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Csapodi Csaba 

Csapodi Csaba 2000. szeptember 28-án ünnepli 90. születésnapját. Tanítvá
nyai és kollégái, valamint a Magyar Könyvszemle szerkesztősége a folyóirat e 
számával köszöntik őt. 

Csapodi Csaba Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem
földrajz szakán szerzett diplomát, s ezt követően 1933-ban bölcsészdoktorátust. 
1946-ban egyetemi magántanár. Dolgozott az Országos Széchényi Könyvtárban, 
a Teleki Pál Tudományos Intézetben, az Egyetemi Könyvtárban és az MTA 
Könyvtárában, ahol nyugdíjba vonulásáig a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjte
ménye vezetője volt. 1984-től az ELTE c. egyetemi tanára. 1974-ben kandidátusi, 
1978-ban doktori fokozatot kapott az Akadémiára benyújtott értekezéseiért. 1943-
ban Baumgarten-jutalomban részesült, 1976-ban az MTA Elnökének Díjával 
tüntették ki, 1995-ben Széchenyi-díjat kapott. Tagja volt az Országos Könyvtár
ügyi Tanácsnak és a Magyar Tudományos Akadémia több szakbizottságának. 
Több korszakkal is foglalkozott, és több tudományterületen fejtett ki maradandó 
munkásságot. A művelt nagyközönség számára Mátyás király könyvtáráról írott 
könyve, a Bibliotheca Corviniana kötetei a legismertebbek. 

Az itt megjelenő tanulmányok és kisebb közlemények - számukat terjedelmi 
okok korlátozzák- témájukban, szerzőik pedig szinte valamennyien kapcsolód
nak Csapodi Csaba kutatási területeihez és személyéhez. Kosáry Domokos tör
ténész professzor, akadémikus, 1990-1996 között a Magyar Tudományos Aka
démia elnöke, a Teleki Intézetben volt Csapodi Csaba kollégája. Rózsa György 
1960-1996 között volt igazgatója (később főigazgatója) az Akadémia Könyvtá
rának. Berlász Jenővel éveken át, igen nehéz időkben, mint osztályvezető és 
helyettese együtt vezették az MTA Könyvtára Kézirattárát, s társszerzői voltak 
a Világtörténelem a francia forradalomtól napjainkig című, 1945-ben, majd 
1948-ban megjelent tankönyvnek. F. Csanak Dóra mintegy negyed századon át 
munkatársa, majd helyettese, végül utóda volt. Borsa Gedeon a társintézmény
ből, az OSzK-ból ismert könyvtörténeti kutató, nagyrabecsült kolléga, s hasonló 
mondható el kézirattárosi oldalról Vizkelety Andrásról. Ritoókné Szalay Ágnes
sel a reneszánsz kutatásban voltak közös érintkező pontok, azon túl, hogy 
1968-1997 között Ritoókné az osztály dolgozója volt. A Pannóniából Genfbe 
szakadt Lökkös Antal, a genfi ősnyomtatványok katalógusának szerzője és könyv
táros kolléga az itt közreadott tanulmányával az ősnyomtatványok magyar ka
talógusának (CIH) egyik szerzője előtt is tiszteleg. 
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N. Abajfy Csilla, Körmendy Kinga és Rozsondai Marianne Csapodi tanár úr 
speciális kollégiumának hallgatói, majd az MTAK Kézirattárában és Régi 
Könyvek Gyűjteményében munkatársai, ketten jelenleg e gyűjtemény vezetői. 
Mázi Béla 1973 óta a Kézirattár munkatársa. Wojtilla Gyula közel másfél évti
zeden át dolgozott ugyanitt, W. Salgó Agnes ötödéves bölcsészhallgatóként 
Csapodi tanár úr keze alatt töltötte szakmai gyakorlatát. Voit Krisztina mint az 
ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének docense volt kollégája a megbízott 
előadóként ott oktató Csapodi Csabának. Török Gyöngyivel a schallaburgi 
magyar reneszánsz kiállítás (1982) alkalmával dolgoztak együtt. 

Természetesen ennél jóval nagyobb a köszöntők tábora. Mind az ő nevükben, 
mind a szerkesztőség nevében - amely mint a Könyvszemle állandó szerzőjét is 
köszönti — kívánunk Csapodi Csabának jó egészséget, sok örömet és további 
tevékeny éveket ! 

ROZSONDAI MARIANNE 



KOSARY DOMOKOS 
A Teleki Intézet emléke 

Már nem sokan élünk annak a nemzedéknek a tagjai közül, amely a harmin
cas években végezte egyetemi tanulmányait, és amelyből az 1941 végén meg
alakult Magyar Történettudományi Intézet - mint a Teleki Pál Tudományos 
Intézet egyik tagintézete - munkatársi gárdája is kikerült. A mai Történettudo
mányi Intézet közvetlen elődjeként ugyanis ez az intézmény már évek óta mű
ködött, amikor a Rákosi-rendszer képviselői 1949 őszén hatalmi úton átverték 
tőlem, mint menesztett igazgatótól, kész felszereléssel, kapcsolatrendszerrel, 
könyvtárral, rendezett irattárral együtt, mely utóbbit azután csöndben eltüntet
ték, talán éppen azon szándékuknak megfelelően, hogy az intézményt teljesen 
új, olyan valamiként szerepeltessék, aminek semmi előzménye nem volt, ők 
hozták létre a semmiből. Legutóbb, ez év tavaszán, a Magyar Történelmi Tár
sulat „Múltunk kritikus kérdéseiről" rendezett vitasorozatában éppen azért pró
báltuk végre bemutatni ezt az előzményt, a Teleki Intézet szerepét és működését, 
mivel ez egyike volt azoknak a fontos szakmai műhelyeknek, központoknak, 
amelyek a jobb-, majd balfelől fenyegető, totalitárius rendszerekkel szemben, 
amíg és ahogy lehetett, azokat a tudományos törekvéseket, elképzeléseket kép
viselték, amelyek a nyugati polgári demokráciákban tudnak szóhoz jutni. A Tör
ténettudományi Intézet egyrészt, újszerűen, Kelet-Közép-Európa mint történeti 
régió összehasonlító vizsgálatával próbálta a magyar fejlődés helyét, sajátossá
gait és szomszédaival való viszonyát elemezni, igen felkészült szakmai, nyelvi 
specialisták segítségével. Másrészt pedig modern kutatásokkal, segédeszközök
kel hazai történetünk megismerését, a magyar történettudomány szintjét, felsze
reltségét magasabb szintre emelni. A célkitűzések és eredmények különböző 
kiadványokban láttak napvilágot, így nem utolsó sorban az 1943-1948 közt a 
párizsi Presses Universitaires közreműködésével megjelent, jelentős nemzetközi 
visszhangot keltő, Revue d'Histoire Comparée című, francia nyelvű folyóirat
ban. Az intézet jeles szakmai gárdájának volt tagja, a már elhunytak közül, 
Benda Kálmán, a folyóirat felelős szerkesztője, Hadrovics László, a kitűnő dél
szláv szakértő, Győri Mátyás, a jeles bizantinológus, aki utóbb, a politikai nyo
mást elviselhetetlennek találva, öngyilkos lett, akárcsak előzőleg Guoth Kál
mán, legjobb medievistáink egyike; folytathatjuk a sort az orosz-ukrán szakértő 
Harcsár Miklóssal, aki a háború során végezte életét, a neves román specialista 
I. Tóth Zoltánnal, akit 1956-ban ért halálos golyó, meg Barta Istvánnal, aki eb
ben az intézetben kezdte el Kossuth műveinek kiadását. Az intézet első igazga-
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tója, Deér József, 1948-ban Svájcba távozott és haláláig ott, a berni egyetemen 
folytatta magas szintű középkor-kutatásait. E névsor fájdalmas, de egyben maga 
is impozáns. 

Örömmel ragadom meg viszont ezt az alkalmat arra, hogy a gárda ma is élő, 
nem kevésbé jeles tagjai közül őszinte nagyrabecsüléssel köszöntsem a most 
kilencven éves Csapodi Csabát, aki (a szintén ma is köztünk élő gazdaság- és 
társadalomtörténész Berlász Jenővel együtt) az egykori intézet ún. magyar osz
tályának tagjaként végezte, modern megközelítéssel, szakszerű pontossággal, a 
rá váró feladatokat. Ezek széles mezőnyébe tartozott, egyebek között, a ma
gyar-szlovák nyelvhatás újabbkori alakulásának történeti vizsgálatától kezdve a 
Magyarországra vonatkozó külföldi nyelvű kiadványok bibliográfiájának ösz-
szeállításán át az új történelmi tankönyveknek 1945-ben az intézet által elvál
lalt, emlékezetes sorozatában, a világtörténet egy részének megírása. Közben 
pedig megírta Esterházy Miklós életrajzát, a Magyar Történelmi Társulat soro
zatában, a nagy Művelődéstörténetnek a barokk és felvilágosodás időszakával 
foglalkozó IV. kötete egyik fejezetét, a falu életéről, és 18. századi könyvter
melésünk áttekintését, amely éppen e folyóirat lapjain látott napvilágot. Indo
kolt volt tehát, hogy 1943-ban Baumgarten-díjat kapott, mint ahogy, jóval 
utóbb, az is, hogy a szakmai életmű folytonossága újabb fejezeteinek elismeré
seként, 1995-ben pedig Széchenyi-díjat. S ezt: a valódi tudományos célkitűzé
sekhez, szakmai szolgálathoz, meg az emberi tartáshoz, morális meggyőződés
hez való hűség folytonosságát azért is ki kell emelnünk, mivel egyénileg neki is 
szembe kellett néznie azokkal a nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, amelyek a 
sztálinisták hatalomátvételéből következtek történetírásunk területén. Az intézet 
ellen intézett előcsatározások, támadások már 1948-ban megindultak és rövidesen 
személyi változásokat is előidéztek, amelyek következményeit csak viszonylag 
tudtam egy ideig azzal enyhíteni, hogy azonnali lemondásomat helyeztem kilá
tásba, tiltakozásul, ha a kényszerű távozóknak valami szakmailag elfogadható 
állást nem biztosítanak. Rövidesen ugyanis már nem kényelmetlennek, hanem 
kívánatosnak tűnt az én távozásom is, még hozzá ilyen feltételek nélkül. A his
torikusnak ilyen viszonyok között azt az eljárást kellett megpróbálnia követni, 
hogy olyan, speciális hozzáértést és odaadó munkát igénylő feladatokat talál
jon, amelyek elvégzésére szükség van, amelyeket mások aligha tudnak vállalni, 
és amelyek elvi, politikai megalkuvás nélkül vállalhatók. Csapodi Csaba ilyen 
utat választott: önmagához, saját elveihez híven, a kódexek, a Corvina-könyvtár 
és a hazai könyvtártörténet problémáinak speciális hozzáértést és szorgalmat 
követelő feldolgozásában találta meg a maga útját. Közben jelentős eredmé
nyeket produkált, amelyekről most, az évforduló alkalmából, e lapokon nyilván 
szó esik. Itt, befejezésül, elég annyit mondanunk, hogy szakmai életmüvével, 
emberi magatartásával, bőven igazolta azt a várakozást, és nagyrabecsülést, 
amely hozzá, már mint az egykori Teleki Intézet fiatal munkatársához fűződött. 



RÓZSA GYÖRGY 
Csapodi Csaba, az MTA Könyvtára legújabbkori 

felívelő korszakának egyik ösztönzője 

A kilencven éves Csapodi Csaba írásban megjelent kutatási eredményeinek 
és oktatói tevékenységének laudátiója teszi ki természetesen a „Festschrift"-
jellegű írások zömét. Joggal. Világviszonylatban ismert és elismert reneszánsz 
és Corvina kutatóról van szó. 

Ez az írás azonban Csapodi Csabát az embert, több vonatkozásban a rene
szánsz-embert, az Akadémiai Könyvtár utóbbi évtizedeinek felívelő korszaká
nak egyik ösztönzőjeként ismerteti szubjektíven és könyvtártörténetileg. A 20. 
század második felében a felívelő korszak Haraszthy Gyula igazgatása alatt 
indult meg (a katalógusok nemzetközi összehasonlíthatósága, a tudományos 
munka kezdetei stb.), továbbá a Könyvtárban a további években meggyö
keresedett toleráns és jó munkaköri légkör megalapozása is ekkor vette kez
detét. 

Az MTA nagyarányú, az ország szempontjából kiemelkedő jelentőségű kifej
lesztése, az intézethálózat kibontakozása szükségessé tette a központi könyvtár 
fejlesztését is, ráruházva egyben a kutatóintézeti könyvtárakkal való törődést 
(igazgatás-módszertan, devizaellátás, az együttműködés bizonyos szintjének el
érése és hasonló feladatok). Az is világossá vált, hogy a központi könyvtár eze
ket a feladatait akkor teljesítheti elfogadhatóan, ha maga tudományos partnerré 
válik, országos jelentőségű kiadványtevékenységet fejt ki saját állománya fel
dolgozása által szakembereinek bevonásával, továbbá tájékoztató munkáját 
olyan szintre tudja emelni, hogy a felsorolt hármas feladat illeszkedjék a báró 
Eötvös József-i ma is érvényes koncepcióhoz, mely szerint Magyarországon a 
nemzeti könyvtár szerepét történeti okokból a három nagykönyvtár látja el kvá
zi munkamegosztásban: az OSzK, az Egyetemi és az MTA Könyvtára. Tulaj
donképpen ezt a koncepciót viszi tovább Magyary Zoltán A magyar tudomány 
alapvetésében (1927). 

Ez a tudománytörténeti kitérő csak látszólagos, mivel ez volt az alapja az 
Akadémia könyvtára fejlesztésének. De nemcsak koncepció volt, hanem ennek 
kiváló hordozói, alkalmazói voltak, mint az Akadémiai Könyvtárban Csapodi 
Csaba, Kenéz Ernő, Rásonyi László, az OSzK-ban Sebestyén Géza; Dezsényi 
Béla, Pajkossy György, az Egyetemi Könyvtárban Domanovszky Ákos, Tóth 
András, Kenyeres Ágnes és mások. Napirendre került különböző intenzitással 
és időszakban a könyvtárgépesítés is, általában a modernizáció, ami kiterjedt a 
mikrofilmezésre is, de főleg a fejekben kellett ennek a modernizációs folyamat-
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nak megérnie. Összhangot teremteni a hagyományos kulturális-könyvtári mun
ka és az ipari-menedzseri másfajta gondolkodás között. 

Innen folytatom írásom központi alakjával Csapodi Csabával, aki a fenti 
összhangteremtést párosította az emberek iránti figyelmességgel, törődéssel, a 
megrendült egészségű kollégák morális és adminisztratív támogatásával, ilyen
olyan okból nehéz helyzetbe került könyvtárosok képzése által történő feleme
lésével, még olyan esetekben is amikor azok egyike-másika világszemléletben 
tőle távol állt. Segíteni kellett - és ez dominált. A szíve csücskében élő rene
szánsz kutatás csorbítatlansága mellett egyike - vagy a leginkább ő volt az, aki 
megértette a modernizáció szükségességét és támogatta azt, így például az elsők 
között foglalkozott a folyóiratok jövőbeni szerepével. 

Amiben pedig a legmesszebbmenőén lehetett támaszkodni rá az a könyvtár 
alapvető körülményeinek megváltoztatása - vagyis új, önálló könyvtárépület 
megalkotása - szükségességének vált fáradhatatlan szószólójává. Gyakorlati 
ötletekkel, javaslatokkal járult ehhez hozzá. 

Tapasztalataim szerint Csapodi Csabánál az emberek megítélésében a válasz
tóvonal az volt: fenntartás nélküli akadémiai könyvtáros-e az illető, megtesz-e 
mindent a Könyvtár fejlesztése érdekében, azonosul-e céljaival. Ennek rendelte 
alá a világnézeti beállítottságot, a politikai és a szakmai rokonszenvet. Világné
zetét, szakmai meggyőződését, olykor esetleges kétségeit, kétértelműség nélkül 
képviselte. 

E tekintetben nem kevés tapasztalatom gyűlt össze az évek folyamán és itt te
szem hozzá, hogy kezdettől fogva semmi kétség nem volt köztünk világnézeti 
különbözőségünkről. Ezt mint hátteret tudomásul vettük anélkül, hogy ennek 
bármily befolyása lett volna az együttműködésünk érdemi kérdéseire. 

Mondhatnám ezt a hátteret ökumenikusnak is, ami természetesen nem aka
dályozta meg konkrét ügyekben a véleménykülönbséget. Ilyenek nyilvánvaló, 
hogy voltak, akár emberek, történések megítélésében is, de ezeket nem homá
lyosította el a nem szakmai indítékú megközelítés. 

A hosszú, több évtizedes könyvtárvezetői munkám során minden bizonnyal 
követtem el (nem talleyrandi értelmezésű) hibákat és ez vonatkozik Csapodi 
Csabára is. Bizonyos azonban, hogy a tévedésekre felhívtuk egymás figyelmét, 
de ami a lényeg, a tévedések, a hibák nem ártó szándékúak voltak, nem az em
beri önérzetet, méltóságot, egzisztenciát akarták megsebezni. Éppen ezért nem 
is tudnék a munkám során elkövetett, embereket ért hibákra visszaemlékezni 
(ami nem zárja ki, hogy az érintettek ezt másképp élték meg). 

A legfontosabb azonban a 20. század második felében az Akadémiai Könyv
tár önálló épületének megvalósítása volt. Ez a téma egy önálló szociográfiát 
érdemelne meg, itt csak annyit és Csapodi Csabához újra visszatérve, hogy 
azon legkevesebbek közé tartozott, akik hittek az új épületben - amihez hozzá
teszem: kellett egy jó adag monománia is mindazoknak, akik hittek benne. Csa
podi Csaba a korábbi rossz tapasztalatok és sok akadály ellenére bízott abban, 
hogy meglesz az új könyvtár. Széles irányú könyvtári tapasztalatai nem keveset 
segítettek a tervek kidolgozásában és végrehajtásában. Az Akadémia felső ve-
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zetése magáévá tette egy új könyvtárépület tervét (az elnökségi vitában min
dössze egy ellenszavazat volt). 

Mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekben bizton lehetett számítani Csapo-
di Csaba közreműködésére, kezdeményezőkészségére, kritikai érzékére. 

Nem egy „szent" ember képét vázoltam fel, hanem olyan valakiét, akit le
galább annyira jellemez emberi tartása, mint tudományos - nevezzük akár 
iskolateremtő - tevékenysége, akihez örömömre mind a mai napig baráti 
szálak fűznek. 

Tartson meg még sokáig a természet egészségben, alkotókészségben Csaba! 



VIZKELETY ANDRÁS 

A Leuveni Kódex egyik középkori állomáshelye 

Az Ómagyar Mária-siralmat megőrző Leuveni Kódexben, egyetlen olyan uta
lást sem találunk, amely megjelölné a kézirat keletkezésének idejét vagy helyét. 
A keletkezés idejének meghatározásában a kutatás kezdettől fogva, Mezey 
László kivételével, egységes volt, a 13. század második felét jelölte meg, ezen 
belül némi eltérésekkel, de a felső határ tekintetében mindig a századon belül 
maradva.1 Legutóbb, felkérésemre a néhány éve elhunyt Bemard Bischoff mon
dott véleményt a scriptorok írásának koráról, a szövegkezek írását a század har
madik, a betoldó kezek írását a század negyedik negyedébe datálta.2 

A helyet illetőleg a tartalom alapján már a kódex első ismertetője Gragger 
Róbert is a dominikánus proveniencia feltételezését javasolta, ez is maradt az 
opinio communis.3 Ezt erősítették meg a szövegekből meríthető belső érvek és 
a sermók azonosított szerzőinek rendi hovatartozása is.4 

A kézirat még legalább egy jó évszázadig használatban lehetett, hiszen valamikor 
a 15. században újrakötötték. Amit Gragger a kötéssel kapcsolatban elmondott, 
ahhoz azóta sem tett hozzá senki semmit. A kötéshez kétféle makulatúra-anyagot 
használt fel a könyvkötő. A kötéstáblák belső oldalát borító töredékről Gragger 
csak annyit állapított meg (2.), hogy az egy német „papírokmány"-ból való, 
amelyen a ,Ztremotschisch' helynév olvasható. A második töredék-együttesről, 
az előzéklapokról a következő leírást adta (2.): 

1 Az irodalom felsorolása MOLNÁR József- SIMON Györgyi: Magyar Nyelvemlékek. 3. kiad. Bp. 
1980. 42-47., a datálásra vonatkozó nézetek és a nyelvállapot értékelése BENKŐ Loránd: Az Ár
pád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980. 25-26, 329-350. - MEZEY László a század első 
felébe datálta a kéziratot: Leuveni jegyzetek az Ómagyar Máris-siralomról. = Irodalomtörténet 
1971. 356-370. 

2 Levélben közölve, 1982. 
3 GRAGGER Róbert: Ó-magyar Mária-siralom. = Magyar Nyelv 1923. 1-13; németül: Eine 

altungarische Marienklage. = Ungarische Jahrbücher 1923. 27-46. 
ViZKELETY András: A Domonkosrend tudományközvetítő szerepe Magyarországon a 13-14. 

században. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. A III. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, szerk. BÉKÉSI Imre és mások. 
Bp. - Szeged, 1993. 475—479; UŐ.: I sermonaria domenicani in Ungheria nei secoli XIII-XIV. 
In: Spiritualita et lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo, a cura di Sante 
Gracciotti e Cesare Vasoli. Firenze, 1995. 29-38. 
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„Összetartozó részei ezek egy 1391 novemberéből keltezett nyilvános jegyzői ok
levélnek, amelyben tanúként Nicolaus quondam Nicolai de Ganawicz presbiter, 
jegyzőként pedig Georgius Ulrici de Hall, Pataviensis diocesis van megnevezve. A tanú 
ezek szerint, úgy látszik a délstájerországi Gonobitz-ból, a jegyző pedig Hall-ból, a 
passaui egyházmegyéből származik." 

Gragger dolgozatának német változata még hozzáfűzi (28.): „Die Urkunde ist 
in Rom ausgestellt und weist die übliche Notariatsklausel auf, és uo. lábjegy
zetben, kihagyásokkal és néhány jelentéktelen olvasati hibával közli a szöveg 
egy részét. Ez a szövegközlés a tanulmány magyar változatában nincs meg. Grag
ger leírásához hozzá kell még tennünk, hogy az oklevél jobb szélét a kötéskor 
levágták, ez minden sor végén kb. 10 betűnyi szövegveszteséget jelent. Ezeket 
Borsa Iván, alább közölt átírásában, helyenként, szögletes zárójelbe téve megkí
sérelte rekonstruálni.5 Ezen kívül az oklevél közepéből legalább 2-3 sor hiány
zik, ezek esetleg a kötet gerincében fennmaradtak. Gragger tanulmányának 
német változatában egy nyilvánvaló sajtóhiba is bennmaradt, az oklevél kiállí
tási évét 1399-cel adja meg, a latin idézetben azonban a helyes évszám, 1391 
szerepel. Az oklevél fennmaradt részének teljes átírása a rövidítések feloldásá
val a következő: 

In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesim[o trecentesi]mo non-
agesimo primo indictione quartadecima die [... hóra] vesperorum mensis novembris 
pontificatus sanctissimi in Christo [patris dominil nostri domini Bonifacii divina 
providencia pape IXni anno tercio [in nostri notarii] publici testiumque subscripto-
rum presentia constitutis personaliter [discretus dominus] Nicolaus quondam Nico
lai de Ganawicz presbiter A[... diocesisl fecit, constituit et ordinauit meliori modo 
iuris viam [ ] quibus melius et efficacius potuit et debuit certis legittimis [módis 
...] procuratorem, factorem, negotiorum suorum gestorem discretum virum [ ] 
clericum Sancti Petri principis apostolorum Rome ad procurandas [ 1 tam gra-
tiosas, quam executorias unacum processu ex eisdem litteris [ ] super aggrava-
tioni [?] speciali eidem a domino nostro papa predicto facta ad [..]llam p[...]tationi 
seu quamvis aliam dispositionem discreti viri rectoris [ ] 

Et ego Georgius Vlrici de Hall [publicus imperiali auctoritate nótárius] Pataui-
ensis diocesis, quia permissis omnibus [et singulis] dum sic, ut premittitur, fièrent et 
ag[erent, unacum] prenominatis testibus presens interfui ea [que sic fieri] vidi et 
audiui, ideo hoc presens publicum instrumentum] in hanc prenotatam formám re-
de[gi... propria] manu scripsi signoque et nomine m[eis solitis] et consuetis signaui 
ro[gatus et requisitus in fidem et] testimonium omnium premissorum. 

Az oklevélből tehát a kötés idejére vonatkozóan terminus post quemként 1391-
es évszámot meríthetjük. Az egyik helynevet, Ganawiczot, Gragger helyesen 
identifikálta a alsóstájerországi Gonobitzcal (szlovénül Konjice), amelyről mint 
faluról 1160-tól kezdve vannak adatok, 1389 óta uradalmi székhely kastéllyal. 
Gonobitz Maribortól délnyugatra, a Dráva és a Száva között kb. középen fek-

Börsa Iván segítségét ezúton is hálásan köszönöm. 
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szik. Ami a személynevet illeti, úgy egy Niklas von Gonowitz 1357-61 között 
a pettaui domonkosok priorjaként szerepel több oklevélben is,7 ő azonban alig
ha lehet azonos az oklevélben említett meghatalmazó val. Hall nevű helység, 
ami az oklevelet kiállító közjegyző (Georgius Ulrici) származási vagy működési 
helyeként szerepel, több is van Ausztriában, ezek közül a felsőstájerországi 
jöhet leginkább szóba, amely a kerület mai fővárosától, Liezentől kissé északra, 
az Enns folyása mentén fekszik. 

A fennmaradt rész tartalmát illetően az derül ki, hogy az okmány közjegyző 
előtt tett meghatalmazás egy pap számára, aki ^4-val kezdődő egyházmegyéhez 
(Augsburg?, Aquileia?) tartozik, hogy a meghatalmazó nevében Rómában eljár
jon és valamiféle pápai gráciát (búcsút?) kérjen a Szentszéktől. Az ilyen típusú 
oklevél elején szokták megadni a kiállítás helyét, várost, sőt épületet is, ez 
azonban itt hiányzik. Aligha állították azonban ki Rómában, ahogyan azt Grag-
ger feltételezte.8 

A „német papírokmány" a különös helynévvel valójában urbárium-töredék, 
amely jobbágytelkek (hűben) szerint szabja meg a szolgáltatásokat. A Gragger 
olvasatában ,Ztremotschisch' megjelölés közelebb hoz minket a Leuveni Kódex 
újrakötésének helyéhez. Kis- és Nagy Stramoschitz (más változatban: Tscher-
mosische, Stramoschitz, Stremoschitz, Zdremoschitz, Stärmoschitz) az alsóstá
jerországi jesenitzai birtoktesthez tartozott, amelyet 1461-ig a pettaui (Pettau 
szlovénül Ptuj) dominikánusok és minoriták közösen használtak, ekkor azonban 
a két kolostor közötti birtokosztozkodás következtében a minoritákra szállt.9 

Az 1216-ban alapított dominikánus rendnek IL Eberhard salzburgi érsek már 
a következő évben házat biztosított a Karinthia és Stájerország határán fekvő Frie-
sachban. Ugyanő hívta meg a prédikátorok rendjét 1230-ban Pettauba is. A kolos
toralapításban közreműködtek a pettaui őrgrófok,10 ők biztosították a kolostor
hoz a telket közvetlenül a városfal mellett, támogatták az építkezést, amelynek 
során a városfalat kibővítették, évente élelmiszerrel, borral és miseruhákkal lát-

6 PlRCHEGGER, Hans: Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, 
Städte und Märkte. München, 1962. 138-150 /Buchreihe der Südostdeutschen Historischen 
Kommission, 10./ 

7 MUCHAR, Albert von: Geschichte des Herzogthums Steiermark. Sechster Theil. Grätz, 1859. 
340; - ZOTTER, Hans: Die Geschichte der Dominikaner in Innerösterreich während des Mittelal
ters. Diss. Graz, 1969. 88., 108. lapon a 79, 80, 81. sz. regeszta. Köszönöm HR Dr. Hans Zotter-
nak, hogy disszertációjának Pettaure vonatkozó részét másolatban megküldte. 

8 GRAGGER: Í. m. 1923.28. 
9 Die mittelalterlichen Urbare der Minoriten und Dominikaner in Pettau. Bearbeitet von Hans 

PlRCHEGGER und Wolfgang SITTIG. In: Die mittelalterlichen Stiftsurbare der Steiermark. Hrsg. 
unter der Leitung v. H. PIRCHEGGER. I. Teil Seckau, Pettau. Wien, 1955. 229-317. /Österreichische 
Urbare III. 4. II. - A dominikánus kolostor történetéről 1. még PIRCHEGGER: i. m. 1962. 98-100., 
és KOVACIC, Francisek: Dominikanski samostan v. Ptuju: I-II. Maribor, 1914. 

10 PlRCHEGGER, Hans: Die Herren von Pettau. = Zeitschrift des Historischen Vereins für Steier
mark. (42.) 1951. 3-53. 
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ták el a konventet, így később őket tartották a kolostor alapítóinak. Pettau urai 
itt is temetkeztek és a kolostorban helyezték el a családi levéltárat. 

A ferencesek 1262-től voltak jelen a városban, de kolostoruk az egykori vá
rosfalakon kívül kapott telket. Csak a későbbi középkorban került a falakon 
belülre, ahogyan azt a Montecuccoli-féle erődítési tervrajz feltünteti. Későbbi 
adatok alapján ők is a pettaui őrgrófot tartották alapítójuknak, aki ruházattal, 
élelemmel és borral látta el a minoritákat. 

Bernhard gróf, a 14. század végén a család egyetlen férfi tagja, biztosítani akarta 
a két kolostor anyagi létét és 1399-ben úgy rendelkezett, hogy a család kihalása 
esetében közös használatra, fele-fele arányban nekik adományozza a jesenitzai 
és liechteneggi birtoktesteket, a birtok igazgatását azonban a hercegi jószág
kormányzásra bízza. 1438-ban Bemard gróf fia, Friedrich von Pettau valóban 
utód nélkül halt meg, a rendelkezés tehát ekkor lépett életbe. A közösködés 
azonban gyakran vitára adott okot, aminek az lett az eredménye, hogy először 
1461-ben, majd 1466-ban császári jóváhagyással megosztották a birtokokat a 
két rend között, Jesenitza, vele Kis- és Nagy-Stramoschitz a minoritáké lett. 

A pettaui nemzetség kihalása után a két kolostor igyekezett a nekik juttatott 
birtoktesteket maguknak biztosítani, birtoklásukat történetileg igazolni. Ez az 
általános szokás szerint egy másolati könyv („Kopialbuch") felfektetéséből állt, 
amelybe bemásolták a birtoklást igazoló és azokra vonatkozó okleveleket, az 
urbáriumokat is. Mindkét kolostor másolati könyve megmaradt egy-egy eredeti 
példányban és egy-egy későbbi másolatban. Ezek összetételét, a másoló kezek 
váltakozását az urbáriumok kiadója, Hans Pirchegger és Wolfgang Sittig rész
letesen elemezte. 

Mi lehetett azonban annak a magyarázata, hogy az urbárium egy lapjából ma
kulatúra lett? A jószágkormányzás az általa vezetett urbáriumot vagy egy-egy 
példányban megküldte a domonkosoknak és a minoritáknak (ez volt az általá
nos usus), vagy, amit Pirchegger ez esetben szintén lehetségesnek tart , u csak a 
régebbi alapítású domonkos kolostor kapott példányt, annál is inkább, mert a 
pettaui grófok családi levéltára is ott volt. A két kolostorban erről a példányról 
készítettek másolatot. A minoriták folyamatos másolati könyve 1438-cal kez
dődik, míg a dominikánusok csak 1440-től kezdve másolták le a maguk köteté
be az urbáriumokat. Ez a körülmény is utalhat arra, hogy a dominikánusok, 
mivel ők kapták meg az eredetieket, csak később tartották szükségesnek ezek 
átmásolását. Akárhogy is történt, a megküldött eredeti példány a lemásolás után 
fölöslegessé vált. Az urbáriumok megküldésével - egy vagy két példányban -
mindenesetre csak 1438 után számolhatunk, amikor Bernhard gróf végrendelet ér
vényre emelkedett. Ez tehát a kódex újrakötésére vonatkozó terminus post quem. 

A Leuveni Kódexben fennmaradt urbáriumtöredék szövegét közöljük. A szög
letes zárójelek közé tett részek saját kiegészítések, a scriptor által törölt rész 
hegyes zárójelek között áll. 

11 Die mittelalterlichen Urbare... 236., 16. lábjegyzet. 
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Az elülső kötéstábla belső oldalán: 

ayrX 
prot II oder I den. 

Zramotschisch 
Da sind XI hüben der sup[an ...] 
dint von ainer I chitz [... ] 
<hueben> vnd X dint gleich ie[de ...] 
XId[int]b[...] 
[hu]ner III 
[ayjr X protphennig 

A hásó kötéstábla belső oldalán: 

prot III 
ayrX 
Die sibent hub dint [...] 
di achtend hat der suppan 
der supp[an ...] 
d[...] 

Ezt az utóbbi szövegrészt nem lehetett azonosítani az urbárium kiadott szöve
gével. A minoriták által vezetett másolati példányban a Stramoschitzra vonatkozó 
legrégibb bejegyzés azonban főbb pontjaiban megegyezik a kódexben fennmaradt 
töredékkel. Az eltérések talán abból adódnak, hogy, mint az urbárium kiadói 
megjegyzik (230.), mindkét rend igyekezett a pénz- és munka-szolgáltatásokat 
emelni: 

Strâmoschicz 
Daselbs sind 11 hueben, hat der suppan 1 hueben, davon dint er ain kicz 
Die zehen hueben dint yede 22 zinspf., huenner 3 drew, ayr 10. Item von zwain 

mulen von yeder 32 den. und von yeder 2 koppawner12 

A pettaui dominikánusok a 15. században viszonylag nagy volumenűjói do
kumentált könyvkötői tevékenységet fejtettek ki. G. Laurin a fennmaradt köté
sek mintázata ül. bélyegzői alapján két csoportot különböztet meg, a régebbibe 
7, az újabba 11 kötetet sorol.1 Mivel a Leuveni Kódex kötése teljesen díszte
len, az 5-5 koptatógombnak és a két csatnak is csak a helye látszik, a kötést nem 
tudtuk pontosabban datálni. A gráci Egyetemi Könyvtárba került volt pettaui 
kötetek között is vannak egyszerű, sima bőrkötések. 

Figyelemreméltóak azonban a pettaui dominikánus konventnek azok az észa
ki és keleti kapcsolatai, amelyek a kötések, közelebbről az ezekhez felhasznált 
vaknyomásos bélyegzők alapján kimutathatók. így azonos vagy hasonló motí-

Die mittelalterlichen Urbare... 262. 
13 LAURIN, Gertraut: Die gotischen Bildstempeleinbände des ehem. Dominikanerklosters Pet-

tau (Untersteiermark). = Gutenberg Jahrbuch 1965. 353-361. - Köszönöm Rozsondai Marianne-
nak, hogy a tanulmányra felhívta figyelmemet. 
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vumok szerepelnek pettaui, bécsi, brünni és kassai dominikánus-kötéseken. 
Ezek közül a legtöbb párhuzam a pettaui és a kassai anyagban mutatható ki.14 

A kassai konvent bécsi kapcsolatairól is tudunk.15 Mindez a Leuveni Kódex 
újrakötésének korára vonatkozik. A kódex azonban már korábban is a pettaui 
konventbe kerülhetett. 

Pettau, a római Poetovio, az Itáliából Pannóniába vezető legfontosabb száraz
földi út mentén, a Dráva völgyében fekszik, már Krisztus előtt 1000 körül la
kott hely volt.16 Kr. u. az 5. században a keleti gót birodalomhoz tartozott, a 8. 
században bajuvár törzsek telepedtek itt le. 840-ben Liutprant salzburgi érsek 
ad Bettobiam templomot szentelt. A későbbi keresztény középkorban, a magyar 
királyság megalapítása után a Velence felé irányuló tranzitkereskedelem fő ál
lomáshelye volt a város. A domonkosokat ide hívó II. Eberhard salzburgi érsek 
és VI. Lipót stájer herceg 1220 körül közös pénzverdét hozott itt létre. 

Pettaunak nem sokkal utóbb közvetlen köze lett a magyar történelemhez. 
1250-ben osztrák és stájer urak betörtek Magyarországra. IV. Béla a hatalmas-
kodásra, vagy inkább rablótámadásra szokatlan méretű hadjárattal válaszolt. 
Szűcs Jenő feltételezte, hogy ez Béla azon szándékával magyarázható, hogy a 
király a tatár betörés hatására az ország súlypontját a Duna vonalától nyugatra 
akarta áthelyezni és ehhez nyugati „melléktartományok" megszerzésére töreke
dett.17 Ennek azonban ellentmond az a tény, hogy Béla a katonai sikereket nem 
használta ki, hanem hamarosan kivonta csapatait Stájerországból. Még ez év 
októberében meghalt azonban Hermann badeni őrgróf, aki Babenbergi Frigyes 
halála után rövid időre felesége révén elnyerte az osztrák hercegséget. Hermann 
felesége, Gertrud babenbergi hercegnő így megözvegyült. A hatalmi vákuumba 
Ottokár, Vencel cseh király fia, reagált gyorsabban és elvette Babenbergi Frigyes 
nála jóval idősebb nővérét, Margitot, így igényelhette az osztrák tartományok 
feletti uralmat. Béla válaszlépésként Hermann özvegyét, a babenbergi Gertru-
dot házasította össze hívének, Daniló halicsi fejedelemnek Román nevű fiával. 
A háborúskodásnak további kimenetelét 1252-ben, majd 1253-ban nem követjük 
tovább. Az utóbbi hadjáratot lezáró pozsonyi béke (1254. május 1.) megosztotta 
a babenbergi örökséget, a Stájer hercegséget a Semmeringtől délre Bélának jut
tatta, amely terület Szlavóniához hasonlóan a Magyar Királyság melléktartomá-

14LAURIN: i. m. 361. 
15 VlZKELETY: Mittelalterliche Handschriften aus Österreich in der Széchényi-Nationalbiblio-

thek. In: Ex libris et manuscriptis. Quellen, Editionen Untersuchungen zur österreichischen und 
ungarischen Geistesgeschichte. Hrsg. v. István NÉMETH und András VIZKELETY, Bp. 1994. 15-
26. a Bécsből Kassára került kódexről a 18. lapon. 

16 A város történetéről PIRCHEGGER, H.: i. m. 1962. 57-88; - SARIA, Balduin: Pettau. Entste
hung und Entwicklung einer Siedlung im deutsch-slowenischen Grenzraum. /Zeitschrift des Histo
rischen Vereins für Steiermark, Sonderband 10./ 

17 Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Bp. 1993. 83. /História Könyvtár. Monográfiák 1/. - Az al
sóstájerországi magyar uralomról 1. még PAULER Gyula: A magyar nemzet története az árpádházi 
királyok alatt. Bp. 1899. II. 232-234. 
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nya lett egészen 1260-ig. Kormányzását előbb Gutkeled István sziavon bán látta 
el, majd 1258-ban, egy stájer felkelés leverése után, az öreg király a tartományt 
István fiára bízta, aki felvett a Stiria hercege címet. Pettau kapitánya Dénes za
lai gróf lett. 

Bélának a jelek szerint sikerült a délstájer nemesek egy részét megnyerni, akik 
Babenbergi Gertrud házassága révén a magyar fennhatóságot legitimnek tar
tották. Ottokár környezetéből mindenesetre hiányzott ez a nemesi réteg. Már 
1254-ben magyar kezdeményezésre ült össze a tartományi törvényszék Grác-
ban, amelyen a dél- és közép stájerországi nemesség jelentős része, élén Ulrich 
seckaui püspökkel részt vett.19 Az országbíró (judex provinciális) Gertrud híve, 
a marburgi Gottfried volt. 1255-ben a tartományi gyűlés („Landtaiding") az if
jabb Frigyes pettaui őrgrófot mint „marschalcus regis Hungarorum in Stiria" 
iktatta be. Béla, Gutkeled István és Isván herceg a magyar uralom társadalmi 
bázisát, úgy látszik, elsősorban a bíráskodásra gyakorolt befolyással igyekezett 
kiszélesíteni. 

A magyar uralom székhelye 1252 óta Pettau volt, István is itt tartott udvart 
1260-ig. A magyar jelenlét azonban ezzel minden bizonnyal nem szűnt meg, 
Pettaut ugyanis 1258-ban Ulrich salzburgi érsek Magyarországnak elzálogosí
totta.20 A magyar belpolitika kezdettől fogva az egyházi fórumokra igyekezett 
támaszkodni, 1 a jelek szerint egy ideig sikerrel. 

A dominikánusok, amint láttuk, 1230-ban telepedtek le Pettauban. IV. Béla 
és hívei bizonyára támogatták a kolostort, hiszen ekkor még Bélának a domon
kosokhoz való kapcsolatai rendkívül jók voltak, később inkább a minoritákat 
pártfogolta. A fordulatban szerepe lehetett annak is, hogy a domonkosrendi király
lány, Margit, állhatatosan ellenállt apja dinasztikus kiházasítási terveinek. Ma
gyarországon a rend 1221 óta voltjelen.22 A fiatal rendtartományt a tatárjárás 
ugyan elsöpörte, de 1242 után rendkívül intenzíven megindult a provincia újjá
szervezése. 1270-ben a bordeaux-i egyetemes káptalan már 30 férfi és két női 
magyar kolostorról tesz említést. A rend hazai virágzása tovább folytatódott a 
14. században is, a bécsi konventet is Magyarországról kiindulva alapították. 
Pettau, tudjuk, az Itáliát Magyarországgal összekötő legfontosabb szárazföldi út 
mentén épült, a két ország között közlekedő dömés barátoknak biztos közbülső 
állomása lehetett. 

PFERSCHY, Gerhard: Ottokar IL Premysl, Ungarn und die Steiermark. In: Ottokar-Forschun
gen. Hrsg. v. Max WELTIN und Andreas KUSTERNIG. Wien, 1978/79. 76. 1. /Jahrbuch fur Landes
kunde von Niederösterreich. Neue Folge 44/45/. 

19Uo.78. 
20 Uo. 81. 
21 Uo. 78-80. 
22 A dominikánus rend magyarországi történetének korai szakaszáról 1. PFEIFFER, Nikolaus: 

Die ungarische Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenverwüstung 
1241-1242. Zürich, 1913. HARSÁNYI András: A Domonkos rend Magyarországon a reformáció 
előtt. Debrecen, 1938. 
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A pettaui dominikánus konvent korai személyi összetételére vonatkozó ada
tokat Hans Zotter gyűjtötte össze és értékelte.2 A legkorábbi korra vonatkozó 
adatokat elsősorban a kolostor krónikája szolgáltatja.2 

A krónika részletesen foglalkozik a kolostorépület és az 1252-ben elkészült 
későromán templom építéstörténetével, felsorolja a konvent jótevőit, alapítvá-
nyozóit. Ezek között magyar nevet nem találunk. A magyar uralkodó réteg rö
vid itt tartózkodása alatt, úgy látszik, nem kötődött annyira a városhoz, hogy ezt 
alapítványokban kifejezze. 

A krónika felsorolja a konvent első 15 priorját 1230 és 1272 között. A ke
resztnevek mellett származási attribútumot nem minden esetben találunk. Egyedül 
a tizedik prior, ,Otto de Vg' esetében, amennyiben az olvasat helyes,25 tételez
hetünk fel magyar származásra. Lipszky három Ug (Ugh, Uk) helynévről tud,26 

ezek közül a Vas megyei, Ostffyasszonyfától keletre fekvő Ug puszta jöhetne 
elsősorban szóba, a Nobiles de Hwg nemzetség 1331-ből innen eredeztette ma
gát, ezen kívül a 14. és 15. századból Csánki még hét, a helységre vonatkozó 
okleveles adatot regisztrált.27 - A Veszprém megyei Ug (Uk) puszta Oroszitól 
keletre, Somlyóvásárhely közelében fekszik, első említése 1288-ból való.28 -
Kevésbé valószínű, de nem zárható ki a Heves megyei Ug falu, amit Csánki 
Ugra formában ismer.29 

Elég sok pettaui dominikánust sorolnak fel a studenitzi és a hahrenbergi női 
konventek okleveleinek tanú-listái is, ezek mellett azonban csak a fráter meg
jelölés szerepel, hivatalukra, származásukra nem történik utalás.30 Az 1300 utáni 
időkre vonatkozóan egy bécsi kolligátum-kézirat,31 az ún. gráci „Memorabilium",32 

valamint az 1346., 1349., 1365/71., 1398. évben tartott tartományi zsinatok ak
táiban, a rendi „Registrum litterarum"-okban találunk a pettaui kolostorhoz tar
tozó szerzetesekről említést,33 elsősorban az itteni rendi stúdiumban tanuló nö
vendékről. Elég nagy távolságból jöttek ide studensek: Hainburgból, Zwettlből, 
Kremsből, Leobenből; az ismert lektorok Tullnból és Villachból származtak. 
Magyarországi nincs köztük. 

23 Zotter, H.: i. m., 1. 7. lábjegyzet. 
24 Steiermärkisches Landesarchiv, Hdschr. Nr. 2191, vö. ZAHN, Josef V.: lieber die Anfänge 

und den älteren Besitz des Dominicanerklosters zu Pettau. = Beiträge zur Kunde steiermärkischer 
Geschichtsquellen (16.) 1879. 1-24. 

25 ZOTTER: i. m. 83. Ucz esetleg Uts olvasat is elképzelhető. 
26 LlPSZKY, Johannes: Repertórium locorum objectorumque in XII tabulis mappae Regnorum 

Hungáriáé, Slavoniae, Croatiae et conßniorum militarium magni item Principatus Transylvaniae 
occurrentium. Budae, 1808. 

7 CSÁNKI Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II. Bp. 1894. 806. 
28 CSÁNKI: i. m. III. Bp. 1897. 257. 
29 CSÁNKI: i. m. I. Bp. 1890.73. 
3 0 ZOTTER: i. m. 84. 
31 Haus- Hof- und Staatsarchiv, Hs. blau 85, vö. ZOTTER: i. m. 86. 
32 Steiermärkisches Landesarchiv, Spezialarchiv Pettau, Schuber 26, Heft 84, vö. ZOTTER: i. m. 86. 
33 ZOTTER: i. m. 97-124. 
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A Zotter által kiértékelt források között (113.) a gráci Steiermärkisches Lan-
desarchivban lévő pettaui vonatkozású oklevelekben találunk még egy az egy
kori magyarországi kapcsolatra utaló adatot: Nikolaus Wolff varasdi polgár 
bérelt Pettauban a dominikánusoktól házat, amelyet 1459-ben ismét a kolostor 
rendelkezésére bocsát. Várasd ugyan 1209-ban szabad királyi városi státuszt ka
pott, lehettek szép számmal magyar polgárai is, Nikolaus Wolff azonban min
den bizonnyal német volt. 

A Leuveni Kódex pettaui keletkezését tehát minden valószínűség szerint ki
zárhatjuk, hiszen az Ómagyar Mária-siralom, a magyar glosszák, ezek jellege 
(közöttük szókapcsolatok magyar prédikáció megszerkesztéséhez)34, a tartalom
mutató, amely utal a magyar versre,35 a magyar szövegeket leíró kezek széles 
körű másolói, szövegszerkesztői tevékenysége36 mind arról tanúskodnak, hogy a 
kódexet még a 13. században magyarul tudó közösségben használták. Ezt pedig 
a rendelkezésünkre álló adatok szerint a pettaui konventben nem tételezhetjük 
fel. Bizonyosnak vehető azonban, hogy a sűrűn használt, eredetileg két könyv
testből álló kódexet a 15. században, annak közepe táján, itt kötötték újra. Ez 
feltehetőleg a kolostorban ideiglenesen tartózkodó magyar dominikánus kérésé
re történt. 

Az sem rekonstruálható, hogy a kódex meddig volt Pettauban. Gondolhatunk 
arra is, hogy a kézirat ott is maradt, és a II. József által elrendelt kolostor
feloszlatások idején kelt vándorútra, amire számos példa van, végül aztán Itáliá
ban kötött ki, és - mint tudjuk - itt vásárolta meg a müncheni Rosenthal 
antikvárus cég.37 Nem nagyon valószínű azonban, hogy a dísztelen kis kódex 
felkeltette volna a könyvkereskedők érdeklődését, hiszen sokkal jelentősebb 
darabok kerültek a szekularizált kolostori könyvállomány hivatalos rendeltetési 
helyére, a gráci Egyetemi Könyvtárba. Fennmaradt a pettaui domonkos könyv
tár gondosan, szakrendben elkészített abolicíós jegyzéke is.38 Ebben sem a 148 
tételt felsoroló „Concionatores", sem a 175 tételt számláló „Theologi" szakban, 
de másutt sem találunk olyan kötetet, ami megközelítőleg is azonosítható lenne 
a Leuveni Kódexszel. A kézirat előzéklapján, már Graggertől közölt újkori 
számsorok ül. jelzetek (A 2/383 Sermones 296 GA 422) sem vonatkozhatnak az 
abolíciós jegyzékre, ilyen magas számok az egyes szakcsoportokban nincsenek. 

A kódexet természetesen a bekötés után használója magával vihette Pettau-
ból új rendeltetési helyére, egy másik magyar, osztrák vagy olasz kolostorba, 
hiszen a rendtagok mobilitása hivatásuknak megfelelően rendkívül nagy volt. A 15. 
századi prédikációs gyakorlat sem tért el lényegesen a 13. századi „klasszikus" 

34 VIZKELETY: Eine Aldobrandin zugeschriebene Predigt mit ungaischen Glossen im „Löwe-
ner Codex" und ihre Parallelüberlieferung in Wien. - Codices Manuscripti (11.) 1985. 90-93. 

35 VIZKELETY: „ Világ világa, virágnak virága... " Ómagyar Mária-siralom. Bp. 1986. 48. 
36 VIZKELETY: A Leuveni Kódex magyar scriptorai. Akadémiai székfoglaló előadás 1999. már

cius l-jén. megjelenés alatt. 
37 VIZKELETY: „ Világ világa ..." 11. 
38 Steiermärkisches Landesarchiv, A. Pettau, Stadt, Seh. 36, H. 81. 
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skolasztikus sermók műfajától. A tartalom módosítására, kiegészítésére vonat
kozó későbbi bejegyzéseket azonban már nem találunk a kéziratban. Pettau 
valószínű csak ideiglenes, bár a kézirat fennmaradását tekintve (újrákötés!) 
jelentős állomása lehetett a Leuveni Kódexnek. 

ANDRÁS VIZKELETY 

Ein mittelalterlicher Standort des Codex Lovanensis 

Die Sermoneshandschrift, die das erste ungarischen Sprachdenkmal in gebundener Rede, die 
sog. „Altungarische Marienklage" aufbewahrt hat, wurde von der Forschung ins dritte bis vierte 
Viertel des 13. Jahrhunderts datiert. Über die Provenienz der Handschrift konnte man bislang 
lediglich mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sie für Dominikaner zusammengestellt 
und bereits im 13. Jahrhundert in einem ungarischen Konvent benutzt wurde. Die Münchener An-
tikvariatsfirma Rosenthal kaufte am Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien die Handschrift, von 
ihr erwarb sie die deutsche Wiedergutmachungskommission, die für die Rekonstruktion der im 
ersten Weltkrieg zerstörten Löwener Universitätsbibliothek zuständig war. Bereits Robert Grag-
ger, der 1923 als erster den Kodex beschrieben hat, stellte fest, dass die Handschrift im 15. Jh. 
neugebunden wurde, und erwähnte die zur Makulatur verwendeten Schriftstücke: Fragment einer 
Notariatsurkunde aus 1391 und Teil eines „deutschsprachigen Papierdokuments". Die Analyse 
dieses Dokuments zeigte, dass es ein Fragment aus dem Urbar des zum südsteiermärkischen Gut 
Jesenitza gehörenden Ortes Stramoschitz ist, das zwischen 1438 und 1461 im gemeinsamen 
Besitz der Pettauer Dominikaner und Minoriten war. Pettau, heute Ptuj in Slowenien, lag damals 
an der Hauptverbindungsstrasse von Ungarn nach Italien. In der gut dokumentierter Buchbinder
werkstatt der hiesigen Dominikaner wurde also der Codex Lovanensis neu eingebunden. Wie 
lange die Handschrift in der Steiermark blieb, entzieht sich unseren heutigen Kennmissen. 



W. SALGO AGNES 
Adalékok Sebald Heyden munkásságához és Thordai János 

Epiktétosz fordításához 

1527 nevezetes év a magyar nyelvtörténetben, hiszen ekkor jelent meg Krakkó
ban, a Vietor nyomdában az a két munka, amelyek először tartalmaznak magyar 
nyelvű szöveget nyomtatásban: egyike Christoph Hegendorftól a Rudimenta gram-
matices Donáti, a Donatus müve alapján az ifjúság számára összeállított latin nyelv
tan, a megértést segítendő, német, lengyel és magyar értelmezésekkel. Ez utóbbi 
feladatot a könyv végén levő vers tanúsága szerint a későbbi Biblia-fordító, Sylves
ter János végezte.1 A másik mű pedig Sebald Heydentől a Puerilium colloquiorum 
formuláé, a Gyermeki beszélgetések, amelyek rövid, néhány szavas latin mondatok
ból álló beszédgyakorlatok, párhuzamos német, lengyel és magyar szöveggel. A ma
gyar értelmezést ebben az esetben is Sylvester János adta meg. Ebből az első kia
dásból csak külföldön ismerünk példányt, míg az 153 l-es másodikból az egyetlen, 
csonka példányt az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.2 

Sebald Heyden művének egyik előzménye Erasmus hasonló című munkája, a 
Familiarum colloquiorum formuláé, amely a társadalmi élet különféle helyze
teiben használható kifejezésformákat szedte össze elsősorban a latin vígjáték
írók munkáit véve alapul. Ugyancsak a komédiaírók műveiből merített Heyden 
is, de már csupán a családi és iskolai életben gyermeki előforduló témakörökre 
korlátozva. A mű igen népszerű lett, csupán német nyelvterületen a latin-német 
nyelvű változatnak 1528 és 1580 között mintegy húsz különböző kiadása volt3, 
de a számunkra különösen fontos krakkói kiadásnak is volt folytatása (1535, 
1552, 1571, 1641, 1654, 166 l-ben jelent meg újra a lengyel városban). 

A siker oka a korabeli latinoktatás módszerében keresendő. Európa-szerte ked
veltek voltak már korábban is a latin grammatikák tanulásának megkönnyítésé
re készített anyanyelvi szójegyzékek. Magyar viszonylatban gondoljunk csak a 
Besztercei és a Schlägli szójegyzékre. A társalgási mintákat tartalmazó művek
nek nyelvoktatáson kívül volt egy másik célja is, a jó illemre való nevelés. 

1 Régi Magyarországi Nyomtatványok. I. 1473-1600. Bp. 1971. (Továbbiakban RMNy) 7. 
Hasonmás kiadása: A két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány. Kiad. és bev. MELICH János. Bp. 
1912. TOLDY Ferenc: Heyden Sebald Gyermeki beszélgetéseinek latin-magyar szövege 1531-ből. 
= Irodalomtörténeti Közlemények 1897. 55-72. 

2 RMNy 11. OSzK jelzete: RMKI. 2. 
3 Verzeichnis der im Deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts. -

VD 16-. Bd. 9. Stuttgart 1987, H 3354-H 3377. tételek. 
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A 16. század elején az egyetemi oktatás is megérett a humanista szellemű 
modernizálásra. Wittenbergben Luther volt az egyik élharcosa, aki a tananyag 
teljes reformját követelte, s egyben a három nyelv (latin, görög, héber) magas 
szintű oktatását. Ebben például szolgált a löweni Collegium trium linguarum, 
amelyet Erasmus hozott létre 1516-ban. Német nyelvterületen a görög nyelv ok
tatásának propagálásában jelentős szerepet játszott Rodolphus Agricola, Johan
nes Reuchlin és Erasmus Rotterdamus, akik valamennyien külföldön, Itáliában, 
Párizsban, ül. Angliában szerezték meg nyelvismeretüket, később pedig egyete
meken adták tovább tudásukat, Reuchlin Baselban, Ingolstadtban és Tübingenben 
oktatta, Erasmus pedig néhány évig Cambridgeben, s angliai tartózkodásakor 
fordította latinra Theodoros Gaza görög nyelvtanát, amely az egyik leggyakrab
ban használt tankönyvnek számított. 

Wittenbergben a facultas artiumon Luther javaslatai alapján jelentős refor
mokat léptettek életbe 1518 tavaszán, ugyanezen év májusában pedig megjelent 
Melanchthon híres görög nyelvtana, amely a század egyik leggyakrabban ki
adott könyve lett, a 17. század elejéig negyvenhétszer nyomtatták ki. Melanchthon 
ekkor mindössze 21 éves volt, de az augusztus 29-én a wittenbergi egyetemen 
mondott székfoglalója (De corrigendis adolescentiae studiis) olyan oktatási 
programot fogalmazott meg, amely a német sőt az egész európai művelődésre 
döntő hatást gyakorolt. Programjának főbb pontjai: vissza kell térni a források
hoz, a tanulmányokat a gyermeki tudományokkal (puerilia studia) - grammati
ka, dialektika, retorika - kell kezdeni, görögül ezeket 7tpoYU|Uváa^cn;a = elő-
gyakorlatoknak szokták nevezni. Az oktatás magasabb szintjén a latin mellett a 
görögöt is kell tanulni, sőt a leendő teológusoknak még a hébert is. 

„Szánjátok a görögöknek szabad időtök néhány óráját, - mondta beszédében 
Melanchthon - rajta leszek, hogy szorgalmatokat siker koronázza. A grammatika 
nehézségeit kezdettől fogva a legjobb írók olvasásával fogom csökkenteni, hogy 
amit ott a szabály mond, itt a példák tanítsák... Homérosz lesz a kezünkben meg Pál 
levele Titushoz. Látni fogjátok, hogy a szent igazságok megértéséhez mennyire hoz
zásegít benneteket a nyelvismeret, s hogy mekkora különbség van a görögül tudó és 
a görögben járatlan szövegmagyarázó között... Kezdjetek tehát az igazi tanulmá
nyokhoz, s vegyétek eszetekbe: a jó kezdet fél siker! Bátran éljetek eszetekkel, sze
ressétek a régi rómaiakat, öleljétek szívetekre a görögöket, akik nélkül a rómaiakat 
sem érthetitek igazán! Szellemeteket ők formálják szelídebbé, minden tudomány be
fogadására alkalmassá és csiszoltabbá."4 

4 „Modo succisivas aliquot horas Graecis date, ego faxo studio ac laboré meo, ne opera vos vestra 
frustretur. Statim enim ab initio difficultatem rei Grammaticae optimorum authorum lectione tem-
perabo, ut quod illic regula, hic exempla doceant... Homerum habemus in manibus, habemus et 
Pauli Epistolam ad Titum. Hic spectare vobis licebit, quantum sermonis proprietas, ad intelligenda 
sacrorum mysteria, conférât: quid item intersit inter interprètes Graece doctos, et indoctos... 
Capessite ergo sana studia, et quod a poéta dictum est, animo volvite: Dimidium facti qui coepit, 
habet. Sapere audete, veteres Latinos colite, Graeca amplexamini, sine quibus Latina tractari recte 
nequeunt. Ea pro omnium literarum usu ingenium aient mitius, ac elegantius undequaque reddent." 
Közli: Corpus reformatorum. Ed. Carolus Gottlieb BRETTSCHNEIDER. Vol XI. Halle, 1843. 25. 
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Melanchthon hatása rendkívüli volt, s ezt számos tankönyvének is köszön
hette; 1518 és 1531 között a triviumhoz kapcsolódó (grammatika, retorika, dia
lektika) tankönyvei jelentek meg, majd 1536-tól számos természettudományos 
mű látott napvilágot az ő előszavával, 1538-tól pedig az etika, physica, psycho-
logia és a történelem oktatásához jelentetett meg könyveket. Tankönyveit a 
gondolati egység, a didaktikus tisztaság, a jó tagolás jellemzi. Latin nyelvtanából 
először külön-külön adta ki az alaktant és a mondattant, majd egy kötetben. 
Görögből viszont, bár elkészítette a syntaxist is, az nem jelent meg, mert a gö
rögöt nem aktív nyelvnek szánták, csupán szövegolvasásra, ellentétben a latinnal, 
melynek oktatásában a gördülékeny, hibátlan beszéd sőt vitatkozás is fontos cél 
volt. Görög nyelvtana, Institutiones Graecae grammatices, amely először 1518-
ban Hagenauban jelent meg, 1622-ig 44 különböző kiadást ért meg, bár ő maga 
nem tartotta igazán jónak. 

