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ARMARIUM* 

A kötet a Magyar Tudományos Akadémia I. osztálya és a Kulturális 
Minisztérium könyvtári osztálya közös patronálása alatt működő 
Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkaközösség régen tervezett, első 
tanulmánykötete. Előszava világosan kifejti a szerkesztés alapelveit 
ugyanúgy, mint a megjelentetés viszontagságait. A középkortól a 
renaissance-barokk-felvilágosodás vonalát követve a legújabb korig 
terjedő, hosszú évszázados folyamat egyes állomásaiba óhajt betekin-
teni, úgy, hogy figyelmét európai kapcsolatokra, nemzetközi vonatko-
zásokra is kiterjeszti. Nyelve német-angol—francia; ez szintén a széles 
körű érdeklődés felkeltését szolgálja. A megjelenés késedelmességét 
haláleset, a tudományág érzékeny vesztesége okozta: az egyik szerkesz-
tő — Dezsényi Béla, a kitűnő irodalomtörténész - nem érhette meg a 
kötet megjelenését. Csak emlékező sorok szólnak róla; szorgos munká-
ját felesége folytatta. 

Tartalmi szempontból a kötetnek több mint fele folyóirat- és nyom-
dászattörténeti vonatkozású; a többi tanulmány különböző arányban 
oszlik meg a kódex- (kézirat-), könyvtár- és más művelődéstörténeti 
stúdiumok között. Korszakok szerint: több, mint harmada a 16. század 
végéig terjedő periódussal foglalkozik; kb. a fele a 17-19. századokkal s 
csupán egy tanulmány a legújabb évtizedekkel. Ez nem kifogás, csupán 
ténymegállapítás: a kötetnek (s remélhető folytatásainak) nem is volt 
elsőrendő feladata a modern magyar könyvtörténet művelése. 

A tanulmányok színképe rendkívül változatos. Haladjunk szakrend-
ben (s nem időrendben, mint ezt a szerkesztők tették). Timkovics Pál 
egy a pozsonyi Akadémiai Könyvtárban kötéstöredékként felfedezett 
9. századi János evangéliumlapot s glosszáit ismerteti. Szakszerűen 
határozza meg pontos korát (800-830 között), alapforrását (Alcuin) és 
származási helyét (a Karoling-birodalom központjának egyik műhelye). 
Mezey László a Pray-kódex keletkezéstörténetének sokat vitatott kérdé-
sében salamoni ítéletet hoz a két szemben álló tábor (béncés kolostor 
vagy püspöki udvar) között: véleménye szerint a kódexet 1050 körül 
(Karoling-kori alaptípus szerint) a váci püspökség székhelyén használt 
sacramentariumról másolták le - bizonyos szükséges módosításokkal -
egy magyar bencés kolostor használatára. — Vizkelety András egy 15. 
század végi bécsi skolasztikus, Ulrich von Pottenstein hazánkban fel-
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lelhető műveiről, - Scheiber Sándor pedig Immanuel Norsa ferrarai 
zsidó bankár egy, a budapesti Rabbiképző Intézet Könyvtárában talál-
ható héber kéziratos védekező iratáról (1508) értekezik. 

Könyvtártörténeti vonatkozásban időrendben elsőnek Csapodi 
Csaba tanulmányát kell említenünk; ő a pozsonyi Academia Istropoli-
tana egy (jelenleg a bécsi Nemzeti Könyvtárban található) kötetével 
kapcsolatban egyetemtörténeti szempontból is jelentős megállapításra 
jut: a pozsonyi, Mátyás-alapította egyetem 1474-ben is zavartalanul, 
több fakultással működött. Fodor Adrienne tanulmánya (melynek bő-
vebb formája azóta doktori értekezésként is elkészült) a lechnitzi kar-
tauzi kolostor könyvtárának történetével foglalkozik és sikeres kísérle-
tet tesz az 1500 körüli állomány rekonstrukciójára (kódexek, ős-
nyomtatványok és töredékek csoportosításában). Címével ellentétben a 
könyvek vándorútját követve a rendház történetét szinte a jozefinista 
abolícióig követi nyomon. 

