
KONCZ PÁL 

A VESZPRÉMI LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 
VELENCEI ŐSNYOMTATVÁNYA 

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum könyvtára egy 
1487-ben Velencében készült, Arisztotelész-kommentá
rokat tartalmazó ősnyomtatványt őriz, amelynek leltári 
száma: L-3910. A szerző Johannes de Magistris, a pári
zsi egyetem középkori tanára1. 

A kezdősorok (1. ábra): „Incipiunt questiones perutiles 
sup[er] tota phi-//losophia magistri Joannis Magistri 
doctoris// parisiensis cum explanatione textus Aristote-
//lis s[ecundu]m mentem doctoris subtilis Scoti"2. A 
zárósorok (kolofon) végcím szövege Hain ősnyomtat
vány repertóriumából azonosítható3, amely szerint a zá
radék: „Questiones p[er]utiles super tota philosophia// 
naturali magistri Joan[n]is de Magistris docto-//ris 
parisie[n]sis cu[m] explanatione textus Aristotelis// s[e-
cundu]m me[n]te[m] doctoris subtilis Scoti féliciter fini-
unt.//Impresse 1487. tertio Kalendas iunij. Per bonetum 
loca-//tellum. sumptibus [et] expensis Octaviani Sco//ti 
Modoetiensis. Augustino barbadico incli-//to venetiarum 
duce.//Finis". A kezdő- és zárósorok alapján Scotus 
Arisztotelész kommentárjaira vonatkozó fejtegetéseikről 
van szó: a szerző J. Magistris ezekkel kapcsolatos állás
foglalásairól. A kezdő- és zárósorokban megnevezett 
kommentátor John Duns Scotus (kb. 1266-1308), feren
ces oxfordi tanár, aki Párizsban is tanított, hatott. „A kö
zépkori teológus könyvtárából hiányozhatatlan a Biblia, 
Arisztotelész, továbbá az Arisztotelészről írott kommen
tárok, végül [...] a másodlagos kommentárok, melyek a 
kommentárokat kommentálták"4. 

Magistris műve Arisztotelésznek az alábbi természet
filozófiai munkáival kapcsolatos Scotus-kommentárokat 
tárgyalja: 1. Fizika (Physica) I-VI1. fol. 1-68.; 2. Az ég
bolt és a Kozmosz5 (Coeli et Mundi) I-II. fol. 68-84.; 3. 
A keletkezésről és pusztulásról (De Generatione et Cor-
ruptione) I-II. fol. 84-98.; 4. Metheorum I-II. fol. 48-
121.; 5. A lélek (De Anima) I-II. fol. 121-137. 

Az incunabulum nyomdásza Boneto Locatelli 1486-
1510 között működött Velencében6. Teljesebb névazono
sítása alapján: Locatellus, (de Locatellis) Bonetus, pres
byter Bergomensis7, a nyomdász-kiadó Ottaviano Scot-
to de Modena munkatársa. A XV századi értelmiség 

élénkülő érdeklődését tanúsítja számos középkori kéz
iratos Arisztotelész-kommentár kinyomtatása. Johannes 
de Magistrisnek már 1481 -ben is jelentek meg Arisz-
totelész-kommentárai a parmai Damiano Moilli kiadó
nál8. Magistris más műveit is kiadta a velencei O. Scot-
to9. Az igény növekedése indokolja, hogy még egyazon 
kiadó is rövid időn belül számos művet jelentetett meg 
szorosan e tárgykörből, különböző szerzőktől10. Velence 
nyomdászata a korszakban legjelentősebb, ahol az 1469. 
évi kezdetektől a nyomdászok és könyvkiadók száma a 
XV század végéig már 245-re nőtt". 

Az ősnyomtatvány-kötet jellemzése 

A körülvágott könyvtest mérete: 184 x 242 x 22 mm. 
Az egyes levelek (folio, fol.) a recto jobb felső sarokban 
ceruzával jelölve sorszámozottak 1-től 138-ig. A ne
gyedrét (4°, 242 x 175 mm) könyv négy levélpárból haj
tott, tizenhat lapos (oldalas) ívfüzetekre nyomatott, ill. 
fűzött. A szedéstükör mérete 127 x 180 mm. Az ívjelze-
tek (szignaturák) rendre 23 tagú ábécé kurrens betűivel 
szedve a jobboldali kolumna jobb alsó sarka alatt talál
hatók, pl. n, n2, n3, n4. Az utolsó meglévő (18.) "t" szig-
natúrájú ívfüzet már csonka, csak a t és t2 ívjelzetű két 
levél maradt meg (fol. 137 és 138). Az első ívfüzet első 
levélpárjának bal fele üres, szignaturája nincs. Ez a levél 
tehát nem könyvkötői előzék repülőlapja, hanem a 
nyomtatott könyvtest része; e kettéhajtott levélpár jobb 
ívfelére lettek kinyomtatva a 8a/8b lapok (oldalak). Pél
dányunk végéről 28 levél hiányzik (fol. 139-166-ig). 
Kollacionálva a jelen állapot: a8 - r8 s4 =138 fol. A hiány
talan állapot12 eredetileg: a-v8x6 = 166 fol. 