Melanchthont méltán nevezték „praeceptor Germaniae"-nak. Mint tudjuk, 
Sylvester Jánost is, aki 1529-től volt a wittenbergi egyetem hallgatója, elsősor
ban Melanchthon egyénisége ragadta meg. Az új szellem hatott Németország 
többi városában is. Nürnbergben ekkor több városi latin iskola is volt: a Spital-
Schule, a St. Laurenz és a St. Sebald.6 

1498 táján ebben a városban, patrícius szülők gyermekeként született a fent 
említett magyar nyelvemlék, a Gyermeki beszélgetések szerzője, Sebald Hey-
den. A St. Laurenz majd a Sebald-iskola elvégzése után, 1513-ban Ingolstadtba 
ment, ahol magisteri fokozatot szerzett, Wittenbergben is tartózkodhatott rövi
debb ideig, de erre pontos bizonyítékok nincsenek. Egy darabig Bruckban taní
tóskodott, vitatott, hogy melyikben, a Mura vagy a Lajta mentiben-e. 1520-ban 
szülővárosa, Nürnberg hazahívta, kántor lett a Spital-Schuleban, majd 1524-ben 
a St. Sebald rektora. Itt Johannes Denck helyébe lépett, aki 1521-től élt Nürn
bergben, előtte Svájcban, a baseli Cratander nyomdában korrektorként dolgozott. 
Dencket, bár tudós ember volt, jártas a latin, görög és a héber nyelvben, nürn
bergi tanári állásából a városi tanács mentette fel, mert anabaptista tanokat kez
dett hirdetni. Később, 1524-ben még Nürnbergből is távoznia kellett, 10 mér-

5 A tankönyveiről újabb elemzés: LEONHÁRDT, Jürgen: Melanchthon als Verfasser von Lehr
büchern. In: Melanchthon und das Lehrbuch des 16. Jahrhunderts. Begleitband zur Ausstellung 
im Kulturhistorischen Museum Rostock 25. April bis 13. Juli 1997. Hrsg. von Jürgen LEON
HÁRDT. Rostock, 1997. 13-32. 

6 Szent Sebald egyes források szerint Dániából érkezett Nürnberg környékére, ahol prédikálni 
kezdett. 1072 előtt temethették el azon helyen, ahol később tiszteletére egy román templomot majd 
1300-1377 között a gótikus St. Sebald bazilikát emelték. A nürnbergi tanács közbenjárására V. 
Márton pápa 1425-ben kanonizálta, s egyben a város hivatalos védőszentje lett. Sírja már a l l . 
század végétől zarándokhely volt, kultuszának fontosságát jelzi az is, hogy pénzérmeken is gyak
ran ábrázolták, vö. Lexikon des Mittelalters. Hrsg. Norbert ANGERMANN. Bd. 7. München, 1995. 
1658.; ül. Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Aufl. Bd. 9. Freiburg in Breisgau, 1937. 390. 

7 Életéről: KOSCH, Wilhelm: Deutsches Literatur-Lexikon. Bd. 2. Bern, 1953. 971-972.; WILL, 
Georg Andreas: Nürnbergisches Gelehrten-Lexicon. T. 2. Nürnberg-Altdorf, 1756. 115-118. 
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földes körzetben meg sem közelíthette a várost, s ekkor hívták a helyére a luthe
ri irányzat lelkes hívét, Sebald Heydent. Az iskolákban folyó munkára a városi 
tanács éberen felügyelt.8 A már létező iskolák mellé a reformáció szellemének 
ösztönző hatására egy újabbat is akartak alapítani, s ezt az Ägidienklosterban 
maga Melanchthon nyitotta meg 1526. május 23-án. A tanácsurak rá akarták 
venni a kiváló tudóst, hogy ő maga vezesse az iskolát, de Melanchthon a kérést 
elhárította, s maga helyett barátait ajánlotta. Az iskolának már felsőbb szinten 
kellett volna tanítania, mintegy felkészítenie a hallgatókat az egyetemre. Me
lanchthon javaslatára Joachim Camerarius tanította a görög nyelvet, Eobanus 
Hessus a poétikát, M. Roting a rhetorikát és a dialektikát, J. Schoner a matema
tikát. Hallgató viszont nagyon kevés volt, pedig a városi tanács még ösztöndíjat 
is hajlandó volt fizetni néhány tehetséges, de szegény polgári származású fia
talnak. A harmincas évek első felében a tanárok egymás után hagyták el az egyre 
reménytelenebbnek látszó iskolát.9 Sebald Heyden tevékenysége a Sebald-
iskolában és későbbi sikerei ennek ismeretében még inkább felértékelődnek.10 

Heyden nagy lelkesedéssel állt a reformáció és az oktatás szolgálatába. A re
formáció szellemében átköltötte az egyházban sokszor énekelt „Salve Regina, 
Mater Misericordiae" kezdetű éneket, mondván, hogy nincsen szükség Mária 
közbenjárására Istennél, s a szöveg ezután így hangzott: „Salve Jesu Christe, 
Rex Misericordiae" etc. 1525-ben a városi tanács hitvitát rendezett a katoliku
sok és lutheránusok között a városháza dísztermében. Az elhangzottak pontos 
jegyzetelésére teológiában is jártas írnokokat alkalmaztak, ezek egyike volt 
Heyden is. A vitában nyolcan képviselték a katolikus oldalt (minorita, karmeli
ta, domonkos szerzetesek és priorok) és heten az evangélikusokat, köztük 
Andreas Osiander. Tizenkét kérdésben kellett mindkét oldalnak kifejtenie és 
megvédenie álláspontját. A vita világi elnöke a tekintélyes és igen művelt jog
tudós, nürnbergi tanácsos Christoph Scheurl volt.11 

Heyden egyik korai műve - a Wie man sich in allerlay Nötten des Türeken, 
Pestilentz, Theürung etc. trösten, den Glauben stereken und christliche Geduld 
erlangen soll Aus siben Spüchen Heyliger Schrifft kürtzlich angezeigt - , 
amelyben hét szentírási részből kiindulva próbálja reményre buzdítani a török 
veszély, a pestis és a drágulások miatt aggódó polgárságot.12 1534-ben, ugyan
csak Friedrich Peypusnál Nürnbergben jelent meg az irodalom hanyatlásának 
okairól szóló, s felvirágoztatásra buzdító, hexameterekben megírt munkája: De 

8 A nürnbergi iskolák rendjéről 1. HEERWAGEN, Heinrich Wilhelm: Zur Geschichte der Nürn
berger Gelehrtenschulen in dem Zeiträume von 1485 bis 1526. Nürnberg, 1860. 

9 PAULSEN, Friedrich: Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und 
Universitäten. Bd. 1. Leipzig, 1896. 270-271. 

10 Tanári tevékenységéről még mindig fontos forrás: ZELTNER, Gustav Georg: Kurtze Erläute
rung der Nürnbergischen Schul- und Reformations-Geschichte aus dem Leben und Schrifften des 
berühmten Sebald Heyden... Nürnberg, 1732. 

11 ZELTNER, G. G.: i. m. 22-26. 
12 Nürnberg, Peypus, 1531.; VD-16 H 3424. 
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caussis rem literariam tum conservantibus tum pessundantibus ad optimates 
Germaniae carmen hexametrum.u A hanyatlás két fő oka szerinte, egyrészt, 
hogy az irodalom művelői kimaradnak a praemiumból, másrészt a tömeg véle
kedése a tudós emberekről (vulgi iudicium de doctis) - amely szerint a tanulás 
nem munka. Szerinte viszont a litterae humanae artes-nak számít. Kifejti az iga
zi barbárság lényegét, s azt, hogy kik tekinthetők <j)dó'jU,0'uaoi-nak (múzsaked
velőknek) és kik jUioójLioDooi-nak (múzsagyűlölőknek). Dicséri V. Miklós pá
pát, aki sokat tett a menekült görögökért, egyébként ő alapította a vatikáni 
könyvtárat is. Felszólítja a németek előkelőit, hogy őrizzék meg az iskolákat, 
tiszteljék a tanárokat, tudósokat, mert csak így reménykedhetnek a valódi bol
dogságban. 

Az úrvacsora vételére készülő tanulók használatára - „in usum discipulorum 
ad coenae Domini communionem praeparandorum" - összeállított egy kis kate
kizmust is - Catechistica summulafidei Christianae, amelyet Veit Dietrichnek 
ajánlott.14 Hat fejezetben fejti ki a bűnről, az igazságosságról, a hitről, a ke
resztségről, az úrvacsoráról és a kulcsok hivataláról szóló tanítást. Jelentősebb 
munkáinak felsorolásából nem maradhat ki az Assertio Christiana sem, amely
ben Andreas Osiander - egykor a St. Laurenz első lutheránus prédikátora, majd 
breslaui és königsbergi teológiai professor - tanítását cáfolja, aki szerint Krisz
tus nem az ő isten-emberi, hanem csupán isteni természete által szerzett nekünk 
váltságot és megigazulást.15 

Legjelentősebb munkái pedagógiai tárgyúak. írt egy művet a zeneoktatás 
alapjairól is, ez is több kiadást ért meg - Musicae OXOI%EÍ(UOI^ -, valamint 
egy másikat az éneklés művészetéről: Musicae, id est artis canendi libri duo11. 

A Sebald-iskola működéséről, a követelményekről a leghitelesebben a Pae-
donomia scholastica pietatis, studii literarii ac morum honestatis praecepta 
continens című munkájából alkothatunk képet. Ez a mű először 1546-ban jelent 
meg, Nürnbergben, Johann Berg és Ulrich Neuber kiadásában, majd a követke
ző évben német fordításban is. A VD szerint (H 3402-3407) 1551-ben, 1553-

13 VD-16 H 3344. 
14 Nürnberg, Petreius, 1538., továbbá: Nürnberg, 1545 és 1548, mindkettő Johann Berg és Ul

rich Neuber kiadásában. Az 1548. évit 1. VD-16 H 3342. 
15 Assertio Christiana, quodper sanguinem, mortem et obedientiam Christi Jesu filii hominis, 

omnes credentes iustificentur. Contra novam et antichristianam sectam Osiandristarum... Nürn
berg, 1555, Johann Berg - Ulrich Neuber. VD-16 H 3339. Német nyelvű kiadása: Christliche Be-
weysung... ugyanott jelent meg 1555 körül, VD-16 H 3340, OSzK jelzete: Ant. 6485(3) - SOL
TÉSZ Erzsébet - VELENCZEI Katalin - W. SALGÓ Ágnes: Az Országos Széchényi Könyvtár 16. szá
zadi nyomtatványainak katalógusa. Bp. 1990. (a továbbiakban BNH Cat.) H-359. 

16 Megjelent 1532-ben, valószínűleg Friedrich Peypusnál, 1. VD-16 H 3382. De megjelent 
1537-ben és 1540-ben is. 

17 Nürnberg, 1537, Petreius. VD-16 H 3380. 
18 VD -16 H 3402. Német fordításban: Paedonomia Deutsch... Nürnberg, 1547, Hans Daub

mann. 
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ban és 1562-ben is megjelent Nürnbergben latin nyelven, tehát igen kedvelt 
volt; a Széchényi Könyvtár antiqua-gyűjteményében az 1552-es nürnbergi kia
dása van meg.19 Az elején álló görög distichonban hazájához szól, s ezt a művét 
icúicveiov dojna-nak, hattyúdalnak nevezi, - mindössze 48 éves lehetett ekkor -
munkáját a nemes tanácsnak ajánja, s már az elején felhívja a figyelmet arra, 
hogy minden cselekvés kezdete az Istenhez való fohászkodás. Az oktatás a Se-
bald-iskolában három részből állt: pietas et religio; artes liberales (= liberales 
disciplinae), a harmadik pedig az officia vitae ac civilitatis mores. Művében 
kifejti a három részhez kapcsolódó szabályokat: I. Hogyan kell a katekizmust és 
a szent olvasmányokat tanítani, a szertartásokon részt venni, imádkozni. H Gram-
matica, dialectica, rhetorica; Musica, arithmetica, geometria, astronomia. Felso
rolja a tanításhoz ajánlott szerzőket (kb. 400-at), akik a tudás forrását és az 
erényt közvetítik. De a diákoknak nem csupán tanulniuk kell, hanem szabad 
idejükben testüket is edzeni, mert a henyélés testet-lelket sorvaszt. Elegánsan 
kell beszélni, írni; a jó erkölcs és a jámborság követelményeinek megvalósítása 
éppolyan fontos, mint a műveltséget adó tárgyak tanítása („bonorum morum et 
verae pietatis praecepta, pariter cum literaria institutiones ponunt"). Hogyan 
kell oktatni? Nagy szerepe van a memóriának és az imitationak; olvasás közben 
nagyon kell figyelni az írásjelekre; foglalkozik azzal is, hogyan kell németről 
latinra fordítani. Hangsúlyozza a gyakorlás fontosságát, s Epiktétoszra hivatko
zik: „Et Epiktetos affirmât neminem facile sibi dogma parare posse, nisi quoti-
die eadem dicat, et audiat et simul ad vitám accommodet." (157.) Otthon is 
ismételnie kell a diáknak a tanultakat, vissza kell emlékeznie a praeceptor sza
vaira - „Repetita praeceptoris interpretatione, mox tutius textus sententiam ita 
concipiat animo, ut etiam Teutonice eius summám recitare possit."(186.) A gö
rögöt a latinnal együtt kell tanulni: „Graecam institutionem cum Latina coniun-
gendam esse, vei hoc argumente probabile est: quod Latináé grammaticae 
appellationes, magna ex parte Graecae sunt: et citra suae linguae cognitionem 
nequaquam intellegi possunt." (191.) A tanulók fegyelmezésének eszköze a 
pálca. Büntetést érdemel az, aki a latin iskolában németül beszél. 

III. Officia vitae honestae et mores civiles - e témakörben alapműnek Cicero: 
De officiis című művét és a Tízparancsolatot tartja, s szabályokba foglalja, ho
gyan viselkedjenek a gyermekek szüleikkel szemben, egymás között, hogyan 
kössenek barátságot, s felhívja a figyelmet a megbocsátás gyakorlásának fon
tosságára. Külön törvényekben foglalkozik a türelem erényével, s szabályokba 
foglalja a helyes társalgás módját; ír a szeméremről, a hazugság kerüléséről, a 
titoktartásról, sőt még a testápolásról is: gyakran kell hideg vízzel arcot és kezet 
mosni. Az étkezésben mértékletesnek kell lenni, s előtte Istenhez kell fohász
kodni. Meg kell becsülni az ételt, mint Jézus tette a csodás kenyérszaporításkor. 
Leírja, hogyan kell viselkedni az asztalnál, s több evés előtti és utáni imát is 
közöl. Ezután a helyes öltözködés ajánlásait foglalja össze, s kitér a gyermek-

19 Nyomtatta Johann Berg és Ulrich Neuber. Jelzete: Ant. 7714(2) = BNH Cat. H-360. 
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játékokra is, hiszen ezek is fontos részei a gyermeki életnek. Majd a lefekvés és 
alvás témaköre következik, fontos figyelmeztetés, hogy a gyerek ne felejtse el 
megvizsgálni lelkiismeretét és megbánni bűneit; idézi Vergiliust: 

„ Quod 
Non prius in dulcem declinet lumina somnum 
Omnia quam longi reputaverit acta diei." 

Nagy hivatástudattal végzett munkájának meg is lett az eredménye, a Se-
bald-iskola éppen az ő működése alatt virágzott fel, 1554-ben már 400 tanu
lója volt. 

Sebald Heyden tevékenységéből környezete és az utókor is egyik nagy érde
mének tartotta azt, hogy bevezette a görög nyelv rendszeres oktatását. Vallotta, 
hogy nem is lehet igazi művelt ember az, aki nem kapcsolja össze a latin nyelv 
ismeretét a göröggel. 1537-ben Nürnbergben Petreiusnál jelent meg görögül 
Lukianosz: AiáXoyoi eváhoi Kai VEKpuzoí h. e. Dialogi coelestes, marini et 
inferni - amelynek címlapján olvasható Heydennek a latin iskola tanulójához 
írt buzdító verse: 

Sebaldus Heyden scholastico latino: 
Qui non graeca simul jungit documenta latinis 
Is vére docti nomen habere nequit: 
Ergo puer coèmas hune aère libellum 
Quo bene percepto, tum quoque graeca scies.20 

A görög nyelv oktatásában felhasznált ókori szerzők közül különösen kedvelt 
és gyakran olvasott volt Hésziodosz: "Epya Kai rjjuépai (Munkák és napok) 
című műve. A Kr. e. 8-7. századi szerző gondolkodásmódjában a kereszténység 
is sok azonosságot, rokon vonást, megszívlelendő tanulságot fedezett fel. Hé
sziodosz is hittel vallotta, hogy olykor győzhet az erőszak és az igazságtalanság, 
s a szegény ember úgy járhat, mint a sólyom karma közt vergődő csalogány, de 
Zeusz igazságos bíró, s egyszer majd lesújt a gonoszokra. Az embernek becsü
letesnek, szorgalmasnak kell lennie, a tisztességes munka adja meg az emberek 
számára a kiválóságot, s nem a harci vitézség, ahogy azt az arisztokrácia vélte. 
A másik gyakran olvasott mű az 1-2. századi sztoikus filozófus, Epiktétosz 
munkája, a 'Eyxsipíoiov (Kézikönyvecske). Az eredeti sztoa tanítását követte, 
de munkáját nem írta le, tanítványai rögzítették írásban. Azt vallotta, hogy min
den baj a helytelen megismerésből származik, a jó pedig a helyes megismerés 
eredménye. Óvott a közéleti szerepléssel együtt járó megalkuvástól, jellemte-
lenségtől, szolgalelkűségtől. Megvetette a cím- és rangkórságot, a gazdagság 
utáni esztelen vágyakozást. A belső szabadságot hirdette, hogy ne tudjunk kese-

VD-16 L 2950, de a katalógus szerint több kiadása is volt, amelyben Sebald Heyden is köz
reműködött; az Országos Széchényi Könyvtárban az 1542. évi Petreius kiadás található meg, 
jelzete Ant. 5436(1) = BNH Cat. L-494; VD-16 L 2952. 
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regni olyan dolgok miatt, amelyek nincsenek hatalmunkban. Szelídséget, jám
borságot, káros szenvedélyektől való mentességet hirdetett. 

„A jámborságot illetően az istenekkel szemben - tudnod kell - az a legfontosabb, 
hogy helyes nézetet alkoss róluk: kétségtelenül léteznek és mindent szépen és igaz
ságosan kormányoznak, neked pedig azt parancsolják, hogy engedelmeskedj nekik, 
nyugodj meg mindenben, ami történik, jó szívvel alkalmazkodj a helyzethez, mert a 
legjobb belátással intézik sorsunkat. Ha így jársz el, sohasem káromolod majd az 
isteneket és nem panaszkodsz, hogy nem törődnek veled."21 

Már saját korában, a 2. században igen kedvelt szerző volt Epiktétosz, s a ke
resztény monoteizmussal is összhangba tudták hozni, „keresztény Seneca"-nak 
is nevezték. A középkorban Nyugat-Európában kissé háttérbe szorult, s csak a 
humanisták fedezték fel újra, s kifejezetten rajongtak érte. Szövegkiadásai, latin 
fordításai jelentek meg szép számban.22 A 16. század közepén elkészültek az 
első protestáns szellemiségű kommentárok, s hamarosan a jezsuita felfogásúak 
is; voltak, akik az egyezések keresésében odáig mentek, hogy tévesen azt felté
telezték, hogy Epiktétosz, a felszabadított rabszolgából lett sztoikus filozófus és 
Szent Pál, a nemzetek apostola, személyesen is kapcsolatban állhattak. 1534-
ben jelent meg a Kézikönyvecske első német fordítása, 44-ben az első francia, 
majd a század végén a holland és az angol változat. 

Sebald Heyden is fontosnak tartotta a kedvelt munkát, az oktatásban is fel
használta. Erről tanúskodik az Országos Széchényi Könyvtár antiqua-gyűjtemé-
nyében található egy nyolcadrét nagyságú kolligátum23, amely a következő három 
művet tartalmazza: 1. Hésziodosz : "Epya Kai rjfjLÉpai Melanchthon kommen
tárjával, Frankfurt am Mainban nyomtatta Péter Brubach 1546-ban24; 2. Epikté
tosz: "Ey/Eipíaiov', csak görögül, Löwenben jelent meg Bartholomaeus Gravius 
nyomdájában 1550-ben25. A kis kötet hatvankét fejezetre tagolva közli a szöveget, 
melynek végén, a YÜÜ levélen, az olvasóhoz intézett utószó szerint a görög szöveg 
kiadásában figyelembe vették Angelo Poliziano két szövegmódosítási javaslatát. 
Ugyanezen levél verzóján következnek azok az Epiktétosz szemelvények görögül, 
amelyeket Hieronymus Verlenius válogatott Ioannész Sztobaiosz antológiájából. 
Majd egy újabb közlést olvashatunk latinul, a nyomdász megjegyzését az olvasóhoz. 
Ebben arról tájékoztat, hogy az Epiktétosz kiadás korrektúráját a nyomdában egy 
bizonyos Gerardus Loppersus Phrisius végezte, s ő újabb Sztobaiosztól vett kivo
natokat javasolt a kötethez fűzni, s ezek szerepelnek a következő leveleken (0 -̂™)-
Majd a következő oldalon egy 15 distichonból álló verset, „Imago vitae" címmel 

21 Epiktétos Kézikönyvecskéje vagyis a sztoikus bölcs breviáriuma. 2. kiad. Ford. SÁROSI Gyula. 
Kétnyelvű Klasszikusok. Bp. 1943. 31. fejezet. 45. 

22 Kiadásairól 1. OLDFATHER, W. A.: Contributions toward a bibliography ofEpictetus. Urba-
na, 1927. 

23 Jelzete: Ant 6198 
24 Terjedelme 92 számozatlan levél. L. BNH Cat. H-332. 
25 Terjedelme 32 számozatlan levél. L. BNH Cat. E-188. 
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1. ábra: Epiktétosz: Έγχειρίdιον. Löwen, 1550. 
A kötet címlapja a Heyden Sebőidra vonatkozó kézírásos bejegyzésekkel. 

OSzK: Ant. 6198(2) 
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olvashatunk ugyancsak Gerardus Loppersus latin fordításában, amelyre később 
még visszatérünk.26 A 3. mű ugyancsak Epiktétosz: *Ey%eipíaiov, de más kia
dásban, görögül és latinul, Angelo Poliziano fordításában, s Baselban, 1531-ben 
jelent meg Cratandernél, tehát egy 19 évvel korábbi kétnyelvű kiadás.27 A há
rom művet a 16. század végén vagy a 17. elején köthették egybe, s ekkor kissé 
körülvágták. A Hésziodosz mű nagy részét sűrűn kísérik a lapszéleken mák
szemnyi betűkkel írt jegyzetek. A 2. kolligátumon, tehát a löweni kiadású Epik
tétosz címlapján fölül a következő bejegyzés olvasható az első kolligátum jegy-
zetelőjével azonosnak látszó kéz írásával: Inceptus libellus a D. M. Sebaldo 
Heijden III. Calend. Septemb. 1553; a lap alján pedig a következő: Absolutus 
Epictetus a domino M: Sebal: Heijden Nerobergensi protodidascalo Scholae 
Sebaldinae V. idus Decembris. Anno domini 1553. Szó szerinti fordítása a kö
vetkező: Elkezdetett a könyv Sebald Heyden tanító úr által 1553 augusztus 30-
án; Befejeztetett a könyv Sebald Heyden tanító úr, a nürnbergi Sebald-iskola 
vezető tanára által az Úr 1553. évében, december 9-én. A mondatszerkezet két
féle értelmezést nyerhet, azt, hogy maga a mester kezdte és fejezte be a könyv 
olvasását, de sokkal valószínűbb az, egyik tanítványa, az iskolai foglalkozásokon 
a tanára szövegértelmezését jegyzetelve s azt felhasználva olvasta a Kéziköny
vecskét a megadott valamivel több, mint 3 hónap alatt. A középszintű iskolák
ban ugyanis, túlságosan nehéznek ítélve a mondattant, főleg csak az alaktant 
tanították a gyerekeknek, így egy szöveg értelmezése, csak rávezetéses alapon, 
a tanár aktív közreműködésével, fordítási javaslatával volt lehetséges. Melanch-
thonnak fent említett, híres görög nyelvtana is csak a hangtant és az alaktant 
tárgyalta, a mondattant teljesen mellőzte, mint mondta, a kezdőket nem akarta 
még további nehézségekkel terhelni, s ezért nem fűzött syntaxist görög nyelvta
nához.28 A tanulók azután hosszabb-rövidebb részeket memoriter is megtanul
tak. Ebben a kötetben nem csupán a címlapról idézett bejegyzés olvasható, ha
nem az egész Kézikönyvecske görög szövege a margókon és a sorok között sű
rűn tele van írva ugyanazokkal a mákszemnyi betűkkel. A sorok között, a görög 
szöveg fölött a latin fordítás olvasható, ez nem egyezik a kötetben levő 3. kolli
gátum Angelo Polizianótól származó latin fordításával. A Sebald-iskolában hasz-

Gerardus Loppersus vagy Loppersius németalföldi tudós volt, először Groningenben iskola
rektorként működött, majd pedig Maastrichtban. Több görög müvet fordított latinra, így Nazianzi 
Szent Gergely verseit is, mely műve kéziratban maradt fenn, továbbá verseket is írt latinul és gö
rögül, valamint a Jöcher lexikon szerint Epiktétoszt is kiadta, de ennek önálló kiadványként nem 
bukkantunk nyomára, nagyon valószínű, hogy az itt tárgyalt, 1550. évi lőweni kiadásról van szó. 
1582-ben halt meg. L. JÖCHER, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. 2. Theil. Leip
zig, 1750. 2529. 

27 Terjedelme 74 old. Ld. BNH Cat. E-187; VD-16 E 1607. 
28 Melanchthons Briefwechsel, kritische und kommentierte Gesamtausgabe, im Auftrag der 

Heidelberger Akademie der Wissenschaften hrsg. von H. SCHEIBLE. T. 1. Stuttgart, 1977. 63-64. 
L. még FÖRSTEL, Christian: Die griechische Grammatik Melanchthons. In: Melanchthon und das 
Lehrbuch... 35—56. 
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nált kötetünkben folyamatosan lehet olvasni latinul a szöveget, valamennyi 
görög szó fölé odaírta a tanuló a latin értelmezést. A lapszéli jegyzetek túlnyomó 
része is latinul van, de előfordul néhány német nyelvű is, rögtön az első szöveg
oldalon az TE/yx81/*01«^ megfelelője: ein Hand buch. A latin nyelvű jegyzetek 
egy része az egyes fejezetek legfontosabb mondanivalójának tömör összefog
lalása, így például az első fejezethez írt jegyzetek között a következő olvasható: 

„Nostra dicit 'ETtiKi^xoç esse ea quae ex iis quae nostra sunt, id est ex anima, 
intellectu, potentia." a lapszélen pedig: „Secundum Epictetum, homo nihil aliud est, 
quam animus rationis particeps, cuius animi partes sunt intellectus, potentia et vo-
luntas, corpus autem non pars hominis est; sed instrumentum hominis, quo animus 
in operationibus virtutum utitur ut ita animus imperet corpus verő servat." 

Számos fejezet előtt összefoglalja a tartalmát, pl. a 14. fejezet, mely a mo
dern kiadásokban a 16.-nak felel meg, s ahol arról van szó, hogyan kell visel
kednünk, amikor mások gyászáról értesülünk, a következőt írja: 

„Nunc iterum docet, quomodo nostram opinionem moderari debemus in rebus 
externis et ad nos non pertinentibus. A 17. (= modern kiad. 19.) fejezet kezdetének 
alsó lapszélén sommás argumentumként olvasható: „Si vis liber esse ne cupias te es
se principem aut ducem aut consulem." 

Ez a mondat kissé más megfogalmazásban olvasható a fejezetben, a onnan 
emelte ki összefoglalásul: 

„oú te ccwóc ov oipatTr/oç, ov Jtpútavic f) ímaxoc eívai öe^oeic, âXk' 
IXeúGepoc", „Te nem hadvezér, elnök, vagy konzul akarsz lenni, hanem szabad em
ber."29 

Az 58.(= 49) fejezetben Epiktétosz arra figyelmeztet, hogy a tanultakat tet
tekre kell váltanunk, s a fejezet eleje így hangzik magyarul: 

„Amikor valaki azzal kérkedik, hogy ismeri és magyarázni tudja Chrysippos mű
veit, jegyezd meg magadban: Ha Chrysippos nem írt volna homályosan, akkor ennek 
nem volna semmije, amivel kérkedhetne."30 

Ehhez a jegyzetelő a következő argumentumot fűzi: 

„Est eadem sententia cum superioribus aliquot capitibus, philosophia non est 
praestanda verbis sed potius re ipsa. Ita et theologi studeant, ut non solum doctrinam 
multis verbis profiteri sed potius eam vita honesta et pia representare possint." 

Majd közvetlenül utána következik néhány szóértelmezés: 

29EpiktétosKézikönyvecskéje... 30-31. SÁROSiGy. fordítása. 
3 0Ua.63. 
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ozpivóc = castus et venerandus; oeuvuvtü, otpLvvvopLai = ich brande, videor mihi 
aliquid esse; áocvjxűc = obscure, si quis profitetur Chrysippum tantum verbis et 
iuxta illius verbum non vivit is inaniter gloriatur." 

Majd megadja a mondat latin fordítását is: 

„Si quem audis gloriari se esse enim qui possit Chrysippum obscurum authorem 
intelligere et enarrare ac aliis tradere, tum cogita, si Chrysippus non obscure scrip-
sisset, hic non haberet quod gloriaretur."31 

Az utolsó, 62.(= 53.) fejezet fölött a következő összefoglaló megjegyzés ol
vasható: 

„Nunc in fine concludit suo paradoxo, nemo laeditur nisi a seipso. Licet mihi vi
tám adimant tarnen me non laederent." 

Ebben a fejezetben Epiktétosz Szókratészt állítja példaképül, idézve azt, amit 
a halálra ítélt görög bölcs a méregpohár kiivása előtt mondott tanítványainak. 

53. Minden eshetőségre kéznél legyenek a következők: 
„Vezess, Zeus, és Te, Sors, bárhová is szántatok engem. Zúgolódás nélkül követ

lek benneteket. Ha nem akarnék, gyáva volnék és mégis engedelmeskednem kellene." 
„Aki a sorsnak méltó módon aláveti magát, az bölcs előttünk és tudja az istenek 

akaratát." 
„De, Kriton, ha úgy tetszik az isteneknek, történjék úgy." 
„Anytos és Melétos megölhetnek, de ártani nem tudnak nekem" (Sárosi Gyula ford.) 

A kézírásos széljegyzetben a következőt olvashatjuk: 

„Sic et christiani dicunt, hi non sunt timendi qui possunt corpus occidere, sed po-
tius ille timendus qui possit et corpus et animam in infernum deiicere. Nam speciosa 
mors in conspectu domini sanctorum eius. TEXOO." 

Sokhelyütt tárgyi magyarázatokat is fűz a jegyzetelő a szöveghez, a 23. (= 
25) fejezetnél a patrónus és kliens kapcsolatára utalva a következő olvasható: 

„Moris fuit Romae ut si quis patrónus a foro domum iret, clij entes eius eum se-
quebantur et tunc patrónus inter illos suos clijentes pecuniam distribuebat aut ali-
quem qui üli placebat ad prandium aut ad coenam invocabat." 

A 30.(= 32.) fejezetben, ahol a jóslásról van szó, a következő megjegyzés 
található: 

„jtepi fAOVTiicna mos gentilis mit, nos nihil scimus, neque scire volumus, certum 
autem esse, diabolum ipsum respondisse illis ex tripode. Nam ut Pau[lusl ait ad Rom 

31 A 3. kolligátumban, tehát a kétnyelvű kiadásban, Poliziano fordítása eltér ettől: „ Quum quis 
ideo gloriatur, quod Chrysippi sententias interpretetur, dicat ipse secum: nisi operte Chrysippus 
scripsisset, nequaquam haberem unde gloriarer." 64. fej. (A görög szöveg itt is 62 fejezetből áll, 
az utána levő latint viszont a fordító 68-ra osztotta.) 
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I/cap. cum deum non tollerent dedit eum deus in reprobum sensum quandoquidem 
deo noluerunt eredére, diabolo crediderunt."32 

Majd a lap alján felsorolja a jóslás különböző típusait: 

„fuerunt autem generibus variae species |uavTiicäiv. 'úopou.avTEÍa, yeou-avTEia, 
jcupo^avxEia." 

A jegyzetek közül sok tartalmaz hivatkozásokat antik szerzőkre, főleg Arisz
totelészre, így például a 25. (= 28) fejezethez kapcsolódóan is. A megjegyzések 
többnyire teljesen betöltik a lapszéleket, s a rendkívül apró betűk olvasása meg
lehetősen nehéz. Nem csupán latin és görög nyelvű szöveg olvasható közöttük, 
hanem német is, többnyire szóértelmezés. A számtalan jegyzet közül mutatóul 
csak néhányat ragadtunk ki, alaposabb átolvasásuk még több érdekességet hoz
hat. A sorok közé írt szó szerinti fordítás kézírása a helyszűke miatt kissé mó
dosulhatott, de az sem zárható ki teljesen, hogy más kéztől származik ez illetve 
a marginalia. A klasszikus szerzőkre való hivatkozások tájékozottabb olvasóra 
utalhatnak, nem egy a görög nyelvvel ismerkedő diákra. Lehetséges, hogy bizo
nyos bejegyzések magától a tanártól, Sebald Heydentől származnak, s erre is 
utalna a címlapon levő passzív szerkezetű mondat? A kérdés megválaszolásá
hoz ismernünk kellene a tudós rektor kézírását. Megkeresésünkre a nürnbergi 
Melanchthon-Gymnasium könyvtárából kaptunk egy xeroxot Sebald Heyden 
De caussis rem literariam tum conservantibus... (Nürnberg, Peypus, 1534) című 
munkájának egyik példányáról, melynek címlapján Heydennek egyik barát
jához intézett saját kezű ajánlása olvasható. A kézírás szövege túl rövid ah
hoz, hogy teljes bizonysággal összevethető legyen.33 Tudjuk, hogy Heyden 
1561-ben halt meg, s 1553-ban kb. 57 éves lehetett, nagy teológiai, irodalmi 
és filozófiai műveltséggel rendelkezett. A jegyzetekből viszont az nyilvánvaló, 
hogy a görög nyelvoktatást bevezető rektor, a Sebald-iskolában igen alaposan 
dolgozta fel a kedvelt művet. Nem pusztán nyelvileg értelmezték, hanem filo
zófia- és vallástörténeti vonatkozásaira is kitértek, állandóan figyelve a bibli
ai összefüggésekre is. 

A kötetnek azonban nem ez az egyetlen érdekessége, hanem még az is, hogy 
az első előzéklapon egy Laurentius N. Dalnoky tulajdonosi bejegyzés olvasható, 
ül. a kolligátum első darabján, a Hésziodosz mű címlapján: Eccl. Unitár. Claud. -
vagyis a kolozsvári unitárius egyház, az utóbbi bejegyzés 17/18. századi lehet. A kö
téstáblák belső oldalán, talán Dálnoky (Dalnoki) kézírásával, görög szavak szótári 
alakjai és latin fordításuk olvasható. Amikor ezeket feljegyezték, a három mű már 
egybe volt kötve, s kötéskor kissé körülvághatták, mert a 16. századi marginális 
szövegek helyenként sérültek. Dalnoki Nagy Lőrinc nevét ismerjük a kolozsvári 

32 Szent Pál Rómaiakhoz írt levelének 1. fejezetében a 28. vers a Vulgata szerint: „Et sicut non 
probaverunt Deum habere in notitia, tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea, quae 
non conveniunt." 

33 A xeroxért köszönetet mondunk Cornelia Hentschler könyvtárosnak. 
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Unitárius Kollégium történetéből. 1634 januárjában lett senior, majd ugyanezen 
év őszén külföldre ment, s 1635. január 25-én iratkozott be a padovai egyetem ars 
fakultásán. Padovában egy Porto Emánuel nevű rabbitól héberül is tanult, sőt 
tanárának egy értekezését, amely a két ószövetségi napcsodáról szólt (Ezekiel és 
Józsua idején) héberből latinra fordította. 1638-ban érkezett vissza Kolozsvárra, s 
1639. február 26-án iktatták be a tanári testületbe, mint a retorika tanárát.4 

Epiktétosz erdélyi utóéletével kapcsolatban fontos dokumentum az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárának Oct. Hung. 623. jelzetű kötete, amely egy 
bizonyos Thordai János magyar nyelvű Epiktétosz fordítása. A kötet történeté
ről részletesen írt Keserű Bálint Epiktétos magyarul - a XVII. század elején 
címmel.35 A kötetben levő kézírásos bejegyzés szerint egykor egybe volt kötve 
Epiktétosz művének Christian Francken féle latin fordításával, amelyet Kolozs
várott adott ki Heltai Gáspár 1585-ben.36 Francken akkor éppen az unitárius 
kollégiumban volt lektor. Ez a Heltai féle szövegkiadás és Thordai magyar for
dításának kézirata még egybekötve a kolozsvári unitárius tulajdonosoktól került 
az egyéb bejegyzések alapján református magyarok közvetítésével egy bécsi 
antikváriushoz, Szelinczki Györgyhöz. Tőle Todoreszku Gyula vásárolta meg a 
kötetet, leválasztotta a kéziratot, s átengedte a Nemzeti Múzeum Könyvtárának. 
A Heltai nyomtatvány pedig a könyvtárával került később ugyancsak az OSzK-
ba, majd átengedett fölöspéldányként az MTA Könyvtárába, ahol jelenleg is 
őrzik. A kézirat 2. levelén kézzel írt szöveg közli a mű címét: Epictetusnak Az 
io erkölczröl irot kézben hordozó könueczkeie, Magiar nieluen. Fordittatot 
Thordai Ianostol. Keserű Bálint valószínűnek tartja, hogy a kéziratos Epiktétosz 
fordítást a kolozsvári unitárius kollégium lektora, a zsoltárfordító Thordai János 
az 1626-1636 közötti évtizedben készíthette. 

Rögtön adódik a kérdés: hova helyezhető a mi nyomtatott kötetünk, az 1550. 
évi lőweni kiadású? Első, bejegyzett tulajdonosa, Dalnoki Nagy Lőrinc 1638. 
november elsején érkezett vissza Padovaból Kolozsvárra. Lehetséges, hogy 
könyve már korábban is a kollégiumban volt, vagy talán ekkor került oda? Je
lenleg ezt nem tudjuk eldönteni. Mint említettük, a kolligátum kötetünk 3. da
rabja Epiktétosz bázeli kétnyelvű kiadása Angelo Poliziano fordításában. Ebben 
a görög rész 62 (a kötet görög jelölésével £ß') fejezetre oszlik, míg az utána 
következő, folyamatos lapszámozású latin fordítás 68-ra. Poliziano latin fordí
tásában valamennyi fejezet elején egy mondatos rövid összefoglalás olvasható, 
melyek többsége szinte tükörfordításként egyezik a Thordainál levő magyar 
nyelvű szövegekkel, s egyeznek a fejezetszámok is. 

Lássunk néhány példát: 

34 GÁL Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (1568-1900). II. Bp. 1935. 520. 
Porto héber kéziratát Baselban őrzik, s ebben olvasható a latin fordításra vonatkozó utalás. = Szá
zadok, 1883.311. 

35 Irodalomtörténeti Dolgozatok 34, Szeged, 1963. 
36 Jelzete: RMKII. 186 
37 MTA könyvtári jelzete: RMK. II. 486 
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II. fejezet 
Poliziano: Quid ex eorum quae nostra, quaeque aliéna sint, ignoratione, noti-

tiaque eveniat. 
Thordai: Mi köuetközzék azoknak, az melliek mieink, uagi mase, nem tudásból, 

auagi tudásból 
VII. fejezet 
Poliziano: Quomodo praeparari in actionibus oporteat, ut perturbatione vacemus, 

ac primo per meditationem. 
Thordai: Mint keszülliünk ahoz mikor ualamit kel czielekednünk, hogi meg há

borodás nélkül légiünk; melihez ugi iutunk, ha eleb az köuetközendő dolgok felöl 
gondolkodunk. 

XXVIII. fejezet 
Poliziano: Quod a seipso ad externos conversio, Philosophistatum destruit. 
Thordai: Az Bölczinek allapattiat el rontia, külső dolgokra ualo fordulása. 
XLIII. fejezet 
Poliziano: De re venerea 
Thordai: Az buiasagrol es testi giöniörüségről 

Thordainál ebből a fejezetből csak három sor olvasható, a kézirat többi része 
elveszett. Keserű Bálint viszont közli az ún. Abrugyi-féle kéziratban olvasható 
Epiktétosz fordítás LV. fejezetének szövegét, ül. az L-LIV. és a LXIV. rész cí
mét, amelyeket Dómján István írt le.38 Az eredeti kézirat a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum könyvtárában volt, s a 2. világháború alatt elpusztult. 
Keserű Bálint azt feltételezi, hogy az Abrugyi-kéziratot alkotó zsoltárfordítások 
után valaki lemásolhatta Thordai Epiktétosz fordítását, de később az első 49 
fejezetét kivághatták, s így csak a fent említett fejezetcímek és az LIV.-nek a 
fordítása maradt fenn, ahogy ezt Dómján cikkében olvashatjuk. Thordai ere
deti kéziratának beosztása és fejezetcímei mindvégig egyeznek a Poliziano 
fordításéval, az Abrugyi-kézirat L. fejezetének címe még egyezik a Polizianó-
nál olvashatóval: Quomodo resistendum voluptati í 11. Mint kelljen megtar
tóztatni az testi indulatot. A viszonylag hosszabb LI. fejezetet viszont a for
dító kettéosztotta: 

Poliziano LI. fejezete: Agendum bonum propter seipsum, reliquis neglectis, 
ac primo de iustitia. Az Abrugyi-kéziratban: LI. Rész: Nyilván legyen az mi 
czelekedetünk, LII. Rész. Igassagot kövessünk és az tisztességre gondolkod-
yiunk. Ettől a felosztástól természetesen az egész számozás eltolódik, így az 
Abrugyi-kéziratban fennmaradt LV. Rész címe: Az testhez tartozó jószágokról 
megegyezik a Poliziano féle fordítás LIIII. fejezetével: De eorum, quae ad cor
pus pertineant, possessione. 

Az egyezések, hasonlóságok között meg kell említenünk a Thordai fordításá
nak elején álló magyar nyelvű hexastichont, amelynek forrását Keserű Bálint 
nem találta, s így hangzik: 

„Mint hogi ez életben sok bánat enyesztue szűuűnkben, 
Cziendes szűuel hogi ély, észt ki tanulni ne fély. 

KESERŰ: Lm. 8-9, ül. 42-43. 
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Senkit nem uadlasz, soha nem sírsz, sem nem ohaitasz: 
Jol élsz, mert nem félsz, iot örömödbe remély. 
Istent fellied, azért czielekedgiel mindenha iouert, 
Mégi io uoltod után menibe halálod után." 

A kötet 2. kolligátumában, tehát a csak görög nyelvű, sok bejegyzést tartal
mazó 1550. évi kiadásban, amint fent említettük, Epiktétosz műve után, a 
Verlenius által kiválogatott Sztobaiosz kivonatok előtt olvasható egy 30 soros 
vers (15 distichon), amelynek címe: Imago vitae, e Graeco in Latinum versa, 
per Gerardum Loppersum Phrisium. Ennek első hét sora így szól: 

„O Homo mortalis pigeat ne audire monentem, 
Pectore sub vigili dicta reconde mea. 
Sum vitae istabilis sensim pereuntis imago, 
Quam nimio ignotam stultus amore colis. 
Fac bene perspicias quid ames, prudentior esse 
Hinc potes, et porro discere rite móri." 

A latin vers mondanivalója sokban rokon Thordai versével, lehetséges, hogy 
ennek alapján írta meg saját hétsorosát. A vers címe görög eredetire utal, lehet
séges, hogy esetleg Nazianzi Gergelyt sejthetjük szerzőként? A kérdést jelenleg 
nem tudjuk megválaszolni, hiszen az ő verseiből készített Loppersius fordí
tást.39 A tizenöt distichon után következik Epiktétosz élete latinul, ami kétséget 
kizáróan a Thordainál levő magyar szöveg eredetije. Eleje így hangzik: 

„Epicteti vita. 
Epictetus, Stoicae sectae Philosophus, Hieropolitanus patria fuit (Est autem Hiera-

polis Phrygiae urbs, non longe a Laodicea) conditione servus, ut in noctibus Atticis 
testatur Aulus Gellius. Seruiuit enim Romae Epaphrodito cuidam Neronis familiari, vir 
sanctissimae, et integerrimae vitae, alienissimus ab omni fastu et arrogantia..." 

Thordainál: 
„Epictetusnak élete 
Az Stoicusok szerzetibeol való Epictetusnak hazáia Hiérapolis volt. Ez penigh az 

Hierapolis Phrygianak varosa volt, az mely nem meszsze volt Laodiceatol. Epictetus 
penig állapattia szerent, az mint Aulus Gellius in noctibus Atticis, tanubizonsagot te-
szen feleolle, szolga volt; Mert Romában szolgait egi neműnemü Epaphroditust, ki 
Nérónak barattia volt, szent es fegihetetlen életű ember volt, minden negedsegteol es 
kérkedekenisegteol igen igen idegen volt..." 

A magyar szöveg végig a latinnak tükörfordítása, még a közbeszúrt görög 
szavak is megtalálhatók, pl. egy Lukianosz idézet esetében: 

„jtpoç TOV cbtmóemov icai TtoÀXà ßißXia dvoújuevov [!]. id est, Ad inerudi-
tum, et multos coémentem libros." 

Ebben az avov\izvov hibásan nyomtatott szó, helyesen cuvoújuevov, amelyet 
Thordai kijavít, s szövege így olvasható nála: 

Vö. 25. jegyzet 
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„Jipoç xóv ânaiàzvTOv Kai notàà ßißXa [!] arvouuxvov. az az: mellyet irt annak, 
az ki tudatlan leuen, mégis sok köniueket vásárlót." 

(Itt viszont a ßißXia szó nyomása hibás.) 
A szöveg vége felé pedig a latin szövegbe szúrva: 'AV£%OD KCCI âné%ov, hoc 

est, sustine et abstine, melyet magyarul így fordíthatunk: Tűrj és mérsékeld 
magad (= légy önmegtartóztató)! Ez a mondás Epiktétosz jelmondata, s szinte 
valamennyi 16. századi szólásgyűjteményben szerepel.40 Thordai ezt is meg
hagyja görögül, mint ahogy a forrásában is van: „âvé%ov icat ânéypv: Tűrij, 
s-ne báncz az másét"41. 

Nincs tudomásunk arról, hogy Sebald Heyden maga is lefordította volna 
Epiktétosz kedvelt munkáját, mindenestre az iskolájában használt, jegyzetekkel 
teleírt példányt ismerte és felhasználta Thordai János a saját Epiktétosz fordítá
sakor. 

A Thordai féle fordításban levő életrajz tehát, sőt a vers forrása is a Sebald-
iskolában használt Epiktétosz kiadásból való, a fejezetcímek viszont az utána 
kötött Poliziano fordításból. Feltételezésünk szerint Thordai tehát ezt a kolli-
gátumot használhatta fordításához. Az viszont kétséges, hogy mennyiben for
dított a görög szövegből, vagy csupán a Poliziano latin fordítását használta. 
Jelenleg inkább a latinból való átültetés látszik valószínűbbnek, amint erre a 
fentiekben is utaltunk. De ennek végső eldöntése csak alapos szövegösszevetés
sel lehetséges, ami egy újabb tanulmány feladata. 

ÁGNES W. SALGÓ 

Beiträge zur Tätigkeit Sebald Heydens und zu der ungarischen Epiktet's 
Übersetzung von János Thordai 

1527 erschien in Krakau bei Vietor das Werk von Sebald Heyden Puerilium colliquiorum for
muláé, das älteste Buch in dem gedruckte ungarische Textteile zu lesen sind. Die ungarischen 
Sätze wurden von dem Ungaren Johannes Sylvester verfasst, der alle drei sog. heilige Sprachen 
(Latein, Griechisch, Hebräisch) beherrscht hat. Dieses Büchlein hat eine sehr wichtige Rolle in 
dem Unterricht der städtischen Lateinschulen in dem 16. Jahrhundert gespielt. Die Erneuerung 
des damaligen Schulwesens ist mit der Melanchthons Tätigkeit verknüpft, der auch den Beina
men „Praeceptor Germaniae" bekommen hat. Sein Zeitgenosse war der Rektor der Sebald-Schule 
in Nürnberg Sebald Heyden, der die neue Bildungsideen Melanchthons übernommen hat. 

In dem ersten Teil des Artikels wurde eine Übersicht über die Tätigkeit und Werken Heydens 
gegeben, der auch das Unterricht der Griechischen Sprache in die Sebald-Schule eingeführt hatte. 
Unter seinem Rektorat hatte diese Schule eine Blütezeit, im Jahre 1554 hatte sie etwa 400 Schü
ler. Unter dem griechischen Autoren waren Hesiod und Epiktet sehr beliebt. In der Antiqua-
Sammlung der Nationalbibliothek Széchényi ist ein Sammelband bewahrt (Signatur: Ant. 6198), 
der drei Werke enthält: Hesiod: "Epya Kai ijjuépat. Frankfurt am Main, Peter Brubach, 1546; 

40 Vö. BORZSÁK István: Az antikvitás XVI. századi képe. (Bornemisza-tanulmányok.) Bp. 1960. 344. 
41 KESERŰ Bálint cikkében az olvasata téves: CCVEKOV icai âittyov, i. m. 27. 
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das zweite Werk ist Epiktet: 'Eyxetpiôiov, Löwen, Bartholomaeus Gravius, 1550, das letzte Kol-
ligatum ist die zweisprachige Ausgabe des Epiktets 'Ey%£ipiôiov mit der lateinischen Überset
zung von Angelo Poliziano, gedruckt in Basel, 1531 bei Cratander. Das Hesiod's Werk und das 
Epiktet aus dem Jahre 1550 sind mit zeitgenössischen handschriftlichen Interlinearversionen und 
Marginalien am meisten lateinisch versehen. Auf dem Titelblatt des Epiktets Werkes kann mann 
die folgende Sätze lesen: Inceptus libellus a D. M. Sebaldo Heijden III. Calend. Septemb. 1553; 
Absolutus Epictetus a domino M: Sebal: Heijden Nerobergensi protodidascalo Scholae Sebaldi-
nae V. idus Decembris. Anno domini 1553. Die Notizen können einen Einblick in die Methode 
der Unterricht der griechischen Sprache gewähren. Die Verfasserin präsentiert eine kurze Cha
rakterisierung der handschriftlichen Notizen mit einigen Beispielen. Das Sammelband war in dem 
17. Jahrhundert im Besitz des Laurentius N. Dálnoky, der nach seinen Studien in Padova seit 
1639 Professor des Unitarischen Gymnasiums in Kolozsvár (Clausenburg, heute Cluj-Napoca in 
Rumänien) war. In dem Band kann man auch die Besitzbemerkung der Eccl. Unitár. Claud., also 
die der Unitarischen Kirche zu Claudiopolis/Clausenburg lesen. 

In dem zweiten Teil des Artikels vertritt die Verfasserin ihre Meinung, dass die erste ungari
sche Übersetzung des Epiktet' Werkes von János Thordai aus den Jahren 1626-1636 nach diesem 
Sammelband gefertigt wurde. Thordai hat den Text und die Argumenta vermutlich aus der Polizi
ano' Übersetzung, also aus der Basler Ausgabe (1531), und das Leben Epiktets aus der anderen, 
in der Sebald-Schule gebrauchten Löwener Ausgabe übernommen. Der Artikel gibt einige cha
rakteristische Entsprechungen zwischen der Übersetzung von Thordai und beider Epiktet' Ausga
ben des Sammelbandes. 



ROZSOND AI MARIANNE* - MUCKENHAUPT ERZSÉBET 
Telegdi Miklós és a nagyszombati CH-monogramos 

kötéscsoport 

Telegdi Miklós (1535-1586) élete és működése 

1543-ban, amikor a törökök megindították ostromukat Esztergom bevételéért, 
az érsekség és a káptalan elhagyta a várost. Az érseki széket és a káptalant Vár-
day Pál prímás (1526-1549) Esztergomból Nagyszombatba helyezte át. A káp
talan Nagyszombatban, az érsekség előbb ott, majd - időnként - Pozsonyban 
működött tovább. Nemcsak Esztergomból menekültek oda, a nagyváradi káp
talan is Nagyszombatban talált oltalmat, és több női és férfi szerzetesrend a tö
rök elfoglalta országrészből Nagyszombat falai között húzta meg magát. 

Telegdi Miklós Mezőtelegden született 1535-ben egyszerű szülők gyermeke
ként. A mezőtelegdi plébános, Ilosvai István korán felfigyelt a tehetséges fiúra, 
s gondja volt képeztetésére. Telegdi 1557-ben iratkozott be a krakkói egyetemre. 
Hazatérve Oláh Miklós szentelte pappá. 1559-ben már a nagyszombati iskola 
tanára (később főintézője). A katolikus nevelés és oktatás terén olyan hiány 
volt, hogy az országgyűlés elé került az iskolák ügye. Mint a Telegdiről monog
ráfiát író Both Ferenc írja: „Az iskola hű képe a kornak, szelleme, tanmenete 
sok mindenre világot vet".1 (Ma sincs másképp.) Telegdi 1561-ben esztergomi 
kanonok, 1562-ben zólyomi főesperes lett. 1564-ben nagyszombati plébános, 
1565-től olvasó kanonok. 1570-ben káptalani nagyprépost. Telegdi kiváló hit
szónok volt, a katolikus hit elkötelezett szószólója és védelmezője, Bornemisza 
Péter méltó ellenfele. A hitviták idején Nagyszombat főszerepet játszott. Teleg
di két érsek: Oláh Miklós (1553-1569) és Verancsics Antal (1569-1575) alatt 

* Csapodi Csaba nemcsak tanárom, majd az MTA Könyvtára Kézirattárában főnököm volt, ha
nem ő indított el kutatói pályámon is. Javasolta, hogy kezdjem el katalogizálni az ősnyomtat
ványok, a kódexek, majd a Régi Könyv Gyűjtemény eredeti, történeti kötéseit (1969). Fontosnak 
tartotta az eredeti kötések meghatározását, mint a könyv előtörténetének vallatható tanúját. Mun
kásságomat végig figyelemmel kísérte. E helyen is hálás köszönetemet fejezem ki Neki mindezért. 
- Muckenhaupt Erzsébettel több mint tíz éve folyamatos szakmai kapcsolatban vagyunk. A kötés
kutatásban tanítványomnak tekintem. 

1 Telegdi Miklós életéről és tevékenységéről: BOTH Ferenc: Telegdi Miklós élete és művei. Sze
ged, 1899. - FÉNYI András: Telegdi Miklós (1535-1586). Bp. 1939. - KLANICZAY Tibor: Reneszánsz 
és barokk. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Bp. 1961. 364-366. - BRAUNECKER M. 
Margit: Nagyszombat mint irodalmi központ 1560-1640. Bp. 1933. 
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szolgált. 1573-tól Telegdi érseki helyettes, 1577-től a főpüspökség adminiszt
rátora, vagyis az esztergomi érsekség kormányzója. Ekkor már nincs érsek, 
minden gond tehát, az egész katolikus egyház terhe Telegdi vállát nyomja. 
(1575-1596 között üres volt az érseki szék!) Telegdi a magyar törvényhozásban 
is részt vett. Királyi tanácsos, 1579-ben pécsi püspök, 1582-ben saági prépost. 
(Pécs is török kézen volt, Telegdi egyszer sem tudott odalátogatni.) 

Sokat tanul nagy ellenfelétől, Bornemiszától. Rengeteget dolgozik. Evangéli
umi magyarázatai három kötetét ő is magyarul írja, de már 1562-ben magyarul 
jelentette meg Petrus Canisius katekizmusát Hofhalternél Bécsben. Ez nem egy
szerű fordítás, elég szabadon bánik a szöveggel, értelmezi, kihagy belőle és bele 
told (A kereszténységnekfundamentomiról való rövid könyvecske). Ez válasza a 
sorra megjelenő protestáns kátékra. Ugyanazokkal az eszközökkel harcol tehát, 
mint a jól felkészült, kitűnően képzett protestáns hitszónokok. Postilláinak első 
része 1577-ben még Bécsben jelent meg, de még ebben az évben sajtót állít fel 
Nagyszombatban. A bécsi jezsuiták megszűnt nyomdájának felszerelését vásá
rolja meg, s a postillák második kötete 1578-ban már nagyszombati saját házában 
lát napvilágot („Telegdi Miklós házánál"). Felismeri a sajtó és az anyanyelv hatal
mát. Szellemi fegyverekkel harcol a katolikus hitért és egyházért, amely siralmas 
állapotban van. Pusztulás és zűrzavar emészti az országot, az emberek életét és 
lelkét. A birodalmi és politikai határokkal, de vallásilag is megosztott nép egy
mást okolja a rászakadt nyomorúságért. ('A török Isten büntetése.') Nagy szükség 
van jó pásztorokra. Tudják ezt a protestánsok és cselekszenek lelkészeik, de látja 
Telegdi is. 0 a megindítója a magyarországi ellenreformáció hitvitázó irodalmának, 
ő Pázmány előfutára. Toldy jellemzése szerint: „Ha Pázmány a XVII. század bí
boros Cicerója volt, Telegdi méltán a XVI. század Cato Censóriusának nevezhető."2 

Telegdi szakadatlan munkában telt rövid élete után, 1586 és 1588 között szü
netelt a nyomda, s amikor újra indult, a káptalan tulajdonába került. A nyomda 
vezetője Pécsi Lukács, maga is egyetemet végzett ember, szerző, szerkesztő és 
korrektor. Telegdi halálát követően Monoszlói András, pozsonyi prépost a 
nyomda szellemi vezetője, aki ugyancsak a nagyszombati káptalani iskola taná
ra, s a hit védelmét célzó művek szerzője, Telegdi paptársa. 

Telegdi nyomdája sokáig az egyetlen katolikus nyomda az országban. Kiad
ványai jelentős helyet foglalnak el a magyar nyomdászattörténetben.3 Úgy tű
nik, hogy a nyomda mellett könyvkötőműhely is működött, ahol a kiadványok 
legalábbis egy részét bekötötték. Sajnos nagyon soknak ma már újabb kötése 
van. Az átkötésekre feltehetően azért került sor, mert a postillák, vagyis Az 
evangeliomok magyarázatai, az Ordinarium, az Agendarius vagy a Corpus juris 
Hungarici (= Décréta) stb. az állandó használat során elrongyolódott, javítani 
kellett és átkötni. Nem is szólva a kis terjedelmű, a nagyközönség kezébe szánt 
olyan művekről, mint Telegdi Felelete Bornemiszának, vagy Luther elleni vita-

2 TOLDY Ferenc: Irodalmi arcképek. (Telegdi Miklós.) Bp. 1985. 22. 
3 V. ECSEDY Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. 1473-1800. Bp. 

1999. 73-76. - GULYÁS Pál: A könyv sorsa Magyarországon. 2. rész. Bp. OSzK, 1961. 80-87. 
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irata (= Egy nehany jeles okai, mellyékért... nem veheti... Luter Martonnac... 
tudományát), s mindenek előtt a Kalendáriumokról. De nemcsak a nyomda ki
adványainak egy részét kötötték be helyben, a nyomda mellett működő könyv
kötőműhelyben, hanem más magyar és külföldi nyomdák termékeit is, köztük 
éppen Bornemisza műveit, amint az alábbiakban erre is hozunk példát. Hiszen 
az ellenfél műveit, ahhoz hogy megfelelően válaszolhassanak rá, alaposan is
merni kellett. Telegdi, illetve a káptalan könyvtárában meg is voltak - egyebek, 
így a neoplatonista munkák mellett - protestáns szerzők művei, mint erre Düm-
merth Dezső könyvében tényszerűen kitér, s a Telegdi könyvtárát ismertető 
Tóth István is (pl. Luther összes és Melanchthon több hitvitázó műve). 

A nagyszombati reneszánsz kötéscsoport 

E tanulmány tárgya azoknak a könyveknek a vizsgálata, amelyeket a Telegdi-
féle, majd a káptalani nyomda mellett feltételezhetően működő könyvkötőmű
helyben kötöttek be. Az eredeti, egykorú történeti kötések a könyvek provenien-
ciájának fontos tanúi. A könyveket 1800 előtt jórészt tulajdonosuk, olvasójuk 
köttette be, s ez leginkább a használat, s nem a megjelenés helyének felel meg. 
Ahogy a nyomdát jól felfogott érdekből állította fel a nagyszombati katolikus 
felsőbb papság, ugyanúgy a könyvkötőműhely alapítását is a szükség diktálhatta. 
Az alábbiakban elemzett nagyszombati, CH-monogramos görgetőkkel díszített 
bőrkötések esetében a magyar kötéstörténet különleges példáival, bizonyos ér
telemben XVI. századi magyar kiadói kötésekkel állunk szemben. 

