdonságot jelentenek a

hazai és határon túli történészeknek,

mûvészettörténészeknek és könyvtáro-

soknak, korona- és humanizmuskuta-

tóknak, valamint a Habsburg-dinasztia-

történet, a historiográfia és a heraldika

iránt érdeklõdõknek egyaránt.7

*

A Nyitott Napok a 2016. õszi szemesz-

terben folytatódik: a program szerint

szeptember 21-én Gábor Csilla egyete-

mi tanár (BBTE BTK MITI, Kolozsvár),

október 12-én Madas Edit akadémikus,

egyetemi tanár (MTA-OSZK, PPKE

BTK), november 9-én Gulyás Borbála

mûvészettörténész, tudományos mun-

katárs (MTA BTK MI), december 7-én

pedig Ács Pál irodalomtörténész, tudo-

mányos tanácsadó (MTA BTK ITI) tart

majd elõadást. ■
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6 Buzási Enikõ, Pálffy Géza, A magyar korona

eddigi ismert legkorábbi autentikus ábrázolásá-

nak keletkezésérol: A Szent Korona a Habsburg

Ehrenspiegelben, Muvészettörténeti Értesítõ, 

62 (2014), 217–264.
7 Enikõ Buzási, Géza Pálffy, Augsburg – Wien –

München – Innsbruck: Die frühesten Darstel-

lungen der Stephanskrone und die Entstehung

der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses

Österreich: Gelehrten- und Künstlerbeziehun-

gen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts, Bp., Institut für Geschichte

des Forschungszentrums für Humanwissen-

schaften der Ungarischen Akademie der

Wissenschaften, 2015. [168 p.]