Könyvünk két hasábos, ötven soros nyomtatvány, 
amelynek betűtípusa rotunda: a gót írás itáliai, kerekded 
változata. A betűtörzs-méret a 9 pontos, ú. n. borgisz-
nak13 felel meg; 49 sor + egy sorköz összméretének (179 
mm) 49-ed része = 3,65 mm méréseredmény alapján. A 
minimális méreteltérés oka a könyvtest papíríveinek 
nedves kezelését követő méretváltozás lehet. Az 
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incunabulumot reneszánsz stílusú, művészi fametszet 
dúcokról nyomtatott iniciálék díszítik. Készlet: 48-49 
mm magasságú, 14 sornyi A, C, Di, D2, P, valamint 19 
mm magasságú, 6 sornyi Qi, Q2, Q3 (2. ábra). E méret
ben tehát csak a háromféle Q szerepel a könyvben). 
Egyetlen helyen, a fol. 19b. jobb kolumna tetején maradt 
üresen egy 6 sornyi magas „A" iniciálé helye. Nyomdai 
szedéssel készített (fol. 72b., 78b., 80b., 115b.) és famet
szetes ábrák (119b.,121b.) egészítik ki a művet. 

A könyv kiváló minőségű papírjának merítésekor 
alkalmazott szita finomsága 11 merítőszál/10 mm; 
merevítő bordaszálainak egymástól mért távolsága 
34-36 mm között ingadozik. Vízjele az ívközépen a 
felfűzés miatt csak részletekben figyelhető meg. A jel 
körbe foglalt horgony, melynek szára fent nyolcast 
formázó kettős hurokban végződik (3. ábra). Két lé
nyegileg egyező, de finom részletekben, méretezés
ben különböző vízjel-rajzolat figyelhető meg, ami 
legalább egy szitapár használatára utal. Közelálló raj
zolatú analógiája korabeli velencei nyomtatványok
ból ismert14. Helyi készítménynek tartható, hiszen 
számos papírmalom működött a városban és közvet
len körzetében. 

A könyv korábbi birtoklására vonatkozóan két adatot 
találunk. A fol. 2a, 36a, 137b, 77b, 79b, 84b lapjain „SZ. 
FERENC REND SÜMEGH1 ZÁRDA PECSÉTJE" fel
iratú körbélyegző lenyomatot, valamint fol. 137v. lap
szélen lenn egy kéziratos bejegyzést: „In depositione 
Roberti Vlasics O.S.B. 1919". 

Az incunabulumot a sümegi ferences rendház könyv
tárának tulajdonaként ismertették 1948-ban, amikor le
zárult P. TAKÁCS J. Ince és PFEIFFER János a rend 
Veszprém egyházmegyei tevékenységének, közöttük 
könyvtárainak kutatását is magába foglaló kézirata15, 
függetlenül attól, hogy ekkor már feltehetőleg a sümegi 
Darnay-gyűjteményben volt. A rend sümegi jelenléte 
1649-től keltezhető'6. 1689-ben Rómából kiküldött ge
nerális megbízotti határozatra az addig mariánusok által 
lakott poroszkai rendházat felcserélték a szalvatoriánus 
Sümeggel, így kerültek poroszkai bejegyzésű könyvek is 
ez utóbbi helyre. Ebből következően lehetséges, hogy 
ősnyomtatványunk így csak a XVII. század végén került 
Sümegre. Nem zárható ki azonban, hogy más időszak
ban, más helyről származott ide. A rendház könyvtárá
ban 1746-tól vezetett „Inventarium conventus Sümegh" 
tételei között azonosíthatjuk a tárgyalt művet17. A süme
gi rendház magyar anyanyelvűek részére klerikátus-zár-
daként szolgált, ahol a XVII. században filozófiai stúdi
umot tartottak a bölcseleti iskola részeként18. Ez a tény 
messzemenően indokolhatja az Arisztotelész kommen
tár itteni meglétét. Korábbi, kiadásközeli használatára 
utaló, több kéz írásképét mutató lapszéli jegyzet, glossza 

található a könyv 4. (Metheororum) fejezetében. A 
glosszák írásképe ún. cursiva currens'9. 