Az ország három részre szakadását követően lényegesen megváltozott az or
szág szellemi arculata. Új központok, s területenként nagyon eltérő kulturális 
kapcsolatok alakultak az ország nyugati, északi vagyis felvidéki és keleti részé
ben, azaz Erdélyben. Buda majd háromszáz évre megszűnt az ország fővárosa 
lenni. A változást a fennmaradt történeti könyvkötések is érdekes módon tükrö
zik. Az itáliai hatásra kialakult, összefoglaló néven budai reneszánsz kötéstípus 
eltűnt. A XVI. század második felében német mintákat utánzó, görgetős, ritkán 
lemezzel is díszített, jobbára vaknyomásos bőrkötéseket készítettek. E németes 
igazodást mutató reneszánsz kötéseket a figurális (sokszor emberalakos) ábrá
zolás jellemzi. A díszítéshez használt görgetőket és lemezeket láthatóan kül
földön, elsősorban Németországban szerezték be, részben azonban azok mintá
jára itthoni metszőkkel készíttették. E reneszánsz kötések igen kedvelt mintája 
még az úgynevezett német típusú palmetta, azaz leveles-szalagos fonadék, 
amely tulajdonképpen nem más, mint az Ulászló-kori magyar reneszánsz köté
sek akantuszos-palmettás indasorának nagyon stilizált változata. Egyébként ez a 
díszítőelem a XVII. század elejétől kezdődően, jobbára az erdélyi kötéseken, 

DÜMMERTH Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár alapjai. In: írástudók küzdelmei. Magyar 
művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 1987. 125-126, 138-139. - TÓTH István: Telegdi Miklós 
reneszánsz könyvtára. = MKsz (95.) 1979. 274. 
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sokszor a magyar típusú akantuszos-palmettás görgető kíséretében keretezi a 
késő reneszánsz kötéstáblákat. 

1931-ben elsőként Gulyás Pál hívta fel a szakma figyelmét arra, hogy „több 
eredeti kötésben reánk maradt Mannel-féle és nagyszombati nyomtatvány egy
séges kötésstílusa... arra vall, hogy úgy Mannel, mint Telegdi nyomdájának 
megvolt a maga könyvkötészete". Joannes Manlius (Mannel) nyugat-magyar
országi könyvkötői tevékenységét (1582-1605) Borsa Gedeon dolgozta fel 
1973-ban megjelent tanulmányában.6 Néhány évvel később Koroknay Éva, 
miután a nagyszombati kötések több, valamivel korábbi csoportjáról értekezik, 
éppen csak megemlíti, hogy 1581-től egy egységes CH-jelzésű reneszánsz kö
téscsoport fordul elő Nagyszombatban. Ezekről azonban sem képet nem közöl, 
sem könyvekről nem szól konkrétan.7 Ugyancsak 1977-ben, Käfer István az 
Egyetemi Nyomdáról megjelent monográfiájában említi, hogy a korai nagy
szombati kötések problémaköre további kutatási feladatokat rejt még magában. 
Megállapítja továbbá, hogy „gyakori felbukkanásuk ellenére nem készült még 
el rendszeres feldolgozásuk, pedig az újabb szakirodalom nyilvántart egy kb. 
1570-1610 között keletkezett kötéscsoportot". Szerinte ebben az időszakban, 
amely csaknem egybevág a nagyszombati nyomda működésének első korszakával, a 
kötések jelentős részét a mindeddig fel nem oldott 'CH kompaktor-monogram' 
jelzi. Kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy nem csupán nagyszombati 
nyomtatványok kerültek CH-jelű görgető vei díszített kötéstáblákba, hanem másutt 
megjelent könyvek is, amelyeknek egy része magyar könyvgyűjtők könyvtárából 
származik (pl. Telegdi, Kutassi, Halassi). Végül, valószínűnek tartja, hogy Pécsi 
Lukácsnak a könyvkötői munkában is közvetlen szerepe volt.8 Sajnos ő sem közöl 
ezekről képet, bélyegző-repertóriumot, illetve jegyzéket; a bemutatott kötések 
csak a nagyszombati könyvkötőművészet XVIII. századi korszakát illusztrálják. 

Kutatásaink során több nagyszombati eredetű, CH-monogramos görgetővel 
díszített kötéssel találkoztunk. Az MTA Könyvtára és a csíksomlyói gyűjte
mény kötéseiről 1985-ben,9 1988,10 1993,u és 1999.12 évi tanulmányainkban 

GULYÁS Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. Bp. 1931. 246. 
6 BORSA Gedeon: Joannes Manlius könyvkötői tevékenysége. = Az Országos Széchényi Könyvtár 

Évkönyve 1970-1971. Bp. 1973. 301-321. 
7 Sz. KOROKNAY Éva: Egy XVI. századi nagyszombati kötéscsoport. (Oláh Miklós könyvtárá

nak eddig ismeretlen kötetéről.) = MKsz (93.) 1977. 47-51. 
8 KÄFER István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve (1577-1977). Bp. 1977. 18-19. 
9 ROZSONDAI Béláné Kolauch Marianne: Művészi kötéstáblák a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtárában és ezek könyvtörténeti vonatkozásai. Kandidátusi értekezés. Bp. 1985. [Gépiratl 212-214. 
10 ROZSONDAI Marianne: Signierte Renaissance-Einbände deutschen Typs aus dem 16. Jahr

hundert. = Gutenberg-Jahrbuch 1988. 303-305. Abb. 6. (a továbbiakban ROZSONDAI 1988.) 
1 ' MUCKENHAUPT Erzsébet: XVI. századi német reneszánsz típusú szignált könyvkötések a csík

somlyói műemlékkönyvtár gyűjteményében. Kolozsvár, 1993. 8-10. /Erdélyi Tudományos Füze
tek 216./-Ua.: Erdélyi Múzeum 1993.3-4. füzet 8-10. (a továbbiakban MUCKENHAUPT 1993.). 

12 MUCKENHAUPT Erzsébet: A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980-
1985. Bp.-Kolozsvár, [1999.] 81-83. (a továbbiakban MUCKENHAUPT 1999.) 
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számoltunk be, s feltételeztük, hogy ugyanazokról a Gulyásnál, Koroknaynál és 
Kiférnél említett CH-monogramos görgetőkről, illetve kötésekről lehet szó, 
hiszen nem valószínű, hogy egyidejűleg ugyanott (Nagyszombatban) két külön
böző 'CH-kötéscsoport' fordulna elő. 

Az alábbiakban az azonos díszítő motívumok alapján meghatározott kötések, 
a bennük lévő nyomtatványok, s a kézírásos bejegyzések közlése következik. 
Mindezt megelőzi a díszítő motívumok felsorolása és ábrája (1-2. ábra). Ebben 
Konrád Haeblernek a XVI. századi német reneszánsz kötések leírásánál alkal
mazott, nemzetközileg elfogadott módszereit követjük.13 Például: a görgetőket 
arab, a lemezeket római számmal szokás jelölni; először a szignált, aztán a jelö
letlen görgetők, majd a lemezek következnek. Végül az egyesbélyegzőket soroljuk 
fel az ábécé betűivel jelölve. Ilyen módon hivatkozunk rájuk a szövegben. Ezek 
alapján könnyen és egyértelműen visszakereshetők a díszítőmotívumok a mel
lékelt ábrán. 

GÖRGETŐK 
A. Szignáltak 
1. 203x25 mm. Salvator-görgető: A keresztre feszített Krisztus CH: Ecce Agnv // 

s Dei Qvi T - Krisztus keresztelése: Hic Est Fi // Livs Mevs - Angyali üdvözlet: 
Ecce Conc // Ipies Et P - A feltámadt Krisztus: Gloriosa // Resvrect (= Haebler I. 
166. CH 1. görgető) 

2. 165x16 mm. A megszemélyesített keresztény erények: Fides // Est Sv - Spes 
N // On Conc CH - Cárit // As Ben. 

3. 144x13 mm. A megszemélyesített három keresztény erény és a négy sarkalatos 
erény egyike: Spes - Fides CH - Forti[tudol - Cari[tas]. 

4. 160x11 mm. A lombdíszek között négy medalionos fej és négy címer (Löwe-
Sachsen-Adler-Kur). A lombdíszek között, Szászország címere fölött a monogram: 
CH 

5. 170x13 mm. A gyermek Jézus három puttóval. Az egyik talapzaton a monog
ram: CH 

B. Nem szignáltak 
6. 22 mm széles német típusú palmetta 
7. 9 mm széles kandeláber görgető 
8. kb. 5 mm széles kandeláber görgető 
9. 5 mm széles láncfonatos görgető 
10. kb. 2 mm széles láncfonatos görgető 

LEMEZEK 
I. 55 x 42 mm. A Szentháromság ovális mezőben 
11. 55 x 43 mm. Arabeszkes fonadék ovális mezőben 

EGYESBÉLYEGZŐK 
a. apró rozetta 
b. Aldus levél 

13 HAEBLER, Konrad: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. Bd. I—II. Leipzig, 1928— 
1929. Reprint: Wiesbaden 1968. /Sammlung Bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten. 41-42. Heft./. 
(A továbbiakban HAEBLER). 
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7. áora: 4̂ CH-monogramos kötések díszítő motívumainak táblázata 
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2. áZ>ra: A CH-monogramos kötések díszítő motívumainak táblázata 
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c. kis rozetta 
d. hárslevél 
e. négyszirmú virág 
f. liliom 
g. vírágtő 
h. stilizált növényi dísz 

/. Telegdi Miklós művei 

1. Budapest, OSzK: RMK1122/ 2. példány 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknac, mellyeket vasárnapokon és egyéb innepeken esztendőé 

által az anyaszentegyházba oluasni es predicalni szoktanac, magyarazattyanac elseo része, mely 
magába foglallya az aduenttül fogua husuetig való vasárnapi euangeliomokat egynehány egyéb 
innepeknec ... evangeliomiual es az oltári szentsegrül való három predicatioual egyetembe. 
Bechbe, Apffl Mihály, 1577. - 4°; RMNy 374. 

Bejegyzések: Címlap (r): Andreas Haygerts [?] (áthúzva) - Lejjebb: Michael Grohorubszky vir 
catholicus vitae %ptianae mp. (részben levágva) - Címlap (v): Dr. Todoreszku Gyula és neje 
Horváth Aranka könyvtára (pecsét). 

Kötése: Fatáblás, restaurált, natúrszínű bőrkötés, elő- és háttáblája azonos. A XIX-XX. század 
fordulóján végzett restauráláskor körbevágták az eredeti kötést, s egy új bőrkötésre ragasztották 
rá, aminek következtében a régi teljesen kisimult. A tábla szélén a megszemélyesített erények gör-
getője (1. ábra 2. görgető), a középmezőben függőlegesen két és fél sorban a német palmettás gör
gető (2. ábra 6. görgető) húzódik. A második, üres keret a rövidebb oldalakon megduplázódik, a 
fölső sorban C. A , alatta A. A. monogram látható, a betűk között kettős hárslevél (2. ábra, d. bé
lyegző). A középmező alatti sorban az évszám: 1582. Az új gerincen öt egyszerű álborda. A táblá
kat két, részben pótolt rézkapocs zárja. Mérete: 209*156 mm. 

2. Csíksomlyó, Ferences Könyvtár: 0337 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknac, mellyeket vasárnapokon és egyéb innepeken esztendőé 

által az anyaszentegyházba oluasni es predicalni szoktanac, magyarazattyanac elseo része, mely 
magába foglallya az aduenttül fogua husuetig való vasárnapi euangeliomokat egynehány egyéb 
innepeknec ... evangeliomiual es az oltári szentsegrül való három predicatioual egyetembe. 
Bechbe, Apffl Mihály, 1577. - 4°; RMNy 374. 

Bejegyzések: Címlap (r): Con[ven]tus Csikienfsis] 1664. Címlap (v): Jacobus daday. p [ 3 ] : 
Pro Conuentu Czykiensi 1642. Fr. And [reas] Z [ágrábi]. A kötet végén: Emtus: Denario nolcvan 
pénz egy forint finis. Hune liber est Jacobus: Daday F[i]nis Finis. Omnis homo mendax nisi 
solus deus verax. Anno Dominij 1626. 

Kötése14: Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, amelynek elő- és háttáblája megegyezik. 
Az első keretben a megszemélyesített erények görgetője (1. ábra. 2.). Ezen belül a rövidebb olda
lakon az előtáblán superexlibris: M. L. Z. és évszám: 1582, a háttáblán egy-egy üres sáv van. A má
sodik keretet hársfalevelek és kis hatszirmú rozetták egyesbélyegzői (2. ábra c. és d.) díszítik. A har
madik keretben lombdíszek között a szász választófejedelmek címerei és a medalionos portrék 
görgetője (1. ábra 4.) látható. A középmezőt 9 mm széles kandeláber görgető tölti ki, három füg
gőleges sorban (2. ábra 7.). A gerincen három dupla borda van, a gerincmezők üresek. A kötésben 
nyomtatványtöredék látszik. A táblákat egykor két pár bőrszalag zárta. Mérete: 210x155 mm. 

3. Budapest, MTAK: Ráth 37 
TELEGDI Miklós: Az Evangeliomoknac, mellyeket vasárnapokon es egyéb innepeken esztendő 

által az anyaszentegyházban oluasni es praedicallani szoktanac, magyarazattyanac harmadic re-

MUCKENHAUPT 1993. 8. 
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sze, mely magába foglallya a szentec innepire ualo euangeliomokat. Nagy Szombatba, Telegdi 
Miklós hazánál, 1580. - 4°; RMNy 474. 

Bejegyzések: Címlap (r) fölül: Biblioth[eca] Lycei R[egii] Claud[iopolitanil 1831- lejjebb más 
kézzel: Ex libris P. Lucae Nagy (egy Nagy Lukács nevű piarista atyáé lehetett a XVIII. század 
utolsó harmadában) - még lejjebb: Residenti[a]e PP [= patrumj Monostoriensium 1670 (= Ko-
lozsmonostor). - Címlap (v): Ráth György könyvtára (pecsét). 

Kötése15: Szakszerűen restaurált sötétbarna bőrkötés. A táblák szélén a Salvator görgető (1. 
ábra 1.) fut körbe, a második keretben a szélesebb kandeláber görgető (2. ábra 7.) látható. A rövi
debb oldalakon az első és második keret közti üres sávban fönn superexlibris: I. P., lenn 1580, a 
betűk közt kettős hárslevél (2. ábra d.), az évszám között rozetta (2. ábra c.) van. A középmező
ben ovális lemezdíszben a Szentháromság (2. ábra L), alatta és fölötte két-két, egymással szembe 
fordított liliom (2. ábra g.). A háttábla csak annyiban tér el, hogy a centrumba fonadékmintás 
ovális lemezdísz (2. ábra II.) került. A kandeláber görgető, a lemezdíszek, s az évszám aranyozott. 
A gerincen három dupla borda, a gerincmezők üresek. Két kapocs zárja. Mérete: 217^150 mm. 

4. Csíksomlyó, Ferences Könyvtár: 0412 
TELEGDI Miklós: Az Evangeliomoknac, mellyeket vasárnapokon es egyéb innepeken esztendő 

által az anyaszentegyházban oluasni es praedicallani szoktanac, magyarazattyánac harmadic ré
sze, mely magába foglallya a szentec innepire ualo euangeliomokat. Nagy Szombatba, Telegdi 
Miklós hazánál, 1580. - 4°; RMNy 474. 

Bejegyzések: Előzéklap (r): N. N. S. 1637. Lege, et attende diligenter. - Telegdi Miklós Püs
pök de eo Conventu Czikiensi. Legere et non intelligere est negligere 1648. Die 18 Octo [bris] 
Deo adjuvanti Porficere Vobis [Somlyai Miklós írása]. Címlap (r): Convent[us] Cikien[sis] 
1681.-F. I.V. [XVI. sz. vége]. 

Kötése16: Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés, amelynek elő- és háttáblája teljesen azonos. 
A táblák szélén a görgetőben a már megismert allegorikus, nőalakokban ábrázolt erények (1. ábra 
2.). A rövidebb oldalakon egy-egy üres sáv következik. A középmezőt címeres-medalionos gör
gető (1. ábra 4.) keretezi, a centrumban két sorban német típusú palmettás görgetőt helyezett el a 
könyvkötő (2. ábra 6.). A gerincen három dupla borda van, és négy díszítetlen mező. A táblákat 
két fémkapocs zárja. Mérete: 211^155 mm. 

5. Csíksomlyó, Ferences Könyvtár: 332 
ORDINARIVM officii divini secvndvm consvetvdinem metropolitanae ecclesiae Strigoniensis, 

a mendis purgatum et editum, opera et expensis reuerendissimi domini Nicolai TELEGDINI epis-
copi Quinqueecclesiensis et in spiritualibus administratoris archiepiscopatus Strigoniensis. Tir-
naviae, in aedibus... episcopi [typ. Telegdi], 1580. - 8°; RMNy 473. 

Bejegyzések: Az előtáblán belül: Unus ex libris Mattiae Vinczil ex facultate R. D. Vale [n] tini 
Lado [XVII. sz. ] . - A [n] no Domini 1605 14 die Septembris natus est filius meus Michaiel in scola 
possessionis niutod Laus Deo Amen. - Anno D [omi] ni 1615 2 die Juli est defuncta vxor mea cha-
rissima Helena Oh boné deus. - Anno 1620 est occisus Blasius literátus in hilib magister gelencensis. 
Előzéklap (r): Fiant Domine oculi. Anno 1619 eztendeobe mené Beolen gabor nemet országiba de 
maga marada Kassa[n] az zekeli attiafiak haza ionenek. Címlap (r): Konvent [us] Csikien[sis] 
1684. f [ 8 ] : 1615 est illa die defuncta vxor mea. A háttáblán belül: A [ n ] no D [ omi ] ni 1619 26 die 
mensis Augusti mené magiar országiba botlen gabor hadastol az tizantul. [Betűhív közlés.] 

Kötése1 : Fatáblás, vaknyomásos, sötétbarna bőrkötés. Az elő- és háttábla felépítése és díszítése 
azonos. A széleken a megszemélyesített erények görgetője fut körbe (1. ábra 3.). A második keretben 
hársfalevél és Aldus levél bélyegzők láthatók (2. ábra d. és b.), míg a középmezőben virágtövek 
helyezkednek el egymás alatt (2. ábra g.). Az előtáblán a rövidebb oldalakon húzódó sávokban 

15 ROZSONDAI 1988. 303. 
16 MUCKENHAUPT 1993. 9. 
17 MUCKENHAUPT 1993. 8-9. 
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superexlibris található: D. B., alul 1583. A gerincen három dupla borda van, a négy "mezőbe két-két 
virágtő bélyegzőt (2. ábra g.) nyomott a mester. Fémkapocs nyoma látszik. Mérete: 164x94 mm. 

6. Budapest, Egyetemi Könyvtár: RMK II 16 
[CORPUS Juris Hungarici.J Décréta, constitvtiones et articvli regvm inclyti regni Vngariae 

ab anno Domini millesimo trigesimo quinto ad annum sesquimillesimum octogesimum tertium 
publicis comitijs édita. Tyrnaviae, [typ.Telegdi], 1584. - 2°; RMNy 549. 

Bejegyzések: Előzéklap (v): Ex Libros Batazar [ ! ] Mikó Parocho Wystuk. 
Kötése: Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés. Az elő- és háttábla kissé eltér, felépítésük 

azonban megegyezik. Az első keretben kandeláber (2. ábra 8.), a másodikban a megszemélyesített 
erények görgetője (1. ábra 2.) fut körbe. Az első keret sarkaiban átlók, a kandeláber görgető vé
gein egy-egy liliom bélyegző látható (2. ábra f.). A két kereten belül, a rövidebb oldalakon egy-
egy sáv húzódik, amelyek végeiben az előtáblán ugyancsak egy-egy liliom (2. ábra f), a háttáblán 
a címeres-medalionos görgető látható (1. ábra 4.). Mind az elő-, mind a háttábla harmadik keretét 
címeres-medalionos görgető ékesíti, majd a rövidebb oldalakon egy-egy újabb sáv következik, 
ebben az előtáblán a superexlibris: M. B. D. S. olvasható, illetve alul 1593. A negyedik keretet az 
előtáblán láncfonatos görgető díszíti (2. ábra 10.), a végein egy-egy négyszirmú virág, a sarkokat 
egy-egy liliom hangsúlyozza (2. ábra e. és f.). A háttábla negyedik keretében virágtő és liliom 
bélyegzők helyezkednek el (2. ábra g. és f). Kandeláber görgető (2. ábra 8.) veszi körül a közép
mezőt, amelyet az előtáblán német típusú palmettás görgető (2. ábra 6.) tölt ki, a háttáblán lilio
mok és négyszirmú virágok (2. ábra f. és e.). A gerincen négy dupla borda van és díszítetlen 
gerincmezők. A táblákat egykor két pár bőrszalag zárta. Mérete: 317><208 mm. 

//. Más magyar szerzők művei 

7. Budapest, OSzK: RMK I 95/1. példány 
BORNEMISZA Péter: Első része az evangeliomokbol es az epistolakbol való tanvsagoknac, 

mellyeket a keresztyeneknec gyülekezetibe szoktanac prédikálni minden ünnepnap. (Comiatin) 
Sempteröl, (Huszár Gál) [typ. Bornemisza], 1573. - 4°; RMNy 333. 

Bejegyzések: Címlap (r): C[risto]ph[orusl Poson 1633. Lib. E. 
Kötése18: Srégelt élű fatáblás, barna, vaknyomásos bőrkötés, melynek elő- és háttáblája azo

nos. A gerinc mentén egy üres sáv húzódik végig. Az egyetlen díszített keretben a megszemélye
sített erények görgetője fut körbe (1. ábra 2.). A középmezőt két függőleges sorban a német pal
mettás görgető (2. ábra 6. variánsa) díszíti. A gerincen három dupla borda van, a mezők díszítet-
lenek. A kapcsok horgas része hiányzik. Mérete: 216x 147 mm 

8. London, British Library: C. 36. f. 21 
BORNEMISZA Péter: Első része az evangeliomokbol es az epistolakbol való tanvsagoknac, 

mellyeket a keresztyeneknec gyülekezetibe szoktanac prédikálni minden ünnepnap. (Comiatin) 
Sempteröl, (Huszár Gál) [typ. Bornemisza], 1573. - 4°; RMNy 333. 

Bejegyzések: Az eredeti, röpülő előzéklap belső oldalán, fölül: Lugossy. Lejjebb: Roxer (?) 
Anno 1670 die 16, lObris. Alatta két német sor, majd: Ez könyvnek gazdája Johannes Erdélyi ki
nek / Isten hivén jóra ösztönözi / Noha az Ur keze gyakorta öklözi / De büszkös sebeit jo irral kö
tözi. Die 30a April 1672. 

Kötése is, nemcsak a nyomtatvány, teljesen megegyezik az előzővel (7. tétel). Restauráláskor 
körbevágták, s ennek mentén farkasfog keret látszik. Az új bőrborításra való felragasztáskor az 
eredeti kötés nagyon kisimult. Mérete: 212x147 mm. 

18 FlTZ József: A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. II. 
A reformáció korában. Bp. 1967. 72. (Fitz közli a háttábla képét. Sajnos a reprodukáláskor a 
könyvet a feje tetejére állították.) 



Telegdi Miklós és a nagyszombati CH-monogramos kötéscsoport 295 

9. Sárospatak, a Református Kollégium Nagykönyvtára: D 726 
BORNEMISZA Péter: Masic része az evangéliumokból es az epistolakbol való tanvsagoknac, 

mellyeket a keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac prédikálni minden ünnepnap. Sempteröl 1574 
[typ. Bornemisza]. - 4°; RMNy 355. 

Bejegyzések: Előzéklap (v): Liber Ill[ustris] Collegii Ref[ormalt[il S[áros] Patakiensis ab 
A[nn]o 1787 die 20a Octobr. Signante Johanne Szombatra. P. P. mp. Címlap (r): A S[áros] Pataki 
Anya Oskolának részére szerzetté 1787 évben Miskolczon J. Szom[bathi] (?) (E rövidített név 
olvasata bizonytalan.) 

Kötése19: Elő- és háttábla azonos. A kötéstábla szélén a nagyobb méretű erény görgető (1. ábra 
2.) fut körbe, a második keret üres és a rövidebb oldalakon megduplázódik. A középmező körüli 
keretben a négy allegorikus nőalakot mutató erény görgető (1. ábra 3.) látható. Az elő- és háttábla 
közepén kandeláber görgető húzódik, elöl a keskenyebb (2. ábra 8.), hátul a szélesebb (2. ábra 7.). 
A gerincen három borda van, a könyv egykor két kapoccsal záródott. Mérete: 217x 145 mm. 

10. Sárospatak, a Református Kollégium Nagykönyvtára: O 177 
MONOSZLÓY András: De cultu imaginvm. Az idvősségre intő kepeknec tiszteletiről való igaz 

tvdomany. Nagyszombatba 1589 [typ. capituli]. - 4°; RMNy 632. 
Bejegyzések: Előzéklap (r): Michael Mikó Szút (?) Szent Kethazi mulieris Anno 1694. Címlap 

(r): Liber Scholae S[áros] Pataki[ensis] 1739. Fölötte egy többszörösen áthúzott, olvashatatlan 
tulajdonos név. 

Kötése: a 7. és 8. szám alatt leírt kötéssel egyezik, vagyis az egyetlen díszített keretben a há
rom nőalakos megszemélyesített erény görgető fut körbe (1. ábra 2.). A második keret üres, a 
rövidebb oldalakon megduplázódik. A fölső sorban L. E. G. superexlibris, alul évszám: 1589 
(aranyozva).*A középmezőt két függőleges sorban a német palmetta görgető (2. ábra 6.) díszíti. 
Az elő- és háttábla azonos. A gerincen három dupla borda van, a mezők díszítetlenek. Két kapocs 
zárja. Mérete: 206*147 mm. 

III. Külföldi nyomdákból való latin nyelvű művek 

11. Csíksomlyó, Ferences Könyvtár: 6170-6171 
Koll. 1 : JACOBUS de Voragine: Legenda aurea sanctorum. Strassburg, [typogr. operis Jordani 

de Quedlinburg (=Georg Husner)], in vigília et altera die sancti Matthiae apostoli [23. et 25. 
Febr. ] 1489. - 2°; CR 6452; BMC I 138. - Muckenhaupt 1999. II. 57. 

Koll. 2: GUILLELMUS Parisiensis: Postula super epistolas et evangelia. Basel, Nicolaus Kess
ler, III. Kai. Mar. [28. Febr.] 1488. - 2°; HC 8267. - Muckenhaupt 1999. II. 53. 

Bejegyzések: Előzék (r): Conventus Csikiensis [XVII. s z . ] - coll.l., f. Ír: Con [ven] tus [... ] 
Min[orum] S[ancti] P[atris] N[ostri] [...] [XVIII. sz.]colli., f. 14r: Con[ven]t[us] Csí
kién [sis] 1664. coll. 1, f. 261r: Innomi[ne] D [omi]ni n[ost]ri ihesu christi amen 1522. 

Kötés20: Papírtáblás, barna, új bőrkötés. A gerincen három dupla borda van, a táblákat az ere
deti kötés fémkapcsai zárják. 278x195 mm. - A restaurálás óta az eredeti fatáblás, vaknyomásos, 
világos színű bőrkötést külön őrzik (T 8/a). - Az első keret és a középmező német típusú palmet-
tás görgetőből kialakított (1. ábra 6.). A második keretben a megszemélyesített erények CH be
tűkkel szignált görgetője fut körbe (1. ábra 3.). A gerincen három dupla borda, s négy díszítetlen 

Köszönettel tartozunk Dr. Konrad von Rabenaunak (Berlin, Schöneiche), aki évekkel ezelőtt 
megküldte a sárospataki kutatásai során készített kötéslevonatai xeroxmásolatait, amelyeket ezút
tal is eredménnyel használtunk, valamint a sárospataki könyvtáros kollégáknak, akik segítséget 
nyújtottak a hiányzó adatok pótlásában, s további xeroxmásolatokat és a kért három kötés teljes 
levonatát megküldték. 

20 MUCKENHAUPT 1999. 81-83., II. 57. 
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mező van. Az előtáblán, a rövidebb oldalakon, fölül az F. I. V. superexlibris olvasható, alul év
szám van : 1590. A táblákból 1590. évre szóló nagyszombati kalendárium-töredék (T 8/b) került 
elő.21 

12. Budapest, OSzK: RMKIII148/1. példány 
MISSALE secundum chorum almae ecclesiae Strigoniensis. Venetiis, Lucantonio Giunta, pro 

Johanne Paep, 1507. - 8°; RMK III148 (= Függelék 25). 
Bejegyzések: A birtoklás tenyéré utaló kézírásos bejegyzés nincs, a kalendárium lapjain a 

használatra utaló bejegyzések vannak. Fölül, alul megvágott, csonkult. - A címlapon: Dr. Todo-
reszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára (pecsét). 

Kötés: Befelé srégelt fatáblán barna, restaurált bőrkötés. Az elő- és háttábla azonos, egyetlen 
keret díszíti, az allegorikus nőalakokként megszemélyesített keresztény erények görgetője (1. ábra 
2.). A középmezőben négy függőleges sorban a címeres-medalionos görgető (1. ábra 4.) látható. 
A középmező fölötti sávban az előtáblán superexlibris: G. K. P., alul évszám: 1584, ezek aranyo
zottak. A háttáblán ezek vízszintes sávjai üresek. A gerincen három borda van, a mezők díszítet-
lenek. Két rézkapocs zárja. Mérete: 172x126 mm. 

13. Budapest, MTAK: RM III 72 
MISSALE secundum chorum almae ecclesiae Strigoniensis. Venetiis, Petrus Lichtenstein, pro 

Urbano Keym, 1513.-4°; RMK III 185 ( = Függelék 39). - Bibliotheca Hungarica 752. 
Bejegyzések: Címlap (r): Ex libris Michaelis Novak Praep[ositi] S. Tho[mae] - Alul pecsét: 

A Magy. Tud. Acad. Vigyázó Ferenc könyvtára 3370. - Fol. 2: Anno 1603 obijt R.P. Micha[el] 
Novak canonicus Strigon[iensis], Praepositus S. Thomae et concionator Schlaus [Slovacus?] an-
nis 22.22 

Kötés23: Fatáblás, barna, aranyozott bőrkötés. Az elő- és háttábla felépítése azonos. A tábla el
ső keretében a gyermek Jézust három puttóval ábrázoló görgető (1. ábra 5.) látható. A második 
keretet láncfonat (2. ábra 9.) adja, melynek külső sarkait liliom díszíti (2. ábra f.). A középmező 
ovális lemezdíszében a Szentháromság (2. ábra I.), fölötte a superexlibris M. N., azaz Novak 
Mihály esztergomi kanonok monogramja két Aldus levéllel (2. ábra b.), az ovális középlemez 
alatt évszám: 1590, a pontokat helyettesítő Aldus levélkékkel. A háttábla csak annyiban tér el, 
hogy a centrumba fonadékmintás ovális lemezdísz (2. ábra II.) került. A gerincen négy dupla 
borda, a mezőkben két-két négyszirmú virág (2. ábra e.) fog közre egy stilizált növényi díszt (2. 
ábra h.). A kötéstábla sarkain sarokveretek. Két kapocs zárja. Mérete: 217x150 mm. Ez a bőrkö
tés a legelegánsabb valamennyi között (3. ábra). 

14. Budapest, MTAK: RM III 191 
JANUS Pannonius: Illivs antiqvis vatibus comparandi ... quae vspiam reperiri adhuc potue-

runt, omnia. Opera Joannis Sambuci. Viennae Austriae, 1569, ex officina Caspari Stanhoferi. -
4°; RMK III 585. 

Bejegyzések: Címlap (r): Jo. Paullus Reinhardus Erlangen 1746. - Címlap (v): G. Telekiek' 
Alapítványa, (pecsét). 

21RMNy631. 
22 KÖRMENDY Kinga: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a Ferences rendház és a 

Babits Mihály Városi Könyvtár állományának történeti áttekintése. = MKsz (107.) 1991. 31-32. 
(Nóvák Mihály kanonokról) - IvÁNYi Béla: A magyar könyvkultúra múltjából, hányi B. cikkei 
és anyaggyűjtése. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 11. 
Szerk. KESERŰ Bálint. Szeged, 1983. 134; 211. tétel. 

23 ROZSONDAI 1988. 304. 
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Kötés : Papírtáblás, vaknyomásos, világos bőrkötés. Az elő- és háttábla megegyezik. A táblák 
szélén a Salvator görgető (1. ábra 1.) fiit körbe. A rövidebb oldalakon egy-egy sáv, amelyeknek 
két szélén rozetta (2. ábra c.), a második keretben ugyanez a rozetta váltakozik a kettős hárslevél
lel (2. ábra d.). A középmezőben a három megszemélyesített keresztény erény görgetője (1. ábra 2.) 
látható. A gerincen három dupla borda van. A táblákat egykor két szalagpár kötötte össze. Mérete: 
210x150 mm. 

15. Csíksomlyó, Ferences Könyvtár: 670 
ECK, Johann: Homiliae. Pars I—II. Parisiis, apud Galeonum a Prato, 1574. - 8° 
Bejegyzések: Címlap (r): Ex libris Joan[nis] Sabarien[sis]. Durum pacientia vinco 1595. -

Con [ ven ] tus Csikien [ sis ] 1664 
Kötés25: Fatáblás, vaknyomásos, natúr színű bőrkötés, amelynek elő- és háttáblája azonosan 

díszített. A keretben a megszemélyesített erények görgetője (1. ábra 3.) húzódik, míg a középme
zőt a címeres-medalionos görgető tölti ki (1. ábra 4.) három függőleges sorban. A centrum alatt és 
fölött egy-egy sáv van, melyben az előtáblán fölül az A. T. superexlibris, alul az 1585-ös évszám 
és apró rozetták láthatók, a háttáblán csak apró rozetták (2. ábra a.). A gerincen három dupla 
borda van, a gerincmezők üresek. A két fémkapocs hiányzik. Mérete: 175x 107 mm. (4. ábra) 

16. Csíksomlyó, Ferences Könyvtár: 078 
BELLARMINUS, Robertus: Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius tem-

poris haereticos. Ingolstadii, 1588, ex Officina Davidis Sartorii. - 2° 
Bejegyzések: Címlap (r): Con [ven] tus Csikien [sis] 1664. 
Kötés 6: Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés. Az elő- és háttábla megegyezik. A széleken 

kandeláber-görgető (9 mm széles) (2. ábra 7.) látható. A második keret a lombdíszes-címeres-me-
dalionos görgetőből adódik (1. ábra 4.). A harmadik keretet és a középmezőt német típusú pal-
mettasor díszíti (2. ábra 6.). A középmezőt a megszemélyesített erények görgetője (1. ábra 2.) ve
szi körül. Az előtáblán fölül superexlibris: I. K. E. Q. E., alul évszám: 1590 található. A gerincen 
öt dupla borda van és hat üres mező. Két fémkapocs zárja. Mérete: 350x225 mm. 

*** 

A könyvek világos vagy barna színű bőrkötésben vannak, nagyobb részt vak
nyomásosak. A fatáblákat általában két-két kapoccsal, a papírtáblákat pedig két 
pár bőrszalaggal zárják. Az elő- és háttábla felépítése és díszítése legtöbbször 
megegyezik. A könyvkötő a táblák szélén egy-két, nagyobb méretű könyveknél 
három-négy keretet csinált. A táblák centrális elrendezésűek. Feltűnő, hogy e 
német mintákhoz igazodó görgetős magyar kötések között nincs olyan, amely
nek a középmezőjét igazi, a német reneszánsz kötéseken kedvelt figurális lemez 
díszíti. Mindössze két kötésünk középmezőjébe került lemez (3. és 13. tétel). 
Ezek ovális mezőjében a Szentháromság, illetve arabeszkes fonadékmintás le
mezpár látható. A többi kötés középmezőjét kandeláber, német típusú palmetta, 
vagy címeres-medalionos görgető tölti ki, ritkábban egyesbélyegzők. A XVI. 
századi német típusú magyar reneszánsz kötéseken gyakran láthatók egyes
bélyegzők is, azonban a kötések meghatározásában nincs döntő szerepük. így 

ROZSONDAI 1988. 304. 
MUCKENHAUPT 1993 . 9. 
MUCKENHAUPT 1993. 9. 
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4. ábra: Csíksomlyó, Ferences Könyvtár: Ltsz. 670 előtáblája (15. tétel) 
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van ez a CH-jelzésű görgetőkkel díszített nagyszombati kötéseken is: rozetták, 
egyszerű vagy kettős hárslevelek, virágtövek és liliomok (2. ábra a-h.) találha
tók rajtuk. A gerincen lévő bordák száma függ a kötet méretétől (kettő-öt), 
mindig dupla bordát alkalmaztak. A vizsgált kötések közül a gerincmezőket 
csak két esetben díszítették (5. és 13. tétel). 

A kötések díszítéséhez használt görgetők közül öt CH betűkkel szignált (1. ábra 
1-5. görgető). A Jézus életéből vett jeleneteket ábrázoló görgető (1. ábra 1.) meg
egyezik a Haebler-féle repertóriumban a nürnbergi CH-műhely 1. görgetőjével. 7 

Ennek a nürnbergi műhelynek a szerszámkészletében is találhatók erényeket 
ábrázoló allegorikus nőalakok, valamint a gyermek Jézust puttókkal ábrázoló 
görgetők,28 ezek azonban nem azonosak a nagyszombati CH-kötéscsoport gör-
getőivel. Haebler két nürnbergi könyvkötőről tartja lehetségesnek, hogy a CH 
betűk mögött rejtőzik, ezek: Christoph Heusler, ül. Caspar Hermann. Christoph 
Heusler 1578-ban a céh elöljárója volt, Caspar Hermann 1588-ban elhunyt.29 

Az sem lehetetlen, hogy egy harmadik CH-monogramos mesterről van szó, 
esetleg egy augsburgi metszőről. Az bizonyosnak látszik, hogy az itt tárgyalt 
kötések mestere egy ideig mindenképpen Nagyszombatban működött. 

Nem tudjuk, hogy hogyan került a Felvidékre a Jézus életét ábrázoló CH-mo
nogramos görgető (1. ábra 1.), vagy, hogy mit keres magyarországi könyvtáblá
kon a németországi kötésekre jellemző, a szász választófejedelmek címereivel 
díszített (Löwe-Sachsen-Adler-Kur, 1. ábra 4.) görgető. Valószínű, hogy Dél-
Németországban vásárolták e görgetőket. Nem ritka a szerszámok adása-vevé-
se. Nagyszombatban Telegdi idejében a magyar és szlovák mellett jelentős 
lélekszámú német ajkú lakosság is volt, akiknek német nyelven prédikáltak az 
általuk megválasztott órában.30 Ezek közül többnek is lehetett pl. kereskedelmi 
kapcsolata Nürnberggel, Augsburggal és más német városokkal. Azt sem sza
bad figyelmen kívül hagyni, hogy nem tudjuk pontosan, hogy kik dolgoztak 
Telegdi nyomdájában. Az 1584-re megjelentetett naptár címlapja szerint Va
lentin Otmar állt a nyomda élén. Ő S il van Otmar augsburgi nyomdász fia, aki 
1541-1563 között Augsburgban apja nyomdokaiba lépve számos reformációs 
kiadványt, így egy sor Luther-művet is kinyomtatott.31 Lehet, hogy neki is me
nekülni kellett, amikor tiltott könyvek kinyomtatása miatt egy augsburgi nyom
dászt elfogtak, s kínvallatásnak vetettek alá. Mindenesetre Otmar Bálint egy 
ideig Nagyszombatban tevékenykedett. Ő is hozhatott magával különböző szer
számokat, netán könyvkötés díszítéséhez valókat is. 

Biztos, hogy a fenti CH-jelzésű kötések Nagyszombatban készültek, méghozzá 
minden jel szerint a Telegdi Miklós nyomdája mellett működő könyvkötőmű-

27 HAEBLER I. 166. CH-műhely 
28 HAEBLER I. 166. CH-műhely 2. és 4. görgető 
29 HAEBLER I. 167. 
30 BOTH Ferenc: i. m. 52-53. 
31 BENZING, Josef: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. 

2. verb. und ergänzte Auflage. Wiesbaden, 1982. 15, 18. - GULYÁS: /'. m. 1931. 184. 
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helyben. - A kötések jellemzője a középmező alatt és fölött húzódó üres sáv, 
amelybe fölülre a tulajdonos nevének betűi, alulra a kötés készítésének vagy a 
vásárlásnak az éve került. Olykor e sávok üresen maradtak. A fenti 16 kötés kö
zül tizenegy köteten van superexlibris és évszám: 

(3)1580:MTAKRáth37 IP 
(1) 1582: OSzK RMK I 122 (2. példány) C A A A 
(2) 1582: Csíksomlyó 0337 M L Z 
(5) 1583: Csíksomlyó 332 D B 

(12) 1584: OSzK RMK III148 (1. példány) G K P 
(15) 1585: Csíksomlyó 670 A T 

(10) 1589: Sárospatak O 177 L E G 
(13) 1590: MTAK RM III 72 MN (NóvákMihály) 
(16) 1590: Csíksomlyó 078 I K E Q E (Kutassi János pécsi püspök) 
(11) 1590: Csíksomlyó 6170-6171 F I V 

(6) 1593 : Egyetemi Könyvtár RMK II 16 M B D S 

A kötések magyarországi, azaz nagyszombati eredetét további érvek is alá
támasztják. A nyomtatványok éppen fele magyar nyelvű, de összesen tizenhá
rom bőrkötés borít régi magyarországi vagy magyar vonatkozású nyomtatványt. 
Közülük öt Nagyszombatban, Telegdi Miklós házánál jelent meg (3, 4, 5, 6, 10. 
tétel), három Semptén (Bornemisza: 7, 8, 9. tétel); Telegdi Miklós magyar 
nyelvű, Az evangeliomoknac... magyarazattyanac elseo része c. Bécsben 1577-
ben megjelent munkájának két példányát (1,2. tétel) találtuk nagyszombati kö
tésben; további kettő esztergomi misekönyv, amelyeket 1507-ben és 1513-ban, 
Velencében, Johannes Paep, illetőleg Úrban Kaym budai kiadó jelentetett meg 
saját költségén (12, 13. tétel); végül a latinul verselő magyar költő, Janus Pan
nonius összes műveit (14. tétel) Zsámboki János adta ki Bécsben 1569-ben. A csík
somlyói könyvtár 6170-6171. számú ősnyomtatványa két kolligátumot, Jacobus 
de Voragine Strassburgban, 1489-ben megjelent Legenda aureáját, valamint 
Guillelmus Parisiensis postilla-kötetének bázeli, 1488. évi példányát tartalmaz
za (11. tétel). A könyvet 1985-ben találtuk meg 122 könyvvel együtt a csíksom
lyói ferences kolostor falában.32 A restaurálás folyamán a kötet tábláiból az 
1590. évre szóló magyar nyelvű kalendárium töredékét emelték ki.33 A kalendá
riumot Valentinus Fontanus szerkesztette, és Pécsi Lukács fordította. Megma
radt az A jelzésű ívfüzet A2, A3, A4 és A7 levelének töredéke, amelyen a januári, 
februári és márciusi naptárrészek, valamint ezek képei34 láthatók. A naptárt 
1589-ben nyomtatták Nagyszombatban, ugyancsak a Telegdi-féle, illetve a káp
talani nyomdában. Az 1590. esztendőre kiadott kalendáriumot és prognoszti-
kont az RMNy 631 száma alatt, a naptársorozat többi tagja alapján mint felté-

32 MUCKENHAUPT 1999. II. 53., II. 57. 
33 Az OSzK RMNy Szerkesztőségének azonosítása. 
34 SOLTÉSZ Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Bp. 1961. LVI. tábla. 
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telezett nyomtatványt vették jegyzékbe. így töredékünk egyben az RMNy 631 
első eddig ismert példánya, unikum (5. ábra). 

A Janus Pannonius kötet kivételével, a könyvek mindvégig magyarországi 
vagy erdélyi tulajdonban voltak. Az 1580-1593 közötti superexlibrisek iniciá
léit csak két esetben tudtuk feloldani. A 13. tételszámon tárgyalt kötés M N 
betűi feloldásában a bejegyzés segített a biztos azonosításban, miszerint Nóvák 
Mihály esztergomi kanonoké volt. A csíksomlyói könyvtár 078. számú Bellar-
minus-mű kötésén (16. tétel) olvasható I. K. E. Q. E. felirat Kutassi János pécsi 
püspök nevére utal.35 F. I. V-nek két könyve szerepel a tárgyalt kötetek között 
(4, 11). Nem tudjuk ki áll a betűk mögött (ferences vagy egy világi személy?), 
de valószínűleg felvidéki könyvgyűjtőről van szó, ugyanis a többi ismert köte
tének egy része is a Felvidékről került Csíksomlyóra. A csíksomlyói könyvtár
ban a XVI. századi magyarországi posszesszorokat képviseli még Joannes Sa-
bariensis; 1595-ben az ő tulajdonát képezte Johann Eck 1574-ben, Párizsban 
kiadott homiliás-kötete (15. tétel). A csíksomlyói könyvtárhoz tartozó kötetek
nek egy része a XVII. század első felében több székelyföldi gyűjtő kezén volt, 
és 1664-, ül. 1684-től találhatók a rendház összeírásában: például az 1580-ban 
kiadott nagyszombati Ordinariumot 1605-ben a nyujtódi tanító használta, ké
sőbb a könyv Vinczil Mátyáshoz került (5. tétel). A XVII. századi ferencesek 
közül Zágrábi András (2. tétel) és Somlyai Miklós (4. tétel) csíksomlyói gvárdián 
szerepel egy-egy kötettel 1642-ben és 1637-1648 között. Mindketten magyar
országi kolostorokban is szolgáltak,37 és valószínűleg onnan hozhatták Csík
somlyóra Telegdi Miklós katolikus postulait. 

Sajnos a tárgyalt tizenhat könyv között egy sincs, sem a superexlibrisszel el
látott kötések közt, sem a bejegyzések tanúsága szerint, amely Telegdi Miklósé 
lett volna. Az ELTE Egyetemi Könyvtárában az eredeti törzsállomány, az ún. 
'Antiquissima-gyűjtemény' számítógépre vitt adatbázisában azonban három 

I [oannis] K [utassi] E [piscopi] Q [uinque] E [cclesiae]. - KOLLÁNYI Ferenc: Esztergomi 
kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900. 178-181. - SZINNYEI József: Magyar írók élete és mun
kái. VII. Bp. 1900. 531-532. - Könyvtárának más ismert köteteiről: DANKÓ József: Az esztergomi 
főegyház kincstára. Bp. 1880. 164. - SOLTÉSZ Zoltánné: XVI. századi könyvgyűjtők kötetei a 
gyöngyösi műemlékkönyvtár antiqua-gyűjteményében. = Országos Széchényi Könyvtár Evkönyve 
1965-1966. Bp. 1967. 137. - VÁSÁRHELYI Judit: A győri Székesegyházi Könyvtár possessórai. 
IV. Egyéb, sem Erdélyhez, sem Győrhöz nem kapcsolható hazai személyiségek könyvei. = MKsz 
(96.) 1980. 333, 335. 

36 Csíki Székely Múzeum. Csíksomlyói ferences állomány. Ltsz. 674, 1473, 1551, 3865, 6184. 
"Zágrábi András 1624-ben Gyöngyösön, 1628-ban Szakolcán működött. Életrajzi adatait kö

zölte: KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendiek története Magyarországon 1711-ig. I-II. Bp. 1922-
1924. II. 223, 267. (a továbbiakban KARÁCSONYI). - GYÖRGY József: A ferencrendiek élete és 
működése Erdélyben. Cluj-Kolozsvár, 1930. 587. (a továbbiakban GYÖRGY). - Somlyai Miklós 
1615-ben Gyöngyösön volt, 1626-1627 között pedig Szegeden hitszónok. Életrajzát közli: KA
RÁCSONYI I. 453, II. 27, 33-34, 222, 238, 267. - GYÖRGY 562. - MUCKENHAUPT 1999. 41-42. 
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olyan könyv szerepel (a 3, 126, és 238. számon), amely Telegdié lehetett. Egy 
ősnyomtatvány,39 amely 1994-ben új bőrkötést kapott, az eredetiből kb. egy kis-
ujjnyi bőrdarab maradt, benne Telegdi saját kezű bejegyzése: 'Nicolai Telegdini 
plebani'; és két antikva. A Vet. 18/83 jelzeten lévő Szent Jeromos leveleit4 tar
talmazó könyv XVI. század eleji, szép budai reneszánsz kötésben van. Ezt 
Telegdi Miklós ajándékozta egykori lelki atyjának, Ilosvai Istvánnak, akinek any-
nyit köszönhetett. A másik antikva41 egykorú, görgetős, német reneszánsz kötés
ben van. Ennél kikövetkeztethető, hogy valószínűleg Telegdié volt. 

1586-1588 közötti évekből nincs kötésünk. Ez lehet véletlen is, de mutat
hatja azt is, hogy amíg Telegdi halála után a pereskedés miatt 1586 és 1588 
között szünetelt a nyomda működése, szünetelt a könyvkötészet is. Ebből pedig 
arra következtethetünk, hogy a nyomda és a könyvkötőműhely szorosan össze
tartozott. Mindez összhangban van azzal is, hogy legkorábbi datált kötésünk 
1580-ból való (3. tétel), hiszen a nyomdát 1577-ben alapította Telegdi, 1578-
ban jelent meg első kiadványa. 

További feladatok 

A Nagyszombatból Pozsonyba átköltöztetett esztergomi érseki könyvtárat 
csak 1821-ben szállították vissza Esztergomba, a Nagyszombatban maradt érse
ki-káptalani könyvtárat pedig 1853-ban, amelyet 1855-re sikerült felállítani. 
Telegdi a végrendeletében könyveinek csak egy részét hagyta a jezsuita kollé
giumra, amely a budapesti Egyetemi Könyvtár legrégibb törzsanyagává vált, a 
többi az érsekség tulajdona lett. Eletében azonban nagyon sok könyvet adott 
ajándékba. 

1. E tanulmányhoz tehát feltétlenül további, kiegészítő kutatásokat kell foly
tatni Esztergomban, a Főszékesegyházi Könyvtár állományában, ahol esetleg 
Telegdi könyveire, illetve további CH-monogramos görgetővel díszített bőrkö
tésekre bukkanhatunk, s a felmerülő kérdésekre még választ kaphatunk. Az 

FARKAS Gábor Farkast (Budapest, ELTE EK) illeti a köszönet, hogy adatbázisából kikereste 
ezeket a tételeket és rendelkezésünkre bocsátotta. Jó próbája volt Farkas működő adatbázisának, 
hogy 'Telegdi'-re keresvén a posszesszorok között, azonnal megszületett ez a három találat. 

39 Inc. 427: ANGELUS de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. Strassburg, Mar
tin Flach, 1491. CIH 199, GW 1932. 

40 HIERONYMUS, Sanctus: Aepistolarum libri. Lugduni, Jacobus Saccon, 1518. Adams J-131. -
A bejegyzések: 1. Telegdinus meus mihi dono dédit in die Silvestri pape 1562; 2. St[ep]hani ab 
Iloswa Archidi[ac]oni cathedralis et canonici Wardien[sisl ac Rectoris altaris S[an]cti S[piri]tus 
in telegdh etc.; 3. Ex dono D[omini] Nicolaj Nouak; 4. Collegij Soc[ietat]is Jesu Tyrnaviae Cata-
logo inscriptus 1623. 

41 Ant. Tur. I. 3: Ecclesiasticae históriáé auctores. Basileae, Hier. Frobenius et Nie. Episco-
pius, 1557. (azonos: BNH Cat. A-809) - DÜMMERTH: /. m. 132. 12. tétel; a bejegyzés fontosságá
ra nézve: DÜMMERTH: i. m. 126. 
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1968-ban, az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványaiból rende
zett kiállítás katalógusásban a 18. és a 22. tételszámon egy-egy CH-monogra
mos kötést vettek jegyzékbe.42 A 22. szám alatt leírt esztergomi misekönyv 
tulajdonosa Kutassy János szenttamási prépost ( = I. K. P. S. T.), később pécsi 
püspök, majd esztergomi érsek volt, akitől e tanulmányban is van kötetünk (16. 
tétel). De a győri Székesegyházi Könyvtárban is őriznek könyvet (Szt. Jeromos 
művei 4-5. kötetét), melyet Kutassy épp Telegditől kapott.4 Nem tudjuk, mi
lyen e könyv kötése. 

2. Szükséges volna nagyszombati könyvtárakban is kutatni, amelyhez igen jó 
kiindulási alapot kínálnak az ottani könyvtáros kollégák, elsősorban Klára Ko-
morová, Helena Saktorová és Vojtech Strelka frissen megjelent, a XVI. századi, 
mai szlovák könyvtárakban található könyvekről megjelentetett katalógusai.44 

3. A CH-csoport görgetőinek egy részével később is találkozunk újabb díszí
tőszerszámok társaságában. Eddig tizenkét ilyen kötésre bukkantunk. Az Egye
temi Könyvtár Inc. 679 jelzetű 1498-ban megjelent esztergomi misekönyve kö
tésébe bele van nyomva, hogy 'CAPITULAE', az OSzK RMK I. 145/ 1. példány 
(RMNy 418) is a pozsonyi káptalané volt, a pannonhalmi bencés könyvtár 123 
b F 3 jelzetű, 1595-re szóló naptára kötésén a középdísz Pozsony város címere. 
Kelecsényi Gábor a magyar bibliofilekről írt könyve 231. oldalán közli Thurzó 
György egyik könyvének szép kötését,45 amelynek közepét a CH-csoport Szent
háromságot ábrázoló lemezének alig észrevehető utánmetszése díszíti, s amely
nek párja az MTA Könyvtára RM I. 8° 48 (= RMK I. 928) bőrkötésén látható. 
E kötések vélhetően egy pozsonyi műhelyben készültek, de mindenképpen egy 
új könyvkötőmesternél. A két műhely közötti összefüggés még feltárásra vár, s 
fontos adalékokkal járulna hozzá a magyar könyv- és művelődéstörténethez. 

Gutenberg emlékkiállítás katalógusa. (Az Esztergomi Vármúzeum és a Főszékesegyházi 
Könyvtár közös kiállítása. Összeáll. KOVÁCH Zoltán és Mucsi András. A kötéseket meghatározta 
Sz. KOROKNAY Éva.) Esztergom, Keresztény Múzeum, 1968. - Köszönjük Dr. Körmendy Kingá
nak, az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kiváló ismerőjének, hogy erre a kiállítási kataló
gusra felhívta figyelmünket. 

43 VÁSÁRHELYI: Í. m. 335. 
44 SAKTOROVÁ, Helena - KOMOROVÁ, Klára - PETRENKOVÁ, Emília - AGNET, Ján: Tlace 16. 

storocia vo fondoch Slovenskej národnej kniznice Matice Slovenskej. I. zv. Martin, Matica 
Slovenská, 1993. - STRELKA, Vojtech - KOMOROVÁ, Klára - SAKTOROVÁ, Helena: Tlace 16. 
storocia v trnavskych knizniciach. [Martin] Matica Slovenská, 1998. /Generálny katalóg tlaöí 16. 
storoöia zachovanych na území Slovenská. Zväzok IX. b./ 

45 KELECSÉNYI Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp. 1988. 231. 
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MARIANNE ROZSONDAI - ERZSÉBET MUCKENHAUPT 

Nicolaus Telegdi und eine Einbandgruppe mit CH-Monogramm 
aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 

Im Jahre 1543, zwei Jahre nach der Eroberung von Buda, haben die Türken die Stadt des un
garischen Erzbischofsitzes, Gran (Esztergom) eingenommen, wonach das Erzbistum nach Tyrnau, 
Oberungarn (heute in der Slowakei) übersiedelt ist. Viele Leute, Weltliche und Geistliche, Chor
herren, männliche und Frauenorden haben sich - auch aus anderen Städten - nach Tyrnau geret
tet. Die katholische Kirche wurde aber nicht nur von den Türken, sondern auch von dem sich 
immer mehr verbreitenden Protestantismus bedroht. Nicolaus Telegdi (1535-1586), der seit 1573 
erzbischöflicher Vikar war, hat eine Druckerei in seinem Haus in Tyrnau gegründet, wo er neben 
anderen, auch eigene Werke, Postillen, ein Ordinarium, Décréta usw. - ungarisch und lateinisch -
herausgegeben hat. Er hat den Kampf mit hervorragenden deutschen und ungarischen protestanti
schen Geistlichen, z.B. Martin Luther oder Peter Bornemisza, aufgenommen, und ihnen die Ant
wort im Druck gegeben. Telegdi hat das allgemeine Schuhlwesen und die bessere Ausbildung des 
katholischen Priesterstandes gefördert. 

Vor Jahrzehnten hat man schon beobachtet, daß sich eine Gruppe von Einbänden mit gleichen 
Motiven, Rollen, Platten, Einzelstempeln zu Tyrnau lokalisieren läßt. Die Bücher in den Einbän
den haben fast alle eine Beziehung zu Ungarn: Die Drucke sind entweder auf ungarisch, oder 
stammen aus ungarischen Druckereien, oder von ungarischen Verfassern. Bisher wurden aber 
diese Einbände nicht systematisch untersucht und eingereiht. Den Verfasserinnen ist es gelungen, 
sechzehn, mit CH-signierten Rollen verzierte Ledereinbände in den größten ungarischen Biblio
theken und anderswo, und in dem Bestand der siebenbürgisehen Franziskaner-Bibliothek in 
Csíksomlyó zu identifizieren. 

Aus der Untersuchung der Einbände läßt sich schließen, daß diese in einer neben der von Te
legdi gegründeten Druckerei tätigen Buchbinderwerkstatt verfertigt sein müssen. Mindestens ein 
Teil der Rollen stammt aus Süddeutschland, sie wurden wahrscheinlich dort gekauft. Auf elf Ein
bänden von den sechzehn sind Supralibros, d.h. Initialen der Namen der Besitzer und eine Jahres
zahl zwischen 1580-1593 zu sehen. Die ermittelbaren Possessoren sind Geistliche, Chorherren 
und Bischöfe aus Oberungarn oder Siebenbürgen. Aus einem Einband (No. 11) ist ein für das 
Jahr 1590 in Tyrnau gedrucktes Kalender-Fragment hervorgekommen. Dieser fragmentarische 
Kalender ist ein Unicum Hungaricum (RMNy 631). 

Die Bibliothek des Graner Bistums ist erst im 19. Jahrhundert, zum Teil aus Tyrnau, zum Teil 
aus Preßburg, wieder nach Gran umgesiedelt worden. Die Untersuchung dieses Bestandes bleibt 
noch nach. Die Erforschung der mit CH-signierten Einbände soll also fortgesetzt werden. 



LOKKOS ANTAL 
A genfi könyvnyomtatás első virágzása 

1478-1510 
Clarissimo Viro Domino Csaba Csapodi 
doctrina erudita, sapientia eloquenti, 
humanitate literata 

vitám longinquam! 
Antonius pannonico-genevensis 
tuae Claritati observantissimus. 

Talleyrand-nak, Bonaparte külügyminiszterének tulajdonítják e mondást: öt 
világrész van és van egy Genf. Aki végigtekint a helység történetének fonto-
sabb állomásain, nem csodálkozik a francia diplomata kissé epés megjegyzésén. 
Genf a világ legrégebbi városai közé sorolható, a jégkorszaktól a vaskorig bizo
nyítható már létezése. 

Kr. e. 58: Julius Cézár említi írásban először, aki itt állítja meg a kelta-helvétek 
beözönlését a római birodalomba. 

Kr. u. 359: Gratianus császár városi rangra emeli Genfet - Civitas Genevensium 
- és püspökséget állít föl. 

443: Genf lesz a megalakuló burgund királyság első fővárosa. 
1124: Püspöki helytartóság alá kerül a Német-Római császárság keretében. 

A város ura a püspök pénzvérési joggal, bár a polgárok egyre több 
kiváltságban részesülnek. 

1536: A reformáció tanait elfogadja a város, és megalakul a Genfi Köztársa
ság. 

1798: A franciák elfoglalják Genfet és 1813-ig tartják megszállva. 
1815: A helyreállított Köztársaság csatlakozik a Svájci Szövetségi államhoz 

kantoni minőségben. 
1919: A Népszövetség székhelye. 
1945: Az Egyesült Nemzetek Szövetsége európai központja. 

Ez a kis történeti összefoglaló arra szeretne magyarázatot adni, hogy Genf 
különleges helyet foglal el az egyetemes nyomdatörténetben is. 