A kötet két fő témaköre közül elsőnek a nyomdászattörténetet 
említjük. Demény Lajos (Bucure^ti) alapos tanulmányt írt azokról a 
cirillbetűs nyomtatványokról, melyeket Erdélyben a 16. században 
adtak ki, s melyek a moszkvai és leningrádi könyvtárakban találhatóak. 
(Húsz mű közül egy román nyelven.) A tanulmány érdekessége, hogy a 
bibliográfiai adatokon kívül vízjel-azonosítást, betűtípus- és orna-
mentika-elemzést is nyújt. Dörnyei Sándor a 16. századi magyar ex-
librisekkel kapcsolatban a pozsonyi Hans Teilnkes, ill. Dernschwamm 
János könyvjeleiről szólva nyújt művelődéstörténeti kitekintést biztosí-
tó adatokat. Spielmann József és Szini L. Karola (Marosvásárhely) és 
Trócsányi Zsolt közös tanulmánya az erdélyi Lencsés György Ars 
Medica е., a 16. század utolsó negyedében írt művéről, az orvosszerző 
életrajzi adatairól értekezik, s szól a korabeli Erdély közegészségügyi-
orvosi helyzetéről is. Kiadványtörténeti jellegű a kötet egyetlen újkori 
témájú tanulmánya is: Markovics Györgyi írása a hitleri évek Angliában 
megjelent emigráns magyar, ill. a Magyarországon megjelent angol vo-
natkozású (antifasiszta) művekről és szerzőikről. A tanulmányban sok 
eddig alig ismert adatot olvashatunk az angliai magyar emigráció „mű-
helyei", a hazai angolbarát körök irodalompolitikai kísérletei felől. 

Terjedelemben a legszámottevőbbek a kötet folyóirattörténeti tanul-
mányai. Jarosláv Kolár (Praha) a 16. századi cseh „újságok"-kal foglal-
kozik: fogalmuk azonos a kor német nyelvterületének sajtótermékeivel. 
- Szemző Piroska részletesen ismerteti a 18. századi magyar ismeret-
terjesztő-tájékoztató folyóiratok történetét az Ungrisches Magazintól 
(1781-1787) a Magyar Hírmondóig (1792-1803). A szinte kötetnyi 
méretű tanulmány külön érdekessége, hogy (az irodalomtörténet számá-
ra fontos) tartalmi ismereteken kívül alaposan foglalkozik a képanyag-
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gal, az illusztrátorokkal és metszőkkel (elsősorban a szerkesztőként is 
működött kitűnő Görög Demeterrel). Dezsényi Béla a 19. század ötve-
nes éveiben megjelent „Ábrázolt Folyóirat" illusztrációs anyagának 
(elsősorban francia, ill. német) eredetét vizsgálja, s utal az ilyen folyó-
iratokkal kapcsolatos társadalmi igényre is. Livia Grämadä (Kolozsvár) a 
19. századi pesti magyar és román szatirikus lapok igen szoros - a 
tartalmi-grafikai szempontokon messze túllépő politikai természetű — 
kapcsolataira utal. Az osztrák Herbert Exenberger Frankel Leónak a 
bécsi szociáldemokrata sajtóban (Volksstimme, Volkswille, öster-
reichischer Arbeiterkalender) megjelent cikkeit ismerteti, bőséges sze-
melvényekkel. 

A fenti műfaji csoportokba nehezebben sorolható, elsősorban műve-
lődéstörténeti aspektusú tanulmányok között említést érdemel Höl-
vényi György összefoglaló írása egy régi témáról: a magyar jezsuita 
történész-iskola kiemelkedő tevékenységéről; Hevenesi Gábor, Timon 
Sámuel, Kaprinai István, Pray György és Wagner Károly munkásságát 
ismerteti, újabb forrásokat is hasznosítva. - Dán Róbert a 16. század 
végének erdélyi szombatos (judaizáló) ideológiájáról, annak egyház-
politikai forrásairól (Mathias Vehe-Glirius és Eőssi András) ír. - Eugen 
Klementis (Pozsony) két kitűnő bibliográfus-kortárs, a szlovák Ludovit 
Vladimir Rizner és a magyar Petrik Géza levélváltását ismerteti. 

összefoglalóan: a kötet kitűnő szakemberek tanulmányainak jól 
szerkesztett, tipográfiailag elsőrendűen kivitelezett együttese. A tanul-
mányok teljesen közös alapvonása (a kifogástalan szakismeret mellett) 
az, hogy még a legszűkebben szakmai vonatkozású témák esetében is 
utalnak a társadalmi-politikai vonatkozásokra. Az Armarium jó indulá-
sa szép eredményeket ígér; csak az egyes szakágazatok arányának kérdé-
sén lehetne talán vitatkozni. Bízzunk benne, hogy periodicitása is gya-
koribb lesz! Mindenesetre az biztos, hogy a szép kötet méltóan képviseli 
itthon és a külföldön a kiadótestület (írás-, könyv- és könyvtártörté-
neti) tudománypolitikai rangját. (Akadémiai, 1976.) 
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