Vlasics Ernő (bencés szerzetesrendi keresztneve Ró
bert) személyéről több adat áll rendelkezésre. Csornán 
született 1898-ben. Elemi iskolái egy részét és az alsó 
négy középiskolai osztályt Sümegen végezte az állami 
reáliskolában. 1915-ben lépett a pannonhalmi Szent Be
nedek-rendbe. 1918-1922 között Pannonhalmán teológi
ai tanulmányokat folytatott, majd Budapesten az egyete
men matematika és fizika szakon tanult. Tanári képesí
tést szerzett, majd áldozópappá szentelték. Bencés-rendi 
gimnáziumi tanárkodás, egy évnyi főmonostori 
házigondnokság (1931/32) után tényői plébános lett. El
hunyt ugyanott 1969-ben20. A posscssor-bejegyzés idő
pontjában, 1919-ben tehát Vlasics Ernő 21 esztendős 
pannonhalmi novicius volt. Több kötet is az ő letétje a 
sümegi ferences könyvtárban21. A Tanácsköztársaság 
időszaka alatt a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
helyi csoportja szervezte meg a direktóriumot, amely a 
Munkástanáccsal együtt végig fenntartotta a rendet a vá
rosban; fosztogatásra sehol nem került sor2. Ennek ve
szélyétől tartani lehetett ugyan, ami indokolhatná értéke
sebb rendházi értékek letétbe helyezését. Sajnos a süme
gi História Domus hoszabb ideje nem áll a kutatás ren
delkezésére. Nem ismert az sem, hogyan és mikor került 
át a sümegi Darnay (később: Kisfaludy) Múzeum gyűj
teményébe a kérdéses mű. E múzeum irodahelyiségében 
állt egykor az az üveges szekrény, amelyben, többek kö
zött, különféle értékes könyveket tároltak, így ismerte
tett ősnyomtatványunkat is. Darnay Kálmán (1864-
1945) Sümegen 1887-ben létrehozott magán-múzeumá
ban régészeti, helytörténeti és néprajzi anyagot gyűjtött. 
1897-ben a Széchenyi Könyvtárába juttatta Kisfaludy 
Sándor sümegi szülő- és lakóházában fennmaradt 
könyvtárát23. Darnayt szoros, bensőséges kapcsolat fűzte 
a sümegi ferences barátokhoz. Bejáratos volt a kolostor
ba24. A gyűjteménygyarapítást lelkiismeretes pontosság
gal dokumentáló, a tárgyakat leltári számmal ellátó gyűj
tő hagyatékában nem szerepel az ősnyomtatvány meg
szerzésére vonatkozó adat. 

A Darnay-gyűjtemény állami leltározása, rendezése so
rán a könyveket is a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba 
szállították. 1973-ban Eri István, akkori megyei múzeumi 
igazgató hívta fel az ősnyomtatványra figyelmemet, mint 
amely restaurátori kezelésre szoruló, kiemelkedően érté
kes darabja a Sümegről áthozott tárgyaknak. A könyvben 
nem szerepelt semmi olyan jelzet, amely egykori Darnay-
gyűjteményhez tartozását igazolná. (A Darnay által belel
tározott tárgyak és dokumentumok egységes, „D+szám" 
rendszerű számozást kaptak, ami ősnyomtatványunk ese
tében hiányzik!) A veszprémi múzeum könyvtárának 
különgyűjteményébe, az ún. „Tihanyi Műemléki Könyv-
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tár" állományba történt beleltározására később került sor. 
Ennek a besorolásnak indoka a következő. 

A tihanyi bencés rendházi könyvtár eredeti állományát 
1951. augusztus 17-én minisztériumi utasításra egy erre 
(az Országos Könyvtári Központ részéről) kijelölt bi
zottság átválogatta, egy részét Budapestre hozva. Az 
egyházi tulajdonban maradt állományrész sem maradt 
helyén25. Miután az átmenetileg szociális otthonként is 
használt tihanyi volt bencés rendházi épületet a 
MMOK26 hatáskörébe utalták múzeumi célra, az 1962-
ben létrehozott Veszprém megyei múzeumi szervezet ki
állítóhelyeként működtetett épületben az egykori könyv
társzoba is látogathatóvá vált. Az 1951 óta üresen álló 
XVIII. századi könyvállványzaton 1960 körül vegyes 
eredetű könyvanyagot helyeztek el, amelyet az Országos 
Könyvtári Központ27 budapesti raktárából hozattak28. 
Ennek 1980 körüli rendezésével, fungicidet tartalmazó 
kötésbőr-kezelésével párhuzamosan készült el 
különgyűjteményi leltárba vételük, ill. átleltározásuk. 
Ebbe az ú.n. „Tihanyi Műemléki Könyvtárba" sorolták 
be a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum könyvtárának 
azon értékesebb, régi olyan könyveit is, amelyek tartal
mukat tekintve nem számítanak muzeológiai szakköny
veknek, kézikönyveknek. Ez utóbbi állományrész a 
veszprémi múzeum-alapítás korában (a XIX-XX. század 
fordulóján) ajándékozott, ill. begyűjtött, túlnyomórészt 
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XVIII-XIX. századi könyveket foglal magában. Ez az 
összevont tihanyi-veszprémi könyvgyűjtemény a bencé
sek Tihanyba történő visszatérte, az állami múzeumi ki
állítóhely megszűnte ( 1991 ) óta a veszprémi Laczkó De
zső Múzeum közművelődési termének galériáján, ill. ki
sebb része az igazgatói irodában van elhelyezve. Velen
cei ősnyomtatványunkat is ebbe a gyűjteménybe leltá
rozták be L-3910. számon. 