A 15. századi nyomdák elterjedésének és működésének térképén a korabeli 
Európa szinte valamennyi jelentős szellemi központja - püspökségek, kolosto
rok, egyetemek, királyi és sok esetben főúri udvarok - megtalálható. Érthető, 
hisz a Gutenberg utáni nyomdászok ott telepedtek le, ahol anyagi védelemre és 
szellemi támogatásra számíthattak az 'új művészet' gyakorlására. A jelentősebb 
kivételek közé számíthatjuk a francia Lyon városát és Genfet is. A kézművesek, 
kereskedők-lakta város, annak ellenére, hogy püspöki székhely volt számos 
kolostorral a területén - bencések, domonkosok, franciskánusok - nem jelentett 
olyan vonzóerőt, hogy a 'sponzort' kereső nyomdászt megkísértse. A válasz in
kább a város földrajzi helyzetében keresendő. Az észak és dél, a kelet és nyugat 
keresztútján fekvő Genf a nemzetközi kereskedelmi útvonal - pénz és árucsere -
kikerülhetetlen állomása lett. Jelentős iparral nem rendelkezvén, fejlődése szin-
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te kizárólag a piac kialakulásától függött. Innen magyarázható, hogy miért ját
szottak olyan fontos szerepet a vásárok a város gazdasági életében, már a 13. 
század végétől. 1440-től Genf szinte első helyen áll Európában a nemzetközi 
kereskedelem terén. A vásárok elősegítik a kereskedők, bankárok megtelepedé
sét, akik szívesen teszik át székhelyüket, állítanak föl képviseletet. A tíz napig 
tartó nagyvásárok - Vízkereszt, Húsvét, augusztus, Mindenszentek - rendkívüli 
vonzóerőt jelentenek, és a helyi gazdasági életre is nagy hatást gyakorolnak. 

A genfi vásárok sikerét nem nézi jó szemmel az alig százötven kilométerre 
fekvő, szinte ugyanazon földrajzi és kereskedelmi föltételekkel rendelkező Lyon 
városa. A veszedelmes konkurrenciát megakadályozandó, a lyoni kereskedők 
memorandumot intéznek a királyhoz: „Nem kétséges, hogy Genf sikerét Francia
ország sínyli meg". Az 1462-ben kiadott királyi dekrétum elrendeli, hogy a 
lyoni vásárokat ugyanabban az időben kell megtartani, mint a genfieket, s egy
ben megtiltja, hogy francia és külföldi kereskedők vegyenek részt a genfi vásá
rokon. A francia tiltó intézkedések elég súlyosan érintik a későbbiek folyamán 
a vásárok létét, és a század végén kihatással lesznek a nyomdák működésére is. 

Nem véletlenül került hangsúly a genfi vásárok megtartásának idejére: az 
1478-ban, a genfi nyomda első esztendejében megjelent négy könyv pontosan a 
négy vásár idején látja meg a napvilágot. Nem kétséges, hogy a könyv születé
sének-terjesztésének föltételei szorosan hozzákapcsolódnak a helyi, de inkább a 
nemzetközi áruforgalom kívánalmaihoz, hisz a kiadványok jellege azt mutatja, 
hogy nem a helybéli piac keresése volt az elsődleges cél. Bár ez a megállapítás 
sem állja meg teljesen a helyét, hisz egy kereskedő jellegű város hogyan tudta 
volna magához kötni ezeket a nyomdászokat, akik addig változtattak helyet, míg a 
működésükhöz szükséges ideális föltételeket meg nem találták: egy intellektuá
lis befogadó környezetet és terjesztési lehetőséget. Nyilvánvaló, hogy Adam 
Steinschaber, az első Genfbe 'tévedt' nyomdász találkozhatott itt egy ilyen kö
zeggel, esetleg egy olyan személlyel, akit érdekelt a francia nyelvű irodalom. 
Ahogy később látjuk, publikálásra alkalmas kéziratban sem volt hiány. 

Hét nyomdász nevét tartja számon a genfi nyomdatörténet a 15. századból. 
Az első, Adam Steinschaber, a Schweinfurt melletti Römhildben láthatta meg a 
napvilágot. 1470-ben állítólag az erfurti egyetemre iratkozott be. Genfi tartóz
kodása is eléggé titokzatos. Könyveit pontos dátummal látja el ugyan és nevével 
is jelzi, de ezenkívül semmi hivatalos följegyzés nem található róla. Működési 
ideje 1478. március 24. és 1480. október 25. közé esik. Genfbe jövetele előtt 
dolgozott-e más helyen, és 1480 után más városba költözött, vagy talán meg
halt, nem lehet tudni. 

Simon Dujardin neve ugyancsak nem szerepel hivatalos iratokban. Állítólag 
Steinschaber műhelyében dolgozott, és innen önállósította magát a mester távo
zása vagy halála után. Négy könyve ismeretes az 1479 és 1480 közti időből. 
Mind a négy - köztük három lovagregény - franciául jelent meg. 

Jean Croquet 1480-1481 közötti genfi működéséről sem találunk megbízható 
adatokat. Nyolc könyvéről van tudomásunk, és neki tulajdonítható a híres 
Román de la Rose első nyomtatott kiadása. 
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A 15. századi genfi könyvnyomtatás legnagyobb képviselője kétség kívül 
Louis Cruse, vagy apja, egy Genfben letelepedett német orvos neve után, Loys 
Garbin. Cruse 1491-ben kap polgárjogot, de már 1479-ben megkezdi működé
sét, amely 1513-ig tart. Ez alatt az idő alatt legalább ötven-hatvanra tehető a 
műhelyéből kikerült könyvek száma. Legtöbbjük - az egyházi szervek megren
delésére készült liturgikus vagy morális jellegű latin nyelvű munka kivételével 
- franciául hagyta el a nyomdát, oroszlán részt juttatva a lovagregényeknek, 
elbeszéléseknek, krónikáknak. 

A rouen-i származású Jean Belot a vándor-nyomdász típusa. 1493-ban Lau-
sanne-ban nyomtat misszálét, a rákövetkező évben már genfi polgárként ismer
jük. 1497-ben a Grenoble számára nyomtatott misszálét mint grenoble-i lakos 
jelzi. 1498-ban telepszik le véglegesen Genfben, ahol nyomdája megszakítás 
nélkül működik egészen 1513-ig. A misszálék mellett lovagregények, krónikák, 
orvosi munkák, kalendáriumok jelennek meg nagy számban, általában gondos, 
elegáns kiállításban. 

Bár kevés könyvet jelzett, de meg kell említenünk a Nürnberg mellől szárma
zó, a cluny apátsághoz tartozó szerzetest, Henri Wirzburgot, aki Steinschaber 
mellett dolgozott 1479-ben. 

Ugyancsak említésre méltó a Hainaut-ból jött Jean de Stalle, aki 1487-ben 
kapott polgárjogot. Louis Cruse-el jelzi utolsó művét 1493-ban. E dátum után a 
nyomdatörténet már nem tud róla. 

Az 1478-ban, a genfi nyomda első esztendejében megjelent négy könyv szin
te meghatározó lesz a 15. századi könyvkiadás egészére. Két regény Histoire de 
la belle Melusine és a Román de Fierabras le Géant és két egyházi jellegű írás, 
Le livre des saints anges a katalán püspök Ximenes tollából, és Le doctrinal de 
sapience, a sens-i érsek Guy le Roye írása a klérus számára. Mind a négy francia 
nyelven. Főleg a nemzetközi kereskedelem kívánalmaihoz, a külföldi piacokon 
való elhelyezés lehetőségeihez igazodott a nagyrészt francia nyelvű művek meg
jelentetése. A rendkívül változatos kiadási programban előkelő helyet foglalnak 
el a lovagregények, históriák. Ugyanakkor a történelmi munkák sem hiányoz
nak, a moralizáló jellegű tanulságok, a középkorban annyira kedvelt haláltán
cok. A népi orvoslás kézikönyvei is előfordulnak a kalendáriumok és a 'csíziók' 
mellett. 

Természetes, hogy a helyi igények egyházi intézmények és a klérus számára 
szükséges 'munkakönyvek' előállítása is a nyomdák feladata volt: misszálék, ri
tuálék, breviáriumok, zsolozsmás- és hóráskönyvek. Az iskoláknak is szüksége 
volt nyelvtanokra, szótárakra. 

A ma ismert száz cím fele, pontosan negyvennyolc, latin nyelvű, míg az iro
dalmi jellegű müvek többsége franciául jelent meg abban a városban, amelynek 
lakói csak a helyi nyelven értekeztek. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a ki
adott könyvek majdnem fele csak egy, esetleg két példányban ismeretes! 

A szép Meluzina históriája lesz az első, nyomtatásban megjelent francia 
nyelvű regény. A nyomda bevezetése eleddig soha nem látott lendületet adott a 
középkorban kedvelt lovagregények, a csodás elemekkel átszőtt legendák és el-
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1. ábra: David Aubert: Olivier de Castille et Artus d'Algarbe. 
- Genève, Louis Cruse, avant 1492. -fol0. 
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beszélések elterjedésének. Louis Cruse, az egyik fő propagálója a műfajnak, így 
ír az Olivier de Castille et Artus d'Algarbe előszavában: „Hála a nyomtatás 
csodálatos művészetének, a régi szövegek oly módon terjedhetnek, hogy a sok 
szép és üdvös tanulság és példa, melyekről csak keveseknek volt eddig könyve 
és ismerete, napvilágot láthat, és olyan csekély áron, hogy ennél alacsonyabb el 
sem képzelhető." Valóban, a nagy költséggel előállított kéziratok már nem tudtak 
versenyezni a könnyen sokszorosítható szövegekkel. A nyomda, gyakorlatilag, 
mindenki számára elérhetővé teszi az irodalmi müvek olvasását, ugyanakkor a 
nemzeti nyelv bevezetését is elősegíti. így diadalmaskodik például a francia 
nyelv a picardi szólás és a többi dialektus rovására. 

Jean Bagnion, a Fierabras 1487-ben genfi polgárrá lett szerzője, így 'véde
kezik' a regény előszavában: „És ha ebben a könyvben valami módon másképp 
fejeztem ki magam, mint tiszta francia nyelven, érthetően, ezért felkérem a 
nyelvet értőket és az írásban járatosakat a kijavításra, hibáim elnézésére, mert 
ha a toll rosszul is írt, a szív mindenképpen jól akarta mondani, és azt is hozzá 
teszem, hogy Szavoja környékéről, Vaud-ból származom, és nem tanultam az 
eredeti francia nyelvet." 

A nyomdászok is hamar megértették, hogy a közönség érthető nyelven kí
vánja olvasni a számára eleddig hozzáférhetetlen írásokat, így tudatosan 'fiata
lították' a régi hőskölteményeket, rímtelenítve az eredetileg felolvasásra szánt, 
a sok ismétlés által nehézkessé vált szövegeket. Ugyanakkor a helybéli, a sokak 
számára már érthetetlen kifejezésektől is megszabadították a műveket. Az ere
detileg latinul írt könyvek nemzeti nyelvre fordítása szintén ezt a célt szolgálta. 

Nem érdektelen megjegyezni, hogy a 15. század végéig francia nyelven 
nyomtatott próza-lovagregények egyharmada Genfben látott napvilágot. Köztük 
is leghíresebb talán a ma már csak egy teljes példányban ismert Histoire de la 
belle Melusine, Jean d'Arras műve. Steinschaber teljes nevével jelzi második 
könyvét. A csodás történet a 14. század végén íródott egy verses elbeszélés 
alapján, amely egy Poitou-ban keletkezett legendát használt föl. A história kere
tét Rajmund gróf és Meluzina tündér tragikus házassága adja meg. Duc de 
Berry, kinek az ajánlás szól, egyben Poitou grófja is volt, így a szerző könnyen 
kreálhatott csodás eredetet, a 14. században eléggé elterjedt gyakorlat szerint, a 
herceg családjának. A könyv egyben az első illusztrált francia nyelvű regény, 
63 eredeti metszetével. 

Az igazi lovagregények közé sorolható, az ugyancsak eredeti kiadásban meg
jelent Le Román de Fierabras le Géant, a 'Büszkekar óriás' históriája. Stein-
schaber után két évre Simon Dujardin nyomtatja ki újra. Illusztrált kiadása 
Louis Cruse-re vár, aki 1483-ban meg is jelenteti mesteri kiállításban. (Egyetlen 
ismert példánya a British Libraryben található, kötéstábláján III. György címe
rével.) A regény sikere kétségtelen, hisz Jean Bagnion genfi polgárrá lett helyi 
szerzőnek köszönhető, aki ügyesen merített a középkori epikai irodalomból. 
A történetet egészen Nagy Károly haláláig viszi, bele szőve a szaracén király 
fiának, Fierabras-nak megtérését. A mű számtalan fordítást és kiadást ért meg, 
csak Lyonban hat 1500 előtti kiadása ismeretes. 
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Csak egy példány maradt fenn a Le Román du roi Ponthus et de la belle Si
doine, a Pontus király és a szép Szidónia históriája genfi kiadásából (Simon 
Dujardin, 1479 és 1480 között). Egy anglonormand forrásra vezethető vissza ez 
a több epizódból álló regény, amelynek fő témája a két fiatal szerelmi idillje. 
A szöveg kéziratát S ionban, a kantoni könyvtárban őrzik. 

A kiadások számát tekintve, David Aubert Olivier de Castille et Artus d'Al-
garbe lovagregénye érte el a legnagyobb sikert a 15. század folyamán. Hat kia
dását tarthatjuk számon Genfben, mind a hat Louis Cruse nyomdájából került 
ki 1482 és 1497 között. Legtöbbjükből, sajnos, csak egy példány szerepel a 
könyvtárak katalógusában. Castilia királyának fia, Olivier és hűséges társa 
Artus kalandja szerzője bőven használja a kor közönsége által annyira kedvelt 
csodás elemeket. 

Destruction de Jérusalem az ókori, latin eredetű regények csoportjába sorol
ható. Rendkívül elterjedt a középkorban. Vespasianus császár történetét beszéli 
el, akit a Szent Lepel kigyógyított leprájából, s aki ezért hálából megtámadja és 
lerombolja Jeruzsálemet, hogy megbosszulja Krisztus halálát. Steinschaber 
művészetét dicséri a könyv (1479), amelynek illusztrációi dokumentum értékű
ek, például az ágyú első ábrázolása. 

Simon Dujardin műhelyéből kerül ki az Histoire de la Destruction de Troie, 
Trója elpusztításának históriája. A francia fordítás hűségesen követi Guido 
Colonna latin nyelvű szövegét, amely ugyanabban az évben jelenik meg Jean 
Croquet nyomdájában, Liber de casu Troiae címmel. Tipikus példája a kor 
ízlése szerinti összeállításnak; a Trója körül zajló harcok leírása a középkori 
lovagviadalok mintájára van megkomponálva. (A British Library mondhatja 
magáénak.) 

Egy középkori latin nyelvű regényre támaszkodik a nagy sikernek örvendő 
Le Román d'Apollin roi de Tyr. Német nyelven 1471-ben jelenik meg, és hama
rosan a legnagyobb nyomdászok teszik kiadványaik listájára. Elég különös, 
hogy francia változata csak egyszer lát napvilágot a 15. század folyamán, Louis 
Cruse 1482, bár képei a legszebb illusztrált könyvek közé sorolják. Antiochia 
királya beleszeret szép lányába, s hogy a számtalan kérőt elutasítsa, nehezen 
megfejthető talánnyal teszi próbára őket. Apolloniusnak sikerül megfejteni a 
rejtélyt, de a király haragja elől el kell bujdosnia. A sok kaland után végül is 
győzedelmeskedik. A történet bizonyára német közvetítéssel jutott el Magyar
országra. Kolozsvári kiadása 1591-ből való: „Szép krónika, miképpen az Apol
lonius nevű királyfi egy mesének megfejtéséért elbujdosván..." 

Les sept sages de Rome, a római hét bölcs története, a világirodalom egyik 
legnépszerűbb keretes elbeszélése, ind és perzsa forrásokra támaszkodik. Fran
cia adaptálása a 13. századra vezethető vissza. A 15. századi szöveg ennek 
latin változatát veszi alapul, elég hűen követve a História septem sapientium 
szövegét. Három kiadása hagyja el a genfi műhelyeket. Kettő Louis Cruse 
mesterségét dicséri (1492 és 1494), a harmadikat Jean Belot jelzi 1498-ban. 
Mind a három bőven illusztrált (45 kép), de mindannyiszor az első Cruse-
kiadás képeivel. 
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2. ábra: Petrarca: La Patience de Grisélidis. 
- Genève, Louis Cruse, 1482 körül. -fol0. 
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A genfi kiadások sajátossága, hogy a szöveget állandóan javítja maga a 
nyomdász, vagy korrektora, és nemcsak a szembetűnő sajtóhibák kiküszöbölé
sével, hanem stiláris szempontból is. 

A magyar irodalomtörténet Ponciánus históriája címmel két 16. századi for
dítását tartja számon: Bécs, 1573 és Kolozsvár, 1571-74 között. 

Az erkölcsi tanulságokat hordozó elbeszélések egyik leghíresebb képviselője 
kétségkívül La Patience de Griselidis, a tűrve-szenvedő Grizeldisz története. 
A 15. és 16. századi olvasók legkedveltebb olvasmányai közé tartozott. Tíz év 
alatt öt változata jelent meg Németországban, de kiadják Hollandiától Oroszor
szágon keresztül egészen Izlandig. 

Francia nyelvű változata Petrarca szövegét követi, aki Boccaccio Decame-
ron-ja. novelláját dolgozta át. Magyarországon Istvánfi Pál ugyancsak ezt az utat 
járja, mikor 1539-ben megírja Volter és Grizeldisz verses elbeszélését. A szegény 
családból származó Grizeldiszt királyi férje kemény próbának veti alá, de ő 
minden szenvedése ellenére hű marad és a végén boldog lesz. A történetet, 
amely az alázatos asszonyi hűség példaképe, valóban művészi kivitelű metsze
tek kísérik Louis Cruse 148l-es kiadásában. Egyetlen példányát a sioni kano
nokok levéltára őrzi. 

Christine de Pisan-nak tulajdonítják a Melibeus és felesége Prudencia histó
riáját: L'histoire de Mélibée et de Prudence sa femme. Az eredeti latin szöveg 
Albertano de Brescia műve, ki az asszonyok épülésére és a fiatal feleségek ta
nulságára írta a történetet. Mivel feleségét bántalmazták és lányával is kegyet
lenül bántak, Melibeus, a fiatal férj csak a bosszúra gondol. Ám Prudencia haj
lik a megbocsátásra és a békességre, és hosszú küzdelem után meggyőzi férjét, 
aki végül is kiegyezik ellenségeivel. Csak ez az egyetlen 15. századi francia 
nyelvű fordítása ismeretes, Jean Croquet nyomtatta 1481 körül. Két fennmaradt 
példányról tudunk, Amiens-ben és Drezdában. 

Ugyancsak Jean Croquet nyomdájának tulajdonítható (1481 körül) a Guil
laume de Lorris és Jean de Meung komponálta Le Román de la Rose első il
lusztrált kiadása. A Rózsa regénye a középkori francia irodalom szinte egyedül
álló teljesítménye. Legalább háromszáz kéziratos változata ismert, és a 15-16. 
századi kiadások száma ugyancsak magas. Első része a szerelem művészetének 
leírása allegorikus formában, és az udvari költészet jegyeit hordja magán. Má
sodik, hosszabb része, Jean de Meung munkája, már teljesen eltér az udvari köl
tészet stílusától, a kifinomult, már-már modoros hangvételtől, szembeszáll a 
lovagi eszményekkel, nem riadva vissza a sokszor nyers irónia használatától 
sem. 

Pictura est laicorum scriptura - az első genfi nyomdászok hamar magukévá 
tették és gyakorlatukban követték is a tanácsot, és kiaknázták a példa-adta le
hetőségeket. Elég, ha az Olivier de Castille előszavára utalunk: „És mivel töb
ben fölkérték Loys Garbin (Louis Cruse másik használatos neve) genfi polgárt 
és nyomdászmestert, hogy öltöztesse díszes köntösbe az elbeszélést az olvasók 
gyönyörűségére, sokak vigasztalására: ezért készíttetett képeket az egyes feje
zetek elé, hogy a történet még gyümölcsözőbb legyen mindenki örömére." 
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A genfi nyomda bevezetése körüli problémákhoz hozzá tehetünk még egy 
eddig megnyugtatóan meg nem oldott problémát, az első könyvek illusztrációi
nak eredeté. Volt-e Genfben olyan tudású fametsző, aki képes volt eleget tenni 
a nyomdászok kívánalmainak, vagy máshol vásárolták a képeket, például a 
közeli Lyonban, ahol igen nagy számban működtek a játékkártyákat és vallásos 
képeket fába metsző mesterek. Ugyanakkor a genfi nyomda könyveiben sze
replő képek stílusa egyáltalán nem hasonlít a lyoni műhelyek termékeihez, sőt 
legtöbbjüket éppen a lyoni nyomdászok másolják vagy utánozzák, amikor átve
szik a Genfben kiadott regényeket. Tegyük hozzá, hogy a szerzői jogot egyál
talán nem tartották tiszteletben ebben a korban. 

Az egyszerűségükben is kifejező erejű képek - 63 - talán a leghíresebb il
lusztrált lovagregények közé sorolják a szép Meluzina históriáját. Méltó párja 
az ugyancsak Steinschaber-nyomtatta 'Jeruzsálem elpusztítása', amely metsze
tei a korabeli harcmodor bemutatásával, a fegyverek - mint az ágyú - leírásával 
tudománytörténeti értékűvé teszik. 

A Rózsa regénye, Jean Croquet műhelyéből, több mint kilencven metszettel 
könnyíti meg a hosszúra nyúlt szöveg olvasását. 

Louis Cruse sem marad el híres elődeitől a valóban mesterien előállított 
nyomtatványaival. Tipográfiáját az igényes gondozás jellemzi. A kézzel festett 
iniciálék gyakorlatát hamarosan fölváltják a metszett iniciálék, melyek válto
zatossága csak emeli könyvei esztétikai értékét. Híres lesz az úgynevezett virág
iniciálé sorozata. A neve kezdőbetűiből összeállított monogramos nyomdász
jelvényt mint iniciálét használja, négy különbözőt. Majd mindegyik könyvében 
található nyomdászjelvény, közülük is kiemelkedik az 1495-ben készített egész
lapos. Amikor az önálló cím megjelenik, fametszővel készítteti, legtöbbször fi
gurális kezdőbetűvel. Az illusztrációk megválasztásában is ügyel a minőségre, 
az eredeti alkotásokat előnyben részesítve. A La patience de Griselidis és a Ro
man d'Apollin képeinek stílusa ugyanazon metsző munkájára vall, szinte egye
dülálló jelenség a 15. század folyamán. De a Fierabras le Géant több mint öt
ven metszete szintén egyedi kreáció. 

Félszáz körül jár a képek száma az Olivier de Castille et Artus d'Algarbe, 
valamint a Les sept sages de Rome valamennyi kiadásában is. A históriák mel
lett más jellegű kiadványokat is idézhetnénk Cruse nyomdájából, például a 
Fasciculus temporum franciára fordított krónikáját. Nagy sikere lehetett a kró
nikának, mert ugyanabban az évben, 1495-ben, Jean Belot is megjelenteti, de 
teljesen más kiállításban. 

A vallásos tárgyú Trésor de l'âme tartalmaz először egy puha fémbe metszett 
illusztrációt. 

Jean Belot nemcsak a misszálék, breviáriumok nyomtatásában járatos. Nagy 
számban kerül ki műhelyéből históriás könyv, kalendárium, a haláltánc műfaja, 
orvosi értekezés és joggyűjtemény. Szintén nagy gondot fordít a könyvek csino
sítására. Tipográfiája változatos, kezdőbetűit külön metszővel készítteti, de 
Cruse híres virág-iniciálé sorozatából is átvesz. A kettőjük közti együttműkö
dést az is mutatja, hogy újra nyomatja a Les sept sages de Rome regényét Cruse 
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3. ö&ra: Zes sept sages de Rome. 
- Genève, Louis Cruse, 21 juillet 1494. -fol0. 
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4. ábra: Destructorium vitiorum, seu Dialógus creaturarum. 
- Genève, Jean Belot, 1500. -fol0. 



318 Lőkkös Antal 

illusztrációival. Többi kiadványát viszont eredeti metszetek díszítik: a De 
viribus herbarum füveskönyv, hat kiadást ért meg, hatvan növényábrázolást 
tartalmaz. Bőségesen illusztrált a Calendrier des Bergers, a kedvelt pásztor
kalendárium két kiadása, bár ezeken is túltesz a Destructorium vitiorum, a te
remtmények dialógusa, különböző példás tanulságok gyűjteménye, százhúsz 
fametszetével. 

Monogramos nyomdászjelvényei közül kiemelkedik a genfi polgárok kivált
ságait megerősítő kiadvány előlapján található jelvény, amely először ábrázolja 
nyomtatásban a genfi címer születését a császári sas és a püspöki kulcs párosí
tásával. 

A nagy genfi vásárok századvégi hanyatlása végzetes lesz a nyomdák hely
zetére is. 1500 után jelentősen csökken az említésre méltó kiadványok száma. A 
genfi nyomda föllendülésére 1536-ig kell várni. Kálvin neve és működése jelzi 
ezt az egészen más természetű korszakot. A nyomda teljesen a reformációs 
eszmék terjesztésének a szolgálatában áll. Nagy számban érkeznek új nyomdá
szok a városba, és működtetik sajtóikat a szinte kizárólag vallásos tárgyú köny
vek kiadásával. 

1564 után a nagy párizsi nyomdászok, köztük az Estienne-dinasztia érkezése 
indít el egy újabb korszakot. Az ókori klasszikusok és nyelvek tudományos 
szintű gondozása, a joggyűjtemények és történelmi munkák kiadása egyedülálló 
teljesítmény egész Európában. 

Az 1625 és 1775 közötti évek jelentik a genfi nyomda mondhatnánk utolsó 
nagy korszakát. Magas nívójú orvosi értekezések, matematikai, filozófiai mű
vek és enciklopédiák látnak napvilágot és nagy hírnévre tesznek szert. De meg 
kell említeni, hogy nagy számban exportálnak a latin nyelvű országokba katoli
kus teológiai és kánonjogi könyveket. 

Lehet, hogy tárgyalt korszakunk nem hasonlítható jelentőségében az utána 
következőkhöz, sajátos jellege viszont megérdemli, hogy a genfi nyomda első 
virágzásaként emlegessük és megadjuk neki, rövid működése ellenére is, az őt 
megillető helyet az egyetemes nyomdatörténetben, a nagy európai központok 
társaságában. 

Felhasznált irodalom 

LŐKKÖS, Antal: Catalogue des incunables imprimés à Genève 1478-1500. - Genève, Biblio
thèque publique et universitaire, 1978. 208 p., ill. 

UÖ: Le premier siècle du livre à Genève. A l'occasion du 500e anniversaire de l'imprimerie genevoise. 
= Musées de Genève, avril 1978. - p. 2-6, ill. 

UŐ: La production des romans et des récits aux premiers temps de l'imprimerie genevoise. Extrait 
de: Cinq siècles d'imprimerie genevoise. In: Actes du Colloque international sur l'histoire et 
du livre à Genève, 27-30 avril 1978. - p. 15-30, ill. 

UŐ: Les livres illustrés au XVe siècle à Genève et à Lyon: Collaboration ou concurrence? = Bul
letin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. 17, 1983. - p. 419-433, ill. 
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ANTAL LŐKKÖS 

Le premier épanouissement de l'imprimerie genevoise 
1478-1510 

Au moyen âge, Genève est attachée au Saint empire romain germanique, mais c'est l'évêque 
qui est le seigneur de la ville, accordant liberté et franchises aux habitants de la Cité. 

L'équilibre de l'économie genevoise est fondé sur des échanges internationaux de marchan
dises et de monnaies. Ce sont les foires qui attirent les marchands et favorisent leur établissement 
dans la cité, grâce à sa situation géographique, entre est et ouest, nord et sud. 

La ville abrite un évêché et plusieurs couvents mais ne possède pas université, et le gros de la 
population y est constitué de marchands et d'artisans. Le premier imprimeur établi à Genève fut 
attiré par l'aspect économiquement favorable de la cité que par le rayonnement de sa culture. Il 
n'est donc pas étonnant que l'arrivée, en 1478, d'Adam Steinschaber coïncide avec la réjouis
sante reprise des foires. Six autres imprimeurs vont lui succéder au cours du 15. siècle, dont Louis 
Cruse, Simon Dujardin, Jean Croquet et Jean Belot. 

Les livres sortis des presses genevoises témoignent d'une grande variété. Des cent titres 
recensés aujourd'hui, trente-six n'existent qu'en un seul exemplaire, et vingt-six en deux. A côté 
des ouvrages destinés aux prêtres - manuels, rituels, missels, bréviaires etc., c'est l'édition des 
romans de chevalerie et des récits merveilleux qui a dû être importante. Nous en connaissons ac
tuellement vingt-trois titres qui sont, dans la plupart des cas, des éditions princeps du texte ou des 
premières éditions en français. 

Le genre littéraire n'est pas épuisé par les seuls romans. On peut y inclure les chroniques, les 
ouvrages didactiques de bon aloi, les danses macabres d'un réalisme sésissant, les livres de 
médecine populaire, les calendriers. Une dernière constatation, la quasi-totalité de la production 
littéraire s'est faite en français. 

Le livre produit à Genève pendant le premier siècle de l'imprimerie se remarque par la beauté 
de la typographie mais, également, par le choix des éléments d'ornement et par l'abondance des 
gravures d'exécution soignée. 

La production de l'imprimerie genevoise du 15. siècle n'est pas significative en quantité, mais 
la qualité de ses impressions et sa particularité de favoriser la langue vernaculaire lui assurent une 
place d'importance parmi les grands centres d'imprimerie de l'époque. 



BERLÁSZ JENŐ 
Stefan Stratimirovic levele gróf Széchényi Ferenchez 

a Bibliotheca Hungarica létrejötte alkalmából 
1802. augusztus 13/25. 

Évtizedekkel ezelőtt, amikor az Országos Széchényi Könyvtár történetével 
kezdtem foglalkozni, az Országos Levéltárban őrzött Széchényi családi archí
vumban rábukkantam arra a névjegyzékre,1 amelyet Széchényi Ferenc tudós 
munkatársaival avégből készíttetett, hogy Pesten közhasználatra bocsátott Bib
liotheca Hungaricájának nyomtatott katalógusait a Magyar Szent Korona orszá
gaiban szerteszét élő literátoroknak, s más magas műveltségű személyeknek, 
kulturális társulatoknak megküldhesse. 

Igencsak becses dokumentum ez: úgyszólván feltérképezése hazánk magyar 
és nemzetiségi intelligenciájának, jegyzéke 350 magánszemélynek és 113 tes
tületnek. Tartalmáról, jelentőségéről annak idején külön tanulmányban számol
tam be az Országos Széchényi Könyvtár 1968/69-es évkönyvében. 

S ami ennél fontosabb, a Széchényi-archívum idézett helyén megtaláltam azok
nak az illusztris személyeknek a grófhoz intézett válaszleveleit, akiket ő a Bibliothe
ca nyomtatott katalógusaival megtisztelt. Ez a páratlan értékű levelesanyag sokol
dalúan és hitelesen szemlélteti: hogyan fogadta Magyar- és Horvátország, valamint 
Erdély szellemi elitje - nyelvre, nemzetiségre való tekintet nélkül - a sajátosan ha
zai érdekű, bárki számára hozzáférhető, ez ideig nélkülözött könyvtárt. Erről külön 
számoltam be az Országos Széchényi Könyvtár 1974/1975-ös évkönyvében.3 E ta
nulmányomban számos, különböző rendű-rangú személyiség leveléből vett idéze
tekkel próbáltam megvilágítani: miben látták az illetők a Széchényi Téka művelő
déstörténeti, valamint időszerű, esetleg jövőbeli hasznát, jelentőségét. Arra, hogy 
valamely levelet egész terjedelmében közöljek, nem gondolhattam. Egy áttekintő 
közlemény keretébe ez nem férhetett bele. Pedig volt ilyen nem egy. 

Ezek közül is leginkább egy szokatlanul nagy terjedelmű, cirill betűs levél 
vonta magára a figyelmemet. Ha ez önmagában került volna a kezembe, nem 

1 Országos Levéltár, a Széchényi család levéltára, I. k. 29. es. Acta Bibliothecam Széchényia-
no-Regnicolarem concernentia. II. csomó 70. sz. 

2 BERLÁSZ Jenő: Hogyan propagálta Széchényi Ferenc az Országos Könyvtárt. = Az Országos 
Széchényi Könyvtár Évkönyve 1968-1969. Bp. 1971. 55-84. 

3 BERLÁSZ Jenő: Hogyan fogadta társadalmunk a Széchényi Könyvtár alapítását. — Az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1974-1975. Bp. 1978. 101-160. 

4 Uo. 135. - A cirill betűs levél másodpéldányát az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára 
őrzi Fol. Serb-IUír 1. jelzet alatt. A latin fordítás fenti 1. jegyzetemben megjelölt helyen. 
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tudtam volna vele mit kezdeni. De rábukkantam egy, e levélről készült egykorú 
latin nyelvű fordításra is, amelyet nyilván a gróf készíttetett magának, mivel
hogy az írás számára is olvashatatlan volt. E fordításból derül ki: kitől származik 
a levél és miről van benne szó. Az író magas rangú egyházi férfiú volt: Stefan 
Stratimirovic karlócai érsek, a magyarországi szerb egyház feje, egyszersmind a 
Habsburg birodalomban élő valamennyi ortodox vallású nép metropolitája.5 

Ami a tartalmat illeti, áttekintve a latin fordítást, annyit megállapíthattam, hogy 
nemcsak a tiszteletpéldányként kapott katalógusokért szóló köszönetnyilvání
tásról, nem is csupán a Bibliotheca Hungarica jelentőségének méltatásáról van 
benne szó, hanem egy hosszadalmas írás- és nyelvtörténeti fejtegetésről is, sőt 
kiváltképpen erről. 

Mivel nem vagyok nyelvész, szlavista, beláttam, hogy ennek az írásnak je
lentőségét felmérni nem tudom, ezért Hadrovics László professzorhoz fordul
tam. A professzor úgy találta, hogy egy fölöttébb becses ismeretlen írásról van 
szó, amelyet az Akadémia szakfolyóiratában, a Studia Slavicában okvetlenül be 
kell mutatni a hazai és a külföldi szaktudósoknak. így is történt. E jeles doku
mentum az általam írt, majd szerb nyelvre lefordított kísérő sorokkal együtt 
1995-ben megjelent a Stúdióban.6 

Úgy vélem azonban, hogy a nyilvánosságra hozatal ezzel csak részben telje
sült. Hiszen e forrásértékű levél nemcsak a szlavisták számára érdekes, hanem 
számunkra, könyvtártörténészek, művelődéstörténészek számára is. Szükséges
nek tartom tehát, hogy a Széchényi részére készült latin nyelvű fordítás az én 
interpretációmmal együtt egy magyar nyelvű tudományos folyóiratban is meg
jelenjék. 

Mondanivalómat a következő rendben legyen szabad előadnom. Először rá
mutatok a magyarországi szerb ortodox egyház egykorú különleges jogállására, 
valamint sajátszerű, a hazai latinos műveltségtől, a humanitás Hungaricától 
merőben különböző kultúrájára. Ezt követően felvázolom a levélíró főpap pá
lyaképét, egyszersmind bemutatom magát a latinra fordított dokumentumot. 
Végül feltárom és kommentálom a levél tartalmát. 

* * * 

1. Ami a magyarországi szerb ortodox egyház sajátos jogállását illeti, fentebb 
idézett első tanulmányomban megemlítettem, hogy katalógusával Széchényi 
Ferenc a bibliofil-könyvgyűjtő hírben álló főpapokat is megtisztelte.7 A katoli-

5 A Stratimirovicra vonatkozó alapvető irodalom bibliográfiáját közli az Enciklopedija Jugo-
slavije. 8 Zagreb, 1971. - Múlt századi életrajza: WURZBACH, Constant: Bibliographisches Lexi
kon des Kaiserthums Oesterreich. 39. Teil. Wien, 1879. 309-310. 

6 Közleményem címe latin betűkkel átírva: Pismo Stefana Stratimirovica grofu Ferenc Seceniju 
povodom osnivanja bibliotehe „Bibliotheca Hungarica" 13/25. avgusta 1802. = Studia Slavica 
Tom. 39. Fase. 3^1. Bp. 1994. 221-243. 

7 BERLÁSZ: Hogyan propagálta Széchényi... 67—68. 
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kus egyházfőket bizonyára közelről ismerte, tisztában volt kinek-kinek a köny
vek iránti érdeklődésével. Ám a szerb ortodox püspökök könyvkultúrájáról 
alighanem csak hiányos értesülései voltak. Érthető ez, hiszen a szerb hierarchia, 
sőt az egész szerbség Magyarországra történt tömeges betelepülése (1690) óta 
egy évszázadon át a magyar alkotmányos életen kívülálló, privilegizált közös
séget alkotott. A Habsburg uralkodóktól nyert, ismételten megerősített kivált
ságleveleik teljes autonómiát biztosítottak számukra úgyannyira, hogy ügyeikbe 
- ide értve társadalmi-kulturális életüket is - a magyar állami szerveknek sem
miféle beleszólásuk nem volt.8 A katolikus egyháztól s általában a hazai mű
veltségtől, művelődéstől messzemenően elzárkóztak. Ez volt a helyzet 1790/9l-ig. 
Ekkor egy súlyos politikai konfliktus nyomán, amely a magyar rendek és a főpap
jaitól vezetett szerb nemzetiség között támadt, következett be az a nagy történelmi 
fordulat, amelynek eredményeként a szerb egyház akarva-akaratlan - mégis 
beletagolódott a magyar rendi állam jogközösségébe. A magyar országgyűlés az 
1791:27. törvénycikkben deklarálta a szerb ortodox klérusnak a katolikus egy
házzal való egyenjogúságát, - egy évvel később az 1792:10. törvénycikk pedig 
jogot biztosított a szerb püspököknek a magyar törvényhozásban való részvétel
re: a vladikák valamennyien tagjai lettek az országgyűlés felsőtáblájának.9 

Tizenkét évvel e státusrendezés után, 1802-ben Széchényi alighanem úgy 
vélte: elérkezett az ideje a szerbekhez való kulturális közeledésnek, kapcsolat
felvételnek. Elhatározta, hogy katalógusával megtiszteli a szerb kultúra promi
nens képviselőit. Ám a személyek kiválasztása nem volt egyszerű. Hiszen az 
egyháziak körében változatlanul az ortodoxia jellegzetes zárt kolostori kultúrája 
uralkodott.10 A kolostorok falai mögé pedig világi személynek, kivált katoli
kusnak és magyarnak, nemigen lehetett mélyebb betekintése. Igaz, Széchényi 
e tekintetben kivételes helyzetben volt. A jozefínus időkben ugyanis mint 
királyi biztos beutazta a Délvidéket, a Szerémséget is, s alkalma nyílhatott a 
jelesebb kolostorok (Krusedol, Beocin, Hopovo) megtekintésére.11 Arról azon
ban, hogy megnyilvánult-e bárhol komolyabb érdeklődés az úgynevezett hun-
garus könyvműveltség iránt, nem sok pozitív értesülést szerezhetett. Erre vall, 
hogy a szerb klérus körében csupán két oly személyiséget talált, akiről ezt 
okkal feltételezhette: Stefan Stratimirovicot, a karlócai metropolitát és Josip 
Putnik archimandritát.12 

Alapvető mű: SZALAY László: A magyarországi szerb telepek jogviszonya az államhoz. Pest, 
1861. - Ujabb munkák: HADROVICS László: A magyarországi szerb kérdés balkáni gyökerei. Bp. 
1942., HADROVICS László: Magyar és délszláv szellemi kapcsolatok. Bp. 1944. 43-53. 

9 MARCZALI Henrik: Az 1790/1-i országgyűlés. II Bp. 1907. 168-182. - SZALAY: i. m. 72-93. 
- ARATÓ Endre: A nem magyar népek nemzeti ideológiája és mozgalmai (1790-1792). In: Ma
gyarország története 1790-1848. Bp. 1980. 117-133. (Magyarország története tíz kötetben 5.) 

10 L. HADROVICS László idézett munkáit. 
11 FRAKNÓI Vilmos: Gróf Széchényi Ferenc. Bp. 1902. 101-107. 
12 Putnikról WURZBACH: i. m. 24. Teil. Wien, 1872. 
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Nem volt könnyebb eligazodnia Széchényinek a szerb világi intelligencia te
kintetében sem. Hiszen egy ilyen társadalmi réteg kialakulása a Délvidéken 
még éppen csak megkezdődött. Tudomása lehetett arról, hogy az első szerb 
gimnázium csak 1791-ben nyílt meg Karlócán (Sremski Karlovciban). Ennek 
még vajmi csekély szerepe lehetett a világi műveltség elterjedésében. Ám a 
szórványban, magyar és német lakosságú városokban, kivált Pesten és Budán 
élő szerb családok fiai mind nagyobb számban látogatták a magyar, főleg pro
testáns középiskolákat, sőt megjelentek a pesti egyetem különböző fakultásain 
is. Mégis meglepő, hogy Széchényi csupán két kiváló személyt tartott méltónak 
a Bibliotheca Hungarica katalógusával való megtiszteltetésre. Az egyik Anasta-
sija Stojkovic a göttingai és jénai tudós társaság tagja,13 a másik Vitkovics Mi
hály a Pesten élő közismert magyar-szerb költő volt. 

2. A kiválasztottak közül nyilván Stratimirovic érsek volt a legjelentősebb 
személyiség. Bizonyság erre a pályaképe.14 

Ő ugyanannak a korosztálynak volt a tagja, mint Széchényi. 1757-ben született 
a Bács megyei Kovilban, amely helységet egyik őse magyar nemességgel együtt 
kapta a királytól. Mint más tehetősebb, rangosabb családok fiai, ő is magyar vá
rosokban folytatott gimnaziális tanulmányokat, szerzett humanista latin művelt
séget, így vált lehetővé számára, hogy a budai királyi egyetemen, majd a bécsi 
univerzitáson filozófiát és jogot tanuljon. Az 1780-as évek elején kolostorba lé
pett. Kovilban a tudós történetíró, Jovan Rajié tanítványa lett. Képességeivel, 
tudásával messze kiemelkedhetett társai közül: 27 éves korában, 1784-ben a 
krusedoli kolostor élére, két évvel később pedig a budai püspöki székbe került. 
Nyilván Széchényi már ekkor informálódott felőle. Négy év múlva, 1790 őszén 
pedig, amikor az ominózus temesvári szerb egyházi-nemzeti kongresszus zajlott, 
Stratimirovic neve már közérdeklődés tárgya volt. Őt választották meg karlócai 
érsekké és metropolitává.15 Széchényi a pozsonyi országgyűlésen tanúja volt a 
rendek körében támadt zavarnak, s résztvevője az ortodox klérust egyenjogúsító 
törvény megalkotásának.16 Nem sokkal később értesülhetett a metropolita kultu
rális tevékenységéről is: 1791-ben a karlócai gimnázium felállításáról, majd 
1794-ben egy korszerű papnevelde felállításáról. Nyilván tudomására jutott az 
is, hogy az érsek aktív irodalmi tevékenységet is folytat.17 Az 1802 tavaszán
nyarán Pozsonyban tanácskozó országgyűlésen személyesen is találkozhattak. 
Ekkor jelentek meg a szerb ortodox püspökök első ízben a törvényhozás felső
tábláján. Hogy Stratimirovic is ott volt, azt éppen a szóban forgó levelének da
tálása - Pozsony, 1802. augusztus 13/25.-bizonyítja. 

Mindezek előrebocsátása után szemügyre vehetjük magát a levelet. 
íme, a cirill betűs eredetiről a gróf által készíttetett latin nyelvű fordítás. 

13 Stojkovicról Enciklopedija Jugoslavije. (továbbiakban Enc. Jug.) 8. Zagreb, 1971. 
14 WURZBACH: i. m., i. h. 
15 SZALAY: i. m. 72-93. -MARCZALI: i. m., i. h. -ARATÓ: i. m. 125-129. 
16 MARCZALI: i. m. II. 189. 
17 HADROVICS: Magyar és délszláv szellemi kapcsolatok. 53. 
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Bauierto npeBOcxofliiTejicTBa 
BT, no*8H* 13w/25. Avr8cra 802. 

ÜOKopHliHiiiiH Gn8ra 
CTOJ). CTpaTHMipOBHMi Kapjio-

BaHK. ApxiEnicrrb H MHTponojiHTb BOCTOH: 
npaBociÎB: HeyHHT: IJepKBe B' L(:K. JSjepimaB&xh 

Tmnslatum ex Slavino. 
Illustrissime Cornes, 

Domine Excellentissime! 

Libros tuos Excellentissime Domine Comes! Bibliotheca hungarica dictos M. Tomis, quibus pro 
singulari tua humanitate dono mihi missis honorem praestitisti, magna cum voluptate percipiens, 
ut voto tuo respondeam, atque in tesseram sincerae mes gratitudinis, ac intima; in te venerationis, 
cn rescribo manu propria, Literis et lingva in Libris Ecclesiae Slavo-Serbicae, cui ipse hoc tempo
re Archiepiscopus prasesse honorem habeo, usu receptis. Indulgeas tarnen Excellentissime Domi
ne Comes! ut priusquam de insigni hacce Bibliotheca, et Te ipso aliqüa scripsero, de Literis hisce, 
et Lingva, qua scribo, nonulla praemittam. 

Literas has jam 9. saecul. a S. Cyrillo (:f872:) illó Slavorum Doctore, et Philosopho inventas 
esse, constans est apud omnes opinio: inventas autem ex Graecis numero plus quam 40. 

Nonnullae tarnen ex iis sunt omnino superflus, aut quippe sine necessitate, simpliciter tan-
tum ex Graecis acceptae, uti: 8, î , \j/, e, v, aut, quia aliquas ex iis calculum notarent, vel ortho
graphia;, et grammaticarum Legum gratia ex Graecis acceptae inventare esse debuerint, uti: s, H, W, 
c, v aut denique a scribis forte solis auctae, prouti sunt: Q, et m- Nonnullae tarnen etiam praeter 
Graecas inventae sunt, et tarn pro Slavicae lingvae genio necessariae, ut absque iis diversi vocum 
toni, et Slavicae Dialecti neutiquam accurate scribi possent, talesque sunt: JK, H, U, UI, b, t , a, et 
M. Unde vero hae acceptae, vel an tune inventae? needum satis exploratum est. Mea quidem sen-
tentia quaedam ex iis manifeste Hebreae esse originis videntur, uti: ii, et UJ, dubito de H et ne, hae 
autem b, t , a. absque omni dubio pro vocibus Slavicis exeogitatae sunt: illud vero bi. a graeca di-
phtongo oi, cujus tune alter erat sonus, vestigia refert, et apud Russos aliter quam simplex i, non 
item apud alios Slavos profertur, sed Orthographia; tantum, et legum Grammatices gratia feren-
dum tarnen est. 

Primos, quibus Litterae hae datae sunt, credibile est, Slavicos illos populos Getarum posteros 
fuisse, qui Daciám, Bulgáriám, atque Serbiam inter ad Danubium accolebant: quod ipsum multis 
argumentis illustrare brevitas missilium Literarum vetat: id tantum commemorare sufficiat: ipso-
rum etiam Vajvodarum Valachiae antiquae his Litteris et lingva exarata esse. 

Hoc tempore usus harum literarum in tota Russia obtinet, et in Superiore Hungária apud 
Rutenos, atque apud omnes Slavicos populos, qui Orientalis Ecclesiae Sacra sequuntur: inter 
quos Serbi, Bosnenses, Croatae, et Dalmatáé, Valachi quoque hujus Religionis in Valachia, Tran-
sylvania, et Banatu Temesiensi propriam suam lingvam his literis scribunt. Soli Bulgari praepri-
mis Graecis contigui, et sub directione Episcoporum Graecorum, quamvis nunc et illi Slavi, neque 
tarnen his, nec propriis literis utuntur, sed graeca lingva Sacra peragunt. Eadem ratione et illi Va
lachi Thessaliam inter Albaniamque, et Macedóniám plurimum ad urbem nunc Moscopolis dic-
tam degentes, et qui Czinczari dicuntur, propriis Litteris carent. 

Calligraphia literarum harum hoc tempore jam duplex est, civilibus nempe, et ecclesiasticis 
Literis impressa, hae antiquis Latino-Gothicis, illae cultiores, hodiemis latinis consimiles; anti-
quis, id est, Ecclesiasticis Litteris omnes Ecclesiastici, et ad Liturgiám spectantes Libri apud nos, 
et apud Russos hodiedum imprimuntur, alii vero omnis generis, Litteris sic dictis Civilibus quae 
praeter polituram, acceperunt etiam Compendium exmissis sequentibus Nous: s, c, 8, •, O, w, 3, 
y . Verum pro extraneis vocibus, et pro puro e in initio scripto adoptarunt novam aliam, aut potius 
utuntur inverso e. v.g. a. Eadem ratione manu etiam exaratarum apud diversas Nationes diversa 
est Calligraphia, nec multum tarnen differunt reliqui inter se praeter Russos: hi enim tam dispa-
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rem habent scribendi modum, ut praepropere secundum Exemplum Cancellariœ scripta, ab aliis 
vei expertis legantur difïïcillime. 

Utilitas literarum harum in eo potissimum consistit: quod omnes Slavicae Dialecti, omnes-
que aliae lingvae ita plane iis seribi possint, uti loquentes eas enuncianl Est unus dumtaxat in iis 
defectus, quippe quod aspirationis nota, uti apud latinos est h, careant; cujus loco Russi literam z, 
id est, g. adhibent. Causa autem defectus hujus esse videtun quia gentes illae, quibus Literae hae 
primo datae sunt, carebant forte vocibus aspiratione tali egentibus, et quia nec ipsi Graeci similem 
literam habent, verum syllabas, in quibus Latini literam h. adhibent, asterisco Dasia nominato 
signant, v.g. '0\xr\poa = Homerus; denique quia littera x, et similis est note illi aspirationis, et 
saepe resarcit eam. Praeter hanc exiguam exceptionem cetera: literas hae perfectissimae sunt, et pro 
Slavicis Dialectis perquam necessariae eo quidem amplius, quod Voces Slavicae tam multarum hu
jus originis Gentium atque Dialectorum in terminationibus tantum, et diversa modulandi ratione 
différant, in radice autem, et secundum ethimologiam examinate semper fere pure Slavicam apud 
omnes intellectu facilem originem redoleant. 

Slavicae illae gentes, quae Romano-catholicae, aut recedentium ab hac Protestantium religic-
nis sunt, Latinisque literis utuntur, uti Slavi Carpatici, Poloni, Moravi, Bohemi, Cami, Croatae, 
et Dalmatáé tam improprie atque inepte Slavicam suam lingvam latinis litteris scribunt, ut nec in 
orthographia convenue, neque suas Dialectos invicem, quin de novo orthographiam addiscere co-
gantur, legere aut scribere possint, e.g. vocem ab omnibus fere aequaliter pronunciatam JKHBOTI. = 
Vita aliquixivot, alii zsivot, multi z'ivot, nonnulli czivot, aliqui zschivot, alii alias scribunt. Acce-
dit ad hoc Latinarum literarum diversitas; soli namque Dalmatáé (:non nullis iis exceptis, qui sic 
dictis Hyeronymianis utuntur:) Croatae, et in Slavonia degentes Romano-Catholici puras, et re-
centiores Latinas, alii vero fere omnes antiquas apud Germanos usu receptas curvas illas litteras 
adhibent. Quibus omnibus, ut et accuratius, et majori cum fructu scribere possint, non dabitur 
alias eluctari, quam si aliquos ex laudatis nostris Slavinis characteribus, atque ad minus sequen-
tes adoptarent: x , H, U, m, b, •£. 

Tantum autem differt Dialectus illa antiqua Slavica Literarum harum propria, ab aliis fere 
omnibus hodiernis vulgaribus Slavicarum Gentium Lingvis, quantum germanica cultior, seu lite-
raria, a plebea Svevica. 

Habet etiam lingva haec propriam Grammaticam, et Orthographiam, omneque legum gram-
maticarum punctum sic exactum, atque perfectum, uti ipsa graeca, cui in legibus his sic analoga, 
etiam particulam cum Participio, invito proprio genio, olim conjungebat, et subinde ancillari co-
acta est: manifeste indicio, ex Graeca omnia pro ea hausta esse. Verum hac sua regularum exacti-
tudine adepta est eam excellentiam, ut ex omnibus Slavicae originis Dialectis voces haurire, eas 
ad leges suas cum propria locupletatione exigere, et reliquarum quasi Magistra videri possit, 
adepta est etiam perquam multum amoenitatis Graecae, compositionisque et evolutionis habitum: 
cujus adjuorio, et inprímis regularum exactitudine ex aliis tam multarum gentium Dialectis 
locupletata sic omnino abundat Verbis, uti viva quaedam atque culta lingva. 

Profuit nempe ipsi plurimum ad perfectionem hanc utique illud, quod omnes Libri Ecclesia-
stici Graecorum, utpote praeter cerimoniales, sacri, vêtus et nóvum Testamentum, Doctorumque 
Ecclesiae S. Basilii, Ioannis Chrysostomi, Damasceni, et aliorum complura opera, Sanctorumque 
Vite in eam versae sint eo probabilius tempore, quo ipsa quoque graeca benigniore fruebatur 
Minerva. 

Si voces illius cum existentium modo Gentium Slavicae originis Dialectis contuleris, tum 
vero considerata vocum origine et natura Serbi, Bosnenses, Dalmatce, et ipsi quidam Bulgari, pro-
xime ad eam accedunt: Si vero terminationes vocum, Mutationes, et Modulationis accentus con-
tenderis, tum Slavi Carpatici, et Russi proximius accedere videntur. Omnes tamen viventes Slavi-
ci Populi per Mediám Európám ad Septemtrionem ab olim prolati, ab Oriente Mogolicae et Finni-
cae originis Populis, ab Occidente Gemianis, et a Mendie Italis contigui, atque immixti plurimas 
ab his gentibus voces mutuarunt (:subinde etiam sub nomine harum gentium apud alios latentes, 
ut Carpatici Slavi sub nomine Tót seu Teuto:). 

Studio Slavica Hung. 39, 1994 



326 Berlász Jenő 

ÍJUCMO Cme<paha CmpamoMupoeuha 243 

Antiqua itaque illa Slavica Dialectus, si non qir Mater, ad minus qua Magistra reliquarum 
viventium censenda est. Omnes fere literariae, et technologicae voces, altioresque et universales 
Idea? facile hac lingva producuntur, et germinant. 

Unum adhuc commemorare liceat: minim omnino videri, cur eruditi illi Hungáriáé Viri, qui 
antiquitatum et históriáé gentis suae monumenta scrutantur, omnem Slavicam lingvam, aut omnino 
negligunt, aut plane contemnunt? Absque cujus tarnen, et diversarum ejus Dialectorum cognitione 
neque hodiemas Patriae res antiques, neque ipsi Grasci temporis illius auctores, usquequaque in-
telligi p[o]ss[un]t. Sed jam satis de dialecto harum literarum, et lingva: accedo ad donum ipsum a 
te Excellentissime Domine Comes! sponte, pro eximio tuo affectu, mihi subnüssum. 

Quamquam autem neque tua hase eximia humanitás, Excellentissime Comes! pro dignitate 
sua, hac mea quidem vili gratitudine, neque Bibliotheca haec, aut glória tua virtute, et literis pár
ta, et tarn in Patria, quam ubique celebris, tenui mea laude egeat; subticere tarnen non possum, ta-
lem tuam hucdum ab omnibus fere nostris neglectam colligendorum Librorum Methodum, ex om
ni Scientiarum genere, et ab omnibus Gentibus, quidquid ad rem hungaricam Symbolam suam 
confert, maximam literis utilitatem, Bibliothecae vero talem a te datam Conditionem, ut in usum 
communem serviret, tuo quidem nomini perennem gloriae laudem, communi vero Literarum emo-
lumento incomparabile, atque ingens daturam incrementum. 

Neque vero deerant hucdum etiam in Hungária viri Literis, ac zelo prasprimis indagandarum 
antiquitatum, atque Históriás Patrias studiosi, qui Librorum Bibliothecas in honorem, et eruditio-
nem gentis profusa quasi liberalitate colligerent; quam pauci tarnen erant, qui absque Nationis, 
Religionis, et conditionis discrimine, contemplatione Patrias in Universum cum omnibus adjectis, 
et adhaerentibus ei Partibus, omne genus Literaturas, et omnium in Patria gentium res illustrantes 
Libros conquirerent; quam pauci, aut potius nulli (:unicum insignem Comitem Samuelem Teleki 
eximo, cui in vivis adhuc amoenus sit honor iste:) erant, qui assiduo laboré, atque ingentibus 
sumptibus comparatos Librorum Thesauros, Patrias et communi usui gratis, et libenter conse-
crarent? 

Et hac quoque de causa factum est, ut plurimas Scientiae perquam tarde in Hungáriám pene-
trarent, plurimas ne in hanc quidem diem hie colerentur, factum est, ut ipsa etiam História, et 
Antiquitates gentis hucdum non satis eruta, et elucubrata essent. Qui erant Ugri? qui Magyari? 
qui Cumani? quatenus inter se lingva, aut origine dissiti? quas gentes in quavis Provincia? et quas 
lingvas, aut mores deprehenderunt, vel adoptarunt? ne haec quidem penitus edoeta. Quod plus est, 
neque Compendium Históriáé pro pueris, quod in scholis, et manu gestarent, pro ratione utilitatis 
omnium habemus, omnibus in quadam parte aut deficientibus, aut redundantibus, nullo omnium 
temporum, et Nationum res in compendio pertraetante. 

Iam tu Excellentissime Comes! tali suo Exemplo quantam posteris utilitatem, quantum da-
bis literis, et eruditioni honorem, quantum apud Concives et opibus et studio illustrandarum gen
tis suas rerum eximios imitationis asstum excitabis? Omnis enim virtutis semen beneficum est, et 
futurum, ut in immensum humanitatis emolumentum, quasi Geniis tutelaribus propagetur, atque 
increscat. Virtus vero in Literis, ac Doctrinis bonis tarn prompte et libenter exercita, uti in hono
rem Mentis et animae facta immolatio, est quasi immortale donum, humánum omne pretium prae-
ponderans. 

Perfruere itaque Excellentissime Comes! talis tuas inasstimabilis virtutis in vivis cum gau-
dio; perfruere cum laeta animi voluptate, promerita apud Concives Tuos insigni laude: de me au
tem certum te esse rogo, quod cum sincera Veneratione semper futurus sim 

Tuus, Excellentissime Comes 

Dabam Posonii die 13/25. Augusti 1802. obsequentissimus servus 
Stephan. Stratimirovics 

Archiepiscopus, et Metropolita 
Carlovicensis, Orient, orthod. non 
unitas in Caso-Regiis Ditionibus 
Ecclesias. 
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3. Ha a felszínen, nagy vonalakban áttekintjük e terjedelmes levél szövegét, 
világosan feltárul előttünk az érsek mondanivalója. 

Tulajdonképpen két témával foglalkozik. 
Először és kiváltképpen az ősi szerb kultúra sajátszerűségeivel. Konkrétan: a 

cirill írásmód, írásforma jelentőségével, majd az élő szerb nyelvtől különböző 
egyedi szláv, az ún. 'szlaveno szerb' nyelv szakszerű értékelésével. Ez tölti ki a 
levél nagyobbik felét. 

Csak másodsorban szól a magyarországi kultúráról, a magyar tudományos
ságról, mégpedig igencsak kritikus hangon, rámutatván ennek szembetűnő 
hiányosságaira, legfőképpen a szerb kultúrkincs megismerésére. Végül azon
ban annak a véleményének ad kifejezést, hogy az elkövetkező időkben ezek a 
fogyatékosságok pótolhatók lesznek. Kezdeményezője lehet ennek a Biblio-
theca Hungarica. 

Mindezt az alábbiakban a levél szövegének szoros nyomonkövetésével rész
letesen, behatóan megismerhetjük. Érdemes megismerni. 

Legyen szabad mindenekelőtt a levél fölöttébb udvarias bevezetőjét - ma
gyarra fordítva - idézni. 

„Méltóságos gróf, kegyelmes Uram! 
Bibliotheca Hungarica című három kötetre terjedő kiadványodat, amellyel meg

örvendeztettél, nagy örömmel fogadtam. Hogy kívánságodnak megfeleljek, őszinte 
hálám és Irántad való mély tiszteletem jeléül íme, saját kezűleg válaszolok a szláv-
szerb egyháznak saját könyveiben használt betűivel és nyelvén, - amely egyháznak 
mint érsek ez idő szerint én állok az élén. 

Engedd meg Kegyelmes Gróf Úr, hogy mielőtt jeles könyvtáradról s Te ma
gadról nyilatkoznék, ezekről a betűkről s e nyelvről, amelyen írok, egyet-mást 
előrebocsássak." 

Közismert tény - így kezdődik a tanítás -, hogy a cirill betűket a szláv népek hí
res doktora és bölcse, Szent Cyrill (|872)18 találta fel. Betűkészletének mintegy 40 
darabja a görög alfabetumból való; a többi ismeretlen, talán héber eredetű, és speci
álisan a szláv hangok jelölésére szolgál ; nélkülük a szavaknak és a dialektusoknak 
különböző árnyalatai semmiképpen sem volnának helyesen írhatók. - Az elsők, akik 
e betűket használták, a géták utódai, a Duna mentén, Dáciában, Bulgáriában és Szer
biában lakó szláv népek voltak. Jelenleg e betűk használata egész Oroszországra 
jellemző, hasonlóképpen a Felső-Magyarországon lakó ruténekre s általában minda
zokra a népekre, amelyek a keleti egyház szent szertartásait követik. Rajtuk kívül 
ezekkel a betűkkel írják nyelvüket a szerbek, bosnyákok, horvátok és dalmaták, va
lamint e hitvallásnak Oláhországban, Erdélyben és a Temesi Bánságban élő hívei. 
Egyedül a görögökkel szomszédos, görög püspökök irányítása alatt álló bolgárok -
noha most már ők is szlávok - nem élnek a cirillikával mivelhogy szertartásaikhoz a 
görög nyelvet használják. Ugyanez a helyzet a Tesszália és Albánia között, Macedó
niában élő oláhok, az ún. cincárok esetében is. A cirillikának - így szól tovább a le
vél - az újabb időkben immár két változata különböztethető meg: a régi egyházi írás 
mellett megjelent egy új, világi, polgári forma is. A régi forma az antik latin-gót 
írásképhez, az új a mai latinhoz hasonló. A régi azaz az egyházi betűkkel nyomtatják 
ma is mind az oroszoknál, mind a szerbeknél az összes liturgikus könyveket. Min
dennemű egyéb könyvek nyomtatása az ún. polgári betűkkel történik. - Ami a kéz-

Cirill: Kürilosz Konsztantinosz halálozási éve helyesen 869. 
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írás kalligráfíáját illeti, az a különböző nemzeteknél különböző, - mégis az oroszt 
kivéve - igen hasonlók. A cirill betűk haszna abban van - hangsúlyozza ismételten 
az érsek -, hogy általuk az összes szláv nyelvek és dialektusok úgy írhatók, ahogyan 
azokat élő szóval kiejtik. Egy hiányosságuk van csupán, az hogy nincsen közöttük 
hehezetes jel. - Merőben más a helyzet - így folytatódik az oktatás - azoknál a szláv 
népeknél, amelyek a római katolikus egyházhoz tartoznak, avagy protestáns vallású
ak. Ezek tudvalevőleg latin betűkkel élnek: így a kárpáti szlávok, lengyelek, morvák, 
csehek, szlovének, horvátok és dalmaták. A latinikával való írás azonban annyira tö
kéletlen, hogy e népek - helyesírásuk és dialektusaik különbözősége miatt - egymás 
nyelvét nem képesek írni vagy olvasni. -

így végződik Stratimirovicnak a cirill írásról szóló fejtegetése. 
Ezután rátér a szlaveno-szerb nyelv ismertetésére. 

E nyelvnek - hangsúlyozza - saját nyelvtana és helyesírása van. Grammatikai 
szabályai annyira pontosak és tökéletesek, mint a görög nyelvé. Éppen ezért azt lehet 
mondani, hogy a többi szláv nyelveknek valóságos tanítómestere. Megvan benne a 
görög bájnak, szerkesztésnek és fejlődésnek minden jellemzője. Minthogy pedig 
szókincsét számos szláv dialektusból merítette, éppúgy bővelkedik szavakban, mint 
akármely élő, kiművelt nyelv. Tökéletességéhez nyilván hozzájárult az is, hogy - a 
szerkönyveken, valamint az ó- és új testamentumon kívül - minden görög egyházi 
könyv, így Szent Vazul (Basilios), Aranyszájú János, Damaszkuszi János és mások 
művei, hasonlóképpen a szentek életrajzai első ízben erre a nyelvre lettek lefordítva, 
valószínűleg még azokban az időkben, amikor a görög nyelv „még Minervának örven
dett". - Ha e nyelv szavait - így szól tovább az előadás - eredetükre és természetükre 
nézve összehasonlítjuk az élő szláv népnyelvekkel, kiderül, hogy a szerb, a bosnyák, 
a dalmata és némely bolgár dialektus áll hozzá a legközelebb. Ha pedig a szavak 
végződéseit és hangsúlyukat hasonlítjuk össze, akkor a kárpáti szlávok és az oroszok 
nyelve látszik hozzá közelebb lenni. Nem szabad persze figyelmen kívül hagyni azt 
- folytatódik a magyarázat - , hogy az élő szláv népek egykor Közép-Európán át 
észak felé vándorlásuk során keletről mongol és finn eredetű népekkel, nyugat felől 
germánokkal, délről pedig itáliaiakkal érintkezve, tőlük igen sok szót átvettek. Sőt 
az is előfordult, hogy egy egész szláv népre valamelyik idegen nép neve ragadt rá. 
így pl. a kárpáti szlávokra a 'tót' vagyis 'teuto' név. Végső soron megállapítható -
fejezi be tanítását az érsek -, hogy a régi szláv nyelvet, ti. az egyházit mindenesetre a 
többi szláv nyelv tanítójának lehet tekinteni, ha anyjának nem is. Figyelemre méltó, 
hogy csaknem valamennyi irodalmi és műszó, valamint számos magasabb és általá
nosabb fogalom nőtt ki e nyelvből. 

Áttekintve ezt a nagy erudícióval megírt előadást, úgy lehet, megértjük, miért 
írt Stratimirovic érsek cirill betűs szlaveno-szerb nyelvű levelet Széchényinek. 
Feltehetőleg azért, mert demonstrálni akarta az ortodox szláv kultúra magas
rendűségét. Tette pedig ezt bizonyára azért, mert a Bibliotheca Hungarica ka
talógusában nemhogy a pravoszláv irodalomnak nem találta nyomát, hanem 
még a szláv irodalomnak is alig-alig. Erre vall levelének következő nyílt kritikai 
megjegyzése. 

„Érthetetlen számomra, hogy Magyarországnak azok a tudósai, akik népük régi
ségeit és történelmi emlékeit kutatják, általában elhanyagolják, szinte semmibe ve
szik a szláv nyelveket. Pedig a szláv dialektusok ismerete nélkül sem a mai haza ős
története, sem az ősidők görög auktorai nem érthetők meg." 
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Magáról a Bibliotheca Hungaricáról azonban mégis teljes elismeréssel nyi
latkozott. Mert lehetetlen volt fel nem ismernie a Széchényi-téka nagyszerű 
jelentőségét, hiszen az - nagy hiányosságai ellenére - mégiscsak magába fog
lalta a soknyelvű, soknemzetiségű ország harmadfél évszázados könyvtermését, 
s hozzáférhetővé tette a haza egész értelmiségének számára, - alapot vetve ez
zel az új évszázad szellemi építkezésének. Elismerő mondatai így szólnak: 

„Ámbár a Te irántam tanúsított kegyességed nem szorul az én hálámra, hasonló
képpen az Általad nagy tudással és áldozattal létesített könyvtár sem az én gyarló di
cséretemre, mégsem hallgathatom el, hogy a Te páratlanul álló gyűjtő módszered -
amely a tudományok minden ágára és minden hazai népre tekintettel van - az egész 
literatúrára nézve igen jelentős. Maga a gyűjtemény pedig, amelyet közhasználatra 
bocsátasz, nagy dicsőséget biztosít nevednek. Igaz - így folytatja - eddig sem hiá
nyoztak Magyarországban olyan tiszteletre méltó szerény férfiak, akik népük becsü
letére és művelésére pazar bőkezűséggel bibliotékákat létesítettek, mégis mily keve
sen voltak olyanok, akik nemzetiségre, vallásra és társadalmi állapotra tekintet nél
kül, a haza egyetemes szemléletben, valamennyi hazai nép történetét megvilágító 
könyveket gyűjtöttek, - és mily kevesen voltak (egyedül a jeles Teleki Sámuel grófot 
kivéve), akik szorgos munkával és nagy költséggel megszerzett könyvkincsüket a 
hazának és a közhasználatnak szentelték!" 

Levelének következő fejezetében Stratimirovic konkrét példák felemlítésével 
ismételten rámutat a magyar tudományosság, konkrétan a történetírás bizonyos 
feltűnő hiányosságaira. 

„Ismeretes - írja - , hogy Magyarország sok tudományt csak megkésve fogadott 
be. Sokat még a mai napig sem művelnek. Egészen különös az is, hogy az ország 
népének története sincs még eléggé feltárva és megvilágítva. így például az sem tud
ható pontosan, kik voltak az ugorok, kik a magyarok és kik a kunok, és hogyan kü
lönböztek ezek egymástól nyelvben vagy eredetben. Továbbá, hogy mely nyelveket 
vagy szokásokat vetettek el vagy vettek fel. Különös az is, hogy mindmáig nincs 
egy, a tanulóifjúság számára szóló olyan történeti összefoglalás, amelyet minden is
kolában használni lehetne. Ami van, az hiányos, vagy túl bő, s egyikben sincs min
den korszak és nép története összefoglalóan előadva." Pedig „nagyon fontos lenne 
ez, mivelhogy az irodalomban és a szabad tudományokban ... gyakorolt erény ... el 
nem enyésző ajándék, amely fontosságban minden emberi értéket meghalad." 

Zárószavai Széchényihez így szólnak: 

„Örömmel élvezzed tehát életedben Kegyelmes Gróf a felbecsülhetetlen erénye
det, élvezzed lelked boldog gyönyörűségével és honfitársaidtól kiérdemelt jeles di
cséretet, - részemről pedig légy meggyőződve arról, hogy mindig őszinte tisztelettel 
leszek Irántad." 

Áttekintve e különös levelet, Széchényi számára világossá válhatott, hogy az 
érsek - noha felismerte s nagyra értékelte a Bibliotheca Hungaricát, ezt a maga 
nemében Európának e táján páratlanul álló intézményt, annak ügyével nem 
kívánt közösséget vállalni. S a mi számunkra, a késői olvasók számára is úgy 
tűnik, mintha nyilatkozata egy, a magyarországi népközösségen kívülálló ide
gen etnikum részéről történnék. Semmiképpen sem olvasható ki a leveléből, 
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hogy ő, mint a szerb ortodox egyházi műveltség elsőrangú reprezentánsa, egy
szersmind a magyarországi latin műveltség részese a Bibliotheca Hungaricát -
Széchényi intenciójának megfelelően - éppúgy a magáénak, a népéhez tartozónak 
tekintette volna, miként a hazában élő többi nemzetiség intelligenciája tekin
tette, írásában nem jut kifejezésre az üggyel való közösségvállalás szándéka, 
így a tékából hiányzó magyar vonatkozású szláv irodalom begyűjtésében való 
segítés készsége. Pedig ha ajándékokkal nem is, útbaigazításokkal támogatni le
hetett volna az ügyet, miként ezt például Anastasije Stojkovic tette.19 

Érdekes, hogy amit Stratimirovic 1802-ben megtenni nem kívánt, azzal a hu
manista műveltségű világ szerb értelmiségnek egy későbbi prominens képvise
lője, Sava Tekelija, magyaros írásmód szerint Tököly Száva (1761-1842) másfél 
évtized múlva, 1818-ban megpróbálkozott: 20 000 forintnyi alapítványi össze
get ajánlott fel a Bibliotheca Hungaricában létesítendő „illír" gyűjtemény céljá
ra. Nem rajta múlt, hogy szándéka nem valósult meg.20 

JENŐ BERLÁSZ 

Une lettre de Stefan Stratimirovic au comte Ferenc Széchényi à l'occasion de la 
fondation de la Bibliotheca Hungarica 

L'auteur publie et analyse d'une manière approfondie la lettre de l'archevêque de Karlóca, 
Stefan Stratimirovic, chef de l'église serbe de Hongrie, adressée en 1802 à Ferenc Széchényi. 
Dans cette lettre l'archevêque remercie le comte du catalogue imprimé envoyé pour sa biblio
thèque et il s'engage dans une longue explication dans le domaine de l'histoire de l'écriture et de 
la langue. L'analyse du contenu de la lettre est précédée par une esquisse de l'histoire et de la cul
ture de l'église orthodoxe serbe de Hongrie et de la carrière ecclésiastique de l'archevêque. La 
lettre donne une analyse approfondie des traits caractéristiques de l'ancienne culture serbe et de la 
science hongroise. A propos de cette dernière, il signale une lacune: c'est que le trésor culturel 
serbe est inconnu en Hongrie. L'archevêque voulut illustrer la supériorité de la culture orthodoxe 
slave par le fait qu'il écrivit sa lettre en la langue slaveno-serbe, en caractères cyrilliques. En effet il 
prit mal que dans le catalogue de la bibliothèque de Széchényi, la littérature slave était représen
tée à peine. Pourtant il parle avec éloge de la Bibliotheca Hungarica, parce qu'elle contient - malgré 
ses lacunes - la liste des livres du pays multinational, publiés durant les derniers 250 années. 
Mais la lettre prouve aussi que l'archevêque - contrairement aux manifestations des intellectuels 
des autres peuples de la Hongrie - ne considérait pas la Bibliotheca Hungarica appartenant à son 
propre peuple aussi. 

Anastasije Stojkovic pl. nemcsak információkkal látta el Széchényit, hanem saját nyomtatott 
munkáit is megküldte a Bibliotheca számára. - A magyarországi nemzetiségek, így a szerbek 
nyomtatott könyvanyagának statisztikáját 1. KÄFER István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve 
1577-1977. Bp. 1977. 134-140. és a függelékben. 

20 BERLÁSZ Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802-1867. Bp. 1981. 107. - A Sava 
Tekelijáról szóló szerb irodalmat 1. Enc. Jug. 8. 332. 



F. CSANAK DORA 
Kéziratos hagyatékok az Akadémiai Könyvtárban 

Ismeretes, hogy öt hónappal Széchenyi István emlékezetes pozsonyi diétái 
felszólalása után, amellyel megalapította a Magyar Tudós Társaságot, s két nap
pal azután, hogy az országgyűlés tárgyalni kezdte a Széchenyi nyilatkozata 
nyomán készült tervezetet, 1826. március 17-én Teleki József, a Társaság ké
sőbbi első elnöke felajánlotta az Akadémia céljaira és „a haza minden polgára 
használatára" a maga és testvérei tulajdonában lévő 30 000 kötetes családi 
könyvgyűjteményt. Azt is tudjuk, hogy a Teleki-könyvtár csak több mint másfél 
évtizeddel az Akadémia megalapítása után került ténylegesen a Társaság birto
kába, mivel a pénzhiány, a hivatali helyiségek szűkössége nem tette lehetővé a 
könyvtár átvételét és felállítását. A Teleki-család azzal igyekezett javítani a 
helyzeten, hogy vállalta a könyvtár további őrzését Szervita-téri házában, és ha
vonta két alkalommal lehetővé tette használatát az Akadémia tagjainak. 

Könyvek, folyóiratok és kéziratok nélkül azonban nem lehetett megkezdeni a 
munkát, ezért 1831-től fokozatosan létrejött egy jórészt az Akadémia konkrét 
feladatainak ellátását szolgáló gyűjtemény, amelyben mindezek a dokumentum
fajták helyet kaptak, sőt kezdetben - mivel az állomány főleg adományok révén 
gyarapodott - pénz-, érme- és természettudományos muzeális anyaggal is kiegé
szült. 

A könyvtár két része, a Teleki-könyvtár és az ún. „szabadrendelkezésű" 
anyag 1844-ben került egy fedél alá, amikor az Akadémia a Károlyi-Trattner 
házban megfelelő bérlethez jutott. A rendezés és feldolgozás után a 2. emelet 
nyolc helyiségében felállították a két részt, külön-külön, mivel a Teleki-ala
pítólevél kikötötte a családi könyvtár egyben tartását és külön kezelését.1 

A legtöbb családi és magánkönyvtár tartalmazott kéziratos anyagot is, s ben
ne nem egyszer tudósok, írók teljes vagy részben megőrzött hagyatékait. így 
volt a Teleki-könyvtár esetében is. Az elnök nagyapja, a „koronaőr" jelzővel 
megkülönböztetett Teleki József 1792-ben megvette a történetkutató Cornides 
Dániel hagyatékát. 

BERLÁSZ Jenő - Sz. NÉMETH Mária: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának múltja 
és jelene. Bp. 1956. 3-5. /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 2.1 - F. 
CSANAK Dóra: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig. Bp. 1959. /A Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 14./ 
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Cornides Dániel (1732-1787) Pozsonyban Bél Mátyás tanítványa, majd az 
erlangeni egyetem hallgatója volt. Hazatérése után mintegy 15 évig Erdélyben 
nevelősködött és tanított, de ez a munka nem felelt meg a hajlamainak, nem tet
te lehetővé, hogy élete fő céljának, a történeti kutatásnak és forrásgyűjtésnek 
élhessen, ezért változtatott a sorsán. 1767-ben a koronaőr Teleki József szolgá
latába szegődött titkári minőségben. Mindketten jól jártak: a gróf főképpen 
mindennapi szellemi társat kapott Cornidesben, a titkár pedig bőven talált lehe
tőséget ura mellett az önmaga számára való munkára, nemcsak hazai egyházi és 
családi levéltárakban kutathatott, sűrűn levelezett elsősorban más történetkuta
tókkal, hanem gazdája kíséretében tett külföldi utazások során is gyarapíthatta 
gyűjteményét. 1769-ben a velencei és pármai könyvtárakban dolgozott, Bécs
ben pedig szinte évente megfordult. 1784-ben kinevezték a pesti egyetemre a 
diplomatika és heraldika tanárának s egyben könyvtárőrnek, mielőtt azonban 
elfoglalta új állását, elkísérte a gróf két fiát a göttingeni egyetemre, ahol maga 
is előadást tartott és bekapcsolódott a város szellemi életébe. 

Göttingenből tért vissza 1785-ben Pestre. Professzori működése nem tartott 
hosszú ideig: 1787 októberében meghalt. Pesti évei kezdetén nélkülöznie kellett 
könyv- és kéziratgyűjteményét, amelyeket utazásakor a gernyeszegi Teleki-kas
télyban hagyott összecsomagolva. Csak később küldték utána a ládákat Pestre. 

Öt évvel halála után megjelent nyomtatásban könyvtárának katalógusa: Claris-
simi Danielis Cornides (...) Bibliotheca Hungarica. Pest, 1792. Amint a kötet 
alcíme jelzi, a főként magyar vonatkozású gyűjtemény kéziratokat is tartalmazott: 
„Catalogus Scriptorum de Rebus omnis generis Hungáriáé adnexarum Provincia
rum, Gentiumque finitimorum, tarn Typis publice, quam Manu exaratorum." 

A 281 lapos katalógus 254-281. lapja tartalmazza a kéziratok rövid leírását. 
A gyűjtemény 23 ívrét, 45 negyedrét, 8 nyolcadrét kötet valamint 22 negyedrét 
köteg kézirat rövid adatait tartalmazza. 

Szinnyei Cornidesnek mintegy 30 darab magyar történetet illető kéziratban 
fennmaradt munkáját említi, amelyeknek Fejér György nagy hasznát vette a 
Codex Diplomaticus kiadásakor.2 

A Kézirattár régi, szakrendben feldolgozott anyagának cédulakatalógusában 
ennél jóval több tétel szerepel Cornides neve alatt. Kiadott művei közül alig ta
lálható közöttük, számos kiadatlan mű, tekintélyes oklevél-, pecsét- és szöveg
másolat, jegyzet, valamint Cornides által megszerzett egyéb dokumentumok: 
így az utóbbi évtizedekben gyakran publikált Imagines Nationum illustratae és 
a Genuinae effigies Principum omnium Transilvaniae c. vízfestményeket tar
talmazó kötetek. 

Cornides iratai a Történelem, valamint segédtudományai: Oklevéltan, Érem
tan, Pecséttan, Címertan, Régészet, Geneológia, Földrajz, továbbá a Nyelvtu
domány, Irodalmi Levelezés és Vegyes szakokba kerültek. 

2 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. II. Bp. 1893. 113-115. 
3 MTAK Kézirattár Régészet 2-r, 2. és 2-r. 3. 
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A hagyaték igen becses része a levelezés, amely a 18. század második felé
ben a magyarországi szellemi életnek fontos forrásanyaga. Cornides és nagy
számú levelezőpartnere - főleg az ország különböző részeiben élő történettu
dósok, de mások is, - sűrűn tájékoztatták egymást munkájukról, és segítették 
egymás forráskutató, anyaggyűjtő tevékenységét. A levelezésről a nyomtatott 
katalógusban csak két szűkszavú tétel ad hírt: „Epistolae acceptae literati Argu-
menti" (257.) és „Commercium Literarum Czirbeszianum" (274.) címmel, ho
lott óriási mennyiségről van szó. A levélírók között Aranka György, Batthány 
Ignác, Benczúr József, Benkő József, Czirbesz Jónás András, Felmer Márton, 
Hajnóczy József, Ch. G. Heyne, Horányi Elek, Kaprinay István, Katona István, 
Koppi Károly, Makó Pál, J. F. Miller, Pray György, Ráday Gedeon, Schwand-
ner János György, Sinai Miklós, Szarka János, Teleki Sámuel, Varjas István, 
Wagner Károly, Weszprémi István, Wallaszky Pál, Windisch Károly Gottlieb 
és mások nevét találjuk, s Cornides megőrizte saját, több mint 380 darab, jó
részt ugyanezekhez a személyekhez írott leveleinek fogalmazványát is. 

Teleki László, a koronaőr fia - apja életéről szólva4 elmondja, hogy Teleki 
József azért vásárolta meg a Cornides-hagyatékot, hogy megmentse a szétszóró-
dástól. A könyv-, kézirat-, oklevél-, felirat- és éremgyüjteményért 1000 dukátot 
fizetett. Teleki László olyan nagy jelentőségűnek tartotta ezt a gyűjteményt, 
hogy amikor apjuk halála, 1796 után megosztozott öccsével a könyvtáron, az 
idősebb jogán teljes egészében magának kérte, öccsét pedig azonos értékben 
apja más könyveiből elégítette ki. E döntésének köszönhető, hogy ez a 18. szá
zadi történészhagyaték épségben maradt az utókorra. A kortársak is számon 
tartották: Széchényi Ferenc már 1793-ban levélben érdeklődött Teleki József
től, mikor lesz hozzáférhető a birtokába került Cornides-hagyaték. 

Noha a kéziratok használatáról kevés adatunk van a 19. századból, éppen a 
Cornides-gyűjteménnyel kapcsolatosan fennmaradt néhány: Toldy Ferenc 1850. 
VIII. 19-én kikölcsönözte Cornides Eruditi Transihani c. művét,6 a Bibliográ
fia 12° 3. jelzetű köteg pedig mintegy 70, ugyancsak Toldy által Cornides kéz
iratai alapján, tárgyszavak szerint készített cédulát tartalmaz. 

A koronaőr Teleki más kortárs-hagyatékkal is gazdagította könyvtárát. 
Péczeli József (1750-1792) író, a Mindenes Gyűjtemény szerkesztője, komáro
mi lelkész ugyancsak közeli jó embere volt. Az ő hagyatékának - részbeni -
megvételével azonban elsősorban az volt a célja, hogy anyagilag támogassa 
Péczeli özvegyét, s kéziratokat nem tartalmazott a megvásárolt gyűjtemény. Pé-
czeliné elküldte Telekinek férje könyvtárának nyomtatott katalógusát,7 s taná
csot kért az értékesítéséhez, mire a gróf 600 rajnai forintért megvette a könyvtár 
külföldi részét. Egyik levelében8 kérdezi Péczelinét, nem maradtak-e férjének 

4 TELEKI László: Lebensbeschreibung des Reichsgrafen Joseph Teleki von Szék Szeben, 1800. 36. 
5 OL P 654 10 d. 31. t. 
6 MTAK Kézirattár K 886 
7 Catalogus librorum venalium... Josephi Péczeli... Pozsony, 1793. 
8 1793. VI. 12. MTAK Kézirttár Ir. Lev. 4-r. 143. 



334 F. Csanak Dóra 

kéziratos vagy töredékes munkái, amelyek közreadásában „a néhai érdemes 
ember iránti szíves indulatból és tiszteletből" segítségére lehetne. A válasz nem 
ismeretes, tudjuk azonban, hogy Péczeli hagyatéka fia, ifj. Péczely József törté
nész, a debreceni kollégium tanárának birtokába került, aki a Tudós Társaság 
tagja volt,9 s egy 1843. I. 13-án kelt, Toldynak szóló levelében megírja,10 hogy 
„iskolákat illető, földrajzi, mithológiai, vallási és egyéb" kéziratok maradtak rá 
apjától, amelyek közül csak két kötet prédikációt adott közre nyomtatásban. 

Egy kötetet, amelyben apja levelezését és életére vonatkozó dokumentumo
kat köttetett egybe, elküldött Toldynak használatra, s 1843. IV. 20-i levelében11 

arra biztatta, tartsa nyugodtan magánál a kötetet, amíg csak szüksége van rá. Az 
iratok alighanem haláláig Toldynál maradtak, s hagyatékával kerültek be az 
Akadémiai Könyvtárba, így menekülve meg az elkallódástól. A hagyaték többi 
része nem maradt fenn. 

Az Akadémiai Könyvtár ún. „szabadrendelkezésű" anyagába bekerült első 
tudóshagyaték Kresznerics Ferenc könyv-, kézirat- és éremgyűjteménye volt. 
Teleki József elnök vette meg mecénásként az Akadémia számára 4000 váltó 
forintért, nem sokkal Kresznerics halála után.12 

Kresznerics Ferenc (1766-1832) nyelvész, szótáríró, már az Akadémia mű
ködésének megindulása után három hónappal, 1831. II. 16-án a társaság tiszte
leti tagja lett. Az 1780-as évek második felében a II. József rendeletéből létre
hozott pozsonyi papnevelde növendéke volt, 1793-tól a szombathelyi líceum 
tanára lett, utóbb Bécsben nevelősködött, 1806-1812 között ismét szombathelyi 
tanár, s végül 1812-1832-ig, haláláig sági plébános volt. 

Akadémiai taggá választását Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal 
(Pest, 1831-1832) c. művének köszönhette, amelyért 1832-ben megkapta az 
Akadémia nagyjutalmát. Hagyatéka 1260 tétel könyvből, 7268 régi pénzből és 
70 kötet kéziratból állt, amelyek egy része már szerzőjük életében aranyozott 
bőrkötést kapott. Kéziratai között akad publikált anyag is, többségük azonban 
éppen az Akadémia meginduló nyelvművelő programjához hasznos és szükséges 
forrás volt: közmondás-gyűjtemény, helynév-gyűjtemény, valamint a papnevel
dében előadott különböző tárgyak jegyzetei, magyar és olasz nyelvkönyvek 
kéziratban, szombathelyi tanár korában előadott tantárgyak jegyzetei. Levele
zése nem tartozott a hagyatékhoz; az OSzK őrzi. 

Az Akadémia működése első idején megválasztott neves tagjainak hagyaté
kai közül idővel jó néhány bekerült a Kézirattárba, de nem egyszer hosszan 
elhúzódó folyamat eredményeként, nagy nehézségek legyőzésével. 

9 Az ifjabb Péczely 1832. IX. l-jén lett az Akadémia tagja. 1841-ben apja emlékére 5000 fo
rintos pályadíjat alapított, felváltva történelmi mű ill. történelmi tárgyú színmű jutalmazására. In: 
FEKETE Gézáné: Az Akadémia 1831-1858 között alapított jutalomtételei és előzményei. Bp. 1988. 
117. /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei 21 (96)./ 

10 MTAK Kézirattár ír. Lev. 4-r. 86. Közli BALKÁNYI K. = ItK 1904. 205. 
11 A kötet: MTAK Kézirattár ír. Lev. 4-r. 143. - A levél: ír. Lev. 4-r. 86. 
12 A Magyar Tudós Társaság Évkönyve III. 50. 
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így történt Kazinczy Ferenc esetében, akinek hátrahagyott írásait özvegye, 
Török Sophie - férje rendelkezése szerint - már 1831 őszén felajánlotta az 
Akadémiának, „hol annak használása a vele kívánók nagyobb részére nézve 
lehetséges".13 

Az Akadémia vezetői érezték, hogy ajándékképpen nem fogadhatják el a fej
ajánlást a hét gyermekével szűkös körülmények között hátramaradt özvegytől, 
de pénz nem volt a megvételre. Jegyzéket kértek tehát a kéziratokról, hogy amit 
csak lehetséges, kiadathassanak közülük, a honoráriumból támogatva a csalá
dot. Ebből annyi valósult meg, hogy az 1833-as nagygyűlés elhatározta a Ka-
zinczy-életmű publikálását, s 1836-1845 között megjelentek az első kötetek, 
ekkor azonban pénzhiány miatt elakadt a vállalkozás. Kazinczyék két alkalom
mal kaptak tiszteletdíjat. 

A kiadás félbeszakadása után a család igyekezett visszaszerezni az Akadémi
ára került kéziratokat, s megbízták az átvétellel rokonukat, Kazinczy Gábort, 
akinek, mint később kiderült, Török Sophie időközben a nála maradt kéziratok
ból is átadott. Kazinczy Gábor anyja pedig (a részletek nem ismeretesek) - a 
rokoni segítséget adásvétel formájába burkolva - fizetett értük, vagyis megvette 
fiának a kéziratokat Török Sophie-tól. így a következő évben, amikor Toldy új
ból tervbe vette Kazinczy műveinek kiadását, már Kazinczy Gáborral levelezett 
róluk. A tervezett jubileumi díszkiadás is kútba esett, Kazinczy Gábor 1864-ben 
meghalt, s az Akadémia fiával, Kazinczy Artúrral folytatta az alkudozást. Az 
1865-ben kezdődő huzavona, amelyben a kritikai kiadás megjelentetése éppúgy 
szerepel érvként mint a gyűjtemény együtt maradása, végül megegyezéssel 
végződött. Az Akadémia két részletben 110 aranyat fizetett ki a kéziratokért.14 

A Népművelési Minisztérium 1952-ben a széphalmi Kazinczy Múzeumból 
nagyobb mennyiségű, főleg Kazinczy leszármazottaira vonatkozó kéziratot 
ajándékozott a Kézirattárnak. 

Ugyancsak viszontagságos volt a sorsa Kazinczy egykori nagy ellenfele, Batsá
nyi János hagyatékának. Kufsteini, majd spielbergi bebörtönözése, bécsi és 
párizsi emigrációja miatt kéziratainak, levelezésének jó része elveszett, sokat ő 
maga vagy felesége égetett el még életében. 1816-tól haláláig, 1845-ig Linzben 
élt. Az Akadémia csak 1843. október 7-én választotta tagjai sorába, s Batsányi
nak valójában ezután sem volt sok kapcsolata a Társasággal. Élete utolsó szaka
szából fennmaradt kéziratai a költő politikai nézetei miatti félelemnek köszön
hették fennmaradásukat. Hitelezője, akire adósságai fejében ingóságait hagyta, 
a rendőrségtől félve megengedte, sőt sürgette, hogy Batsányi barátja, Joseph 
Haffner minden ott található írást magával vigyen, s csak ezután jelentette a 
halálesetet a hatóságoknak. Haffner, aki nem tudott magyarul, s így nem tudta 
pontosan, mit őriz, 26 évig titkolta a kéziratok meglétét, s csak 1871-ben 
mutatta meg őket a Linzben élő Kantz Zsigmondnak, aki jelentést küldött az 

13 1831. XI. 21. MTAK Kézirattár K 944 65/1831. 
14 GERGYE László: Kazinczy Ferenc kézírásos hagyatéka. Bp. 1993. 7-21. /A Magyar Tudo

mányos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 21./ 
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Akadémiának, s 1872-ben ajándékképpen elküldte a hagyatékot a Tudós Tár
saságnak.15 

Természetesen nemcsak akadémiai tagok, hanem korábban élt költők, írók 
hagyatékai is bekerültek a Kézirattárba. Csokonai Vitéz Mihály kéziratos ha
gyatékának pl. akkor próbált nyomára jönni Toldy Ferenc, amikor a Kisfaludy-
Társaság megbízta a költő összes műveinek kiadásával a Nemzeti Könyvtár 
második folyamában. 

Toldy 1842-ben kezdett el levelezni, s 1844-ben megkapta Sárváry Pál deb
receni professzor „Csokonai Vitéz Mihály életrajzának töredékvonala" c. írását, 
amelyben többek között leírja, hogy Csokonai József nevű unokaöccse özve
gyének birtokában nincsenek kéziratok, „egy tisztes idős úri asszonyság" vi
szont elmondta neki, hogy Csokonai anyja a szeme láttára tette be fia koporsó
jába minden nála található verseit. Toldy azonban ekkor már tudta, hogy ez a 
közlés téves, kapcsolatba került ui. Hatvani Gaál Lászlóval, aki Csokonainak 
Csurgón volt tanítványa, követte Debrecenbe és Csokonai életében anyja kosz-
tosa lett, nála lakott 1810-ig s ő gondoskodott Csokonainé temetéséről. Gaál 
elküldte Toldynak „Csokonai Vitéz Mihály Biographusához némely barátságos 
jegyzések" c. feljegyzését, s egy általa készített másolaton mint „Csokonai min
den fennlevő eredeti irományainak tulajdonos birtokosa" említi magát. Nem írja 
ugyan, hogyan kerültek a tulajdonába a kéziratok, de csakis az anya bízhatta 
őket fia tanítványára, minthogy leszármazottai közül csak egyetlen hét éves 
unokája, a költő unokaöccse volt életben. Elpusztult kéziratokat Gaál is említ: 
szerinte az anya a Lilla-dalok eredeti, prózai ül. levél formájú megfogalmazá
sait égette el, megbotránkoztatástól tartva. 

Gaál szívességének viszonzásául Toldy az 1844-es kiadás élén egész oldalas 
nyomtatott dedikációban méltatja érdemeit, mint „a ki nélkül a nemzet halha
tatlan költőjét egész hatalmában nem fogja ismerni soha". 

Téves azonban a Csokonai-emlékek c. kötetben olvasható megállapítás, 
amely szerint a kéziratok Toldynál maradtak s az ő hagyatékával kerültek az 
Akadémiára. 

Csokonai kéziratait Gaál László fia, Gaál Ernő pesti ügyvéd ajándékozta az 
Akadémiának csaknem nyolc évtizeddel a költő halála után. Ajándékát az 1884. 
január 28-i összes-ülés jegyzőkönyvében örökítették meg, s a kézirattárban 
rendelték elhelyezni. Gaál ajándéka azért volt különösen szép gesztus, mivel 
egy évszám nélkül neki írt korábbi levelében Kazinczy Gábor arra biztatja, és 
ahhoz ajánlja segítségét, hogy a dokumentumokat „méltó áron" adhassa el.16 

15 Batsányi János összes művei. I. Versek Sajtó alá rend. KERESZTURY Dezső és TARNAI Andor. Bp. 
1953. 243-244. 

16 F. CSANAK Dóra: Vörösmarty Mihály-levelezés. Csokonai Vitéz Mihály-levelezés. Ady-gyűj-
temény. K1 -K 21. Bp. 1967. 37^10. /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárá
nak Katalógusai 3 . / - Csokonai Vitéz Mihály összes költeményei. Költemények I. 1785-1790. Saj
tó alá rend. SZILÁGYI Ferenc. Bp. 1975. 90-93. 
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Csaknem hét évtized telt el a Magyar Tudós Társaság első tagjai közé vá
lasztott Vörösmarty Mihály halálától hátrahagyott írásainak az Akadémiára ke
rüléséig, s korábbi sorsuk nem is rekonstruálható pontosan és teljes bizonyos
sággal. Vörösmarty fiatalkori kézirataiból sokat ajándékozott barátjának, Stettner 
(Zádor) Györgynek, aki a költő halála után özvegyétől is szerzett kéziratokat. 
Zádor leszármazottai úgy tudták, hogy a fiú, Vörösmarty Béla visszakérte a 
kéziratokat, sőt a Zádornak írt, tehát teljes joggal őt illető Vörösmarty-leveleket 
is az unokától, s nem neki adta vissza őket, hanem a nagyváradi premontrei 
gimnáziumnak ajándékozta, majd innen is visszakérte, és húga, Széll Kálmán
ná, Vörösmarty Ilona gondjaira bízta a kéziratokat. Az ő leánya, Bernriederné 
Széll Ilona a hagyatékot Brisits Frigyes útján felajánlotta az Akadémiának, kü
lön, könyveket, emléktárgyakat és bútorokat is bemutató Vörösmarty-emlék-
szoba létesítésére. A megoldás még évekig húzódott, 1927. június 20-án került 
sor az ünnepélyes megnyitásra. A kéziratokról erre az alkalomra nyomtatott 
leírás készült.17 

Az 1944-1945-ös ostrom után a sérült Vörösmarty-szobát nem állították 
helyre, a kéziratok és Vörösmarty könyvtárának megmaradt része a Kézirattár
ba került. 

Az alapító Széchenyi István hagyatékának tetemes része viszonylag simán 
került az Akadémiára. 15 évvel halála után, 1875-ben az Akadémia megvette 
Tasner Gézától, Széchenyi egykori titkárának fiától a Széchenyi által végren-
deletileg apjára hagyott naplóit és műveinek kéziratait. 1878-ban és 1880-ban 
Széchenyi Béla ajándékozott két-két ládányi iratot a Nagycenken őrzött anyag
ból, s az összes-ülés 1896. október 5-én határozatot hozott a Széchenyi-kézira
tok, a személyére vonatkozó írások, könyvek, művészeti alkotások és tárgyi 
emlékek összegyűjtésére, amelyből 1905. novemberében létrejött a három he
lyiséget betöltő Széchenyi-múzeum. A II. világháború végén a többi emlékszo
bához hasonlóan a Széchenyi-múzeum is megszűnt, a kéziratok és a gyűjtemény 
könyvanyaga a Kézirattárba került.18 

Tragikusan csonka az egykori főtitkár, Arany János kéziratos hagyatéka. 
Arany halála után nem sokkal fia, Arany László elkezdte összegyűjteni az apja 
által írt leveleket, s ezeket a hozzá írt közérdekű levelekkel együtt az Akadémi
ának szánta ajándékul. Szándékát halála után özvegye teljesítette, a családi le
velezés, valamint az 1855-ig írt versek letisztázott másolatai és az utóbb írt versek 
eredeti kéziratai azonban a később Voinovich Gézához feleségül ment özvegy 

1 A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Összeáll. BRISITS Fri
gyes. Bp. 1928. - F. CSANAK Dóra: A Vörösmarty Mihály-levelezés... 1-13. /A Magyar Tudomá
nyos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 3./ 

1 SziLY Kálmán - VISZOTA Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-múzeumának 
tárgyjegyzéke. Bp. 1905. - H . BOROS Vilma: Széchenyi István hátrahagyott iratainak története. Az 
Akadémiai Könyvtár gyűjteményének ismertetésével. Bp. 1967. /A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Közleményei 43./ - KöRMENDY Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény. K 163 - K 311. Bp. 
1976. 1^1. /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 9.1 
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birtokában maradtak, a hagyaték sok más darabjával együtt. Voinovich, aki maga 
kívánta feldolgozni a kéziratos hagyatékot, nem engedett betekintést senkinek, s 
a II. világháború végén a Voinovich-villában minden elégett.19 

Természetesen nemcsak az itt említettek, hanem több más, főként tudós ha
gyaték bekerült a Kézirattárba az Akadémia 1949-es átszervezését megelőző 
időben. Ábel Jenő, Érdy János, Fabriczy Sámuel, Katona Lajos, Knauz Nándor, 
Mikszáth Kálmán, Munkácsi Bernát, Petényi Salamon, Toldy Ferenc stb. kéz
iratai, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

Az átszervezés után megkezdett szisztematikus modernizálás során Berlász 
Jenő, majd Csapodi Csaba vezetése alatt s az azt követő időben is nagy hang
súlyt kapott a hagyatékok beszerzése és feldolgozása.20 Bár az Akadémia át
szervezése megszüntette az I. osztályon belül a „széptudományi" szekciót, s az 
írók kikerültek az Akadémia tagságából, a Kézirattár ragaszkodott tradícióihoz, 
s továbbra is gyűjtötte az írók, költők hagyatékait, s országos tudományos 
nagykönyvtári minőségében tudóshagyatékoknál sem ragaszkodott az akadémi
ai tagsághoz. 

1955-től több mint 120 irodalmi és tudóshagyaték került a Kézirattárba, eb
ből kb. 20 ajándékképpen. A vásárlások javarészben tudatos és aktív kézirattári 
kezdeményezés eredményeképpen gyarapították az állományt. 

Teljes vagy a teljességet csak megközelítő felsorolásuk lehetetlen, a ha
gyatékok sokszínűségének érzékeltetésére mégis említtessenek meg a követ
kezők: 

Alexits György, Balázs Béla, Bárczi Géza, Bartucz Lajos, Bernáth Aurél, Bibó 
István, Csekey István, Csinszka, Dercsényi Dezső, Dercsényi Mór, Domanovszky 
Sándor, Dutka Ákos, Eckhart Ferenc, Erdei Ferenc, Erdélyi József, Fél Edit, 
Forbáth Imre, Fülep Lajos, Gyóni Mátyás, Hajnal István, Hankiss János, Hatvány 
Lajos, Heller Ágost, Heller Farkas, Honti János, Ilosvay Lajos, Király István, 
Korányi Frigyes, Korányi Sándor, Kosztolányi Dezső, Lengyel József, Luby 
Margit, Lukinich Imre, Melich János, Molnár Erik, Molter Károly, Moravcsik 
Gyula, Oltványi Ambrus, Oltványi Imre, Pilinszky János, Ranschburg Pál, Révész 
Géza, Roska Márton, Sík Sándor, Sőtér István, Szabó Lőrinc, Szabolcsi Bence, 
Szekfü Gyula, Szentpétery Imre, Tóth Zoltán, Tamkó Sirató Károly, Várkonyi H. 
Dezső, Veres Endre, Veres Péter, Voinovich Géza, Zolnai Béla stb. 

A szélesebb nyilvánosságra számot tartó hagyatékok katalógusai külön fü
zetekben jelentek meg a „Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kéz-

19 Arany János összes művei I. Kisebb költemények Sajtó alá rend. VOINOVICH Géza. Bp. 1951. 
398-399. - Arany János összes művei XV. Arany János levelezése (1828-1851). Sajtó alá rend. 
SÁFRÁN Györgyi. Bp. 1975. 456-472. - SÁFRÁN Györgyi: Arany János-gyűjtemény. Petőfi Sán
dor - Szendrey Júlia kéziratok K 501 -K 527. Bp. 1982. 5-8. /A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 13./ 

20 BERLÁSZ Jenő: Az Akadémiai Könyvtár kézirattárának átalakulása. Bp. 1957. /A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 4./ 
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irattárának Katalógusai" című sorozat 1966 és 1993 között megjelent 21 kö
tetében. 

A különösen gazdag történész-hagyaték gyűjtemény részletes ismertetése a 
Századokban látott napvilágot.21 

DÓRA F. CSANAK 

Des legs manuscrits à la Bibliothèque de l'Académie 

La majorité des bibliothèques publiques de Hongrie fut fondée à la base des bibliothèques 
privées. Ces bibliothèques privées continrent souvent, elles aussi, des collections complètes de 
livres et de manuscrits, achetées par leurs propriétaires d'une part pour enrichir leur collection, de 
l'autre part pour soutenir les propriétaires des livres et des manuscrits, ou leur héritiers. Ce fut le 
cas de la bibliothèque Teleki qui servait de base pour la Bibliothèque de l'Académie. Cette tradi
tion fut continuée plus tard par la bibliothèque aussi. 

L'étude présente brièvement les legs manuscrits appartenant à la bibliothèque Teleki, puis le 
sort des legs d'écrivains et de savants les plus importants qui entrèrent dès le commencement à la 
Bibliothèque de l'Académie. 

Dans la période de l'histoire de la bibliothèque commençant à partir de 1950, ce fut la décou
verte et le collectionnement conscient des legs d'écrivains et de savants qui devint la branche la 
plus importante de l'enrichissement du Département des Manuscrits et la tâche la plus importante 
de la section. 

CSAPODI Csaba: Történészhagyatékok a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kéz
irattárában. = Századok 1975. 3-4. sz. 669-682.; 1976. 6. sz. 1369-1389.; 1978. 2. sz. 251-270. 



KÖZLEMÉNYEK 

Magyar nyelvemlékek és másolataik az MTAK kézirattárában. 

1. A nyelvemlékek gyűjtésének története 

A Magyar Tudós Társaság célja az „Alaprajz" szerint az, „hogy munkálódása által hazánkban 
a' tudományok és szép művészségek honni nyelven míveltessenek" (A Magyar Tudós Társaság 
Évkönyvei [a továbbiakban Évk.] I, 101). Ebből következően az Akadémia első és legfontosabb 
feladata a nemzeti nyelv művelése, ezért elhatároztatott a magyar nyelv nagyszótárának és gram
matikájának elkészítése. Az Akadémia minden tagja részt vett a nyelvi anyag gyűjtésében. 1832-
ben a harmadik nagygyűlés fogalmazta meg 

„lappangó régi magyar kéziratoknak ha lehet eredetiben megszerzését, ha nem, 
leghívebb lemásoltatása megindítását ..., melyekből a' nagy szótárhoz sok elavult, 
de jó magyar szavakat; a' grammatika tekintetében sok nevezetes régi magyar szer
kezetet 's beszédejtést lehetne kiszedni" (Évk. I, 88). 

Ekkor még a nagyszótár anyaggyűjtése a cél, amely Czuczor Gergely1 és Fogarasi János2 szer
kesztésében 1862-1874-ben jelent meg A magyar nyelv szótára címen. Az 1833. április 10-i heti 
ülésen Vörösmarty Mihály3 javaslatára elhatározzák a nyelvemlékek kiadását most már azzal a 
céllal, hogy azokban a nyelvtudós vizsgálhassa a nyelv változását. A negyedik nagygyűlésen 
megfogalmazott kiadási elvek megfelelnek a ma is elfogadott tudományos követelményeknek, 
úgymint: a) A kézirat a 16. század előtti legyen (ezt hamarosan 1550-re módosították), b) Hason
más adassék minden különböző kézírás egy lapjáról. A szöveg átírása mai betűkkel, de az eredeti 
helyesírás megtartásával történjék. „A régi ábécze mai olvasású betűkkel magyaráztassék, 's az 
elavult szavak és szószerkezetek kijegyeztessenek." c) Előbeszéd fejtse ki a kézirat leírását, és 
amennyire ki lehet nyomozni, történetét (Évk. II, 32). 

1 Czuczor Gergely (1800-1866) költő, nyelvész, benedekrendi tanár. Az MTA levelező 
tagja (1831) rendes tagja (1836), majd segédjegyzője (1835-1837). A magyar nyelv szótára 
társszerkesztője (1844-1866). A szabadságharc után Kufsteinben raboskodott, 1851-ben sza
badult. 

2 Fogarasi János (1801-1878) nyelvész. Az MTA levelező tagja (1838), rendes tagja (1841). 
A magyar nyelv szótára társszerkesztője (1844-1874). 

3 Vörösmarty Mihály (1800-1855) költő, fordító, nyelvész. Az MTA rendes tagja (1830). 
A Tudományos Gyűjtemény szerkesztője (1827-1832). Az Akadémia helyesírási, nyelvtani és 
szótári munkáinak egyik szerzője, irányítója. 
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Az Akadémia ötödik nagygyűlésén 1834-ben bejelentették, hogy a „Régi Magyar Nyelvemlé
kek" címmel induló sorozat szerkesztésével Döbrentei Gábort4 bízzák meg. Az első kötet a tervek 
szerint (mai elnevezésükkel) a Halotti Beszédet, a Bécsi-kódexet és a Czech- kódexet tartalmazná. 
Jankovich Miklós5 felajánlotta, hogy a második kötetet saját költségén jelenteti meg a tulajdoná
ban lévő nyelvemlékek anyagából (Évk. II, 77). A kötetek tartalmának terve többször változott, de 
Jankovich felajánlása soha nem vált valóra. Döbrentei, az Akadémia első titoknoka, nagy lendü
lettel fogott hozzá a munka szervezéséhez, az anyag gyűjtéséhez. Fel kellett kutatni a magyar 
nyelvű és a magyar történelmet érdeklő iratokat nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. 
1832-ben a történettudományi osztály is meghirdette minden hazánkat érintő kézirat és okmány 
felderítését, ha kell, lemásoltatását, hogy így történelmünk oknyomozó feltárását elősegítsék. 
Döbrentei munkája ezért nemcsak a kézírásos kódexekre, hanem az oklevelekre, levelekre is kiter
jedt egészen a 18. századig. Hatalmas levelezést folytatott ez ügyben, felszólította az Akadémia 
tagjait, külföldönjáró férfiait magán- és állami könyvtárak, levéltárak anyagának átnézésére. Pél
daként említhetnénk Luczenbacher [Érdy] Jánost6, aki már 1833. június 24-én beadta 162 kéz
iratos tételt felsoroló listáját (Évk. II, 14-19). Döbrentei maga is, beutazván az országot, több 
mint ötven helyen gyűjtött, másolt és kijelölt lemásolandó anyagot. 

Megindul az eddig is ismert kéziratok másolása, az elfeledettek felkutatása. Az egyik első nagy 
értékű felfedezést Czech János7 tette 1833-ban az érsekújvári ferencesek könyvtárában. Erről elő
ször 1833. augusztus 22-én Döbrenteihez írt levelében szól, majd augusztus 25-én már részletes 
leírását adja két, a könyvtárukban lévő kódexnek. (Mindkét levél RAL 67/1833 jelzet alatt.) A két 
kódex felfedezéséről Döbrentei az Akadémia 1833. október 16-i heti ülésén számol be. Az év
könyvben a Czech-kódex kolofonjáról, a későbbi bejegyzésről és a kódex három lapjáról már 
színes, kőnyomatú hasonmást is láthatunk. Ugyanitt az Érsekújvári-kódex leírása is szerepel (Évk. 
II. 8-11). 

Álljon itt annak a kódexnek a sorsa, amelyet az Akadémiának először ajándékoztak! A Guary 
család levéltárában őrzött kódexet elsőként Szabó József3 vizsgálta meg, tíz lapjának másolatát 
elküldte Horvát Istvánnak9, aki 1835-ben ismertette a Tudományos Gyűjteményben. Döbrentei 
szeretné lemásoltatni az egész kéziratot, és áprilisban Bitnicz Lajoshoz10, Guary Miklós11 jó 
ismerőséhez fordul közbenjárásért. Aki ,,e' körül a' legszerencsésebben járt el, mert a birtokos' 
hazafisága, magát az eredeti kéziratot, igen nagy örömmel ajándékba küldé Bitnicz által az acadé-

4 Döbrentei Gábor (1785-1851) író, szerkesztő. Az MTA rendes tagja (1830), első titoknoka 
(1831-1835). Az Erdélyi Magyar Tudóstársaság titkára (1819). A „Régi Magyar Nyelvemlékek" 
c. sorozat szerkesztője (1834-1851). 

5 Jankovich Miklós (1773-1846) régiségbúvár, történész. Az MTA tagja (1831). Kézirat-, 
könyv- és régiséggyűjteményét 1836-ban az Országgyűlés megveszi a Magyar Nemzeti Múzeum 
számára. 

6 Érdy János [1848-ig Luczenbacher J.] (1796-1871) történész, archeológus. Az MTA rendes 
tagja (1832). Az éremgyűjtemény őre (1840-től), a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának őre 
(1846-tól). A Tudománytár szerkesztője (1838-1844). 

7 Czech János (1798-1854) történész. Az MTA rendes tagja (1832). Győr város főbírája. Ok
leveleket gyűjt. 

8 Szabó József (1789-1885) nyelvész, a soproni evangélikus líceum tanára. 
9 Horvát István (1784-1846) történész, a magyar nyelv és irodalom egyetemi tanára. A Nem

zeti Múzeum Könyvtárának őre (1815-1846). A Tudományos Gyűjtemény szerkesztője (1833-
1837). 

10 Bitnicz Lajos (1790-1871) matematikus, nyelvész. Az MTA rendes tagja (1830). 
11 Guary Miklós (1766 k.—1839) királyi udvarnok és táblabíró. 
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miának" (Évk. III, 5-6). Az MTAK Kézirattárában négy irat ad erről tájékoztatást. Guary Miklós 
1835-ben írt levele Bitnicz Lajoshoz (M. Nyelvtud. 2-r. l/II. 20-21). E levelet betűhíven közli 
Szabó Dénes a Guary-kódex 1944-es kiadásának bevezetőjében. Itt csak a következő sorokat idé
zem belőle: 

„Nagy ditsősségnek tartom hogy ama Nagy érdemű Magyar Tudós Társaság ... 
régi kézirat könyvemre nézve Kegyes Figyelmét reám fordéttani méltóztatott ... 
hatararatlan [!] örömmel ajánlam azt a Nagy Társaságnak, annyival is inkább ha 
ezáltal nemű rézben eszközölhetem a fel tett czélnak elömozdettatását", 

majd levelét ezzel a kéréssel zárja: 

„minek utánna az eredeti kéz iratot a levél tárombul a Társágnak bé ajánlom, mi
vel ez a rendes Laistrumban foglaltatik, heliben leg alább annak másolatját ... 
helyheztethessem". 

Guary második levele Bitniczhez az, amellyel együtt küldi az eredeti kódexet. Keltezése: 
Guar, 1835. június 10. (RAL 12/1835.) E levelet Döbrentei az 1835. június 20-án írt jelenté
séhez mellékeli. A jelentésben beszámol arról, hogy a kódex már június 20-án ajándékként 
meg is érkezett hozzá. Bitnicz nyilván azért küldte el Döbrenteinek Guary előző, hozzá írt 
levelét is, mivel az fogalmazza meg olyan szépen az ajándékozást, amellyel a tulajdonos a 
nemzeti nyelv ügyének előmozdítását szeretné szolgálni. Ezek után Döbrentei megköszönhette 
az Akadémia nevében a jelentős ajándékot, s beszámol arról, hogy a kéziratot a közeljövőben 
nyomtatásban szeretnék megjelentetni. Levelében a kódex sorsáról is érdeklődik. Erre lehetett 
válasz Guary Miklós 1835. augusztus 2-án kelt levele (M. Nyelvtud. 2-r. l/II. 22.), amelyben 
nem a „fáradságos másolatot", hanem inkább a nyomtatott változatot kéri családi levéltára 
számára. 1835-ben a hatodik nagygyűlés úgy határozott, hogy hálaképpen az RMNy teljes 
sorozatát megküldik majd Guarynak. Ezt már Guary Miklós sajnos nem érte meg, mert a kódex 
csak 1846-ban jelent meg. 

2. Másolók — másolatok 

A kódexek felkutatása nagy lendülettel folyik. Döbrentei 1833 és 1847 között 26 kódexről és 
több száz levélről, oklevélről készíttet másolatot. Halála után a nyelvemlékek ügyét Toldy 
Ferencre12 bízza az Akadémia. Ő 1850 és 1861 között 11 kódexet másoltat. A másolatok elké
szülésének történetét kinyomozhatjuk Döbrentei jelentéseiből, listáiból (az MTAK Kézirattára 
anyagából), az akadémiai iratanyagból (RAL), a nyomtatott Évkönyvekből {A Magyar Tudós 
Társaság Évkönyvei 1821—) és az Értesítőkből {Magyar Académiai Értesítő 1840-) [a továb
biakban AcadÉrt.]. 

Kézirattárunkban a magyar kódexekről készült másolatgyűjtemény igen jelentős. Némelyik 
kéziratról több másolat is készült, így 38 kódexről 46 másolatunk van. Kódexmásolatainkat 16 

12 Toldy Ferenc [1847-ig Schedel F.] (1805-1875) orvos, irodalomtörténész. Az MTA rendes 
tagja (1830). Az MTA segédjegyzője (1831-1834), titoknoka (1835-1861). A Tudománytár 
szerkesztője (1834-1835). Az orvosi egyetem tanára (1833-1846). Az Egyetemi Könyvtár igaz
gatója (1846-1875). A magyar irodalom egyetemi tanára (1850-1875). 
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személy készítette, közülük 10 fizetett másoló volt, az Akadémia megbízásából dolgozott, 6 pedig 
tudós másoló, felfedező, szövegkiadó. 

Döbrentei meghatározta a másolás elveit, s az Akadémia megbízásából a fővárosban dolgo
zók ezekhez következetesen ragaszkodtak is. Mindegyikük követi az eredeti kézirat fekete 
tintája mellett a színezést is, a szöveg sor- és lapbeosztását, a különböző írású kezekről hártya
papíron levett hasonmást készít, beszámol a kódex kötéséről, hiányairól, üres lapjairól, későb
bi bejegyzéseiről. 

A fizetett írnokok közül a másoltatás időrendjében a fővárosban dolgoztak a következők: 
1. Eckstein Adolf hites ügyvéd 1836-ban készítette el az Akadémiára felküldött eredetik 

alapján a Nagyszombati-kódex (Ms 876/1—II—III) és a Gyöngyösi-kódex (Ms 10.357/c) má
solatát. 

2. Illés László orvos dr. az Egyetemi Könyvtárban másolja 1841-ben a Nádor-kódexet (Ms 862), 
a Weszprémi-kódexet (Ms 873) és a Cornides-kolligátumot (Ms 864). 

3. Grohman András ugyancsak 1841-ben írja le a Nemzeti Múzeumban őrzött Domonkos-kó
dexet (Ms 859). 

4. Waltherr Imre ügyvéd az Akadémia megbízásából utazik Keszthelyre 1847-ben, hogy ott 
a Festetics-könyvtárban végre elkészítse a Keszthelyi-kódexnek (Ms 858) nagyon pontos 
másolatát. 

5. Gyurikovics István akadémiai írnokként 1844-ben írta át az egyelőre még csak kölcsön ka
pott Virginia-kódexet (Ms 874). Később Toldy vele másoltatta a Nemzeti Múzeumban lévő kóde
xek sorát: 1853-ban a Krisztina-legendát (Ms 861), a Peer-kódexet (Ms 891), a Simor-kódexet 
(Ms 855), 1854-ben a Vitkovics-kódexet (Ms 893), a Horvát-kódexet (Ms 867), a Kazinczy-kó-
dexet (Ms 868) és a Gömöry-kódexet (Ms 900). Ő készíti az Ehrenfeld [Jókai]-kódex (Ms 854/a) 
mását is és az Érdy-kódex nagy részét (Ms 10.368), (ezt később Ring Adorján fejezi be). Másola
tai pontosak, jól olvashatóak, színezettek, sokszor még a színes rajzokat is lemásolja (pl. Peer-
kódex). 

6. Ring Adorján hosszú évekig volt az akadémia írnoka. Mint előbb írtuk, befejezte az Érdy-
kódex másolatát, a Jókai-kódexről készített egy folyamatos átírást (Ms 854/b) és 1854-ben egy 
pontos és szép másolatot a Kriza-kódexről (Ms 901). 

A vidéken dolgozó, fizetett másolók esetében valamelyik akadémiai tag szervezi a munkát, 
esetleg ellenőrzi is az átírást. 

l .A gyulafehérvári Batthyaneumból Buczy Emil13 levelező tag másoltatta 1833-ban az 
Akadémiára elsőként beérkező másolatot Halabori Bertalan kéziratáról, amelyet Elekes János 
papnövendék készített. Munkája nagyon pontos a lapbeosztásban, a sorok tördelésében, a 
színezésben, sőt még a betűformákban is igyekszik az eredetit követni. Az átírás Keserű Mó
zes14 felügyelete alatt folyt, kinek Döbrenteihez írt, 1833. szeptember 19-én kelt kísérő levelea 
másolat elé van kötve (Ms 889). A másolás díjáról Elekes János két nyugtája (RAL) tájékoztat. 
Előlegként 7 pengő forintot, végül az egész munkáért 33 forintot kapott. A kifizetéseket Széc
henyi István saját kezű aláírásával engedélyezi.Döbrentei halála után Toldy javaslatára az 
1851. május 10-i kisgyűlés ezt a kódexet nevezi el az ő tiszteletére Döbrentei-kódexnek 
(AcadÉrt. 1851. 127). Ugyancsak Buczy Emil készíttette 1835-1836-ban a Batthyány-kódex 
átiratát (Ms 10.361). 

Buczy Emil (1782-1839) költő, esztéta, Gyulafehérváron kegyesrendi tanár, csillagász. Az 
MTA levelező tagja (1832). 