Az ősnyomtatvány restaurálását az Országos Szé
chenyi Könyvtár által szervezett szakképzés kereté
ben, tanulmányi vizsgamunkaként végezte el Horváth-
né Solymár Ildikó 1983-ban. A könyv korábbi, korabe
li kötése egyszerű, díszítetlen kolostori munka volt. A 
hasított pergamen duplabordákra fűzött könyvtestet 
papírtáblás színezetlen bőrkötéssel látták el. Tíz-tíz 
papírlapból enyvvel kasírozták össze kötéstábláit, 
majd durva öltésekkel kisebb darabokból összevarrt 
bőrrel borították, amely erősen megkopott, szürkés
sárga tónusú. Arctáblájának bőrborítását, amelyen el
halványult vasgallusz tintával írt címfelirat: 
„JOHANOS: EX DTA / METHEOR. D. CELO / ET 
MU[N]DO : ARESTO" szerepel, körülvágva egy pa
pírlemez alapra húzott új borjú egészbőrkötés táblájá
ba applikálta a restaurátor. A korábbinál szilárdabb kö
tésmód alkalmazásának indoka az incunabulum foko
zott védelme volt. 
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jegyzés: Conventus Sümeghiensis compactus ex munifi-
centia Excellentissimi Domini Martini Biro Anno 1753. In 
depositione Roberti Vlasics OSB 1919". A „compactus" 
arra utal, hogy Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 
anyagi támogatásával köttették bőrbe a kötetet. 
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nienciájú könyvállomány Tihanyba kerülése. 
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A VENETIAN INCUNABULUM FROM THE MUSEUM „LACZKÓ DEZSŐ" LIBRARY (VESZPRÉM) 

A work by master Johannes de Magistris, a philosophy 
teacher from the university of Paris, in which he discussed 
the Aristotle commentaries of Duns Scotus, was published 
in Venice in 1487. The printer was Bonetto Locatello. The 
text of the first lines is as follows, "Incipiunt questiones 
perutiles sup[er] tota phi-//losophia magistri Joannis 
Magistri doctoris// parisiensis cum explanatione textus 
Aristote-//lis s[ecundu]m mentem doctoris subtilis Scoti". 
Collating the present incomplete state: a8 — r8 s4 =138 fol., 
originally: a-v8 x6 = 166 fol. The closing lines are known 
from the incunabulum catalogue (HAIN 1826-1838, 
* 10448), "Questiones p[er]utiles super tota philosophia// 
naturali magistri Joan[n]is de Magistris docto-//ris 
parisie[n]sis cu[m] explanatione textus Aristotelis// 
s[ecundu]m me[n]te[m] doctoris subtilis Scoti féliciter 
finiunt.//Impresse 1487. tertio kalendas iunij. Per bonetum 

loca-//tellum. sumptibus [et] expensis Octaviani Sco//ti 
Modoetiensis. Augustino barbadico Incli-//to venetiarum 
duce.//Finis". It is a printed work in two columns, set in 
rotunda type close to the borgis letter size (3.65 mm), 
ornamented with woodcut initials. The paper from the 
body of the book is a local product with an anchor water
mark. The writing form of the hand-written marginal 
glosses found in just a single chapter (Metheororum) is the 
so-called cursiva currens. 

The previous owner was the library of the Sümeg monastery 
of the order of St Francis. According to a hand-written note, it 
was deposited in 1919 by Róbert Vlasics OSB; at the time the 
note was written he was still a Pannonhalma novice, then later 
a priest-teacher. The article finally presents the known data on 
how the incunabulum came into the possession of the 
Veszprém Dezső Laczkó Museum library. 
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1. ábra. A kezdősorok 
Figure. 1. The first lines 

2. ábra. Az iniciálék készlete, kicsinyítve 
Figure. 2. Set of ornamental initial letters, reduced size 

3. ábra. A papír vízjele két töredékének kontaktrajza mm-etalonnal 
Figure. 3. Contact drawing of two fragments of the watermark from the paper, with millimetre scale 
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