14 Keserű Mózes (1801-1874) teológiai professzor Gyulafehérváron a Batthyány-könyvtár őre, 
meteorológus. 
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2. Pozsonyban Gyurikovits György15 levelező tag ellenőrzi Kaszay József káptalani jegyző 
másolatait. 1834-ben elkészül a Jordánszky-kódex leírása (Ms 863/1—II.), az eredeti kézirat törté
netére vonatkozó bejegyzéseket Szlemenics Pál16 írja a másolat elé. 1837-ben küldi az Akadémiá
nak Gyurikovits a Pozsonyi-kódex másolatát (Ms 870). Sajnos mindkettő folyamatosan, az eredeti 
laphatárok feltüntetése nélkül s csak fekete tintával van írva. 

3. Debrecenben Péczely József17 levelező tag Királyi Károly törvénytanulóval íratja le 1835-
ben a Debreceni-kódexet (Ms 866). 

4. Marosvásárhelyen Kibédi Péterfi József18 felügyelete alatt készül 1843-ban Albert Lajos 
főiskolai tanuló által a Teleki-kódex másolata (Ms 895), amelynek első 73 lapját szinte hason
másban is átírja (Ms 894). 

Az Akadémia tagjai, tudósok, a magyar nyelv és nemzetünk történelme iránti lelkesedésből ke
resték, gyűjtötték és sokszor saját kezűleg másolták a fellelt kéziratokat. Közülük most csak azo
kat sorolom fel, akik nyelvemlék-kódexeink körül fáradoztak. 

1. A felfedezők és egyben kiadásra előkészítők közül már szóltunk Czech Jánosról, aki a ráta
lálás évében, 1833-ban elkészíti a később róla elnevezett kódex másolatát (Ms 879), amelyet 
1834. január 18-án kelt levele kíséretében küld fel az Akadémiának. Ugyanez év június 4-én érke
zett „Észrevételek" című 35 lapos kézirata, amely a kódex írásmódjáról, betűformáiról, régi sza
vairól és Czech nyelvi megfigyeléseiről szól (M. Nyelv-tud. 8-r. 1). A nagy terjedelmű Ersekújvá
ri-kódex másolására már nem vállalkozott, hanem mindkét kódexet felküldte az Akadémiának, 
ahol is Czech két kéziratát és a két kódexet egyelőre kölcsönképpen levéltárba helyezték (Évk. II, 
64). Döbrentei ki akarta adni a Czech-kódexet az RMNy I. kötetében. Cenzori bejegyzéseket talá
lunk már 1835-ből: az „Észrevételekben március 8-i, a kódex másolatán március 27-i dátummal. 
1838-ban a nyomtatás készen volt, de végül is a sorozat II. kötetében, 1840-ben jelent meg. Döb
rentei ebben Czech észrevételeit is közli. 

2. Ugyancsak említettük már Luczenbacher [Érdy] Jánost magyar kéziratokról összeállított lis
tája kapcsán. Ő 1834-ben lemásolta a magyar szentek közül a Szent Istvánra, Szent Gellértre, Szent 
Imrére és Szent Lászlóra vonatkozó részeket (Ms 872, 877, 10.357/sz). Elsőként ismerteti a kódexet, s 
ugyanott megjelenteti Szent László legendáját az első lap hasonmásával, bőséges jegyzetekkel. 
(Tudománytár 1834.1, 216-234). A hatalmas kéziratot később róla nevezték el Érdy-kódexnek. 

3. A legjelentősebb Bibliafordításunkat megőrző két kódex elsőként szerepel a kiadási tervek
ben. A Bécsi-kódexet 1834-ben Gévay Antal19 másolta (Ms 869), az eredetivel Jászay Pál20 ha
sonlította össze, 1838-ban jelenik meg az RMNy I. kötetében. 

4. A Müncheni-kódexet maga Jászay Pál másolta 1835-1836-ban ugyancsak Bécsben, miután 
Friedrich Schelling21 közbenjárására a Müncheni Egyetemi Könyvtár a kéziratot elküldte a bécsi 
bajor királyi követséghez. Schelling 1835. augusztus 25-én kelt levelét (RAL 64/1835) a hatodik 
nagygyűlésen ismertetik (Évk. III, 20, 29). A Müncheni-kódex másolatához (Ms 857) Jászay 

15 Gyurikovits György (1780-1848) történész, pozsonyi bíró, országgyűlési képviselő. Az MTA 
levelező tagja (1832). 

16 Szlemenics Pál (1783-1856) jogász, egyetemi tanár Pozsonyban. Az MTA rendes tagja (1830). 
17 Péczely József (1789-1849) történész, a Debreceni Kollégium könyvtárosa, tanár. Az MTA 

levelező tagja (1832), rendes tagja (1837). 1841-ben akadémiai alapítványt tett (Péczely-jutalom). 
18 Péterfi József (Kibédi) (1796-1873) marosvásárhelyi református esperes. 
19 Gévay Antal (1796-1845) történész, Bécsben könyvtáros, levéltáros. Az MTA levelező 

tagja (1831). 
^ ° Jászay Pál (1809-1852) történész, nyelvész. Az MTA levelező tagja (1836), rendes tagja (1841). 

21 Schelling, Friedrich (1775-1854) német filozófus, 1826-tól a Bajor Királyi Akadémia elnö
ke. Az MTA levelező tagja (1834). 
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megírja észrevételeit, kijegyzi az elavult szavait, szókötéseit és az RMNy III. kötetében ezekkel 
együtt jelenik meg a kódex szövege 1842-ben. 

5. Szalay László22 fiatal korában, 1834-ben másolta a Jordánszky-kódex elejére illő Jankovich 
Miklósnál lévő töredéket (Ms 863 eleje). 1835-ben elkészítette az Érsekújvári-kódex nagyon szép 
másolatát (Ms 865) és 1836-ban a Winkler-kódexét (Ms 875). 

6. Rómer Flóris23 csak 19 éves, amikor 1834-ben Bakonybélen a Tihanyi-kódex szinte hason
más pontosságú másolatán dolgozik (Ms 897). Guzmics Izidor24, aki munkáját felügyeli, ismerte
tést is ír a kódexről. Ez és az 1834. július 19-én kelt kísérő levele a másolattal egybekötve érke
zett az Akadémiára. E levélből kitetszik, hogy Guzmics a lelkes ifjúban már megsejtette a későbbi 
nagy tudóst: 

„másolá ezt szerzetemnek szép reményű nevendékje, Rómer Ferencz Flórián, ez 
idén, itt Bakonybélben, a' szép tudományok, és diplomatikának tanulója, másolá pe
dig jeles ügyességgel, annyi sorban, egyegy sorban annyi és oly idomú betűvel, mi
ként maga az eredeti vagyon irva. Tévé pedig e' nem csekély gondú és fáradságu 
munkát minden jutalom vagy dij' kivánata nélkül, azt tartván legszebb jutalmának, 
hogy a' nemzeti tud. Társaságnak, 's ez által édes Hazájának méltó lehetett szolgál
hatni". 

Ugyancsak Rómer készíti el 1861-ben a Festetics-kódex másolatát (Ms 890) is. 
A ma nyelvemlékként számon tartott 46 magyar kódexből csupán kilencnek nincs másolata 

Kézirattárunkban. Közülük nyolcról nem is szándékoztak másolatot készíteni, mert közülük 
három felfedezésük után azonnal az Akadémia tulajdonába került (Guary-kódex, Thewrewk-kó-
dex, Lázár Zelma-kódex). Négyet csak a 19. század végén találtak meg (a Székelyudvarhelyi-kó
dexet 1876-ban, az Apor-kódexet 1878-ban, a Lobkowicz-kódexet 1879-ben és a Birk-kódexet 
1889-ben). A Margit-legendát nem másoltatták, mivel megvolt az 1770-es kiadása. A Kulcsár-kó
dexet Döbrentei már 1834-ben kijelöli másoltatásra, de Horvát István, akinél a kézirat akkor van, 
nem járul hozzá (Évk. II, 76, III, 20). Horvát halála után könyvgyűjteményét a Nemzeti Múzeum 
veszi meg, így a kódex 1847-től ott található, de Kézirattárunkban nincs másolata. 

3. A kódexek névadása. A másolatok jelentősége 

Másolataink azonosítása kapcsán feltétlenül beszélnünk kell a kódexek névadásáról. Sok félre
értés adódott a felkutatás idején is, de később a szakirodalomban is a tartalomból kiemelt egyedi 
címek használata miatt. Például Szent Erzsébet apácák reguláiként emlegetik az Apor-kódexet; 
Aranka-kódexként keresnek egy kéziratot, amelyről később kiderül, hogy azonos a Teleki-kódex
szel; Nagyszombati kódexként szerepel az első ismertetéskor az Érdy-kódex, de ugyanígy a Nagy
szombati-kódex másolata is. A zűrzavar megszüntetését leginkább Toldy Ferencnek köszönhet
jük, aki az 1850-es években számtalan kódexünknek adott nevet. Kézirattárunk másolatainak 

Szalay László (1813-1864) történész, jogász. Az MTA levelező tagja (1836), rendes tagja 
(1838). Az Akadémia levéltárnoka és titoknoka (1861-1864). 

23 Rómer Flóris (1815-1889) régész, benedekrendi szerzetes, a bölcsészet és a természetrajz 
tanára. Az MTA levelező tagja (1860), rendes tagja (1871). A szabadságharc után elítélték, 1854-
ben kegyelmet kapott. Az Akadémia Könyvtárának kézirattárosa (1861-1871). 

24 Guzmics Izidor (1786-1839) bakonybéli benedekrendi apát, fordító. Az MTA rendes tagja 
(1830). 
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azonosítása szinte napjainkig folyik, mivel legtöbbjük még a végleges névadás előtti időben ké
szült, cím nélkül vagy esetleges címmel, sokszor pedig a kódexnek csak egy-egy részletét tartal
mazza. Például Szent Elek élete vagy Szent Brigitta 15 imádsága több kódexünkben is szerepel, 
tisztázni kellett, hogy az egyes másolatok mely kódexekből valók. A másolók nevét, a másolatok 
készülésének idejét sokszor csak levéltári kutatással lehetett kideríteni. 

A kódexek névadása különböző szempontok szerint történt. 
1. Ha a kódex egy tartalmi egység, ami ritkán fordul elő, akkor természetesen adódik a neve: 

Domonkos-kódex, Krisztina-legenda, Margit-legenda. 
Legtöbb kódexünk viszont vegyes tartalmú (imák, legendák, szentek élete, bibliai részletek 

stb.), ilyenkor az elnevezés nem a kódex szövegéből származik. Ebből a további csoportok állít
hatók össze: 

2. A kódex a felfedezőjéről kapja a nevét: Czech-kódex, Érdy-kódex, Kriza-kódex, Thewrewk-
kódex, Vitkovics-kódex. 

3. A kódex a tulajdonosa, illetve ajándékozója nevét viseli: Apor-kódex, Ehrenfeld-kódex, Gö-
möry-kódex, Guary-kódex, Jordánszky-kódex, Kulcsár-kódex, Lányi-kódex, Lázár Zelma-kódex, 
Lobkowicz-kódex, Peer-kódex, Simor-kódex, Virginia-kódex és Winkler-kódex. 

4. A kódexet a felfedezéskori lelőhelyéről nevezik el: Bécsi-kódex, Debreceni-kódex, Érsekúj-
vári-kódex, Gyöngyösi-kódex, Keszthelyi-kódex, Müncheni-kódex, Nagyszombati-kódex, Pozso
nyi-kódex, Székelyudvarhelyi-kódex, Tihanyi-kódex. Batthyány-kódex (Gyulafehérvári Batthyány 
Könyvtár), Festetics-kódex (Keszthelyi Festetics Könyvtár), Teleki-kódex (Marosvásárhelyi Te
leki Téka). 

5. A kódex nevezetes személyekről kapja nevét, tiszteletből, bár munkájuk, működésük nem 
kötődik az adott kódexhez: Birk-kódex, Bod-kódex, Cornides-kódex, Döbrentei-kódex, Horvát
kódex, Jókai-kódex, Kazinczy-kódex, Nádor-kódex, Sándor-kódex és Weszprémi-kódex. 

A 19. században a szövegkiadás alapja a másolat volt. A nyomtatás előtt a másolatot az erede
tivel összehasonlították, nyomdai szedésre előkészítették, így legtöbb másolatunkban megtalálhatjuk 
a szerkesztők, Döbrentei, Toldy, legtöbbször Volf György25 javításait, korrektúrajeleit. A Nytár. 
sorozatában egyedül a Pozsonyi-kódex esetében fordult elő, hogy Volf nem látta az eredetit, mert 
nem találták. Szerencsétlenségére ez a másolat folyamatosan csak fekete tintával írott, így bár van 
benne két hártyapapírra készített hasonmás, az eredeti kódex terjedelmére, a sorok, lapok beosztá
sára nézve találgatásra kényszerült. Pedig könnyen fellelhető lett volna az eredeti kézirat is, ha 
Döbrentei jelentéseiben megkeresi, amikor beszámol a nyomtatott könyvvel összekötött kézirat 
felfedezéséről (Évk. 111,128), még a másoló nevét is megtalálhatta volna a következő évi jelentés
ben (Évk. IV.20). 

A Kézirattárunkban lévő 19. századi másolatoknak még ma, az új kódexkiadásoknál is van je
lentősége. Sok esetben ugyanis egy korábbi állapotot tükröznek, mint amelyben a kódex ma 
található, így a kéziratok történetére vonatkozóan fontos adatokat közölhetnek. Például az Egye
temi Könyvtár Cornides-kolligátumáról 1841-ben készített Illés László pontos másolatot, a kéz
iratot később Toldy igazgatósága idején szétbontották, és öt külön kódexként kötötték be. A 
másolatok mellett gyakran található megjegyzések leírják a kódex eredeti kötését, hiányait, esetle
ges bejegyzéseit, amelyek ma már nem láthatók. így például a már említett Tihanyi-kódex máso
latában megtaláljuk a már 1877-ben hiányzó régi kötésről Rómer pontos rajzát és Guzmics leírá
sát (Ms 897), sőt a Nytár. kiadásának előszavában Volf még azt is megírja, hogy szerinte a kó
dexben található ékezeteket a hosszú magánhangzókra csak 1834 után rakták ki, ugyanis Rómer 
nagyon pontos másolatában ezek nem szerepelnek (Nytár.VI. 1877. Előszó IX.). 

25 Volf György (1843-1897) nyelvész. Az MTA levelező tagja (1877), rendes tagja (1894). A 
Nyelvtudományi Bizottság elnöke (1894-től). A „Nyelvemléktár" szerkesztője. 
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Römer Flóris rajza a Tihanyi-kódex kötéséről 
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4. Kódexkiadások, sorozatok 

A Döbrentei által szerkesztett „Régi Magyar Nyelvemlékek" (RMNy) sorozat részletes beve
zető után közli a kódex szövegét, egy-egy színes, kőbevésett hasonmás lapját és a betűiről, szavai
ról, grammatikájáról írt megjegyzéseket. A II—III. kötet a kódexeken kívül „Vegyes tárgyú régi 
magyar iratok"-at is kinyomtat. AIV. kötet második felét tartalmazó Winkler-kódex, bár 1846-ban 
már ki van nyomtatva, nem jelenik meg Döbrentei életében. Bevezetőjét Toldy írja, ahogy az V. 
kötetben megjelenő Jordánszky-kódex szövegét is ő rendezi sajtó alá, de ennek a két kódexnek a 
megjelenését Toldy sem érte meg. Végül mindkettő 1888-ban Volf gondozásában lát napvilágot, 
aki a Jordánszky-kódexet az 1880-ban előkerült Csemez-töredékke\ is kiegészítette. 

Sorozaton kívül Toldy 1857-ben kiadta a Nádor-kódexet 
Az Akadémia egy új sorozatot indít „Nyelvemléktár" (Nytár) címmel. Ebben a Jordánszky-kó-

dexeX kivéve minden magyar kódexünk megjelent. A sorozat a bevezetőben ír a kódexről, történe
téről, tartalmáról. A szöveget tartalmi egységekként közli, s jelzi és számozza a kódexlapokat. Az 
1-14. kötetet Volf adta ki 1874-től 1890-ig. Kivétel a 3. kötet, melyet Komáromy Lajos és Király 
Pál rendezett sajtó alá. A 15. utolsó kötet tíz évvel Volf halála után jelent meg Szabó Sámuel és 
Katona Lajos kiadásában, 1908-ban. 

A 20. században már felmerült az a tudományos igény, hogy a kódexek hasonmását és lehető
ség szerint a latin megfelelőt is közöljék. E célból több sorozat is indult. 

Az „Új Nyelvemléktár" sorozatnak csak egy kötete jelent meg: a Bécsi-kódex 1916-ban. Köz
zétette Mészöly Gedeon, aki a betűhű átirattal párhuzamosan a latin megfelelőt is közli. 

Az Akadémia „Codices Hungarici" (Cod. Hung.) sorozata 1942-ben indult. 1988-ig kilenc 
kötet jelent meg. A kódexekről (a Müncheni-kódex kivételével) mindig hasonmást közölnek, s 
csaknem mindig laponkénti betűhű átírást és latin megfelelőt. A sorozat bevezetői mindenre 
kiterjedő, alapos tanulmányok. 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 1985-ben kezdte el a „Régi Magyar Kódexek" (RMKód) so
rozat kiadását. 2000-ben már a 25. kódex jelenik meg. Minden kötet hasonmást, a hasonmással 
párhuzamos, laponkénti betűhű átírást ad, a bevezető tartalmazza a kódex leírását, eddig feltárt törté
netét, a szöveg részletes tartalmát, ezek párhuzamos helyeit a magyar kódexekben, a latin megfelelők 
forrásait, továbbá a kódex hangjelöléséről és helyesírásáról való tudnivalókat. Tájékoztat a korábbi 
kiadásokról, másolatokról, valamint a kódexre vonatkozó legfontosabb szakirodalomról. 

5. Magyar kódexek az MTAK Kézirattárában 

A nyelvemlékként számon tartott 46 magyar kódex közül jelenleg határainkon kívül található 
hat: a Müncheni-kódex Münchenben a Bajor Állami Könyvtárban, a Lobkowicz-kódex a Prágai 
Egyetemi Könyvtárban, a Döbrentei- és a Batthyány-kódex a Gyulafehérvári Batthyány Könyv
tárban van, a Székelyudvarhelyi-kódexet a székelyudvarhelyi katolikus plébánián őrzik, az Apor
kódex a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum tulajdona. 

Magyarországon egyházi gyűjteményben van négy kódexünk: a Jordánszky- és a Nagyszom
bati-kódex Esztergomban a Főszékesegyházi Könyvtárban, a Debreceni-kódex a Debreceni Re
formátus Kollégium Könyvtárában, a Pozsonyi-kódex pedig Budapesten a Ferencesek Könyvtá
rában. 

A többi kódex három nagy, budapesti könyvtárunk tulajdona. 
Az Egyetemi Könyvtárnak a 19. század elején Winkler Mihály ajándékozta: a Nádor-, a 

Weszprémi-, a Winkler-kódexet és valószínűleg a Cornides-colligatumot is. Ez utóbbit, mint már 
említettük, Toldy igazgatósága alatt öt kötetre bontották: Cornides-, Bod-, Sándor-kódex, Példák 
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Könyve és Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról. így ma az Egyetemi Könyvtár nyolc 
magyar kódex tulajdonosa. 

Az Országos Széchényi Könyvtár jelenleg 17 (+1) magyar kódexet őriz. A Nemzeti Múzeum 
ajándékba kapott négy kódexet: az Érdy-kódexet 1814-ben a Nagyszombati papnevelde, a Do
monkos-kódexet 1815-ben a Besztercebányai káptalan, a Gömöry-kódexet 1821-ben Gömöry 
Károly, a Simor-kódexet 1848-ban Simor János ajándékozta. Az Országgyűlés 1836-ban meg
vette a Múzeum számára Jankovich Miklós gyűjteményét, melyben hat magyar kódex volt: a Hor
vát-, a Kazinczy-, a Peer-, a Vitkovics-kódex, a Krisztina- és a Margit-legenda. 1847-ben megve
szik Horvát István könyvgyűjteményét, mellyel a Kulcsár-kódex is ide kerül. A 20. században két 
kódexet vásárol a könyvtár: 1925-ben Ehrenfeld Adolf örököseitől az Ehrenfeld-kódexet, melyet 
a centenárium alkalmából Jókai-kódexnek neveznek el. 1933-ban a Teleki-kódexet veszik meg 
Jakubovich Emil jelentése szerint (MKsz 1932-1934. 103, 116). E kódex azonban ma az OSzK-
ban nem található meg. (A Teleki-kódexre utal a fent zárójelbe tett +1.) Két kódex, a Bécsi- és a 
Birk-kódex 1932-ben a velencei egyezmény alapján jutott az OSzK-ba. Három kódex a második 
világháború utáni könyvbegyűjtés során 1947-ben került a könyvtárba: a Festetics-, a Keszthelyi-
és a Tihanyi-kódex. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában kilenc magyar kódexünk van. 
Büszkén mondhatjuk, hogy ebből nyolc ajándékként, hazafiúi lelkesedésből került hozzánk. Csak 
egyet vásároltunk. Az elsőként, 1835-ben kapott Guary-kódexről már szóltunk. 

Az 1850. június 24-én tartott kisgyűlésen Toldy Ferenc „titoknok indítványára egy, régi ma
gyar kéziratok' és nyomtatványok' beküldése vagy legalább megismertetése iránt a hazafiakhoz 
intézendő felszólítás' kibocsátása határoztatott el" (AcadÉrt. 1850. 14). A nemzeti lelkesedésnek 
köszönhetően 1850 és 1855 között hét kódexet kaptunk. 

1850-ben Piry Cirjék26 ajándékozta a róla elnevezett kódextöredéket, amelynek újabban előke
rült részletét, a Máriabesnyői Töredéket 1921-ben kaptuk ajezsuita rendtartománytól. 

Az érsekújvári ferencesek három magyar nyelvemlékét is csak ekkor, bizonyára e felhívás ha
tására, 1851-ben sikerült megkapnunk, bár Czech János már 1833-ban felfedezte könyvtárukban 
az Érsekújvári-kódexet és Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságos könyvét, amelyet később róla 
neveztek el. A harmadikat 1843-ban találta meg Thewrewk József27, kiről a kódex a nevét kapta. 
Végül Reguly Antal28 közbenjárásának köszönhető, hogy - mint az 1851. január 20-i összes kis
gyűlésen beszámol róla - sikerült elérnie Pozsonyban, hogy a ferencesek rendfőnöke a három 
magyar kódexet az Akadémiának ajándékozza (AcadÉrt. 1851. 20). E kódexek közül kettő már a 
Kézirattárban volt, a Thewrewk-kódex pedig 1854-ben kerül az Akadémiára. 

Ugyancsak 1851-ben Bartakovics Béla29 egri érsek ajándékozta az 1844-ben a tiszalöki plébá
nián felfedezett Virginia-kódexet az Akadémiának. 

A gyöngyösi ferencesektől, kik már 1836-ban ajándékba adták azt az ősnyomtatványt, amely
hez hozzá van kötve a kéziratos Gyöngyösi latin-magyar szótártöredék, most, 1851-ben az ugyan
csak ősnyomtatványokkal összekötött Gyöngyösi-kódexet kaptuk. 

Vásárlással jutottunk a Kriza-kódexhez. Kriza János30 1853. március 9-én kelt Toldynak írt le
velében (Magy. írod. Lev. 4-r. 79) írja: „Jelennen pedig egy nagy ritkasággal kivánám meglepni 
Kegyedet" s elmondja, hogy Kolozsváron egyik tanítványától tudta meg, hogy „özvegy Kis Lajos-

26 Piry Cirjék (1810-1880) költő, teológus, a ferences rendtartomány főnöke. 
27 Thewrewk József (1793-1870) író, régiséggyűjtő. 
28 Reguly Antal (1819-1858) nyelvész, etnográfus. Az MTA levelező tagja (1843). 
29 Bartakovics (Albert) Béla (1791-1873) egri érsek. Az MTA tagja (1853). 
30 Kriza János (1811-1875) költő, népköltészeti gyűjtő, unitárius püspök. Az MTA levelező 

tagja (1841). 
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né Aszonyságnál sok régi könyvek vágynak", s kölcsön kapta az 1532-ben készült imádságos 
könyvet. „Én küldöm lopvást Kegyednek két három hétre, vizsgálja meg, s ha szükség másoltassa 
le. Az eredetit nem tudom meglehetne é nyerni; bármi nagy árért sem adná most épen az írt öz
vegy ...a' mint hallom, Döbrentei sokat próbálta volt megnyerni a néhai birtokos Kis Lajos 
úrtól". Az 1853. április 11-én tartott kisgyűlésen Toldy bemutatja a kódexet, ismerteti tartalmát, 
írását, hiányait. Kéri, hogy Kriza-kódexnek nevezzék, és benyújtja a kódex másolatát (AcadÉrt. 
1853, 53-54). A kisgyűlésen való bemutatás után Toldy visszaküldhette a kódexet Krizának, aki 
az 1853. június 3-án kelt levelében már arról számol be, hogy az özvegy serdülő fiaitól sikerült 18 
forintért az Akadémia számára a kódexet megvennie. 

Lányi Károly31 1855-ben ajándékozza az Akadémiának a később róla elnevezett premontrei 
rendtartást tartalmazó kódexet. 

Ugyancsak 1855-ben kerül végleg az Akadémiára Teleki József32 halála után a család ajándé
kaként Vér András 1493-ban írt menedéklevele (AcadÉrt. 1855, 336). E nyelvemléket már Döb
rentei ki szerette volna adni Jászai Pál másolatában, de Jankovich kérésére átengedte neki a Jan-
kovich-tervezte kötet számára (RMNy II/2, XIII). Végül csak Zolnai Gyula Nyelvemlékeink a 
könyvnyomtatás koráig című kötetében jelent meg a hasonmással együtt 1894-ben. 

Drágffy János végrendelete 1524-ből, amelyet Döbrentei 1847-ben kapott Mednyánszky Jó
zseftől másoltatásra, Toldy Ferenc hagyatékával került az Akadémiára. 

A 19. század végén megtalált két nyelvemlékünket felfedezésük évében ajándékozták az Aka
démiának. 1895-ben a Besztercei Szójegyzéket Beszterce-Naszód vármegye levéltára küldi el; 
1896-ban pedig Lóczy Lajos33 adja át az Akadémiának Lázár Zelma ajándékaként a róla elneve
zett kódexet. 

6. A magyar nyelvemlékek gyűjteménye mint szakcsoport 

Magyar kódexeink és másolataik kézirattári felállítása a következőképpen alakult. A Döbrentei 
által begyűjtött másolatok az RMNy kiadásának előkészítése után az Akadémia Kézirattárába 
kerültek. A Kézirattár első kinevezett vezetői Rómer Flóris 1861-től 1871-ig, utána Jakab Elek34 

1876-tól 1891-ig. Rómer alatt indul meg a kéziratok feldolgozása. Tizenhat főszakra és tizenöt 
mellékszakra osztják az anyagot. A raktári felállítás nagyság szerint történik, így a „Magyar 
codexek" elnevezésű szakon belül volt 2-, 4-, 8-, kis 8-, 12-, 16-rét. Ebbe a szakba vegyesen 
kerültek be magyar nyelvemlékeinknek eredeti és másolati példányai. A régi szakrendi cédulák 
nagy része Jakab Elek kézírásával készült. A 20. század elején már kialakul az az igény, hogy 
különválasszuk az eredeti kéziratokat a másolatoktól. Erre utal Mészöly Gedeon35 két jegyzete 
1916-ból „áttétetett a Magy. Nyelvemlék szakba". Ám a 19. századi szakrend egyelőre nem válto
zott. Viszont az értékes kéziratos kódexeket biztonságos tárolásuk érdekében mégis kiemelhették 

31 Lányi Károly (1812-1856) egyháztörténész, a nagyszombati könyvtár őre (1842-1852). Az 
MTA levelező tagja (1847). 

32 Teleki József (1790-1855) nyelvész, történész, az Akadémia első elnöke (1830-1855), az 
Akadémia Könyvtárának alapítója. 

33 Lóczy Lajos (1849-1920) geológus, földrajztudós, egyetemi tanár. Az MTA levelező tagja 
(1888), rendes tagja (1901). 

34 Jakab Elek (1820-1897) történész, levéltárnok. Az MTA levelező tagja (1870), rendes tagja 
(1889). Az Akadémia könyvtárának kézirattárosa (1876-1891). 

35 Mészöly Gedeon (1880-1960) nyelvész, egyetemi tanár. Az MTA levelező tagja (1921). Az 
Akadémia kézirattárának őre (1916-1922). 
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a másolatok közül, s páncélszekrényekbe helyezték Ezt bizonyítja Berlász Jenőnek egy 1949. 
június 8-án készült listája: „A Goethe-szobai páncélszekrényben elhelyezett kódexek jegyzéke. I. 
Magyar Kódexek., II. Latin kódexek". Ezen több mint 50 magyar kézirat szerepel. 

Az 1960-as években Csapodi Csaba kiemeli az eredeti kéziratokat a régi szakrendből, és meg
alkotja a K jelzetű gyűjteményeket. A másolatokat a folyamatos Ms jelzetű kézirattári állományba 
osztja. A magyar nyelvemlékeket és a 18. század végéig keletkezett, kiemelt kéziratos köteteket 
keletkezésük időrendjébe állítja, nyomtatott katalógust készít a gyűjteményről: A „Magyar 
Codexek" elnevezésű gyűjtemény (K 31-K 114). Bp. 1973. /MTA Könyvtára Kézirattárának ka
talógusai 5/. Ebben a kéziratok leírását, tartalmát, tulajdonosait, kiadásait, a rájuk vonatkozó 
legfőbb szakirodalmat is közli. Ezzel katalógusa a kódexkutatás kiinduló segédeszközévé válik. 

Akkor voltam először az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában, amikor egyetemistaként Csapodi 
Csaba tanár úr speciális szemináriumára jártam, amelyet dolgozószobájában tartott. Azóta több 
mint harminc éve munkatársként dolgozom itt nap mint nap. A Tanár úr mindig figyelemmel 
kísérte tanítványai sorsát. Ösztönzött bennünket a tudományos kutatómunkára. így egészen ter
mészetes volt, hogy amikor tizenöt évvel ezelőtt a Magyar Nyelvtudományi Társaság elhatározta, 
hogy sorozatban kiadja a fakszimilében még meg nem jelent magyar kódexeket, az általam elő
ször vállalt Czech-kódex esetében tőle kértem segítséget, útmutatást, hogyan kell egy kódexet 
szakszerűen, mindenre kiterjedő figyelemmel leírni. így született meg a Czech-kódex 1513. (Köz
zéteszi és a jegyzeteket írta Abaffy Csilla. A bevezetést írta Abaffy Csilla és Csapodi Csaba. Bp., 
1990.). Az ő irányításával elindulva ma már a hetedik kódex kiadásán dolgozom. Hálás szívvel 
köszöntöm most 90. születése napján Csapodi Csabát, tisztelt tanáromat. 

ABAFFY CSILLA 

A Budai II. gyűjtemény esztergomi vonatkozású kódexei. A középkori magyarországi 
könyv- és könyvtártörténet forráskutatásának kiindulópontja Csapodi Csaba-Csapodiné Gárdonyi 
Klára a Mohács előtti Magyarország kódex- és könyvanyagát számba vevő három kötetes gyűjte
ménye.1 E nagy adatbázis abból a több évtizedes kutató-, és feldolgozómunkából teljesedett ki, 
amit Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára a Bibliotheca Corviniana ül. Vitéz János 
könyvtárának állományfeltárásával végeztek.2 Csapodi Csaba egyik bécsi tanulmányútja alkalmá
ból az 1686-ban Budáról Bécsbe szállított könyvanyagban, amit korábban megkülönböztetésül 
Mátyás király könyvtárától Budai II. gyűjteménynek nevezett, számos kötetet azonosított az ún. 
Pflugk jegyzék alapján. Kutatásainak eredményéről először a Codices Manuscripti 1981/4. szá-

Berlász Jenő (1911-) történész, könyvtáros, levéltáros. Az MTAK Kézirattárának vezetője 
(1948-1956). 

1 CSAPODI Csaba-CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott 
könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. A-J. Bp. 1988. II. Fönnmaradt 
kötetek. K-Z. Lappangó kódexek. Bp.1993. III. Adatok elveszett kötetekről. Bp. 1994. /MTAK 
Közleményei Új sorozat 23, 31, 33/. (Továbbiakban B. H. N.) 

1 Bibliotheca Corviniana. Bp. 1990. 4. kiadás. CSAPODI GÁRDONYI, Klára: Die Bibliothek des 
Johannes Vitéz. Bp. 1984. /Studia Humanitatis 6/. 
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mában számolt be.3 Az 1984-ben megjelent tanulmányában a Budai II. gyűjtemény kézirat-, és 
nyomtatott könyvanyagának állományösszetételével foglalkozott, külön kiemelve azokat a kóde
xet, ősnyomtatványokat, amelyekben esztergomi vonatkozásokat talált.4 

Csapodi Csaba, mint egykori tanárom és az MTAK Kézirattár és Régikönyvek Gyűjtemé
nyében osztályvezetőm, azzal irányította figyelmemet Esztergom középkori könyv-, és könyv
tártörténetére, hogy egyik munkaköri feladatomul adta a Kézirattár kódextöredék-gyűjte-
ményének gondozását. A töredékek jelentős része Knauz Nándor esztergomi prímási levéltáros 
hagyatékából származott. Az ún. Knauz- töredékekkel való külön tudományos foglalkozásomat 
azzal is ösztönözte, hogy saját kutatási eredményeinek esztergomi vonatkozásait még azok 
publikálása előtt rendelkezésemre bocsátotta. Nagy segítséget jelentett nemcsak nekem, hanem 
a középkori magyar művelődéstörténet kutatóinak is, hogy az MTAK Mikrofilmtára számára 
az azonosított, magyar vonatkozású külföldön lévő kéziratok többségéről mikrofilmet is ké
szíttetett. 

Az esztergomi Collegium Christi könyvtárának történetét és fennmaradt köteteit a szakiro
dalom és mikrofilmen való kutatás alapján 1983-ban ismertettem.5 Az Österreichische Natio
nalbibliothekben (ÖNB) lévő kötetetek eredetiben való tanulmányozására csak később kaptam 
lehetőséget. így két kéziratban utólagosan „fedezhettem fel" a mikrofilmre fel nem vett elő
zéklapokon lévő könyvtári számokat. Az ÖNB Cod. 2146 jelzetű kódexe a Collegium Christi 
könyvtárának a 8. a Cod. 1611 az 50. számú kötete volt Ez viszont azt is bizonyítja, hogy a 
Collegium Christinek legalább 50 kötete volt. Az eredetiben való kutatás újabb megfigyelése
ket eredményezett a kollégium könyvtárának a következő köteteiben. Az ÖNB 5051 jelzetű 
dekretális kommentár másolójának, Symon Darwas de Hanwa eddig feltáratlan esztergomi 
kapcsolatainak megállapításait, valamint kéziratának kölcsönvételére utaló beírástöredéket a 
kódex f. 470 utáni harmadik számozatlan, tépett lapján.6 Az ÖNB Cod. 1611 jelzetű, Thomas 
de Hibernia Manipulus florum kéziratában az 1306. július 1-i keltezés és az esztergomi Colle
gium Christi possessor bejegyzése a szakirodalomban eddig is ismert volt.7 Nem figyelt fel 
azonban az eddigi kutatás arra, hogy a 14. század közepére datálható kódexben a pecia mód
szerrel történő másolásra utaló ún. peciajelek találhatók. R. H. Rouse és M. A. Rouse az ÖNB 
állományában lévő Manipulus florum kéziratok leírásában nem jelölte a Cod. 1611 jelzetű 
kódex peciajeleit.8 A kódex 379 foliót tartalmaz. Az utolsó peciajel a f. 368v második 

3 CSAPODI, Csaba: Codices, die im Jahre 1686 von Buda nach Wien geliefert wurden. = 
Codices Manuscripti (7.) 1981. 4. 121-127. Vö. CSAPODI, Csaba: The Corvinian Library. History 
and Stock. Bp. 1973. 91-92. /Studia Humanitatis 1/. 

4 CSAPODI Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. 
Bp. 1984. 54-55, 59-79. /A MTAK Közleményei. Új sorozat 15/. (A továbbiakban CSAPODI 1984) 

5 KÖRMENDY Kinga: Az esztergomi Collegium Christi és könyvtára a XIV-XVI. században. = 
Magyar Könyvszemle (99.) 1983. 8-10. 

KÖRMENDY Kinga: Padova kánonjogi doktorai és kódexeik az esztergomi káptalanban a 14-
15. században. In: A magyar művelődés és a kereszténység. II. A IV. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszus előadásai. Róma-Nápoly, 1996. Szerk. JANKOVICS József, MONOK István, NYERGES 
Judit. Bp.-Szeged, 1998. 533-535. (Továbbiakban KÖRMENDY 1998) 

7 UNTERKIRCHER, Franz: Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek 
bis zum Jahre 1400. Bd. I. 1. Teil. Text. 2. Teil Tafeln. Wien, 1969. Katalog der datierten Hand
schriften in lateinischer Schrift in Österreich. Bd. 1/1. 42.1/2. Abb. 67. (Továbbiakban UNTERKIR
CHER 1969) 

8 ROUSE, Richard H. and ROUSE, Mary A.: Praechers, Florilegia and Sermones: Studies on the 
Manipulus florum of Thomas of Ireland. Toronto, 1979. 402. /Studies and Texts 47. Pontifical 
Institute of Mediasvai Studies/. (Továbbiakban ROUSE and ROUSE 1979) 
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kolumnájának „Notandum est quod libros" kezdetű auctor-felsorolásnál látható, számjelölés 
nélkül.9 Azonban az előző számozott peciajelek alapján pontosan kiszámítható, ez a 74. Pecia. R. 
H. Rouse és M. A. Rouse megállapítása szerint a párizsi egyetemen Thomas de Hibernia 
Manipulus florumának két kiadása készült. Az első kiadás 24 peciából állt, egy-egy pecia pedig 
12 folióból. A stationarius - az egyetemi gyakorlatnak megfelelően - peciánként (ívfüzetenként) 
adta ki másolásra a művet. így egyszerre több másolat készülhetett. A mű azonban nagyon keresett 
lehetett, mert a könyvárus-kiadó hamarosan újabb mintapéldányt (exemplar) készíttetett. Ez azon
ban már négyleveles peciákból állt, hogy a kölcsönzés ideje rövidebb lehessen, és egyszerre még 
több példányt lehessen másolni. Ez a változat 1306. július elsején lett készen és 75 peciát tartal
mazott.10 Az ÖNB Cod. 1611 jelzetű kódexét ennek a kiadásnak egy olyan mintapéldányáról 
(exemplar) másolták, amelyben a „Notandum est quod libros" szövegrész a 74. pecián kezdő
dött.11 R. H. Rouse és M. A. Rouse szerint az ÖNB Cod. 1611 jelzetű Manipulus florum kéziratot 
14. század közepén Németországban vagy Ausztriában másolták.12 Az ÖNB Cod. 1555 jelzetű 
Manipulus florum kéziratának az írásképével összehasonlítva azonban ezt nem látjuk megalapo
zottnak, mivel a két kódex írásképe teljesen eltérő. A Cod. 1555 valószínűleg ausztriai másoló 
munkája, mert a salzburgi Dombibliothekből került az ÖNB-be.13 Az ÖNB Cod. 1611 jelzetű 
peciajeles Manipulus florum kéziratot véleményünk szerint 14. századi tulajdonosa Párizsban 
vásárolta, vagy egyetemi tanulmányai során ott másolta.14 A kötet a 15. században került az esz
tergomi Collegium Christi könyvtárába. A kollégium egyik tagja baloldali lapszámozással látta el 
a kéziratot, valamint a ff. 366r-368v-n lévő mutatóhoz odaírta a megfelelő lapszámokat. Az ő ke
zétől származik az első kötéstábla belső előzéklapján lévő könyvtári szám (50) is. 

Az ÖNB Cod. 5093 jelzetű csonka, a 15. század első felében másolt, a dekretálisok II. könyvének 
XX-XXX. titulusához írt kommentárokat tartalmazó kánonjogi kéziratot Csapodi Csaba a Budáról 
1686-ban Bécsbe került kötetek közé sorolta.15 A kötethez a 15. század második felének első évti
zedeihez kapcsolható kéz tartalomjegyzéket készített.16 Ugyanez a kéz állította össze az ÖNB 4227 
jelzetű, a 15. század első feléből származó szintén csonka dekretális kommentár tartalomjegyzékét, 
(f. 504r.) Ebben a kötetben könyvjelzőként benne maradt Péter váci püspök17 év nélküli máj. 11-

9 UNTERKIRCHER 1969. 1/2. Abb. 67. A kötetben az eredeti baloldali lapszámozás a f. 365-el 
befejeződik. A f. 366-tól a lapszámozás újkori. 

10 ROUSE and ROUSE 1979. 175. 
11 A kódexben a peciajelek pe formában rendszeresen követik egymást a pecia sorszámátjelző 

római számok kíséretében. Ezeket azonban a kötet körülvágása miatt több esetben csonkított 
formában találjuk. Peciajelek az eredeti lapszámozás szerint: f. Ír, 5r, lOr, 15r, 20r, 26v, 30r, 35r, 
41v, 46v, 50r, 56v, 61v, 66v, 71r, 76r, 81r, 86v, 91v, 96v, lOlr, 106r, 11 Ív, 116v, 121r, 126r, 
131r, 137v, 142v, 147r. (csak jel, hiányzik mellőle a xxx szám!), 153r, 159v, 164r, 170v, 175v, 
179r, 184r, 190r, 195r, 20Ír, 206v, 21 Ív, 216v, 22Ír, 226v, 23Or, 235r, 240r, 245v, 250v, 255r, 
260r, 265r, 270r, 275r, 280r, 286v, 291v, 296r, 301r, 306v, 310r, 315r, 320r, 325r, 330r, 335r, 
340r, 345r, 35Ív, 356v, 361r, 366r, 368v. (csak peciajel, hiányzik mellőle a lxxiiii szám!) Vö. 
ROUSE and ROUSE 1979. 83,178-179. 

12 ROUSE and ROUSE 1979. 402. 
13 UNTERKIRCHER 1969.1/1. 41.1/2. Abb. 66. 
1414. századi lapszéli jegyzetek többek között a következő foliókon találhatók: f. 98r, 197v, 

276v, 308r-v. 
1 5B.H.N. 198. 
16 ff. 491r-493v. 
17 Agmándi Péter. BÓNIS György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 

1971. 152.(Továbbiakban BÓNIS 1971) 
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ről keltezett, Temesvári Miklós esztergomi vikáriushoz (1425-1457)18 írt levele,19 amelyben a 
váci Szt. Jakab monostor apátjának a váci bíró és a város polgárai közti perének alpereseivel 
kapcsolatos teendőkről, valamint az általa tartott egyházmegyei zsinatról írt. Mindkét 
dekretális kommentárban azonos kéztől származó nota jeleket találunk,20 tehát a két kötetnek 
volt egy azonos olvasója, használója. Mivel nagy valószínűséggel a Cod. 4227 jelzetű 
dekretális kommentárt a benne lévő levél címzettje, Temesvári Miklós esztergomi vikárius is 
forgatta, feltételezzük, hogy a nota jelek is Esztergomban kerültek a kéziratok lapszéleire. Ezt 
megerősíthetjük egy másik adattal is. Az ÖNB Cod. 3956 jelzetű, Aquinói Tamás műveket 
tartalmazó kódexe szintén Esztergomban volt 1543 előtt.21 Ennek a kódexnek egyik esztergomi 
olvasója lapszéli jegyzettel látta el a Cod. 5093 jelzetű dekretális kommentárt is.22 A Cod. 
3956 f. 22r-n pedig egy másik esztergomi használónak találjuk a bejegyzését, aki mind a Cod. 
4227 jelzetű, mind a Cod. 5093 jelzetű dekretális kommentárt olvasta a lapszéli jegyzetek 
tanúsága szerint.23 A fentiek alapján bizonyítottnak látjuk a Cod. 5093 jelzetű kánonjogi kéz
irat esztergomi használatát az 1450-1460-as években. Az esztergomi káptalani használat azo
nosításán kívül a két kánonjogi kézirat provenienciájának meghatározásához a következő 
megfigyeléseket tettük. Mindkét kötetet a 18. században átkötötték, így az eredeti kötés nem 
áll rendelkezésünkre a proveniencia pontosításához. Eredeti kötésben van azonban az ÖNB 
Cod. 5085 jelzetű, több kánonjogi művet tartalmazó kötete, amit Csapodi Csaba szintén a 
Budáról 1686-ban Bécsbe került kötetek közé sorolt.24 Ennek a kötetnek a kötése azokhoz a 
kötésekhez tartozik, amiket a Meister des Jakob von Wuldersdorf néven említett könyvkötőhöz 
kapcsol a kötéstörténetkutatás. Az általa bekötött kéziratok egy csoportja a bécsi egyetemi 
oktatáshoz kapcsolódó műveket tartalmaz. Ezek közé sorolják a Cod. 5085 jelzetű kötetet is.25 

A kötetben található első kolligátum, Novella super VI. Decretalium Bonifacii VIII.26 írásképe 
hasonlóságot mutat a Cod. 4227 és a Cod. 5093 dekretális kommentárok írásképével. Mivel 
bizonyos, hogy a Cod. 5085 jelzetű gyűjteményes kötetet Bécsben kötötték be, a kötetben lévő 
első kézirat és a két esztergomi használatú dekretális kommentár paleográfiai hasonlósága 
alapján a Cod. 4227 és a Cod. 5093 jelzetű kódexeket is a bécsi egyetem jogi fakultásán folyó 
oktatáshoz kapcsoljuk. Tulajdonosaik pedig a bécsi egyetem jogi fakultásán tanuló magyaror
szági diákok lehettek, akik tanulmányaik befejezése után hazahozták magukkal a kéziratokat. 
Ezek közt a diákok között ott találjuk az esztergomi káptalan későbbi tagjait is.27 

KOLLÁNYI Ferenc: Esztergomi kanonokok. 1100-1900. Esztergom, 1900. 90. (Továbbiakban 
KOLLÁNYI). Szenszéki tevékenységére BÓNIS György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bí
ráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. A szerző hátrahagyott kéziratát gond. és 
szerk. BALOGH Elemér. Bp. 1997. Jogtörténeti Tár 1/1. N. 2338-2614 passim. (Továbbiakban 
BÓNIS 1997) 

19 B. H.N. 179 
20 Cod. 5093 f. 2r, 18r, 62v. Cod. 4227 f. 487v, 489r, 490r, 494r. 
21 CSAPODI 1984. N. 55 A kódex magyarországi használatát nem ismerve, kötését 1977-ben K. 

Holter olasz-magyar hatású, osztrák határszéli műhely termékeként határozta meg. HOLTER, Kurt: 
Verzierte Wiener Bucheinbände der Spätgotik und Frührenaissance Werkgruppen und Stempelta
bellen. = Codices Manuscripti 1977. Sonderheft 25-26. (Továbbiakban HOLTER 1977) 

22 Cod. 3956 f. 26r. Cod. 5093 f. 6r. 
23 Cod. 3956 f. 2r. Cod. 4227 f. 487v, 489r, 490 r, 494r. Cod. 5093 f. 2r, 18r, 62v. 
24 B. H.N. 197 
25 HOLTER 1977. 10. A kötésmeghatározást Rozsondai Marianne-nak köszönöm. 
26 Cod. 5085 f. lr-86r. 
27 KöRMENDY 1998. 530. 27. jegyz. 
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Az ÖNB 5101 jelzet kánonjogi gyűjteményes kötetét az esztergomi káptalan tagjai állították 
össze. A dekretálisok II. és V. kötetéhez írt kommentár mellett Johannes Andreáé Liber Sextus 
kommentárjának válogatott titulusait, valamint különböző rubrikákhoz fűzött kommentárokat tar
talmaz a kódex több kéz másolatában. Ezek közé másolták Franciscus de Zabarella „De horis ca-
nonicis" c. müvét, amelyet a f. 11 Ív. tanúsága szerint 1454-ben „ ... per manus Nicolai Ostphy de 
Azzonfalua in vigilia Mathei apostoli" fejezett be. Ostphy Miklós esztergomi nagypréposti java
dalommal tanult Bolognában28 és csak egyik, alkalmi másolója volt a Zabarella műnek. A f. 59r-
n lévő beírás szerint a kötet jelenlegi első tartalmi egységét (ff. lr-64v) Bolognában, 1458. szept. 
12. előtt másolta egy megnevezetlen magyar scholaris.29 Az Esztergomban való összeállítás bizo
nyítéka, hogy ehhez a szövegrészhez kötötték hozzá azt a lapot, amelynek hátoldalán (f. 66v) 
Albert nyitrai főesperes decretorum doctor 1461. dec. 3-án kiadott oklevele olvasható Ibafalvi 
Tamás szentszéki jegyző lejegyzésében.30 Lehetséges, hogy a kötetet egykori tartalmával31 Iba
falvi állíttatta össze. 

Az ÖNB Cod. 5107 jelzetű kódexének törzsanyagát (ff.l9r-601v) Padovaban másolta 
Lippai Mihály, későbbi esztergomi őrkanonok32 1443-1444-ben.33 Esztergomban köthették 
hozzá Jacobus de Zocchis padovai tanár repetitiójának másolatát, amely szintén Padovaban 
készült: „Anno etc. xlv bononie disputatam Padue v(er)o sc(ri)ptam."34 Lippai padovai tanu
lótársai közül Szász György bolognai majd padovai tanulmányairól van adatunk, így a kézira
tot az ő tanulmányaihoz kapcsoljuk. Tőle kerülhetett Padovaban Lippaihoz.35 Lippai padovai 
tanulótársa, doktori vizsgájának tanúja volt Symon Darwas de Hanwa,36 az ÖNB Cod. 5051 
jelzetű dekretális kommentárjának másolója. A kötet az esztergomi Collegium Christi tulajdo
nában volt.37 Symon Darwas lapszéli jegyzeteit és egy glossza betoldását őrzi az ÖNB Cod. 
4169 jelzetű, 1448-1449-ben, több kéz által másolt dekretális kommentárja.38 Lippai Mihály 
doktorrá avatásának egy másik tanúja, Johannes Beczencz, későbbi székesfehérvári és eszter
gomi kanonok39 személyét is számításba vehetjük a kézirat másolói között. Mivel a kódex elöl 
csonka, ráadásul a 18. században át is kötötték, bizonyosat nem tudunk Esztergomba kerülésé
ről. Nem zárható ki, hogy Symon Darwastól került esetleg a Collegium Christi tulajdonába, 
mivel Symon Darwassal azonos időben tanult Padovaban Kozárdi László barsi főesperes, a 

28 KOLLÁNYI 97-98. RITOÓK-SZALAY, Ágnes: Peregrinazioni erudite nel regno di Mattia 
Corvino. In: Itália e Ungheria all' epoca deli' umanesimo Corviniano. Cura di S. GRACIOTTI e C. 
VASOLI. Firenze, 1994. 63. 

29 A f. 7r, f. 19v-n a szövegben példaként a veszprémi egyházmegyére ül. az esztergomi pré
postra hivatkozik. 

30 Ibafalvi Tamás szentszéki jegyző Esztergomban 1460-1470. BÓNIS 1971. 210. 47. jegyz. 211. 
BÓNIS 1997. N. 2886, 3024, 3144. Esztergomi kanonok 1469-1497. KOLLÁNYI 110. 1493-ban tarto
mányi zsinatot tartott. ERDŐ Péter: Az esztergomi szinodális könyv. = MKsz (109.) 1993. 267. 

3 A kódexben a 18. századi újrakötés előtt még benne volt többek között Zsigmond király 
1435-ben Pozsonyban kiadott dekrétumának másolata. CSAPODI 1984. N. 50. 

321453-1476. KOLLÁNYI 101. 
33 f. 416v,f. 487r, f501r. 
34 f. 18r. 
35 KÖRMENDY 1998. 532-533. 
36 KÖRMENDY 1998. 533-534. 
"KÖRMENDY 1998.534. 
38 KÖRMENDY 1998. 535. 
39 BÓNIS 1997. N 2653, 2886. KÖBLÖS József: A budai, fehérvári, győri, és pozsonyi káptalan 

archntológiája. 1458-1526. Bp. 1987. 68. /Forrástudományi segédletek 3/. Kézirat. KÖRMENDY 
1998. 533. KOLLÁNYI 106. Reczenczi alakban! 



356 Közlemények 

kollégium elöljárója.40 Az ÖNB Cod. 5107, 5051, 4169 jelzetű kódexek magyar anyanyelvű 
másolóira kétségtelen bizonyítékul szolgálnak azok a magyar nyelvű bejegyzések, amelyek 
mindhárom kódexben fellelhetők.41 

Az ÖNB Cod. 3959 jelzetű orvosi és gyógynövény-felhasználási kéziratokat tartalmazó kó
dexében egy keresetlevéllel kapcsolatos, Budán, 1486. aug. 10-én keltezett levél töredéke 
található.42 A levél címzettje bizonyítja, hogy a kódex az esztergomi székesegyház 1543 előtti 
állományába tartozott: „Venerabili domino G. de Prioris com(issar)i(o) /?/ capelle B. M. 
Virginis compatri et domino singulari." Georgius de Priolis (Prioris) esztergomi kanonok, a 
Boldogságos Szűz Mária kápolnájának igazgatója az esztergomi szentszék tevékenységében 
1484-1493 között vett részt.43 

A Budai II. gyűjteményből került Bécsbe az a 15. század első feléből származó természettu
dományos kézirat (ÖNB Cod. 3976), amiben bekötve található Pálóczi György esztergomi érsek 
(1423-1439) levele testvéréhez, Pálóczi Mátyushoz.44 Ebből arra következtethetünk, hogy a kötet 
Pálóczi Mátyus nádori környezetében volt, mivel a levélen a címzésen kívül azonosíthatatlan név 
(Kezeghe ?) és egyéb tollpróbák is láthatók. Pálóczi Mátyus fia, Péter a bécsi egyetem hallgatója 
volt, elvileg lehetett az övé is a kötet. Azonban a f. lr-n tintával elkenve ugyan, de még kive
hetően a ,G de Palocz' név azonosítható. A névbejegyzés, a kötet első lapján lévén, valószínű 
nem csak alkalmi olvasót jelölt. A bejegyzés tudatos eltüntetése nyilvánvaló. A kutatás jelenlegi 
állása szerint a kódex Pálóczi Györgytől került Pálóczi Mátyushoz. További sorsa egyelőre még 
nem tisztázott. Csapodi Csaba Pálóczi György benne maradt levele alapján állapította meg a 
kézirat esztergomi vonatkozását és sorolta az ÖNB állományában lévő, 1686-ban Budáról Bécsbe 
szállított kötetek közé.46 

Csapodi Csaba 1984-ben arra is felhívta a figyelmet, hogy a Budai II. gyűjteményből nemcsak 
az ÖNB-ben találhatók esztergomi vonatkozású kötetek.47 A további kutatások ezt újabb bizo
nyítékokkal erősítették meg.48 

KÖRMENDY KINGA 

4 0 KÖRMENDY 1998. 534, 536. 
41 Cod. 5107 f. 380v, Cod. 5051 f. 53r, Cod. 4169 f. 12v, f.94r, 141r, 230r. L. KÖRMENDY 

1998. 535. 
42 B. H.N. 163 
43 KOLLANYI 116. BÓNIS 1997. N. 3480-3633 passim. 
44 B. H. N. 166. ENGEL Pál: A Palóci testvérek: Máté nádor (fl436), Imre titkos kancellár 

(fl433), György esztergomi érsek (f!439). In: Művészet Zsigmond király korában 1387-1437.1. 
Tanulmányok. Bp.1987. 434-436. 

45 Die Matrikel der Universität Wien. I. Hrsg. von Franz GALL. Graz-Köln, 1956. 1426 II H 1 
"CSAPODI 1984. N. 36 46 

4 7 CSAPODI 1984. 55. 
48 KÖRMENDY Kinga: Szent Adalbert esztergomi egyházának kódexei, könyvei 1543 előtt. In: 

Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt. Szerk. HEGEDŰS András, BÁRDOS István. Esztergom, 2000. 
50-51. /Strigonium Antiquum IV./ 
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A Magyar Anjou Legendárium eddig ismeretlen lapja a Louvre-ban. Az Anjou-korból há
rom, jelentős illuminait kódex ismeretes. A legkorábbi az 1338 előtti Nekcsei-Lipócz Biblia 
(Washington, Library of Congress, Pre-Accession l.).1 Időben is, stilárisan is (bolognai műhely) 
ehhez állnak legközelebb a kalandos sorsra jutott Magyar Anjou Legendárium lapjai. A korábbi 
feltételezésekkel szemben a Nekcsei-Lipócz Bibliában és a Magyar Anjou Legendáriumban dolgozó 
illuminátorok mégsem azonosak. A harmadik, legfontosabb kéziratot, a Képes Krónikát (OSzK 
Cod. Lat. 404.) 1358 után festették Nagy Lajos király megrendelésére. Stílusában a bolognai, ná
polyi és sziénai művészet hatása, illetve a francia hagyományoké már sokkal áttételesebben jelent
kezik, mint a bolognai stílus az előző két kéziratban. A palástba burkolt uralkodók, különösen a 
trónoló Nagy Lajos ábrázolása kifejezetten közép-európai sajátságokat mutat.2 

A Magyar Anjou Legendáriumra vonatkozóan sem a megrendelő személyét, sem a keletkezés 
helyét illetően nincsenek történeti adataink. A magyar, lengyel és az Anjou család szentjeinek 
kiemelt szerepeltetése azonban egyértelműen magyar megrendelőre utal. Különösen részletes 
Szent László király hat fólión, 24 jelenetben ábrázolt legendája. Ennek első lapja kiemelt szerepet 
kap azáltal, hogy fölül zöld erdő keretezi, az egész kódexben nincs hasonló díszítés. 

Feltehető, hogy a kódexnek volt egy szöveges része, amely az illuminait lapokat megelőzte, a 
rövid titulusok a jelenetek mellett csak beazonosításra elegendők. Nemcsak maga a reprezentatív 
legendagyűjtemény veszett el, hanem a kódex illuminait része sem teljes, jelenleg is bukkannak 
elő fóliók.3 

1 HARRSEN, Meta: A Nekcsei-Lipócz Biblia. (Egy XIV. századi magyarországi kézirat a Washing
toni Library of Congress-ben, MS. Pre-Accession 1.) A Nekcsei Biblia legszebb lapjai. Rész
fakszimile az illusztrált oldalakról. A bevezetőt PRATT, Dana J., a képmagyarázatokat LEVÁRDY 
Ferenc írta. Kísérőfüzet DERCSÉNYI, Dezső, LEVÁRDY, Ferenc, WEHLI, Tünde tanulmányaival. 
Bp.-Washington, 1988. 

2 Bilderchronik-Chroniconpictum. I (Faksimile), II (Tanulmányok). Szerk. DERCSÉNYI Dezső. 
Bp. 1968. 

3 Kódexlapokat, az előkerülés sorrendjében az alábbi helyeken őriznek: Róma (Biblioteca 
Apostolica Vaticana), New York (Pierpont Morgan Library), Szentpétervár (Ermitázs), Berkeley 
(Bancroft Library of the University of California), New York (Metropolitan Museum), Párizs 
(Louvre). - LEVÁRDY, Ferenc: // leggendario ungherese degli Angio conservato nelle Biblioteca 
Vaticana, nel Morgan Library e nell' Ermitage. = Acta Históriáé Artium (9.) 1963. 75-138. -
VAYER, Lajos-LEVÁRDY, Ferenc: Nuovi contributi agli studi circa il Leggendario Angiovino 
Ungherese. - Acta Históriáé Artium (18.) 1972. 71-83. - LEVÁRDY Ferenc: Magyar Anjou Le
gendárium. Bp. 1973. (Fénynyomás, az eddig ismert összes lap rekonstrukciója). - KLANICZAY 
Tibor: Magyar Anjou-Legendárium = UŐ.: Hagyományok ébresztése. Bp. 1976. 129-135. -
BADER, Julia-STARR, George: A Saint in the Family: A Leaf of the „Hungárián Anjou Legen-
dary" at Berkeley = Hungárián Studies (2/1.) 1986. 1. skk. - „ Ungarisches Legendárium" (Codex 
Vat. Lat. 8541) I (Facsimile), ÏI (Kommentarband). Hrsg. MORELLO, Giovanni, STAMM, Heide, 
BETZ, Gerd. Stuttgart-Zürich, 1990. - TÖRÖK, Gyöngyi: Neue Folii aus dem „ Ungarischen Anjou-
Legendarium" = Zeitschrift für Kunstgeschichte (55.) 1992. 565-577. - UŐ.: Problems of the 
Hungárián Angevin Legendary. A New Folio in the Louvre - Atti del Convegno Internazionale 
(CIHA) „Napoli, il Mediterraneo, l'Europa". Napoli, 5-7 marzo 1998. Napoli 2000. - CSAPODI 
Csaba-CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek 
Magyarországon 1526 előtt. II. Bp. 1993. 2579 szám. - SZAKÁCS Béla Zsolt: A Magyar Anjou-
Legendárium képi rendszerei. Bp. 1998. CD-ROM - UŐ.: The Holy Father and the Devils, Or 
Could the Hungárián Angevin Legendary have been orderedfor a Pope? In: The Man ofMany 
Devices, Who Wandered Füll Many Ways. Festschrift in Honor of János M. Bak. Szerk. NAGY, 
Balázs-SEBŐK, Marcell. Bp. 1999. 52-60. 
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A továbbiakban először a kódex különböző helyeken őrzött lapjairól kell szólnunk. A kódex 
legjelentősebb része (106 fólió) a vatikáni könyvtárban található (BAV, Vat. lat. 8541). Erről 
1990-ben jelent meg fakszimile kiadás.4 E kiadás sajnos, újra háttérbe szorította a kódex rekonst
rukcióját, amelyet pedig Levárdy 1973-ban megjelent könyvében az addig ismert lapok figyelem
be vételével elvégzett. 

A kódex 26, részben töredékes fólióból álló második legnagyobb részét a New York-i Morgan 
Library őrzi (M. 360. 1-26). Pierpont Morgan 1909 áprilisában Rossi kereskedőtől egy érdekes 
könyvet vásárolt Rómában, amelyben a kódexből származó 85 miniatúra volt látható (M. 360. A). 
A miniatúrákat innen azonban később eltávolították, pedig a kötet már önmagában is érdekes 
kultúrtörténeti dokumentum. Ez Johannes Baptista Salutius dedikációs ajándékpéldánya volt 
1630-ból, rokona Angelus Salutius számára (1. kép).5 A kötetben az Anjou Legendárium 85 
jelenetre szétvágott miniatúráit úgy helyezték el, hogy a keretező levélornamentikát félbevágták, a 
titulusokat pedig teljesen elhagyták. Az utóbbiak helyett a képecskék felett a titulusoknál általá
ban hosszabb, a kép tartalmát egyértelműen magyarázó olasz szöveg olvasható. A képek alatti 
latin disztichonok tömörebbek, olykor moralizáló tartalmúak. A latin szövegek az olasz szöveg 
nélkül nehezebben érthetők (2. kép). 

Giovanni Battista Saluzzo (1579-1642) korának sikeres diplomáciai tevékenységet is folytató 
humanista egyénisége volt. Giovanni Vittorio Rossi 1648-ban megjelent Pinacothecája. 10 lapot 
szentel életrajzának mint a genovai köztársaság egyik legkiválóbbjának.6 Angelo Saluzzo egyházi 
emberként élete nagyobb részét Rómában töltötte, ahol a Chiesa Nuova prépostja volt, itt halt 
meg 1638-ban. Giovanni Battista Saluzzo humanista műveltségének ismeretében feltételezhető, 
hogy a költeményeket maga írta. A kódex teljes szövege az úgynevezett humanista dedikációs 
könyvek jellegzetes késői példájaként is közlésre érdemes. 

Miképpen jutott a kódexlapok birtokába Giovanni Battista Saluzzo, arról sajnos semmi bizto
sat nem tudunk. Továbbra is csupán feltételezésnek tekinthető, hogy a kódexet G. B. Saluzzo 
szolgálataiért kapta ajándékba a lengyel királyi családtól, mindenesetre jelenleg ő a kódex 24 
teljes, illetve töredékes fóliójának az első ismert tulajdonosa. Érdekes Meta Harsennek az a felté-

A kódex fontos, stiláris kérdéseivel a jelen tanulmány nem foglalkozik. Ezzel kapcsolatban vö. 
HARRSEN: Í. m. (1. j .) , 26-30. - SCHMIDT, Gerhard: Die Malerschule von St. Florian. Graz-Köln, 
1962. 142. skk. - GNUDI, Cesare: La Bibbia di Demeter Nekcsei-Lipócz. Il leggendario Angioino 
e rapporti fr a la miniatura Bolognese e l'arte d'Orienté. In: Actes du XXIIe Congres Internatio
nal d'Histoire de l'art. Budapest, 1969. I. Bp. 1972. 569. skk. - CONTI, Alessandro: Problemi di 
miniatura bolognese = Bolettino d'Arte 1979. 2. 1. skk. - UŐ.: La miniatura Bolognese. Scuole e 
botteghe 1270-1340. Bologna, 1981. 85. skk. - WEHLI Tünde: Megjegyzések a Magyar Anjou 
Legendárium stílusának kérdéséhez - Ars Hungarica 1991. No. 2. 141-148. - BAUER-EBER-
HARDT, Ulrike: Tesori della Biblioteca Apostolica Vaticana a Colonia = Miniatura (Societá della 
Miniatura. Arte deli' Illustrazione e Decorazione del Libro) (5-6.) 1993-1996. 136-140. 

4 MORELLO, STAMM, BETZ: i. m. (3. j .) . Köszönettel tartozom a vatikáni könyvtár (BAV) kéz
irattára igazgatójának, Mons. L. Duval-Arnould úrnak és Dr. Christine Grafingernek a kódex 
kutatásához 1999. májusában nyújtott messzemenő segítségért. A Magyar Katolikus Püspöki 
Karnak a római kiküldetést köszönöm. 

5 TÖRÖK: i. m. 1992. (3. j.) 566-569. (A Saluzzo-kódex részletes ismertetése). 
6 ROSSI, Giovanni Vittorio: lant Nicii Erythraei Pinacotheca (Pinacotheca altera, Pinacotheca 

tértid) imaginum illustrium, doctrinae vei ingenii laude, virorum, qui, auctore superstite, diem 
summ obierunt. Vol. 3. Coloniae Agrippinae, 1645-1648. 287. skk. - GIUSTINIANI, Michèle: Gli 
serittori Liguri. Roma, 1667. 347. skk. - OLDOINO, Augustino: Athenaeum Ligusticum. Perusiae, 
1680. 335. skk. 
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telezése, hogy ezen kívül további ajándékkötetek is készülhettek. Ennek azonban ellene mond, 
hogy újabban szétvágatlan (mind a négy miniatúrát tartalmazó), bár szövegtől (titulustól) meg
fosztott kódexlapok bukkantak fel. 1955-ben angliai magángyűjteményből Szent Gergely legen
dájánakjeleneteivel egy újabb lap (M. 360. 25.), 1963-ban pedig Szent Domonkos legendájából 
egy másik lap (M. 360. 26.) került a Morgan Librarybe. 

A szentpétervári Ermitázs grafikai gyűjteményében Vayer Lajosnak sikerült 5 fóliót találnia, 
amelyek közül 1972-ben négyet közölt, ezek Pál apostol-, Ágoston-, Elek- és Ferenc legendájából 
származnak (16930-16934).7 

1986-ban alkalmam nyílt egy New York-i magángyűjteményben található, Szent Ferenc törté
netét ábrázoló lap megtekintésére. Ezt 1992-ben németül már részletesen ismertettem. A fóliót 
1994-ben a Metropolitan Museum szerezte meg (1994. 516.).8 Előtörténetéhez tartozik, hogy 
Rosenberg párizsi gyűjteményének katalógusában már 1913-ban felbukkant és a római Giulio 
Sterbini herceg gyűjteményéből származott ? 

Nemrégiben Szent Ferenc legendájának legelső lapja került elő. Ezt a Louvre Grafikai osztálya 
(R. F. 29940) őrzi (3. kép). A lap az ikonográfia ismerete nélkül stilárisan eleve a kódex utolsó, 
magyar és Anjou szenteket is tartalmazó, Szent Gellért történetével kezdődő csoportjába illik. 
Boskovits Miklós Firenzében, a Biblioteca Berensonban már évtizedekkel ezelőtt nyomára bukkant 3 
kódexlap fotójának. A fotókon látható kódexlapok közül kettő, Szent Domonkos legendájából, 
illetőleg Szent Ferenc legendájából, időközben New Yorkba került, mint fentebb már említettük. 
A harmadik lap, amely itt kerül először bemutatásra és ikonográfiái meghatározásra, felirata sze
rint 1912-ben Párizsban G. Mesnard tulajdonában volt. Éppen ezen a nyomon elindulva sikerült 
rátalálnom a Louvre-ban, ahova Jean Pierre-Henri Benjamin Rivière ajándékaként 1927-ben 
került.10 Nem tudjuk, hogy 1912 és 1927 között cserélt-e gazdát. A jelenetek leírása alapján a fólió 
nem azonos azzal az 1913-ban Párizsban Rosenberg tulajdonában volt lappal, amely az időköz
ben New Yorkba került Szent Ferenc-jelenettel együtt a római Sterbini-gyűjteményből szárma
zott. Ennek a lapnak a felbukkanása tehát még remélhető.11 

Ezek után vizsgáljuk meg közelebbről az immár 16 jelenetre bővült Szent Ferenc-legendát. 
A legenda *I-*IV jelenetét a Louvre őrzi. Az *V-*VIII. jelenetet ábrázoló lapot az Ermitázs, a 
megmaradt számozást őrző IX-XII. jelenet a vatikáni gyűjteményben van, az utolsó, *XIII-*XVI. 

7 VAYER-LEVÁRDY: I. m. 1972. (3. j.) 78. skk. 
8 TÖRÖK: i. m. 1992. (3. j.) 570-572. - Récent Acquisitions. A sélection 1994-1995 (Gift of 

Mr. and Mrs. Edwin L. WeislJr. 1994) - The Metropolitan Museum of Art Bulletin (53.) 1995. 
Fali No. 2. 24-25. 

9 DE RICCI, Seymour: Catalogue d'une Collection de Miniatures Gothiques et Persanes ap
partenant a Léonce Rosenberg. Paris, 1913. No. 73. 

10 A laphoz vezető adatokra Boskovits Miklós hívta fel a figyelmem, amiért hálás köszönete
met fejezem ki. 

Valamivel később Ulrike Bauer-Eberhardt is rátalált. Ő a lapot a kölni, vatikáni kiállítás recen
ziójában, mint (kérdőjelesen) Querfurti Bruno legendájának részletét említette. BAUER-EBER-
HARDT: i. m. (3. j.). Querfurti Bruno összes forrását ellenőriztem, legendája nem hozható egyér
telműen kapcsolatba jeleneteinkkel, erre utaló titulus-hagyomány sem maradt fenn. 

11 A Louvre Grafikai Osztályán található fólió korábbi tulajdonosaival kapcsolatos szíves infor
mációt Madame Catherine Goguel-nek köszönöm. - DE RICCI: i. m. (9. j.) No. 72.: „Scènes de la vie 
d'un saint Evêque (0,215x0,165). Comme la suivante, cette miniature est divisée en quatre parties: 

1. Le saint prêche devant les enfants 
2. Il chasse un démon du corps d'un possédé 
3. Trois saints personnage lui apparaissent en songe 
4. Il passe en se détournant devant un maison incendiée". 
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1. kép: A Saluzzo-kódex címlapja. 
New York, Pierpont Morgan Library, M. 360. A. 
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2'NZ Yorkepd- SzmJakab aP^l legendájából JVew York Pierpont Morgan Library, M. 360 A 
(Saluzzo-kódex. 1940. előtti állapot). 
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jelenetet tartalmazó lap pedig a New York-i Metropolitan Museumba került. (A római számok 
előtti * a rekonstruált számozást jelzi.) 

Louvre-ba jutott kódexlap különlegessége, hogy a szent életének legkorábbi, igen ritkán ábrázolt 
jeleneteit mutatja be, és így fontos kiegészítést nyújt a Szent Ferenc-ikonográfiához. A legenda 
kezdetén a miniátor a szentet fehér ruhában, vállig érő hajjal festette meg, amely még a rendala
pítás előtti időszakra utal, csak a IX. jelenetben látjuk először tonzúrásan és itt ábrázolták először 
az ostorozás jelenetében a barna csuhát is. 

A Louvre-beli lap *I. képén balra fent, a lováról leszállt, felsarkantyúzott szent átölel, és meg
csókolni készül egy leprást, aki keresztes nimbusza alapján egyértelműen Krisztust jelképezi. Celanói 
Tamás első Szent Ferenc-életrajzában (Vita Prima-ban) arról olvashatunk, hogy amíg bűnökben 
élt, nagyon keserű volt Ferenc számára a leprások látása.12 „Még a világban élt, mikor egy napon egy 
leprással találta magát szemben, de ő erőt vett magán: odalépett hozzá és megcsókolta." A Legenda 
Aureában hasonlóról olvashatunk:13 Egyik kísértése alkalmával az Úr e szavakkal erősítette meg: 
„Ferenc, az édes helyett vedd a keserűt, és vesd meg önmagadat; ha meg akarsz ismerni engem." 
így hát, amikor egy leprás jött vele szembe, noha az ilyen emberektől általában undorral for
dulnak el, Ferenc emlékezve az isteni kijelentésre, odafutott hozzá, és csókokkal borította el, mire 
az eltűnt. A fólió első jelenetének témája ezek szerint a szent életében bekövetkezett fordulópont. 
A lováról leszállt szentnek ez az ábrázolása legendájának arra a részletére is utalhat, amelyről 
Celanói Tamás egyik előző helyén a következőképp számol be.14 A szent Folignóban eladta min
den portékáját, lovát is, amelyen addig ült, majd San Damiano templomába ment, ahol a pénzt a 
papnak adta. 

Ugyanezen fólió *II. képén a sziklákkal és fákkal jelzett remetei magányban imádkozó szent
nek a keresztre feszített Krisztus jelenik meg vérző sebeivel. Ferenc életrajzában azt olvashatjuk, 
hogy a város közelében remetéskedett, és egy barlangban azért imádkozott Istenhez, hogy élet
módját megváltoztathassa: „Egy napon aztán, amikor a legbelsőbb hévvel hívta segítségül az Úr 
irgalmát, megmutatta neki az Úr, mit kell cselekednie". A jelenet magyarázatát Bonaventuránál 
találjuk, aki a keresztre feszített Krisztus Ferenc előtt való hétszeri megjelenéséről szól. Ezek kö
zül az első, a világtól való elfordulás, amelyet ritkán ábrázolnak. A gyakrabban ábrázolt a hetedik 
(„in qua finaliter requiescis"), a Stigmatizációról szóló (1. Magyar Anjou Legendárium Szent Fe-
renc-legendájának XI. jelenete).15 

A *III. jelenetben a szentet templom előtt ülő koldusok fölé magasodva, imádkozó kéztartással 
látjuk. A reá figyelő felnézők arckifejezésükből ítélve a szent prédikációját hallgatják. Celanói 
Tamás Ferenc-életrajza beszámol az Evangélium prédikálásáról és az első hat testvér megtérésé
ről. A miniatúrán a szenthez legközelebb álló férfialak éppen „bújik bele" a fehér öltözetbe, az 

12 DE CELANO, Thomas: Vita prima/secundo. S. Francisci (1228/1229-1246); Tractatus de mi-
raculis B. Francisci (1250-1252) = Analecta Franciscana (10.) 1894. 3-115, 129-260, 271-330. 
- Magyar fordítása: Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről. Újvidék-Szeged-Csíksomlyó, 
1993. /Ferences források2./'(Vita prima, cap. VII. 17.) - A források és ikonográfia legteljesebb 
összefoglalása: Lexikon der Christlichen Ikonographie. Szerk. KIRSCHBAUM, Engelbert-BRAUN-
FELS, Wolfgang. Rom-Freiburg-Basel-Wien, 1974. Bd. 6. 260-315. 

13 DE VORAGINE, Jacobus: Die Legenda aurea. Aus dem Lateinischen übersetzt von Richard 
Benz. Heidelberg, 1963. 828-843. 

14 DE CELANO, Thomas: /'. m. (12. j.) Vita prima, cap. IV. 8. 
15 DE CELANO, Thomas: i. m. (12. j.) Vita prima, cap. III. 7. - Vita S. Francisci a divo BONA

VENTURA composita, cap. I., per cura del Canonico AMONI, Leopoldo. Roma, 1880. 23. skk. -
VETTER, Ewald M.: Deifamulum amplecti videbatur. Zur Darstellung des Hl. Franziskus mit dem 
Gekreuzigten = Münster (25.) 1972. 341-348. 
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3. kép: Jelenetek Szent Ferenc legendájából. (*I-*IV.) 
Paris, Louvre, Département des Arts Graphiques, RF, 29940. 
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viszont nem dönthető el, hogy vajon nem maga a szent segíti-e reá baljával a ruhát. Az előtérben 
háttal ülő, dicsfénnyel ábrázolt, vállra omló hajú figura, minden bizonnyal Szent Klára. Erre kö
vetkeztethetünk olyan táblaképek alapján is, ahol a szent maga öltözteti be Szent Klárát. A képen 
ábrázolt jelenet ugyanakkor magába sűríti a legendás életrajznak azt az eseményét is, hogy Ferenc 
megtérésének kezdetén finom ruháit levetve Rómába zarándokolt, és a Szent Péter templom 
átriumában a koldusok közé vegyült.16 

A *IV. jeleneten piros sapkás és piros ruhás előkelő öltözetű férfi látható, kezében kőhöz ha
sonló tárggyal, a másik, az egyszerűbben öltözött férfi pedig dorongokkal bántalmazza a ruhátlanul 
térdeplő, imádkozó szentet, akinek teste sebhelyekkel tele, fején és oldalán kiserken a vér. A hát
térben a szent egy társa imádkozik, jobbra fent az Úr sugaraktól övezett keze jelenik meg. Celánói 
Tamás az első életrajz V. fejezetében részletesen leírja, hogy amikor a szent visszament a városba, 
rossz külseje miatt szidalmazni kezdték, és esztelen bolondnak nevezték, sőt az utca sarával és 
kövekkel dobálták meg. Ezt hallván apja odasietett, de nem azért, hogy őt kiszabadítsa, hanem 
azért, hogy elveszítse. Minden kíméletet félretéve úgy vetette reá magát, mint a dühös farkas a 
bárányra. Hazahurcolta fiát, és egy sötét odúba zárta.17 

Az Ermitázsban őrzött lapon folytatódik a legenda (4. kép). A *V jelenetben, anyja Ferencet 
kiszabadítja, a *VI. jelenetben pedig az apa Guido püspök elé hurcolja fiát, aki minden ruháját 
levetette, és apjának visszaadta. (Itt az apát a *IV. jelenettel teljesen azonos módon, piros ruhában 
és sapkában látjuk.) A *VII. jelenetben azt ábrázolták, amikor útonállók támadtak reá, rongyait is 
elvették, és Ferencet a hóba lökték. A *VIII. jelenetben a Gubbió környéki leprásokat ápolja.18 

A vatikáni fólió IX-XII. jelenetének számozása és latin titulusai is megmaradtak: IX. q(uo)-
m(odo) ip(s)e flagellât seip(su)m nudu(m) et p(ost) hec posuit se in nivem magnam (hogyan osto
rozta saját meztelen testét és ezután nagy hóba feküdt); X. q(uo)m(odo) demones c(ru)ciaba(n)t 
ip(s)um (hogyan kínozták őt a démonok); XI. q(uo)m(odo) christe app(ar)uit sibi i(n) forma 
Serafin (hogyan jelent meg neki Krisztus szeráfalakjában); XII. q(uo)m(odo) sanavit unu(m) qui 
fuit fix(us) in gutt(ure) cum gladio (hogyan gyógyított meg valakit, akinek kard szúrta át a torkát) 
(5. kép).19 

A New York-i Metropolitan Museumba került fólión fejeződik be a legenda: *XIII. Prédikáció 
a madaraknak, *XIV. A szent halála. *XV. Egy halott lány feltámasztása. *XVI. Egy fogoly ki
szabadítása (6. kép).20 

Nézzük meg, miként viszonyul a Louvre-ban őrzött fólió négy jelenete a szent legendájának 
legkorábbi ábrázolásaihoz. A XIII. századi itáliai ábrázolások olyan oltártáblákon jelennek meg, 
amelyek közepén a szent ikonszerű, álló figurája látható.21 A firenzei Santa Croce Bárdi kápolná
jának 1250 körüli hatalmas fatábláján a szentet körülvevő húsz jelenet, szemben a Louvre fólióján 
látható négy jelenettel, a szent életének későbbi mozzanatait ábrázolja, amelyek a rendtörténetre 
és a csodákra koncentrálnak. A Louvre-fólió *III. és *IV., erősebben elbeszélő stílusú jelenetéhez 

16 DE CELANO, Thomas: í. m. (12. j.) Vita prima, cap. X. 23.; Vita secunda, cap. IV. - WARR, 
Cordelia: The Striped Mantle of the Poor Cläres: Image and Text in Italy in the Later Middle 
Ages = Arte Cristiana (86.) 1998. 415-430. 3. kép. - A középkori Szent Péter bazilika átriumáról 
vö.: BREDEKAMP, Horst: Sankt Péter in Rom und das Prinzip der Produktiven Zerstörung. Bau 
und Abbau von Bramante bis Bernini. Berlin, 2000. 11. kép. 

17 DE CELANO, Thomas: i. m. (12. j.) Vita prima, cap. V. 11-12. 
18 LEVÁRDY, 1973: i. m. (3. j.) 148. szám és kép. 
19 MORELLO: i. m. (3. j.) 139-140 és LEVÁRDY, 1973: i. m. (3. j.). 
20 TÖRÖK, 1992: i, m. (3. j .) 570-572. 
21 KRÜGER, Klaus: Der frühe Bildkult des Franziskus in Italien. Gestalt- und Funktionswandel 

des Tafelbildes im 13. und 14 Jahrhundert. Berlin, 1992. 27-49 kép. 
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4. kép: Jelenetek Szent Ferenc legendájából. (*V-*VIII.) 
Szentpétervár, Ermitázs, 16932. 
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5. kép: Jelenetek Szent Ferenc legendájából. (IX-XII.) 
Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 8541, fol. 9 Ír. 
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6. kép: Jelenetek Szent Ferenc legendájából (*XIII-*XVL) 
New York, The Metropolitan Museum ofArt, 1994. 516. 
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csak későbbi freskóanalógiákat ismerünk. Nyilvánvaló, hogy ezek előzményei éppen olyan legen
dagyűjtemények miniatúraábrázolásaiban rejlenek, mint a Magyar Anjou Legendárium. A Bienno/ 
Brescia Santa Maria Annunziata templomának XV. század végi freskója azt a legendarészietet 
mutatja be, amikor Szent Ferenc Rómában a szegényekhez csatlakozik, és a Szent Péter Bazilika 
előtt velük együtt koldul. Ugyanitt egy másik jelenetben a meztelenre vetkőztetett ifjút apja osto
rozza, egy szolga és a kétségbeesett anya jelenlétében. Jacopino da Scipione, a bergamói Santa 
Maria delle Grazie templomából leválasztott, 1500 körüli freskója (magángyűjtemény) azt ábrá
zolja, hogy az asszisziak a város utcáin rongyokban bolyongó szentet bolondnak vélték, és sárral 
dobálták. Ugyanennek ajelenetnek a jobb oldalán pedig apja ütlegeli a szentet.22 Ez a két mozza
nat még jobban egy képbe sűrítve jelenik meg miniatúránkon. 

A leprás képében megjelenő Krisztusnak adott csók vissatérő mozzanat Toulouse-i Szent Lajos 
legendájában is. A lováról leszállt Szent Ferenc ruháját adja egy koldusnak Giotto XIII. század végi 
freskóján, az Assisi San Francesco templomában.23 Erre az ikonográfiái megoldásra erősen emlé
keztet első miniatúránk, nemcsak a ló ábrázolása miatt, hanem a sötétbarna csuhás, leprásként 
ábrázolt Krisztus nyakában látható kék lepel is ezt sugallja. 

A keresztre feszített Krisztus és Szent Ferenc kapcsolatának igen korai, táblaképi megjelenítését is
merjük. Az ún. „croce dipinta"-kon, a festett kereszteken, a „suppedaneum"-ban Szent Ferenc arcát 
Krisztus lábsebéhez érintve térdel. A jelenetből a Megváltóhoz fűződő bensőséges kapcsolat tükröződik, 
annak ellenére, hogy a szent alakja parányi. (1. például az Assisi Santa Chiara tábláját). Később Szent 
Ferencet nagyobb méretben ábrázolják, amint a kereszt lábát átöleli - (pl. a Clevelandi Múzeumban 
őrzött Sasetta festményen). A legendajelenetekben, Krisztus többnyire interieur-ben, a San Damiano 
templom belsejében található feszületről szól Szent Ferenchez.24 A szentet remeteségében tájban, imád
kozva ábrázoló megoldás ritka, de előfordul egy 1440-1450 körüli lombardiai antifonáriumban (OSzK. 
Clmae 462, fol. 19r) is. A térdelő ifjúként dicsfénnyel ábrázolt szentnek itt nem a keresztre feszített 
Krisztus, hanem aranysugarak között az Atya, palástban, áldó gesztussal jelenik meg.25 

Közvetlenül a Szent Ferenc-legendát követi a másik ferences szent, Toulouse-i Szent Lajos legen
dája. Kanonizációjára 1317-ben, tehát nem sokkal a kódex készülte előtt került sor. Történetének 
ábrázolása az Anjouk számára politikai és dinasztikus okokból közismerten egyaránt fontos volt.26 

22 KAFTAL, George: Saints in Italian Art. Iconography ofthe Saints in Tuscan Painting. Florence, 
1952. 385-416. - UŐ.: Iconography ofthe Saints in Central and South Italian Schools of Painting. 
Florence, 1965. 469-500. - KAFTAL, George-BISOGNI, Fabio: Iconography ofthe Saints in the painting 
of North East Italy. Florence, 1978. 327-342. - KAFTAL, George-BiSOGNi, Fabio: Iconography ofthe 
Saints in the painting of North West Italy. Florence, 1985. 284-304. lap, 391-393. kép. 

23 BLUME, Dieter: Wandmalerei als Ordenspropaganda. Bildprogramme im Chorbereich fran
ziskanischer Konvente Italiens bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Worms, 62. kép. 

24 KRÜGER: i. m. (21. j.) 296. kép. - BAUCH, Kurt: Christus am Kreuz und der heilige Fran
ziskus In: Festschrift für Carl Georg Heise zum 60. Geburtstag. Berlin, 1950. 103-112. -Euro
pean Paintings Before 1500. Catalogue of Paintings: Part One. Published by the Cleveland 
Museum ofArt. 1974. 43. kép. - BLUME: i. m. (23. j.) 64. kép. 

25 BERKOVITS Ilona: Az Iparművészeti Múzeum olasz antifonáriuma = Szépművészet (4.) 1941. 
213-218. lap, 3. kép. - 800 Jahre Franz von Assisi. Franziskanische Kunst und Kultur des Mittel
alters. Krems-Stein, 1982. 549-550. -KIRSCHBAUM-BRAUNFELS: i. m. (12. j.) 293. lap. 12. kép. 

26 TOYNBEE, Margaret R.: S. Louis of Toulouse and the Process of Canonisation in the Four-
teenth Century. Manchester, 1929. - KLEINSCHMIDT, Beda: St. Ludwig von Toulouse in der Kunst 
= Archívum Franciscanum Historicum (2.) 1909. 197. skk. - GARDNER, Julian: Saint Louise of 
Toulouse, Robert of Anjou and Simone Martini = Zeitschrift für Kunstgeschichte (39.) 1976. 12. 
skk. - HOCH, Adrian S.: The Franciscan Provenance of Simone Martini's Angevin St. Louis in 
Naples = Zeitschrift für Kunstgeschichte (58.) 1995. 22-38. 
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Legendájából korábban egyetlen vatikáni fólió volt ismeretes, az V-VIII. számmal ellátott jelenet: 
V. Q(uo)m(odo) pascebat viginti quinq(ue) paup(er)es (a szent miként vendégelt meg huszonöt 
szegényt); VI. Q(uo)m(odo) portaba(n)t sibi cor(pus) Christi cu(m) c(ru)ce (hogyan vitték neki 
Krisztus testét kereszttel); VII. Q(uo)m(odo) una ceciderat de asino (hogyan esett le egy nö a 
szamárról); VIII. Q(uo)m(odo) eade(m) d(omi)na pep(er)it duas filias (hogyan szült ugyanaz az 
úrnő két leányt) (7. kép).27 

A kaliforniai Berkleyben, a Bancroft Library 1981-ben megszerzett egy addig ismeretlen lapot 
Toulouse-i Szent Lajos legendájából.28 Ezen a következő jelenetek láthatók: A halcsoda, A halott 
gyermek feltámasztása, A leprásnak adott csók, Az ördög kísértése az éjszakai ima közben 
(8. kép). A Magyar Anjou Legendárium eddig ismert nyolc jelenete Tuolouse-i Szent Lajos le
gendájának egyik legkorábbi részletes ábrázolását őrzi. A Károly Róbert által alapított nápolyi 
Santa Chiara templom kolostorának refektóriumában a szent életét részletesen bemutató freskók 
jórészt elpusztultak. Ambrogio Lorenzetti 1330 körüli sziénai freskóciklusa sem maradt meg 
teljes épségben. Simone Martini röviddel 1317 után készült híres oltárképének (Nápoly, Museo di 
Capodimonte) öt predellaképe közül a középső, a szegények megvendégelése, az egyike azoknak, 
amelynek témája miniatúráink között is előfordul, bár az ikonográfiái megoldás tekintetében 
sokban eltér a vatikáni kódexlap ábrázolásától.29 A szegényeknek étellel szolgáló Szent Lajos 
püspök miniatúra-ábrázolása kódexünkkel csaknem egy időben található Navarrai Johanna Liber 
Precum-ában (Bécs, ÖNB). A jelenet a firenzei Santa Croce refektóriumában, Taddeo Gaddi fres
kóján is feltűnik, a szent itt is az ételt tartó edényt fogja kezében .30 A példák arra utalnak, hogy a 
legendának ez a mozzanata a legkorábbi ciklikus ábrázolások állandósult elemévé lett. 

A Magyar Anjou Legendárium jelenetei már több legendás mozzanatot rögzítenek, mint Simone 
Martini oltárképe. A halcsoda ábrázolása nem véletlen, hogy bekerült a Legendáriumba, hiszen a 
csodák szövegében is ez a leghosszabb. Ez arról szól, hogy hogyan találták meg a kereskedő 
tengerbe dobott pénzét, a vihar elmúltával a hal gyomrában. A halcsodának csak egyetlen, ké
pünknél jóval későbbi itáliai ábrázolása ismeretes, Benedetto Bonfigli 1453-ban festett freskója a 
perugiai Palazzo Comunaléban.31 

A Berkleyben található fólió *II. képén a szentnek azt a csodatételét látjuk, amikor a legenda 
szerint egy ablakból kiesett gyermeket keltett életre. Az általunk megtalált legendaváltozatnak 
pontosan megfelel a lépcső ábrázolása, míg ebben a szövegrészben nem esik szó a kocsiról. 
Simone Martini predellaképén is látható egy gyermek feltámasztása jelenet. Ott sem a lépcső sem, 
a kocsi nem látható, de némi hasonlóság figyelhető meg az épület, illetőleg az erős érzelmi meg
nyilvánulást tanúsító anya bemutatásában. A legendának számos változatát ismerjük amely szerint 
a szent gyermeket támaszt fel, így érthető, hogy az egyik ilyen jelenet a szent történetét bemutató 
sorozatokban már igen korán helyet kapott. Valószínű, hogy a Magyar Anjou Legendárium 
miniátora több legendaváltozatból merített.32 

27MORELLO: i. m. (3. j.) 140. ésLEVÁRDY, 1973: i. m. (3.j.) 151. sz. 
28 Berkely, Bancroft Library, University of California, Specilia Collections, 2MS A2M2 

1300:37, vö.: BADER-STARR: I. m. (3. j . ) -TÖRÖK: 1992. í. m. (3. j.) 572-575. 
29 GARDNER: i. m. (26. j.) 1. kép. - BOLOGNA, Ferdinando: I pittori alla corta Angioma di 

Napoli 1266-1414 e un riesame dell'arte nell'età fridericiana. Roma, 1969. IV/1-66. kép. 
30 TOYNBEE: Í, m. (26. j.) 228. - KLEINSCHMIDT: i. m. (26. j.) 3. kép. - BLUME: i. m. (23. j.) 83. 

skk. 228. kép. 
31 KLEINSCHMIDT: i. m. (26. j.) 5. kép. - KAFTAL, 1965: ». m. (22. j.) 826. kép. 
32 TÖRÖK: 1992. i. m. (3. j.) 575. - BOLLANDUS, Ioannes: Acta Sanctorum Ungariae. Tyrna-

viae, 1737. 793, C/IX/87: „Puer unius anni in parentum absentia cadens de quadem fenestra, ubi 
erant gradus duodecim lapidum, vere mortuus erat, et totaliter conquassantus et niger factus, ita 
quod sibi os non poterat aperiri. Facto autem voto ad S. Ludovicum fuit illico suscitatus." 
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7. kép: Jelenetek Toulouse-i Szent Lajos legendájából (V-VIII.) 
Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 8541, fal. 92v. 
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8. kép: Jelenetek Toulouse-i Szent Lajos legendájából. (*IX-*XII.) 
Berkeley, Bancroft Library, University of California, 

Specilia Collections, 2 MS A2 M2 1300-37. 
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Toulouse-i Szent Lajos legendája a Magyar Anjou Legendáriumban eredetileg tizenkét jelene-
tes lehetett. A kodikológiai és ikonográfiái megfigyelések alapján arra a következtetésre jutha
tunk, hogy négy jelenet hiányzik a miniatúraábrázolások elejéről, ezután következik a vatikáni V-
VIII., majd ezt követhette a Berkley-ben őrzött, *IX-*XII. 

A Louvre-ban talált, a Szent Ferenc-ikonográfia szempontjából is jelentős fólió azt igazolja, 
hogy nemcsak magángyűjteményekben, hanem múzeumok grafikai gyűjteményeinek XIV. száza
di „ismeretlen" olasz anyagában is várható még a Magyar Anjou Legendárium egy-egy további 
fóliójának előbukkanása. 

TÖRÖK GYÖNGYI 

Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében. 1981-ben Csapodi Csaba részlete
ző áttekintést adott a Janus Pannonius szövegeit megőrző, addig ismert kéziratokról.1 Könyve 
nélkülözhetetlen segédeszköz a szöveghagyományban való eligazodáshoz. Az újabban fölbukka
nó szövegek ennek az összeállításnak kiegészítését szolgálják. 

M. C. Davies 1984-ben ismertette a cambridge-i UL Add 6188 számú humanista kéziratot.2 A 
ritkaságokat tartalmazó gyűjteményből, amely korábban Ferrarában volt, ugyan már a XVIII. 
században közöltek részleteket, de teljes vizsgálatára csak most került sor. Füzetenként váltakozva 
tartalmaz prózai és verses anyagot. A XV. század derekának nagyon kedvelt invektíva irodalmá
ból a Faciótól Valiára, Tommaso Moronitól és Perottitól Poggiora írt művek mellett vannak 
benne levelek is Poggiotól (közöttük néhány autográf!), valamint Brunitól és Isotta Nogarolától. 
Külön-külön fasciculust képeznek Porcellio és Niccolo Perotti versei. Utólag, végig az egész 
kéziraton az üresen maradt helyekre két egymástól jól elkülöníthető kéz beírta Battista Guarino és 
Janus Pannonius néhány versét, illetve egy eddig azonosítatlan költő számos alkotását.3 

Davies megállapította, hogy a kódexs papírja legnagyobbrészt 1455-ös bolognai (Br. 8441), 
egy füzet pedig luccai 1457-es (Br. 6027) műhely terméke. A tulajdonos bejegyzéseket is azono
sította. Ennek alapján bizonyos, hogy a kézirat a XVI-XVIII. században Ferrarában volt. 

A kódex alapját képező szövegekről, és ez mind a prózára mind a versekre érvényes, kimutatta, 
hogy azoknak leírása nagyjából 1455 táján történt Bolognában. Az összeállító pedig olyan valaki 
lehetett, aki a bolognai egyetemmel is kapcsolatban lévő Nicolo Perottihoz valamiképpen közel 
állott. így juthatott hozzá a ritka, vagy éppen más forrásokból teljesen ismeretlen szövegekhez. 
Ilyen például a föltárás okául szolgáló, a tanulmány címét is adó Perotti-Valla levelezés néhány 
darabja is. Eddig jutott a kutatásban M. C. Davies. 

A kötetbe utólag bemásolt Battista Guarino, és a minket most elsősorban érdeklő Janus Pannonius 
verseket vizsgálva - úgy tűnik - az eredeti gyűjtemény összeállítójához is közelebb jutunk. 

Már az első rátekintésre is ráismerünk Battista Guarino kezére, legalábbis mint a maga és 
Janus verseinek bemásolójára. Janus Pannoniustól két elégia van a kötetben: „Conquestio de 
aegrotationibus suis" (El. II 10) és az „Ad somnum" (El. 111). Mindkét vers 1466-ból való. Egy 

1 CSAPODI Csaba: A Janus Pannonius-szöveghagyomány. Bp. 1981. (Humanizmus és Refor
máció 10.) 

2 DAVIES, M. C: Niccolo Perotti and Lorenzo Válla: Four new letters. = Rinascimento (24.) 
1984. 125-147. Vö. Iter Italicum IV 10/b 

3 GUARINO, Battista: Poéma. Modena 1496. Hain 8127. Itt mind a kilenc vers ki van adva. Az 
ismeretlen költőnek van egy verse Battista Guarinóhoz. Egyébként Lucas Ripa tanítványa volt. 
A sok költőt szárnyra bocsájtó „syllabarum magister" 1468-tól volt a ferrarai Studio tanára. A jel
legzetes szálkás írással bemásolt versek szerzőjeként leginkább Ludovicus Pictorius sejthető. 
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füzet üresen maradt végére, a 125. f. hátára kezdte beírni Janus verseit. A második elégia a 128. f. 
közepén végződik. Ezt követően üresen maradt a levél hátoldala is. Erre azért érdemes figyel
nünk, mert Battista Guarinónak ekkor, 1466 után valamikor, még csak ez a két elégia volt a kezé
ben, olyan, amelyet távolra került barátjától kapott. 

Battista 1460-tól apja örökében Ferrarában a Studio tanára volt. A Janusszal közös tanulóéve
ket követő időszakról is vannak ismereteink. Az Itália-szerte nagyon tisztelt Guarino mester 
ugyanis humanista kapcsolatait is fölhasználta, hogy hat fiának pályáját irányítsa. Hatalmas leve
lezéséből látjuk, hogy hogyan kereste és találta meg a megfelelő támogatót, kinek-kinek hajlamait 
és adottságait szem előtt tartva. Kódexünk szempontjából Manuele fiára figyelünk először. 0 a 
papi pályát választotta. Kisebb javadalmakat már birtokolt, amikor apja a Római Kúria felé irányí
totta. 1453-ban Bessarion kardinális pártfogásába ajánlotta. A bíboros, mint pápai legátus 1450— 
1455-ig Bolognában tartózkodott. Vele volt titkára Niccolo Perotti is. Manuele Guarinónak biztos 
támogatója volt Rómában az atyai barát Poggio Bracciolini secretarius apostolicus. De közbenjárt 
érdekében apja tanítványa Bartolomeo Facio, a nápolyi király humanistája is. A legidősebb 
Guarino fiú, Girolamo már egy évtizede Alfonz király udvarában volt. A hathatós támogatások 
következtében Manuelét már 1455-ben a frissen megválasztott III. Callixtus pápa unokaöccse, 
Lodovico Mila püspök környezetében találjuk. Amikor 1555 nyarán, mint legátus, ez a püspök 
került Bessarion utódjaként Bolognába, Manuele Guarino már mint titkára kísérte őt oda. Nyilván 
vele volt Bartolomeo Facio négy Valiára írt invectivája, amelyeket a szerző Girolamónak már 
1450-ben elküldött. A cambridge-i kézirat éppen ezzel a szöveggel kezdődik. Manuele 1455 
nyarán került legátus pártfogója kíséretében Bolognába. Ugyanezen év őszétől kezdte meg legfi
atalabb öccse Battista működését mint lector a bolognai egyetemen. Apja Ferrarában boldogan 
fogadta a gratulációkat azért, hogy fia „tam iuuenili aetate" azaz tizennyolc évesen elérte azt, 
amire mások öregkorukig sem jutnak. Bemutatkozó előadását még a pápai legátus is meghallgat
ta!4 1455-1457/8-ig tehát két ifjú Guarino is volt a bolognai humanisták vonzáskörzetében. 

Amint láttuk, M. C. Davies megállapította, hogy a kézirat papírjának nagyobbik része 1455-ből, 
Bolognából, egy füzete 1457-ből Luccából való. A szövegek jó része datálható, keletkezésük 1454— 
1455-ben igazolható. Davies, megfelelő apparátussal azt is bebizonyította, hogy a másolás 1455 táján 
Bolognában történt. Minthogy a gyűjtemény későbbi tulajdonosa az 1460-as évektől bizonyosan az 
oda bemásolgató Battista Guarino volt, nagyon valószínű, hogy az 1455-től Bolognában lévő 
Guarino fiúk valamelyike lehetett a gyűjtemény alapszövegének összeállítója, vagy birtokosa. 

A minket elsősorban érdeklő két Janus elégia szövege ismert. Mégis, a szövegkiadáshoz komoly ho
zadéka van. Több helyen is ad változatot, egy-egy helyen más kifejezést is. Helyesírása, interpunctiója is 
eltér az eddig ismert változatoktól. Márpedig ez a szöveg állhat a legközelebb Janus kézírásához. Egyko
rúak, iskolatársak voltak, ugyanazt tanulták közös mesterüktől a ferrarai Stúdióban. 

A két elégia egy füzet végén, a ff. 125v-128r-ón található. A lap közepén fejeződik be. A fél 
lap üres, a hátoldala is. Ha Battistának lett volna még Janustól éppen akkor más verse is, akkor azt 
nyilván oda folytatólagosan bemásolta volna. 

Nagyon valószínű, hogy Janusnak 1466-ban adódott alkalma, hogy új verseit barátjának elküldje. 
A küldemény kézbesítője a magyarországi báróifjak azon csoportja volt, akik éppen az ő nyomdokain 
kezdték tanulmányaikat Ferrarában. Tudjuk, hogy 1466-67 telén Geréb László a király unokaöccse, a 
Perényi és a Pálóczy család egy-egy ifjú sarja, nyilván megfelelő kísérettel, együtt tűnt föl Ferrarában.5 

4 Epistolario di Guarino Veronese. Race. ül. da Remigio SABBADINI. Vol. I—III. Venezia 
1915-1919. Manueléről: II Nr. 875. III 453^154, 492^194. Girolamo: III 384, 405, 450. Battista: 
II Nr. 894, 895. III 49ÍM91. etc. ad indices. 

5 RITOÓK-SZALAY, Ágnes: Ferrara und die ungarische Humanisten. In: Universitas Budensis 
1395-1995. Edd. László SzöGi-Júlia VARGA. Bp. 1997. 154. 
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Meglátogatták a királyt még gyermekkorából ismerő András karthauzi szerzetest és nyilván átadták 
az ajándékot az akkor már az apja örökében működő Battista Guarinónak is. Hogy ez a két elégia 
valahogyan megelőzte Ferrarában az egyébként korábban keletkezetteket is, arra bizonyíték 
Battistának egy másik Janus kézirata. Az OSzK Cod. lat. 357. számú kódexe. Ez is Battista Guarino 
kezéből került ki. Mint ismeretes, tartalmazza Guarino-panegyricust, valamint az elégiák sorát. Ezek
nek szokásos sorrendjét fölborítva, az élen éppen a cambridge-i kéziratban található két elégiát talál
juk. Ez a kódex 1469 után keletkezett, akkor, amikor Battista már kézhez kapta Magyarországról az 
apjára írt dicsőítő verset. Ezt és az elégiákat összegyűjtve, hozzáfűzött még néhány levelet, amelyek 
Janusnak szóltak, vagy őt érdekelhették. Nyilván Magyarországra szánta, de a küldemény már nem 
érhette el címzettjét. Van Battista levelei között egy, amelynek dátuma 1467 áprilisa. Ez a sokszor 
hivatkozott Jo. Bertuciushoz szóló írásmű.6 Itt Battista Guarino egy, valószínűleg fiktív, szümpo-
szion leírását adja. Benne ő, a műfaj szabályainak megfelelően, védelmébe veszi, ismerteti és fölma
gasztalja Janust a költőt. A megírásra nyilvánvalóan az 1465-ös követjárás után került sor. Janus 
ekkor pályája csúcsán, mint főpap és királyi követ vonult végig Itálián. Tíz év múltán ekkor adódott 
alkalom hogy a régi diáktársak szemtől-szembe kerüljenek egymással. Battista írása a tehetséget 
méltán megillető egyházi és világi méltóság birtokosának laudációja. Annál meglepőbb azonban az 
utolsó bekezdés egy mondata, amely mintha a sok oldalon keresztül magasztalt, kiváló képességei 
következtében méltán fényes pályát Janus meggyöngült egészsége veszélyeztetné. A sokszor említett 
megjegyzés így hangzik: „Cui si omnipotens deus longam in terris vitám dederit, ut ab omnibus 
optandum est" ... Mintha aggodalom szólna a régi barát szavaiból. Mintha az 1465-ös diadalmenetet 
követően érkezett küldemény, a két betegségről tudósító elégia felhőt vonna a korábbi látványos 
ragyogás elé. Mintha ez a mondat Janus elégiájára utalna: 

Qualis érit nobis, si forte érit ulla senectus, 
Cum sit in assiduis prima iuventa malis?7 

Ezek a sorok pedig éppen a betegségeiről szóló verséből valók, abból, amelyet Battista 
Guarino másolt be a cambridge-i kéziratba. 

RITOÓKNÉ SZALAY ÁGNES 

Ki lehetett Michael de Hungária? Talán kicsit szokatlan, hogy ennek az írásnak címe végén 
kérdőjel áll. De még rendhagyóbbnak tűnhet, hogy az állítmány feltételes módban van. Mindez nem 
kevés bizonytalanságot tükröz. Nem véletlenül. Michael de Hungária személye ugyanis a lehető 
legnagyobb homályba burkolódzik. Bár meglehetősen sokan foglalkoztak vele, amelynek során a 
legkülönbözőbb megállapításokat tették vele kapcsolatban. Ha azonban ezek szembesítésre kerülnek, 
úgy a vélemények gyakorlatilag kioltják egymást, és marad a szinte semmi. A legkisebb közös neve
ző a szakirodalomban az, hogy külföldön tevékenykedett szerzetes volt a 15. században. 

Az, hogy nem Magyarországon működött, a névformájából egyértelműen kikövetkeztethető. 
Az elmúlt időkben az emberek nevükben évszázadokon át hűségesen ragaszkodtak származási he
lyük megjelöléséhez. Eleinte azért, mert még nem voltak biztonságosan megszilárdult családne
vek, így ha valaki elhagyta a helységet, ahová tartozott, írásban a keresztneve mellé a származási 
helyét adta meg. Szülőhelyén persze ilyen megjelölés teljességgel értelmetlen lett volna, így ott 

ÁBEL Jenő: Analecta ad históriám renascentium in Hungária litterarum spectantia. Bp. 
1880.203-211. 

7 El. I 10,29-30. 
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vagy atyai (Georgius Francisci), vagy foglalkozási (Ludovicus Faber), vagy valamilyen, az illető 
személyre vonatkozó jellemző névvel (Stephanus Parvus) különböztették meg egymást az embe
rek. Idővel ezekből, ül. anyanyelvi változataikból azután az immár öröklődő családnév lett. 

Miután a középkorban az írásbeliség hazánkban szinte kizárólag latin volt, e megjelölés előtt a 
„de" szó állt. Minél távolabb került valaki szülőhelyétől, annál nagyobb területet fogott át a neve 
mellé helyezett földrajzi fogalom. A fontos csak az volt, hogy az emberek az adott városban, ahol az 
illető ezt a névformát használta, ezt általában ismerjék. A kisebb helységek esetében ez legfeljebb a 
megye határáig terjedt, míg a nagyobbakat (pl. Pelbartus de Temesvár) országosan lehetett használni. 
A kevésbé ismert, kisebbek esetében a megye megjelölés (pl. Joannes de Pilis) volt általában elfoga
dott. A külföldön tartózkodó egyedül csak az országa nevével tudta magát jelölni, hiszen ott a jelen
tősebb hazai városok neve is szinte ismeretlen volt. Ezek után a „Michael de Hungária" névhasználat 
biztos jele annak, hogy ő nem Magyarországon, hanem külföldön tevékenykedett. Ugyanez volt a 
helyzet más hasonló nevet viselt hazánkfiával: Antonius de Hungária, Georgius de Hungária stb. 

Amíg a szakírók a szerzetes mivoltában egyek voltak, a rendi hovatartozása már erősen vitatott 
volt. Az ezzel kapcsolatos vélemények három nagy csoportot alkotnak: pálos, domonkos és feren
ces. E kérdéssel kapcsolatban csak akkor lehet érdemben állást foglalni, ha valami tényszerűt 
lehet érvként, vagy cáfolatként felhozni. Ehhez azonban előbb tudni kell, hogy Michael de 
Hungáriától mely munkák szövege származik. Csak ezt követően lehet arra rátérni, hogy azokból 
mi is olvasható ki személyére vonatkozólag. Ugyanis az ő esetében még a szerzőség kérdése is 
sokáig gondot okozott a szakembereknek. 

Neves hazánkfia, David Czvittinger múlhatatlan érdemeket szerzett, hogy 1711 -ben közreadta 
összefoglaló munkáját az általa ismert magyarországi szerzők életrajzi bibliográfiájával. 0 azon
ban - sajnos téves meghatározással - a Biga salutis című, több kiadást megért, a szerző neve 
nélkül közreadott munka alkotójának Michael de Hungáriát tartotta. J.G.T. Graesse, a neves 
bibliográfus pedig ugyanezt a munkát hol Michael de Hungáriának, hol Pelbartus de Temesvár
nak tulajdonította. így tehát összekeveredett a három magyar származású szerző neve, ül. írása. 
Az ő, prédikációs irodalomhoz tartozó munkáik a reformáció megindulása előtt számos kiadásban 
láttak napvilágot. Miután ezeket az adatokat a későbbiekben több neves szakíró, így az ősnyom
tatványok ma is használt világbibliográfiájának összeállítója, Ludwig Hain is átvette. Az ő nagy 
tekintélye nyomán a legrégebbi könyvek szakirodalmában a Biga salutis című munkát nem annak 
valódi szerzője, Osvaldus de Lasko, hanem jelentős részben Michael de Hungária neve alatt 
tartották nyilván. Csupán a legutóbbi időkben vált immár világszerte tudatossá a szakkörökben, 
hogy Michael de Hungáriának kizárólag egyetlen munkája maradt fenn nyomtatásban: a Sermones 
tredecim universales c. írása. így a személyét illető minden további következtetés levonásakor 
erre a munkára lehetett csak biztonsággal támaszkodni. 

A fent említett két másik, Magyarországon a 15. és 16. század fordulóján élt, ferences szerző munkái 
templomban tartandó, kész beszédek teljes szövegét tartalmazta, amint ez akkoriban igen elterjedt volt. 
A kevésbé felkészült lelkipásztorok ugyanis igényelték az ilyen támogatást, hogy az egyházi ünnepeken 
tartott szertartások során erre támaszkodva tudjanak beszédet mondani. Az év minden vasár- és ünnep
napján a mise során evangéliumként és leckeként pontosan előírt bibliai szövegeket olvastak fel. Általá
ban ezekből kiindulva beszéltek a lelkipásztorok a templomban a jelenlévőknek. 

Michael de Hungária tehát végigböngészte ezeket, az év valamennyi ünnepnapjára rendelt -
akkor egész Európában egységesen latin nyelvű - szövegeket. Talált is közöttük 13 olyan szót, 
amely mindegyikben fellelhető. Ő azután ezekhez a szavakhoz fűzött egy-egy „prédikációt", 
ahogy ezt munkája címében írta. Ezek azonban pontosabban fogalmazva fejezetek, amelyek 
egyenként 9-16 részt, egymástól független gondolatot tartalmaznak. Műve tehát - a többi hasonló 
munkával szemben - nem teljes beszédeket, hanem csupán vázlatokat tartalmaz. Ezzel is jól 
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használható támaszul kívánt szolgálni a prédikáló papnak, aki ennek segítségével az arra a napra 
rendelt bibliai szöveg egyik szavából tudott kiindulni. 

Hogy könyvének olvasója számára mintegy használati utasítással szolgáljon, Michael de Hungária 
kis jegyzéket állított össze ehhez. Természetesen ezt is - mint a munkájának teljes szövegét - latinul 
írta. Ebben a lelkipásztori munka során gyakrabban felmerülő témák vezérszavait sorolta fel betű
rendben: pl. üdvözülés, irigység, halál. Majd emellé a szó mellé odaírta, hogy hányadik fejezet me
lyik részében található művében az ehhez a témához megfelelő gondolat. így a beszédet tartani szán
dékozó pap megtalálhatta az említett jegyzékben azt a témát, amelyről szólni kívánt híveinek. 

A munkája címében álló „universales" szó arra utal, hogy az általánosan, vagyis az év vala
mennyi vasár- és ünnepnapján a középkori római egyház egész területén használható. Ez egyben 
rögtön magában foglalta azt a törekvést, hogy szövegében minden helyi vonatkozást kerüljön. 
Csakis így tudta biztosítani az „univerzális" felhasználhatóságot. Nyilván nem tudott volna mit 
kezdeni, mondjuk egy spanyol plébános valami speciális, a magyarországi helyzetre vonatkozó 
részlettel, amilyenek Temesvárinál és Laskainál megtalálható. Ez a mindenhol történő al
kalmazhatóságra való tudatos törekvése miatt azután írása minden egyéni ízt nélkülöz. Már pedig 
éppen ilyenekből lehetne a szerző személyére vonatkozólag valami következtetést levonni. 

Könyve nyomtatott szövegének vizsgálata alapján kiderült, hogy abba valaki betoldott egy -
valójába oda nem tartozó - beszédet. Ezzel az eredeti 13-ból 14 lett. Tucatnyi kiadásban így a 
címben olvasható 13 ellenére 14 fejezet található. így a témákat közlő és érintetlenül hagyott 
jegyzék a megváltoztatott fejezetszámozás miatt jelentős számban hibás utalásokat tartalmaz. 
Jellemző a reformáció előtti évtizedek szigorú szövegőrzésére, hogy ezt, a használhatóságot sú
lyosan csorbító hibát hosszú időn át ismételve, változatlan formában újra meg újra változatlanul 
kiadták. Úgy tűnik, hogy akkoriban e szöveg olvasói nem ismerték fel a jegyzék mutatószerepét, 
és a kötetet csupán önálló elmélkedések sorozatának fogták fel. Ezáltal a szerző igen szellemes és 
gyakorlatias felfogásban készült írását már nem eredeti céljának megfelelő módon használták. 

De nem csupán egy fejezetet toldottak be utólag a Sermones tredecim universales eredeti szöve
gébe, de hozzácsatolták három, Michael de Hungária munkájától teljesen független beszédet is. 
Ezekben már akadnak olyan részletek, amelyek módot adak a mű földrajzi tájolásához: beszámoló az 
oxfordi doktorrá avatás szertartásáról, több helyen angol nyelvű mondatok stb. A nyomok így tehát 
Angliába vezetnek. Érdemes itt megjegyezni, hogy ezt az önkényesen hozzácsapott függeléket a ha
gyományőrzés szellemében az összes nyomtatott kiadás a 15. század utolsó évtizedeitől a 17. század 
elejéig szigorúan megtartotta. Ezt is Michael de Hungária munkája szerves részének tekintették. 

A Sermones tredecim universales első nyomtatott kiadása, bár a megjelenés helyére és idejére 
nem tartalmaz semmiféle utalást sem, a betűtípusok vizsgálata alapján 1480 táján látott napvilágot 
a németalföldi Leuvenben Johannes de Paderborn nyomdájában. A kézirat, amelyről a szedés 
készült igencsak megromlott állapotban volt. Ezt bizonyítja, hogy a 13 fejezet mintegy másfélszáz 
önálló részének betűkkel történt jelölése közül nem kevesebb, mint 24 helyen hiányzik. Pedig a 
használathoz adott, tematikus jegyzék utalása erre történt. Jól érzékelhető tehát, amint erről a 
fentiekben már szó esett, hogy Michael de Hungáriának egyedülállóan gyakorlatiasnak mondható 
módszere, amellyel minden ünnepre és egész Európában jól használható fonalat kívánt adni a 
prédikáló papoknak, immár feledésbe merült. 

Ebből arra kell következtetni, hogy a kéziratok újabb és újabb másolása során a szövegben 
1480-ra immár súlyos elváltozások keletkeztek. Miután minél több esetben történik a kéziratos 
másolás annál nagyobb a hibák keletkezésének lehetősége. Ilyen sok betoldás, változtatás és 
torzulás létrejöttéhez és a mű eredeti funkciójának elfeledéséhez pedig hosszabb időre van szük
ség. Ezért arra kell gondolni, hogy az eredeti munka megírása az első nyomtatásban készült kia
dás előtt jelentősen korábban történt. 
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Érdemesnek tűnt tehát szemügyre venni, hogy a Michael de Hungária által hivatkozott szerzők 
mikor éltek. Egész sor 12-13. századi, részben ugyancsak angliai auktort időrendben továbbiak is 
követik a 14. század első feléből. Ezek sora azonban ennek a századnak derekén elhunyt Nicolaus 
de Lyrával megszakad. Egyetlen hivatkozás sem található ennél később írt forrásra. Sőt a függe
lékben hozzácsatolt és tárgyában a Sermones tredecim universales-tó\ merőben elütő három, 
angliai eredetű írásban is hasonló a helyzet. Ebből arra kell következtetni, hogy azok szövege sem 
sokkal a 14. század derekát követően készült. De nem csak időben, hanem nyelvezetében is bi
zonyos hasonlatosságot mutat az alapmű és függeléke. Mindkettő latinitásában hasonló angliciz-
musok, vagyis az akkor a tudományos és az egyházi életben nemzetközileg általánosan elterjedt 
latin nyelvnek ebben a szigetországban használt változatai lelhetők fel. 

Hátra van még Michael de Hungária rendi hovatartozásának tisztázására teendő kísérlet. Szöve
géből a kolduló rendek dicsérete olvasható ki. Ezek közül abban az időben a két legelterjedtebb a 
domonkosok és a ferencesek voltak. Az előbbiek kölni rendházában 1499-ben felismerték a 
Sermones tredecim universales kitűnő alapötletét, amelyet valóban minden idő- és térbeli korlátozás 
nélkül igen jól tudtak használni a prédikátorok. Megigazították, kibővítették, majd az Evagatorium 
címmel látták el, sőt ahhoz további mutatót készítettek. Ez utóbbiban az év valamennyi vasár- és 
ünnepnapjaira egy-egy, az illető napra Michael de Hungária munkájának leginkább alkalmas részle
tére utaltak. így nemcsak az elmúlt évtizedek szövegromlását állították helyre, de az eredeti szerző 
írásának gyakorlatát még jobban és könnyebben használhatóvá tették. Ezzel szinte új életre támasz
tották ezt a művet, amelynek ezt követően egész sor további kiadása jelent meg. 

A reformáció szele azonban hamar végigsepert Európán, így az Evagatorium 1519. évi párizsi 
megjelentetése után e munkának további kiadásai 1611-ig nem láttak napvilágot. Ekkor ismét 
csak a kölni domonkosok voltak azok, akik Michael de Hungária több mint egy évszázaddal 
korábban átdolgozott írását újra kinyomtatták. Ennek címlapján az eredeti szerzőről a következő 
olvasható: „a rev. P. F. Michaele de Vngaria Ord. F. Predicatorum SS. theologiae doctore summa 
eruditione conscripti". Tehát őt a domonkosok immár a magukénak tudták. Nehézséget jelent 
azonban ennek elfogadásánál, hogy ilyen rendi megjelölés e korábbi kiadások tucatjai közül 
egyetlen-egyben sem olvasható. Még az említett 1499. évi átdolgozott kiadásban sem, amelyet a 
kölni domonkosok adtak közre. A korai kiadásokban Michael de Hungária neve mellet mindig a 
„magister" megjelölés olvasható. Miután műve immár tucatnyi kiadást ért meg, még a 15. század
ban, egyszerre csak feltűnik a „doctor" cím. Feltehetően semmit sem tudtak a szerzőről, de akinek 
az írása ilyen sok kiadást ért meg, az nyilván a legmagasabb tudományos fokozattal rendelkezett. 
Valahogy így gondolkozhattak azok, akik ezt a változtatást végrehajtották. Hasonló módon tekin
tették egy jó évszázad után a kölni domonkosok immár teljesen a sajátukénak ezt a neves szerzőt. 
Ugyanerre a megállapításra kell jutni, ha az ember a Michael de Hungária által hivatkozott szer
zők névsorát rendi hovatartozás szerint vizsgálja. Egyetlen pálos és domonkos sincs közöttük, 
viszont ferences annál több. 

így mindent összefoglalva arra a következtetésre lehet jutni, hogy Michael de Hungária felte
hetően a 14. század közepén Angliában valamelyik ferences kolostorban élt. Az alatt a több mint 
száz év alatt, amíg munkáját újra meg újra lemásolták (a ma ismert 12 ilyen kódex közül hetet 
Angliában őriznek!), személye teljes homályba veszett. Munkájának szövege, mire az 1480 táján 
először nyomtatásra került, már megromlott, a szerzőről pedig már nyilván nem tudtak semmit 
sem. Az a körülmény, hogy írását „unverzális"-nak szánta lehetetlenné teszi, hogy valami többet 
is lehessen abból róla megtudni. Magyarországi származása a neve alapján kétségtelen. Azonban 
latinitása alapján immár tartósan a szigetországban tartózkodott, esetleg már tanulmányait is ott 
végezte. Az azonban nem teljesen biztos, hogy vajon ő hazánkban született, vagy esetleg csak az 
apja, akitől a „de Hungária" név esetleg átszállhatott rája. 



378 Közlemények 

Sajnos mindössze ennyi, amire műve alapján Michael de Hungária személyére következtetni 
lehet. Félő, hogy mivel már a 15. század végén sem ismerték őt, munkájában pedig tudatosan 
általánosságokba burkolódzott, hogy nem is lehet felőle majd többet megtudni. Hacsak valami 
véletlen folytán valamilyen új adat (pl. angliai egyetemi feljegyzés) nem kerül elő róla. 

BORSA GEDEON 

18. századi irodalmi diáktársaságaink és a sajtó*. Az iskolai diáktársaságok felvilágosodás-
és reformkori történetét Bodolay Géza 1963-ban megjelent összefoglaló monográfiája1 már feltárta. 
A mű kiterjedt anyaggyűjtésen alapszik, a szerző feldolgozta a társaságok fellelhető, mindaddig 
nagyrészt ismeretlen kéziratos forrásanyagát, az emlékezésekben, levelezésekben és iskolatörté
neti kötetekben megjelent összefoglalásokat, a témáról napvilágot látott tanulmányokat. Kísérletet 
tett arra is, hogy a korabeli sajtóban a magyar irodalmi diáktársaságokról megjelent híradásokat is 
feltárja, ezen a területen azonban nem törekedett, nem is törekedhetett teljességre, különösen a 
felvilágosodás időszakára vonatkozóan nem. 

A 18. század végi sajtó hatalmas, még mindig többnyire ismeretlen forrásanyagot rejt, mint sok 
egyéb témában, úgy a hazai diáktársaságok életére és működésére vonatkozóan is. Ennek a sajtó
anyagnak a feltárása azért indokolt, mert kiegészítheti, árnyalhatja, esetenként módosíthatja a 
korábban kialakult képet. 

Az első társaságok II. József uralkodásának időszakában keletkeztek. A császár 1782-ben, 
Gottfried Van Swieten javaslatára, megszüntette az egyházmegyei papnevelő intézeteket, és he
lyettük nagyobb állami szemináriumok (seminarium generale) felállítását rendelte el, Pozsonyban, 
Egerben és Zágrábban. II. József egy új, felvilágosult szellemű papi réteg nevelésére tett kísérletet 
az állami szemináriumok felállításával. A pozsonyi szeminárium 418 növendékkel 1784 tavaszán 
kezdte meg működését. 1785 nyarán Rautenstrauch császári vizsgáztató biztos ellenőrizte mind
három új intézmény működését. A szemináriumokban folyó munkával az ellenőr alapvetően meg 
volt elégedve, ám mivel a hallgatók a tananyagként előírt Frank György-féle egyháztörténetet túl 
hosszadalmasnak találták, egy, az egyházi körökben általános megbotránkozást keltő javaslattal állt 
elő. Azt javasolta, hogy a katolikus szemináriumokban ezentúl Matthäus Schrökl wittenbergi protes
táns tanár felvilágosult szellemű egyháztörténetét használják tankönyvként.2 Ekkor új tanterv beve
zetéséről is intézkedtek, amely erősen csökkentette a dogmatika korábbi anyagát, és a tanulmányok 
utolsó, ötödik évének rendjét úgy változtatta meg, hogy abban teológiai ismeretek nem is kaptak 
helyet. A hallgatók gyakorlati természettudományi és gazdasági ismereteket, és népiskolai módszer
tant tanultak. II. József 1786-ban az egri és a zágrábi szeminárium egyesítését és Pestre helyezését 
rendelte el. 1788-ban a teológia tanulmányi idejét három évre szállított le, ismét jócskán megnyirbál
va a dogmatika és a polemika tananyagát. A negyedik évet szánták a gyakorlati oktatásra. 

A pozsonyi és pesti papi szemináriumban, ezekben az években új nézetek, új, felvilágosult, világias 
szellem honosodott meg, nagyrészt az előbbiekben vázolt intézkedéseknek következményeként. 

Bizonyára ennek is köszönhető, hogy az első irodalmi diáktársaságot a pozsonyi kispapok ala
pították 1785-ben3. A tagok névsorát átvizsgálva több, később a fejlődő magyar irodalomban és 
sajtóban is fontos szerepet játszó irodalmár-pap neve tűnik fel: Fejér György prépost-kanonok, 

* A tanulmány az OTKA támogatásával készült. (T 025753) 
1 BODOLAY Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848. Bp. 1963. 810. A könyv megjelenése 

óta újabb jelentős forrásfeltáró és elemző tanulmány e témában nem jelent meg. 
2 Vö.: KosÁRY Domokos: Művelődés aXVIII. századi Magyarországon. Bp. 1983. 515. 
3 A társaság működését ismerteti BODOLAY: i. m. 117-119. 
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történész, az egyetemi könyvtár későbbi igazgatója, a Tudományos Gyűjtemény szerkesztője, Kul-
tsár István, a Hazai és Külföldi Tudósítások című lap szerkesztője, Péteri Takáts József író, Döme 
Károly író, műfordító, akadémiai tag, Bertits Ferenc, és mások. Az 1788-tól már intenzíven mű
ködő társaság4 célja a nemzeti nyelv- és irodalom megismerése és művelése volt. A tagok ünne
pélyes fogadalmat tettek egymásnak, hogy életüket és tehetségüket a nemzeti nyelv és a hazai 
tudományosság felvirágoztatására fogják fordítani.5 

A pozsonyi kispapok szoros kapcsolatot tartottak fenn a Mindenes Gyűjtemény című komáromi isme
retterjesztő folyóirattal, és annak szerkesztőjével, a református Péczeli Józseffel. „A pozsoni szeminá
riumból" aláírással, vagy a szerző monogramjával jelzett írások 1789-től kezdve jelentek meg a lapban. 

Fejér György például több találós mesét, verset, történeti tárgyú írást publikált. Orczy Lőrinc
ről szóló verse6 után a következő megjegyzést közölték a szerkesztők, nyilvánvalóan a szerző 
levélbeli közlése alapján: 

„Örök emlékezetre méltók Haza-nyelven kiadott Vers' darabjai, mellyek mind 
elevenségekre, mind a' széles Tudományra nézve a' Pozsonyi Nevendékektől a leg
jobban kedveltéinek."7 

Ez a rövid megjegyzés azt jelzi, hogy a pozsonyi szemináriumban működő magyar társaság 
tagjai közösen olvasták a magyar irodalom jeles alkotásait, köztük Orczy Lőrinc verseit. 

Szintén Fejér György tollából jelent meg egy magyar történeti tárgyú írás a hunok eredetéről és 
szokásairól.8 A következő évben a komáromi lap arról adott hírt, hogy Fejér franciából Racine-t 
fordít. Az ifjú növendékpap ebben az írásában azt hangsúlyozta, hogy 

„... tsak az Anya-nyelv az, melly különös ébresztő ösztönökkel bír a' tudomá
nyok' terjesztésekre, a Haza' bóldogítására."9 

Döme Károly, a későbbi jeles író, ifjú papnövendékként, és a pozsonyi magyar diáktársaság 
tagjaként, szintén a Mindenes Gyűjtemény hasábjain tette közzé első próbálkozásait.10 

A Hadi és Más Nevezetes Történetek című lap 1790-ben, a következő tudósítást közölte a po
zsonyi szemináriumban tanuló ifjak társaságáról és törekvéseiről: 

"Nem kevés örömmel értettük a' napokban eggy nagy érdemű Hazafinak levelé
ből, hogy a' Pozsoni Szemináriumban a' Nevendék Papok a' közönséges Letzkéken 
Magyarul kérdeztetnek, 's a' leg tisztább Magyarsággal felelnek a' fel tett kérdések
re. -Nevezetesek ezek köztt a' született nyelveket elébb mozdító Nemes Iffjak köztt 
következendők: T.T. Blázovits János, Csáky Mátyás, Guzrányi Bálint, Ján József, 
Karátsonyi József, Kováts Antal, Németh Sándor, Péterka József, Sársitzky Mihály, 
Smodits János, Tágén Mihály, Valovits Ferentz, Vizlendvay József. Ugyan onnan 
írják, hogy sok Iffjak, a'kik születésekre nézve Tótok, a' Magyar Nyelvnek legszor-

4 Vö.: BODOLAY Géza: i. m. 117. 
5 TAKÁTS Sándor: Péteri Takáts József. Bp. 1890. 11. 
6 Mindenes Gyűjtemény 1789.1. Negyed. 301-302. 
7Uo. 301. 
8 Mindenes Gyűjtemény 1789. II. Negyed. 99-105. A' leg-első Hunnusok' történeteiből né

mely Anekdoták és azoknak szokásaik. 
9 Mindenes Gyűjtemény 1790. IV. Negyed. 155. 

10 A Döme Károly nevével jegyzett „rejtett szó" elnevezésű feladványok között megtalálhatjuk 
Görög Demeter újságszerkesztő nevét, mint megfejtendő kérdést. Mindenes Gyűjtemény 1789. I. 
Negyed. 271-272. 
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galmatosabb tanúlójik 's pallérozójik. Sőt hiteles beszédek 's Levelek után, némelly 
T. Vármegyéknek különös ditséretekre említhetjük, hogy néha nagy részint Tótok, 
még azt is sürgetik, hogy mind a' Polgári, mind a' Törvényes dolgok Magyarul 
follyanak a' Hazában. - Ezzel a Nemes Hazafiak gondolera veszik azt, hogy ha egy 
két vármegyében a' Tót nyelv talán tsonkulást szenvedne is, azért el nem törörltetik 
az; mert virágozni fog Siléziában, Tseh Országban, 's a' Muszka Birodalomban, de 
ha a Magyar Nyelv Magyar és Erdély Országban el töröltetik: úgy az egéssz Világról 
el töröltetik, 's nem lesz többé a' Nemzetek között semmi helye ennek a Vitéz nép
nek, mellynek mind a' napkeleti, mind a' napnyugati Tsászárok adót fizettek... -
Melly igen rajta vágynak átaljában a' Tisztelendő nevendék Pap Urak Nyelvünk 
gyarapításán: bizonyítsák sok szép Magyar Verseik, mellyeket hova tovább nagyobb 
számmal 's tökéletességgel botsátgatnak Világ eleibe. Tsak most egymás után négy 
rendbéli Verseiknek hozzánk való küldésével tiszteltek meg bennünket ezen jó nö-
velésű palántái a' Magyar Anyaszentegyház Kerítenek...."11 

Szintén a Hadi és Más Nevezetes Történetek közölte Fejér György „Arany alma" versét, ame
lyet a pozsonyi növendékpap Pétzely Józsefnek, a Mindenes Gyűjtemény szerkesztőjének tiszte
letére írt. A vershez a következő megjegyzést fűzték: 

"mint maga, és az egész Nevendék Papság háládatosságának áldozatjával, kívánta 
T. Pétzeli Jósef Úr' buzgó Hazafiságát, az egész Haza előtt JÓSEF Napjára meg 
tisztelni".12 

Arról is tudósított a korabeli sajtó, hogy élénk magyar nyelvű iskolai színjátszás is folyt a po
zsonyi szemináriumban. 

,,A' Posoni T.T. Nevendék Papok , ezen két esztendőben két Magyar Vígjátéko
kat készítettek; eggyiket: A' Nevelők; másikat: Az Öreg fösvény nevezet alatt. El is 
játszották az el múlt Farsangon, számos Magyar Uraságoknak jelen létekben, 's nagy 
meg elégedésekkel. A' másiknak el játszásában akadályt vetettek nékiek meg 
boldogult Fejedelmünknek akkori környűlállásai: hanem ezentúl fogják játszani, és 
azon esetre jó eleve hivatalossá tették magokat nállok sok méltóságok."13 

Az említett színdarabok szerzője Fejér György volt. A színdarabokat meg is jelentette a Társa
ság, a könyv megjelenésére a sajtó útján hívták fel az érdeklődők figyelmét: 

„Azon víg Játékot, mellyet tavaly az érdemes Pozsonyi Nevendék Papság anyai 
nyelvünkön készített 's jádzott, mostan közre botsátott illyen tzim alatt: A' Tisztségre 
Vágyódók. - Találtatik Füskúti Landerer Mihály, és a' Nevendék Pap Uraknál 10 kr."14 

A sajtóból értesülhetünk arról is, hogy a pozsonyi növendékpapok később is megőrizték a ma
gyar nyelv ápolásának igényét, a magyar nyelvű színjátszás hagyományát. Négy évvel később, 
1794-ben erről a következőképpen tudósított a bécsi Magyar Hírmondó: 

„Az itt lévő nevendék-Papság is játszott három Magyar Játékokat, a' Farsang 
utolsó napjain. Mind a' három Játékok, jó erköltsökre serkentő példákat foglaltak 

Hadi és Más Nevezetes Történetek 1790. 70-72. íi 
12 Hadi és Más Nevezetes Történetek 1790. 373. 
13 Hadi és Más Nevezetes Történetek 1790. 276. 
14 Hadi és Más Nevezetes Történetek 1790. 144. 
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magokban, s' ugyan azért még azok is nagyon gyönyörködtek bennek, kiknek ítéle
tek némelly rossz darabok által félre vitetvén, közönségesen minden teátromi játéko
kat kárhoztattak. A' teátromi gyakorlásból még az a' különös haszon is háramlóit a' 
Nev. papságra, hogy ez által magát a' prédikálláshoz meg-kívántató tulajdonságok
ban is tökélletesítette. A' Játszó személlyek között ollyan iffjú Papok is voltak, kik 
tsak ide lett jövetelektől fogva tanulták meg, különös szorgalmatosság által anyai 
nyelvünket, minéműek: Tisz. Danielis Ferentz, Schehovits János, 's Petrovits István 
Urak, kiknek betses neveiket, mások' buzdítására kívántam közleni. A' második 
esztendőbeli Theologusok, Zrinyi Miklósnak Szigetvári veszedelmét olly derekasan 
jádzották, hogy azért méltán meg-érdemlik neveiknek közönséges ki-hírdettetését, 
mellyek is a következendők: T. Kopátsi Jósef, Jalovetzki Ferentz, Sztankovics János, 
Palkovits Mihály, Angyal János, Bentsik Mihály, Vajda Demeter 's a' t. A' többiek között 
tisz. Skultety Mihály egy zsiros tsikóst játszott, a' mulatság kedvéért olly természete
sen, hogy a' valóságos Ketskeméti Tsikós is meg-veregette volna azért a' vállát. - Né
met és Tót nyelveken is játszott két két darabokat a' Nevendék Papság. Különös hálá
datossággal vették nem tsak a Pap-Iffjak, hanem a' Játékokon meg-jelent Vendégek is, 
hogy illy jeles és hasznos múlattságokat eszközlött nékiek a' Pap-nevelő Ház' Igazga
tója, a Fő Tisz Májer Jósef Úr: tudom, örvendeni fog azon egész nemzetünk is, hogy a' 
nevezett Fő Tisztelendő Úr példásan gyakoroltatja a' Magyar nyelvben, kormányozása 
alatt lévő Pap-Iffjait, kikhez valóságos atyai indulattal viseltetik."15 

Hasonlóan felvilágosult szellem uralkodott a pesti katolikus papi szemináriumban is, ahol szintén 
működött egy, Dayka Gábor16 köré tömörülő magyar diáktársaság, amely hasonlóan a pozsonyihoz, 
kapcsolatban állt a Hadi és Más Nevezetes Történetek és a Mindenes Gyűjtemény című lapokkal. 

„Pestről írja egy érdemes Hazánkfia, hogy az oda való Nevendék Papságnak első 
Igazgatója, 's valóságos Attya, fő tisztelendő Wolgemuth Filep Úr, annyira kívánja 
elő mozdítani az Anyai Nyelvet, hogy kis Papjainak minden jeles Magyar Könyve
ket meg szerez; sőt számokra, maga költségen, a' Magyar Újságokat is hordatja. 
Ezen nemes indulatú Hazafinak példás tselekedet, nem tsak a' Magyar Nevendék 
Papokat indítya Szép Nyelveknek pallérozására; hanem fel serkentette még a' szü
letett Horvát, Tót, és Német Iffjakat is, a' Magyar Nyelvnek tanulására: úgy hogy 
közzülük már sokan nem tsak értik a Magyar Könyveket, hanem magyarul is beszél
hetnek. - Örömmel írhatom (így folytatja szavait a' Levél író), hogy az ide való fő 
Oskolának más nemzetbéli Professorai is taníttatják magokat a Magyar Nyelvre."17 

A pesti növendékpapok jegyezték azt a cikket is a Mindenes Gyűjteményben, amely a magyar 
nyelv művelésének fontosságáról szól, és az előzőekben idézett, a Hadi és Más Nevezetes Törté
netekben megjelent cikk megállapításaira utal: 

„Gyalázatunkra szolgál..., hogy azok, kiknek nyelvek nem Magyar, buzgóbb 
indulattal viseltetnek nyelvünkhöz, mint némelly Magyarjaink"18 

A pesti kispapok is jelentkeztek verseikkel a Mindenes Gyűjtemény hasábjain. Különösen ér
dekes az a vers, amely a magyar nyelv haláláról szóló látomást vetít elénk.19 

15 Magyar Hírmondó 1794.1. 422-424. 
16 Dayka itt, a pesti szemináriumban írta költeményeinek mintegy egyharmadát. Vö. BODOLAY 

Géza. i. m. 119. 
17 Hadi és Más Nevezetes Történetek 1790. 121-122. 
18 Mindenes Gyűjtemény 1790. IV. Negyed. 87. 
19 Mindenes Gyűjtemény 1790. IV. Negyed. 169-173. 
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Névtelenül, de „A pesti Szemináriumból" jelzéssel jelent meg a lapban egy érdekes könyvis
mertetés20, mely a felvilágosodás időszakában fontossá vált kérdésről, az anya és kisgyermeke 
kapcsolatáról szóló frissen megjelent német munkát tárgyal és ajánl fordításra. G.F. Hofmann : 
Wie können Frauenzimmer frohe Mutter gesunder Kinder werden, und dabei gesund und schön 
bleiben? című, még abban az évben napvilágot látott könyve a nőnevelés kérdéseivel foglalkozik 
és rousseau-i alapokon áll. A szerző hangsúlyozza, hogy a nők elsőrendű feladata egészséges gyer
mekek világrahozatala. A gyermeket, életének első szakaszában az anyának magának kell táplálnia, 
gondoznia, nevelnie. Ha ezt elmulasztja az anya, a gyermek nem fejlődhet egészségesen a továbbiak
ban. A pesti kispapnak Hofmann könyvéről az a véleménye, hogy „meg érdemelné e szép munka, 
hogy Hazánk tudós Orvosi köztt találkozna valaki, a ki ezt anyai nyelvünkre fordítaná". 

Ezekben az években a pesti egyetemen is alakult egy magyar diáktársaság a magyar nyelv első 
professzorának, Wályi Andrásnak kezdeményezésére, 1791-ben. A megalakulásról hosszú cikk
ben adott hírt a bécsi Magyar Hírmondó. 

„A Magyar Nyelv és Literatura' érd. Tanítójának Ns Vállyi András Úrnak esz
közléséből, Társaságba lépett az itt tanuló Ns Magyar Iffjuság olly nemes tzéllal, 
hogy magát a Literaturában tökélletesebbítse, s ennél fogva ő is eszkőz lehessen a 
Magyar Nyelvnek közönségesitésében, 's fel virágoztatásában.... A' Társaságnak 
Önnön magáról, maga által ki adott Tudósítása, így következik szóról szóra: " Nem 
Magyar, a' ki nem örvend. Bé tellyesedett, a' mit sok jó Hazafiak olly régen óhajta
nak; fel állíttatott a' nemzeti nyelvnek mind tanítása, mind terjesztése, és már mos
tanában meg érkezett Királyi rendelés ereje szerént a' közönséges Tanítók még a' 
Gymnásiumokban is minden órán kezdeni fogják ezen kedves, és nyughatatlanul 
vártt hivatalt. Hogy a' most élő jó Hazafiak sokkal figyelmetesebbek e' pontra néz
ve, mint a' mi meg ditsőült régi Atyáink, és élnek az alkalmatosságai, nyilván ki tet
szik azoknak a' ditséretes igyekezetű Nemes Magyar Iffj aknák példás iparkodásából, 
a' kik Pesten egy Magyar Növendék Társaságot állítottak fel magok között; ollyan 
tzéllal, hogy ez, az egész magyar ég alatt el terjedt legyen, és a'kik magokat köztök 
példásan ki mutattyák, idővel az Anya Tudós Társaságba léphessenek által.... 

Társasági Kötés. A' mindenható Istennek nevében! "Hazánk, nemzeti nyelvünk, 
a' Tudományok, és magunk előmeneteléért fel állított öszve kaptsolatásunkat ad-
gyuk tudtára kedves véreink Részeseinek, és a' késő Magyar következendőségnek, 
hogy mi e' könyvben ma egy könyvben bé Írattak, a' folyó 1791dik Esztendő végén, 
mellyben Júniusnak hatodikán, a' Magyar nyelvezésnek, (stylus) és Literaturának, 
nyilván való tanítása el kezdetett, egy Magyar Társaságot állítottunk fel, olly tzéllal, 
olly igyekezettel, és megmásolhatatlan ígéret tétellel, hogy azt idővel Magyar, Er
dély, és Horvát Országokban fel fordíthatatlan lábra állítsuk. A' mi Tzélunk és 
akaratunk mind az Istennek mind a mi dicsőségesen uralkodó Tsászári Kirá
lyunknak Ildik Leopoldnak; (a'kinek Nemzetünkhöz való hajlandóságát s' ke
gyelmességét még haldokló szavaink közt is, háládatos szívvel említtjük) mind a 
Hazának ditsőséges, használatos: ezenkívül a' jó erköltsű minden féle sorsú 
Iffjainknak, nem különben a hivatalban vagy még azon kívül lévő érdemes haza
fiaknak az előmenetelre , és a'magok tehetségeinek nyilvánítására kinyílt út, 's jó 
mód, amelyekhez képest előre reménylett bizodalommal vagyunk, a' kik a' nem
zeti; Haza nyelvbéli, és a' tudományi előmenetelt óhajtyák, nem tsak édes öröm
ben részesíttetnek ez által; hanem jó, és épületes igyekezetünket hazafiai hajlan
dóságukhoz képest, elő is mozdítani fogjuk,... 

A' Pesti Magyar Társaságnak érdemes Nevendék Tagjai, jó erköltsel, nemes el
mével, hazafiúi, de a' felebaráti szeretettel mérsékelt hajlandósággal, férfias és ál-

Mindenes Gyűjtemény 1789. II. Negyed. 273-278. 
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landó igyekezettel bírjanak, és magokat mint mi nyiltt szívvel, holtig az ezekben 
való megmaradásra, sőt tökélletesedésre ajánllyák. 2szor. A' mi Társaságunknak 
Tagjai, és jó barátink lehetnek mind azok, kik a' magyar nyelvet, A mellynek ter
jesztése, tisztogatása, s öregbülése végett öszve álltunk, gyökeresen, és méltóképen 
ki tanúiván, ezt úgymint Nemzetünk díszét, és előmenetelének bizonyságát nem tsak 
fentartyák, hanem okos, ártatlan és kedveitető tehetőséggel holtig gyarapíttyák,'s ha
zafiúi nemes lelkű igyekezettel terjesztik. Hogy pedig 3szór. Ellenségeink, és Ha
zánknak más nyelvű Lakosai méltatlansággal ne vádolhassanak, sőt a' kegyelmesen 
uralkodó Ház is nemes és tagadhatatlanul hasznos igyekezeteinket láthassa, kérjük 
minden Hazafi Társainkat és Barátainkat, hogy a' német és más tudós nyelveknek 
meg-tanúlását, a' mennyire módgyok, és tehetségek engedi, mind azoknak nagy 
hasznaiért, mind pedig a' Társaságnak díszéért, nem külömben a' szép tudományo
kat, ' s mesterségeket is nevezetes kötelességeknek állítsák. Azoknak a' hazánk fiai
nak pedig, a'kik, Deák Német, Tót, vagy Rátz nyelven dolgoznak mint hogy ezek is 
használnak az ő Felleiknek, ki a' mi kedves magyar Honnyunk Lakosi nemes Társa
ságunkba való felvétettőtéseket híven ígérjük, és munkáikat könyvtár gyűjtemé
nyünkbe ki kérjük. Meg hitt bizodalommal reménylyük: 4szer: Hogy a' mi lejendő 
érdemes Társaink, a' mi szivünk részesei, velünk együtt változatlan akarattal azon 
lesznek, hogy a' nyelvbéli igaz ízlés, az ékes nyelvezés, a' szép tudományok és mes
terségek, mind általunk, mind pedig eszközlő igyekezeteink által méltóképen 
gyarapoggyanak."21 

A társaság tagjai 1792-ben zsebkönyvet adtak ki, mely verses és prózai munkákat tartalmaz.22 

A katolikus papi szemináriumok magyar társaságai mellett a protestáns kollégiumok és líceu
mok tanulói is törekedtek a magyar nyelv ápolására és művelésére. Több helyen alakult a 18. 
század utolsó évtizedében diáktársaság. 

Kéziratos emlékek nem maradtak fenn a debreceni református kollégiumban, Csokonai körül 
kialakult a "önképzőkörről", de a korabeli sajtó egyes híradásai áttételesen arról tudósítanak, 
hogy létezett egy kis társaság az intézményben, amely az európai irodalom megismerését, és a 
hazai nyelv művelését tűzte ki célul. 

A bécsi Magyar Hírmondóban jelent meg a debreceni kollégiumban a poétikai osztály vezeté
sével megbízott kiváló nagydiák, Csokonai Vitéz Mihály első nyomtatásban megjelent verse.23 

Egy évvel később pedig a lap egy olyan cikket közölt Debrecenből, amely elismerő hangon szól a 
fiatal Csokonairól, fordításairól, és eredeti, még kéziratban lévő munkáiról. 

„Ebből olyan poétája lesz a Hazának, hogy szép és kényes gusztusú Tudós-
sainknak sem kell a szépségekért idegen nyelvek között keresgélni. Bár tsak számos 
Verseinek kiadássára rá lehetne venni. Sok origináljain kívül vágynak fordíttásai is. 
Ezt az Iffjat szép eszéért, mind a Professzor Urak, mind Tanuló Társai, mind minde
nek szeretik, betsülik."24 

A diáktársak egészen biztosan ismerték Csokonai első költői próbálkozásait, sőt arról is tu
dunk, hogy a költőnek és diáktársainak az volt a célja hogy a külföldi irodalom jeles alkotásait 
eredeti nyelven megismerhessék. Ezért a kör tagjainak egy-egy élő idegen nyelvet kellett tanulnia. 
Járatták a Litteratur Zeitungot is, amelyből tájékozódtak a külföldön megjelent könyvekről, ame-

21 Magyar Hírmondó 1792.1. Toldalék. 300-310. 
22 A Pesti Magyar Társaság ki adásának Első Darabja. Pest. 1792. 164. 
23 Magyar Hírmondó 1793.1. 729-731. A vers címe: „Brougthon Religiói Lexikonára" 
24 Magyar Hírmondó 1794.1. 482. 
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lyek közül a legérdekesebbeket meghozatták, és nyelvtudásuk szerint elosztották egymás között, 
majd beszámoltak az olvasottakról.25 

A soproni evangélikus líceum tanulói az 1780-as évek végén előfizették, és érdeklődéssel ol
vasták a bécsi Hadi és Más Nevezetes Történetek, a Magyar Kurír és a komáromi Mindenes 
Gyűjtemény példányait. Jelentős szerepet tulajdonítottak a korszak magyar nyelvű újságainak, 
hiszen az önművelés egyik legfontosabb eszközét látták bennük. Az újságok révén ismerkedtek 
meg a kor szellemi mozgalmaival, a magyar értelmiség törekvéseivel. Nem véletlen, hogy 1790. 
február 3-án levélben fordultak a Mindenes Gyűjtemény szerkesztőjéhez, Péczeli Józsefhez, azzal 
a kérdéssel, hogy kiket tart ő „nemzetünk legclassicusabb prósaistáinak s poétáinak?" és hogy 
„kik légyenek virágozni kezdő literatúránknak forróbb kedvelői és buzgóbb gyarapítói?" Ezeken 
kívül még arra nézve is tájékoztatást kértek, hogy milyen új magyar könyvek jelentek meg az 
utóbbi évtizedekben. E kérdésekre, melyek a soproni diákoknak a nemzeti művelődés iránti igé
nyét, ugyanakkor teljes tájékozatlanságát is mutatják, Péczely készséggel felelt. 

Az ifjak (Kis János, Németh László, Halasy Mihály, Hrabovszky István és Potyondi László26) 
1790. március 20.-án megalapították magyar társaságukat, amelyről a következőképpen adott hírt 
a Hadi és Más Nevezetes Történetek: 

,,A' soproni Tanúlók közzül, egy kis Társaság állott öszve olly nemes szándék
ból, hogy magát nemzeti Nyelvében, eggyesített erővel annál előmenetelesebben 
gyakorolhassa. Hogy mi ezen ditséretre méltó igyekezetet, tőlünk kitelhetőképpen 
elő mozdíthassuk, kívántunk hazafiúi kötelességünkhez képest az emiitett kis Társa
ságnak néhány szép könyvetskékkel, s' Munkáinknak első Szakasszával kedvesked
ni, 's egyszersmind meg kértük, hogy bennünket jeles foglalatosságairól tudósítani 
ne terheltessen. Meg is tselekedte következő szép Levelének hozzánk lett botsátása 
által: ímhol a' kivántt Tudóditás, a' mi kis Társaságunkról, mellyhez az Urak oly 
meg háláihatatlan jósággal viseltettek, 's közelebb is annak mivolta felől értekeztetni 
méltóztattak: - A' miólta bennünket a' Tudományoknak ide való műhelyébe vezér
lett az Isteni Gondviselés: nagyobb gyönyörűségünket kerestük szakadatlanul, 's ta
láltuk is minduntalan az egymással való Társalkodásban. Hátra sem hagytuk jól 
gyermeki esztendeinket, hogy már tsekély tehettségeinknek eggyesitése, 's kevés tu
dományunknak egymással való hír közlése által, el jedzhettük magunkat tökéletesí
teni. A' ki közülünk többet értett ez vagy ama' Tudományokhoz: az, abban barátsá-
gossan oktatta bizonyos óránként több Pajtássait. Ezen közre dolgozás nagy ösztön 
's eszköz volt mindnyájunknak, az iparkodásra és boldogulásra; 's alkalmatosság, 
némelly új nyelveknek is meg tanulására. Együtt gyakoroltuk magunkat, együtt 
győztük meg a nehézségeket, 's együtt éreztük osztán a' győzés' örömét is. így men
tünk elébb a Tudományokban; így nevekedett, az idővel együtt, értelmük is. Minek-
utánna pedig az Uraknak, a' Komáromi T. Társaságnak, 's más meg betsülhetetlen 
buzgó Hazafiaknak szép munkáik egéssz erőben fel gerjesztették volna bennünk 
Nemzetünk 's Nyelvünk eránt a' Hazafiúi forró érzéseket: arra is el szántuk magun
kat, hogy különössen Anyai Nyelvünknek annál szerentsésebb elő menetellel való 
tanulásáról, 's nagyobb tökéletességre lehető viteléről, eggyesített erővel és szor
galmatossággal gondoskodjunk. Egyenessen e' végre állott öszve Mártz. 20-dikán 
kis Társaságunk. Nem járhatott, 's nem is járt olly fellengőssen képzelődésünk, hogy 
mi valamelly Hazánkat ditsőitő munkához kezdjünk; tsupán a' volt tzélunk, hogy 
Nyelvünket voltaképpen meg tanulhassuk, 's azon a' jó ízlésnek regulái szerént való 
irásra magunkat jó eleve el készíthessük. Meg írjuk rövideden hogy' 's miképp' in-

25 Az említett cikkből és Domby Márton Csokonai életrajzából tudjuk, hogy a költő olaszul ta
nult. DOMBY Márton: Csokonai V. Mihály élete. Bp. 1955. 19. 

26 A társaság néhány éven belül 11 új taggal bővült. 
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téztük igyekezetünket; melly olly bizodalmas kérésünk mellett tselekszünk, hogy az 
Uraknak bölts ítéleteket, foglalatosságunknak ki tsinált sora 's folyamatja eránt, ki 
nyerhessünk- leg elősször is fel kellett írásba tenni minden Társnak, mitsoda utat 
gondol ő leg egyenesebbnek, tzélunknak bizonyossan 's szerentséssen lehető el érér-
sére. E' meg lévén, Kis Társunk értelmére állottunk mindnyájan; melly is ide ment 
ki-rövideden: "Olvasson meg ki ki egy két jó könyvet, előbb ugyan közönségessen 
a' Nyelvről, jó ízlésről, 's írás módjairól; minekutánna pedig különössen a' Magyar 
Nyelv természetéről 's annak szépségeiről, abból, a'mit olvasott, tegye Írásba a' 
jegyzésre méltó dolgokat 's azokat öszvegyűlésünkor olvassa fel. Sz ekként fel olva-
sandókból szedjük ki eggyesített ítélettel azokat, a' mellyekből egy rövid, de a' 
mennyire tökélletes útmutató tellyen arra: hogy' kellessék jól, tisztán 's szépen ma
gyarul írni. Azután, vegyük elő mind más, mind kivált Magyar Nyelven készült 
némelly remek munkákat; azokat figyelmessen olvassuk meg 's felölök irjuk meg a' 
mit mint gyengeségünk engedi, ítéletünket. - Továbbá készittsünk Feleleteket ezen 
két fontos kérdésekre, úgymint Miben áll 1. minden nyelvnek, különössen pedig a' 
Magyarnak tökéletessége? 2. A' Fordítás' mestersége? - E' meg lévén úgy kezdjünk 
osztán mind más nyelvekből való fordításhoz, mind pedig saját gyakorlásinkhoz; a' 
mellyekben im' e' következendőkre vigyázzunk: 1. A' könnyebbeken tegyük első 
próbáinkat.; 2. fő tzélunk bennek a' legyen, hogy ízlésünket mind inkább javítisuk, 
érzéseinket nemesítsük, 's 'a dolgokról ítéletet hozó tehetségünket gyarapítsuk. -
Törvény: Senki ne szenvedtessék meg közöttünk, a' kit igyekezetünkhez kívántató 
buzgóság nem elevenít- Ezek valának a' mi kis Társaságunk' foglalatosságainak si-
nór mértékei. Öszve gyülekezésünknek napjául Szombatot rendeltük. Érezzük, hogy 
eddig való szorgalmaskodásunk sem volt híjában való... - A' kis Társaságnak méltó 
meg ditsérésére sem keresünk öszve ez, vagy amaz kifejezéseket: meg ditséri azt 
eléggé fellyebb elő adott szándéka, és minden betsülésre méltó foglalatossága, 
melynek követésére bártsak több, nagyobb és kisebb Oskolákban tanuló Hazánkfiai 
fel serkennének. Sok függ e' részben a' Tanítóktól, ha azok úgy előttök akarják 
Tanítói 's Hazafiúi szent kötelességekte tartani mint tartja a' Soproni Oskolának 
érdemes Tanítója T. Raits Péter Ur."27 

Fontos tény, hogy a soproni társaság megalakulása idején olyan felvilágosult szellemű rektor 
állott az iskola élén, mint Wietoris Jonathan, aki, mivel az ifjúság előtt sokszor az egyházi tanté
telekkel ellentétes racionalista kijelentéseket tett, az ortodox egyházi vezetés részéről támadások
nak volt kitéve.28 Kis János visszaemlékezéseiben mindig a legnagyobb tisztelettel emlékezik meg 
a rektorról, aki lemondásáig, 1793-ig örömmel támogatta a diákok törekvéseit. Ugyanígy a líceu
mi tagozat harmadik tanára, a Jénában végzett, és a felvilágosodás eszméitől megérintett Raies 
Péter is minden erejével segítette a magyar nyelv és irodalom ügyéért tenni kívánó ifjakat. 

A Hadi és Más Nevezetes Történetek szerkesztői, Görög Demeter és Kerekes Sámuel a meg
alakulás után röviddel, 12 könyvvel és lap első évfolyamának példányaival ajándékozták meg a 
társaságot.29 A társaság tevékenységéről a fennmaradt jegyzőkönyvekből tájékozódhatunk részle
tesen.30 

A korabeli újságok is folyamatosan tájékoztatták olvasóikat a soproni ifjak munkájáról a ké
sőbbi években, gyakran közölve a társaság képviselőinek a szerkesztőkhöz intézett leveleit. Meg-

27 Hadi és Más Nevezetes Történetek 1790. 705-708. 
28 Vö.: A Soproni Líceum. Szerk. GYŐRFFY Sándor és HUNYADY Zoltán. Bp. 1986. 55. 
29 Görög Bárány Péterrel, Széchényi Ferenc titkárával küldte el a könyveket Sopronba. Vö.: 

KOVÁCS Sándor: A soproni ev. líceumi Magyar Társaság története. 1790-1800. Sopron, 1890. 12. 
30 Vö.: BODOLAY Géza: i. m. 126-133. 
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tudhatjuk például, hogy a diákok eljátszották az egyik társasági tag, Lakos János „Hunyadi Lász
ló" című drámáját 1792-ben. 

„Ma, úgymint Bak-Havának (Áprilisnek) 30dikán fog a' Sopronyi Magyar 
Iffjúság egy Nemzeti Szomorú Játékot jádzani, mellynek czimje: Hunyady László. -
Személlyek: V. László Magyar Király. Kiss Mihály. - Gara László Nádor-Ispány. 
Tóth Ferentz. - Ulrich, Tzillei Gróf. Zigán János. - Giskra Tseh Vezér. Ajkay Pál. -
Szilágyi Mihály. Kiss János. - Hunyady László. Lakos János. - Hunyady Mátyás 6 
észt. Gyermek. Iffjabb Kiss Mihály. - Horváth, Modrár, Bodó Fő Nemesek. 
(Doktorits Pál, Ihászi Imre, György evics Demeter.) - Szápory Miklós Várbéli Had
nagy. Kubovits Ferenc. - Lemberger Allemann, Német Lovas. Asboth András. -
Vertoon, egy Német katona. Vétsey Ferentz."31 

Szintén a Magyar Hírmondó adott hírt a Társaság 1793. november 4-i ünnepélyes üléséről, 
amelyen részt vettek a pártoló tagok, illetve ahol elhangzott Wietorís rektor beszéde. 

,,A' Sopronyi Evangyélika Oskolában tanuló Magyar Iffjúság, melly egynehány 
esztendőktől fogva magát a' Magyar nyelvben tökélletesiteni, 's azt nem kevés elő
menetellel gyarapítani is igyekszik, a' múlt esztendőben, Novemb. 4dik napján reg
geli 10 órakor az Evangyélika Oskola-házba gyülekezett. Meg - tisztelték jelenlétek
kel ezen nemesen gondolkodó Iffjakat, több Uraságokon kívül az Iffjú Szécsény, és 
Pejachevich nagy reménységű Gróf Urak. A' nagyobb szobában két felől, a' Hall
gatók foglaltak magoknak helyet; közepett egy asztal mellett ültek: Főtisz. Wietoris 
Rektor és Professor, Stanisladtes, és Raits professor Urak a' kilenc Társokkal 
eggyütt. Wietoris úr, a' Tanuló társaság Konsiliárussa az alább következő Beszédet 
tartotta a' Gyűléshez, és T.Raits Professor Urat, kit a' Társaság Prézenssének vá
lasztott, hivataljába bé-iktatta. Erre a' Prézes Úr ékes Magyarsággal felelt; azután 
Lakos Társ menvén a kathedrára, Magyar Nyelven elő-adta ezen Társaságnak a' 
tzélját, Kiss Társ pedig Német nyelven beszéllette-el annak eredetét, a' állapotját, a' 
mostani időkig. Ezek után fel-olvasta Lakos Úr a Társaság' Nótáriussá a' Társaság' 
Törvényeit; a' Jegyző-Könyvet, és a' Prézesség' határairól szólló tzikkelyeket, az 
időnek rövidsége miatt fel nem olvashatta. Végre Horváth Társ Deák; Ajkay Társ 
pedig Magyar köszönő Verseket mondtak."32 

A tudósításból kitűnik, hogy 1792-ben választották meg tanárelnöknek Raits Péter professzort, 
aki aztán 1824-ig, haláláig irányította a soproni Magyar Társaság munkáját. 

Wietoris Jonathan rektornak a Magyar Hírmondóban megjelent beszédét számos esetben idézi 
és elemzi a diáktársaságok történetével foglalkozó szakirodalom33, kiemelve a beszéd legfonto
sabb gondolataként azt, hogy a rektor szerint a társaság nem valami ártalmas és forradalmi elveket 
valló „Francz jakobinus Klub", hanem teljesen ártatlan, politikai irányoktól elhatárolódó irodalmi 
kör. Érdekes tény azonban, hogy az egyházi elöljárók, úgy tűnik, mégsem tartották annyira ártat
lannak a társaság tevékenységét és a rektor hozzáállását. Az 1793-ban Kőszegen megtartott egy
házkerületi gyűlésen az iskola vezetőségét és személy szerint a rektort vádolták az intézményben 
uralkodó „szabados szellem" miatt.34 Ezután, valószínűleg mivel nem tehetett mást, Wietoris rek-

31 Magyar Hírmondó 1792.1. 701-702. 
32 Magyar Hírmondó 1793.1. 377. 
33 Vö.: BODOLAY: i. m. 130., TOLNAI Gábor: A soproni önképzőkör. In: Századok és tanulsá

gok. Bp. 1946. 198-203; KOVÁCS Sándor: i. m. 32. 
34 MÜLLNER Mátyás: A soproni ev.főtanoda története. Sopron, 1857. 85-86. 
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tor benyújtotta lemondását, de a társaság, utódjának, Stanislaides Dánielnek rektorsága alatt is vi
szonylag zavartalanul működött. 

Egy 1796-ban rendezett újévi ünnepségükről ismét hírt adott a korabeli sajtó: 

,,A' sopronyi Magyar Társaság, sok főbb rendű Uraságok' jelenlétében tartá e' 
folyó esztendő' kezdetével a' maga első Ülését, mellynek alkalmatosságával, egyne
hány tagjai a' Társaságnak résszerént természeti folyású Beszédekkel; résszerént 
Versezetekkel mulattatták a' tisztes Gyülekezetet, úgymint: Sikos István, a' Társaság 
Titkossá (Secretáriussa) beköszöntött, és a' Magyar nyelv' virágoztatásában fárado
zók' jutalmának vitatása után - boldog újj esztendőt jövendőit; Horváth Péter, Ala-
gyás Verseiben, az idő' sebes repülését és változásait rajzolgatta; valamint 0 utána, 
Itzés Mihály is. Tarr Mihály, az élet' unalmáról panaszkoldók' okoskodásainak 
helytelenségét mutogatta, Zafó rámájára vonrt Verseiben; Manko-Büki Fodor Jósef, 
a' Megelégedésről szóllott; Gyarmathy János, a' Filozófiát, 's a' Szép Tudományo
kat és Mestreségeket kínálgatta szállásválasztással Magyar hazánk' két kebeleiben; 
végre Lakos József, hat lábú Versekben bútsúzott a' halgatók' seregétől, 's ajánlotta 
annak szívességébe a' Nemes-Társaságot."35 

A 18. század utolsó évtizedében Erdély legjelentősebb református kollégiumában, Nagyenye-
den is alakult egy diáktársaság, melynek tevékenységéről szintén találhatunk érdekes tudósításo
kat a korabeli lapokban. Természetesen, mint az ország más iskoláiban, a nagyenyedi kollégium
ban is rendszeresen olvasták mind a tanárok, mind a diákok a magyar nyelvű újságokat. Ezekből 
értesülhettek a sorra megalakuló magyar diáktársaságokról és azok törekvéseiről. Jól példázza ezt 
a Magyar Kurír egyik cikke, amelyben egy enyedi akadémiai tagozaton tanuló, és egyben a ki
sebbeknek poétikát is tanító nagydiák humorral átszőtt levélben panaszkodik arról, hogy a debre
ceni és sárospataki ifjak irodalmi próbálkozásairól tudósítottak a lapok, a nagyenyediekről min
deddig elfelejtkeztek, pedig a levélíró szerint ott is értékes munka folyik: 

„N.Enyed, 4-dik Febr. - Kedves Ur! - "Miólta mind tsak várom, hogy az Ur az 
én Oskolai társaimnak naponként lett megvilágosittatásáról, és a' szállás alatson 
voltához képest alkalmas ki-palléroztatásáról, kedves Újság leveleiben bár leg
kisebb emlékezetet tegyen, már egynehány szomorú esztendőket számláltam. Meg
vallom egy kis nemes irigységgel néztem, miképpen az Úr, a' Pataki és Debretzeni 
Oskoláknak fényét, a' két M. Haza felett gyakor izekben ragyogó sugárokkal ki
terjesztette. Holott az én társaimnak nem is a' legnemtelenebb sárból formáltatott, 
elméjek nem hideg tűztől elevenített. Én tsak egy két sor Verset bátorkodtam ( mint
hogy a' Tejbe fulladt Légyről való fordítása hoszszabbatska) az Ur eleibe botsátani, 
mellyeket nem régiben egy tanítványom Horátz II-dik Könyve 10-dik Énekéből, az 
alatt mig a' gyengébbeket ugyan azon Ének meg-értésében gyakoroltam, fordításom 
egyszeri hallása után szemeim előtt irt. Azt reméllem tsak ezekből is - lehet hitele
sen azt gyanítani, hogy ha közöttünk a' gyermek igy gondolkozik, a' fel-serdül-
tebben sem szunyodnak. Örvendjen az Ur, mi pedig ezer köszöneteket mondunk, a' 
Magyar Múzsa hasznos fel-találásáért. Olly fáklya vala ez Társaimra nézve, melynek 
tiszta fénye az ő elméj ékben - is hathatos előmenetellel világolt. Nagy kár, hogy né
melykor ki fogy a' tápláló Olaj belőlle."36 

A nagyenyedi magyar diáktársaság megalakulásáról is a Magyar Kurír adott hírt: 

35 Magyar Hírmondó 1796.1. 27-28. 
36 Magyar Kurír 1790.1. 221-222. 
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„A' follyó 1791-dik esztendőben Szent Mihály havának 18-dik napján váltanak 
ki a' N.Enyeden tanuló Togas Deákok, és Úrfiak közzül mint egy 35-tön, a'kik el
szánták magokat egyéb Oskolai gyakorlások között különösön a' Magyar Nyelv 
mivelésére, vagy inkább magoknak a' Magyar ékesen szollásban való gyakorlására. 
Első dolgok a' volt, hogy Professoroktól engedelmet kérjenek egy kis Társaság fel
állítására, mellyben anyai nyelveket kötött és köttetlen beszéd által gyakorolhassák. 
Nagyobb része a' Professoratusnak, kik között volt a' Rector, nem tsak helybe 
hagyta, és meg engedte tzéljokat bé-küldött Követtyeik előtt, sőt minden kitelhető 
segittséget is igért szembe; voltak ollyanok is, a'kik nem találván némelly bé-járós 
(tyúk fogó, nyúl sütő) Deákjainak, és Attyafiainak nevét a' Társaság Tagjainak nevei 
közt ez iránt kedvetlenségeket kimutatták, de ugyan tsak nyilván ellent nem mondot
tak, hanem alattomba való ijesztgetésekkel, és Ígéretekkel némelly Tagjait a' Társa
ságnak el-idegenitették, ugy hogy tsak 22 maradott ezen kívül a' közönséges Letzkéken, 
majd minden órán elé hozta némelly ember a' Társaságot, és tsufolódott véle. - Ez 
ellent nem állván az Ifjak, Társaságot formáltak, mellynek tzélja az: 1-szőr Fordit 
Deák, Német, Frantzia, és Görög Könyvből; nevezetesen vig és szomorú Játékot 
Gyermekek nevelésire tartozó könyveket, 's a' t. - 2-szor. Ki adott matériákra dol
gozik eredeti Odákot és egyéb formában öntött gondolatokat, helyek és indulatok 
le.festésit. 3-szor ide hátrább eredeti Magyar Theatralis Játékokat. Holmi Tudomá
nyos visgálódásokot Históriába és régiségbe Magyarul, akár kötetlen, akár kötött be
szédbe. Vágynak a' Tagok között Úrfiak, első rendű Deákok, és Gyermekek is, azért 
vették.bé utolsókat, hogy szokjanak. Ugyan tsak nevek nints a' Társaság tagjainak 
nevei közt, és nem annyira munkás, mint Tanuló Tagok. De azonba, az Enyedi 
Professorok közzül egy sem Patronussa a' Társaságnak. Sőt ha merik is a' világ 
szájától mondani, de szeretnék, hogy a' fiu ne legyen jobb ember az attyánál."37 

Érdekes, hogy itt a soproninál már megalakulásakor népesebb, 35 főből álló társasággal talál
kozunk. Céljaik is széleskörűbbek, mint más társaságoké, hiszen itt nem pusztán irodalmi és 
nyelvművelési, hanem tudományos és pedagógiai törekvésekkel is találkozhatunk. Nem csoda, 
hogy 1791-ben a professzorok (köztük olyan neves és országosan elismert tudósok, mint Herepei 
Ádám, Benkő Ferenc, Bodola János38) elzárkóztak a társaság támogatásától, hiszen minden társa
sági összejövetel, bármilyen céllal is hirdették, felkeltette a francia forradalom elveinek terjedéstől 
rettegő hatóságok figyelmét. 

Két évvel később a bécsi Magyar Hírmondó egy nagyenyedi színházi előadásról tudósít, ame
lyen Voltaire „Brutus" című drámáját adták elő a diákok. (Nem kis bátorság kellett 1792. nyarán 
egy Voltaire darab iskolai előadásához.): 

„Az idevaló Reform. Kollégyiom rendszerént el jádzik minden esztendőben egy 
Teátromi Darabot. Ezen bé vett szokása szerént, Jún. 29dikén, ama' nevezetes Szo
morú Játékot Voltér' Brutusát jádzotta, leg alább is ezer Nézők előtt. Derekassan 
ment végbe a' jádzás átallyában, főképp' Orbán Péter nevezetű Iffjú, a' ki Brutus 
személlyét viselte, úgy jádzott, hogy mindeneknek tökélletes meg-elégedéseket ér
demiette."39 

Mint az előzőekből láthattuk, a 18. század végi magyar sajtó rendszeresen adott hírt az ország 
oktatási intézményeiben sorra alakuló magyar irodalmi diáktársaságok törekvéseiről, figyelemmel 

37 Magyar Kurír 1791. II. 1646-1647. 
38 Vö.: P. SZATHMÁRY Károly: A Gyulafehérvár-Nagyenyedi Bethlen-Főtanoda története. Nagy-

enyed, 1868. 275. 
39 Magyar Hírmondó 1792. II. 146. 
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kísérte működésüket, beszámolt első eredményeikről. Azonban a társaságok által megfogalmazott 
irodalmi-nyelvi program, de maguknak a társaságoknak a léte is komoly gondot okozott a francia 
forradalom időszakában a kormányzatnak. Bár tevőlegesen nem háborgatták őket, a politikai 
nyomás és az egyre nyomasztóbb légkör hatására, 1795 után a diáktársaságok működése lanyhult, 
majd megszűnt. A mozgalom csak a reformkor időszakában éledt újjá, és tevékenységük is csak 
ekkor kap ismét helyet a magyar hírlapok és folyóiratok hasábjain. 

FEHÉR KATALIN 

Körösi Csorna Sándor könyvesládái. Csorna halála után (1842. április 11.) egy nappal Dr. 
Archibald Campbell orvos, Darjeeling brit kormányfelügyelője, jegyzéket készített az elhunyt 
hagyatékáról. A jegyzék négy ládát tüntet fel, amelyekben néhány használati tárgy kivételével, 
könyvek és térképek voltak.1 A jegyzék sietős munka eredménye, az egyes könyvtételeknél leg-
többnyire hiányzanak a szükséges bibliográfiai adatok, és ez a körülmény igen megnehezíti azo
nosításukat. Mivel jelenleg arról nincsen megbízható tudomásunk, hogy a könyvek hová kerül
tek2, meg kell elégednünk sok esetben azzal, hogy aprólékos kutatómunkával megpróbáljuk ki
egészíteni az adatokat, és ezekből kiindulva választ kereshetünk több, a Csorna személyét, tudo
mányos érdeklődését érintő kérdésre. 

Első pillantásra feltűnő a görög-latin szerzők nagy száma A görögök közül Aiszóposz, Homérosz és 
Xenophon nevével találkozunk. Aiszóposz meséi német nyelven voltak Csorna birtokában, Homérosz
nak Iliásza? Xenophon neve mellett egyetlen művének címe sincsen, de mivel a Küropaideiát amely a 
szerző egyik legnépszerűbb munkája, Göttingenben is olvasta Csorna, jó okunk van feltételezni, hogy 
erről a munkáról van szó.4 Az Iliászt és a Küropaideiát görög eredetiben olvashatta, hiszen már 
Nagyenyeden jó görög tudást szerzett, majd ezt elmélyítette Göttingenben Dissen professzornál.5 

A latin szerzők jelenléte nem meglepő, hiszen Csorna kiváló latin nyelvtudással bírt, nem csak 
olvasott hanem írt is ezen a nyelven, sőt ezt tudatosan használta a külföldre irányuló levelezésé
ben, amint azt maga írja J. Prinsepnek 1835. november 30-án kelt levelében.6 

Campbell adatai csak két esetben segítenek a pontos azonosításban. Caesar neve után a 
„commentaries" cím áll, amely azt jelenti, hogy a Comentarii de bello civili (A polgárháborúról) 
van szó. Ez a Caesar életrajzának egy szakaszát tárgyaló mű tömör, logikus mondataival a latin 
próza egyik legkiválóbb darabja. Cicero neve mellett az Orationes (Beszédek) megjegyzése vilá
gos eligazítást nyújt. A könyv a latin prózairodalom egyik mesterműve. Csorna nem véletlenül, 
sokat olvasta Cicerót. A Kalkuttában íródott szanszkrit-magyar szójegyzékében az alkalmi fel-

1 A jegyzék magyar nyelvű kiadása: DUKA Tivadar: Körösi Csorna Sándor dolgozatai. Bp. 
1885. (= DUKA), 153-154. Ezen kívül munkánkban Campbell eredeti kéziratának másolatát hasz
náltuk. A dokumentum felkutatása Londonban Bethlenfalvy Géza érdeme, akinek itt mondunk 
köszönetet a másolat rendelkezésre bocsátásáért. 

2 Vö. BiON, W. A.: Catalogue ofthe Library ofthe Asiatic Society ofBengal. Calcutta, 1884. 
Az persze lehet, hogy a kiadvány készültekor a Csorna hagyaték könyvei feldolgozatlanok voltak. 

Az Iliásznak igen sok kiadása volt, ezért közelebbi adatok nem állapíthatók meg. 
4 Vö. SZILÁGYI Ferenc: Körösi Csorna Sándor nyomában. Bp. 1987. 108. A szövegkiadás gon

dozója Johann Carl Zeune volt, és a munka 1780-ban jelent meg. Kérdéses, hogy Csorna Indiában 
ezt használta vagy egy másik kiadást. 

5 Vö. a Nagyenyedi Kollégium vizsgabizonyítványain: TÉRJÉK József: Emlékek Körösi Csorna 
Sándorról. Bp. 1984. 157; a göttingai görög stúdiumokra nézve: SZILÁGYI Ferenc: i. m. 105. 

6 DUKA: 126-127. 
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jegyzések között két részletet találunk az Atticushoz írt levelekből (Epistolarum ad Atticum)? 
Ugyanezen szójegyzékből ismeretes idézet Ovidius Metamorphoseszéböl (Átváltozások), illetve 
Vergilius Aeneiszéböf, így joggal feltételezhetjük, hogy a nevezett írók eme művei voltak Csorna 
gyűjteményében. Mivel Liviusnak és Juvenalisnak csupán egy-egy munkája maradt ránk, az Ab 
űrbe condita (A római nép története a város alapításától), illetve a Satirae (Szatírák) állhattak 
Csorna rendelkezésére. A többi esetben bizonytalanabb feltételezések lehetnek csupán. Quintillianus 
esetében a De institutione oratoria (A szónok neveléséről) című munkára lehet gondolni, hiszen 
ez a deákos műveltségű emberek kedves olvasmánya volt, és Csornát is segíthette latin stilisztikai 
tanulmányaiban. A népszerű és több nevezetes munkával a latinos műveltségben egyforma inten
zitással szereplő Horatius vagy Tacitus esetében nem áll módunkban egyik vagy másik munkájuk
ra gondolni, mert erre nincsen támpontunk a Csorna életműből. A felsorolt szerzők munkái Kal
kuttában elérhetőek voltak mind a megfelelő műveltségű angolok mind a könyvkereskedelem 
jóvoltából, a város igazi metropolis volt, virágzó szellemi élettel.9 

A görög-latin nyelvtudás ébrentartására Csorna az 1. számú ládában egy-egy görög, illetve latin 
szótárat, illetve egy görög nyelvtant, a 2. számúban egy görög nyelvgyakorlatot tartalmazó kötetet, a 
4. számúban egy-egy görög és latin nyelvtant helyezett el. Noha a görög és latin szótár adatai nem 
azonosíthatók, annyit mégis illik róluk megjegyezni, hogy ezek esetleg Gérard doktortól származtak, 
tehát Csornánál lehettek a tibeti szótár és nyelvtan készítésekor, Kalkuttába érkezése előtt.10 

A hagyaték igen érdekes részét Bibliák és a Szentírás különböző részeit tartalmazó kötetek te
szik ki. A Holy Bible tétel a hivatalos anglikán bibliafordításra utal.11 Mellette egy német Szent-
írás-fordítást találunk. A Greek Testament az Újszövetség eredeti görög szövegét, a Latin Testament 
az Újszövetség latin fordítását jelenti, mellettük az Újszövetségnek orosz fordítása is felbukkan.12 

A „Testament Sanskrit" megjelölés vagy az Újszövetségre vagy a teljes Szentírásra utalhat, in
kább az utóbbira gondolhatunk, mert az Újtestamentum önálló szanszkrit nyelvű kiadására Csorna 
korából nem bukkantunk.13 Ugyanez a probléma a „Bengali Testament" tétellel14, mivel Campbell 
külön említi a Máté evangélium bengáli fordítását, ez viszont talán egy bengáli-angol kétnyelvű 
kiadás lehet.15 A Teremtés könyve (Genesis) angolul külön kötetben szerepel, és a hagyaték része 
egy angol és egy bengáli imádságos könyv.16 

7 WOJTILLA Gyula: Körösi Csorna Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke. Bp. 1984. (= Szó
jegyzék). A kézirat a MTAK Kézirattárában Magyar irodalmi levelezés 2r 6 Nr 7 jelzet alatt talál
ható. A kérdéses szövegek a 9b és 12b oldalakon olvashatók. 

8 Szójegyzék 9a 
9 Vö. DAS, S. K.: Sahibs and Munshis. An Account ofthe College ofFort William. New Delhi, 

1978. 11. 
10 DUKA: 72-89. 
11 The Holy Bible. Authorised King James version. 
12 Lehetséges, hogy óegyházi szláv nyelvűről van szó. Csorna olvasott eme nyelven vö. Csórja 

Ferencnek írt levelével, Temesvár 1819. szeptember 29. kiadása: Erdélyi Múzeum (48.) 1943. 
544-546. 

13 The Holy Bible. îsvarasya sarvavâkyâni. Serampore, (1808-11.) a szerkesztő W. CAREY. 
14 A Szentírás teljes bengáli fordítását W. Carey indiai tudósok segítségével 1796-ban fejezte 

be. Vö. DAS, S. K.: The Shadow ofthe Cross. Christianity and Hinduism in a Colonial Situation. 
New Delhi, 1974. 11. 

15 Létezik az Új testamentumnak egy bengáli-angol kétnyelvű kiadása: Dharmapustaker 
antabhâg. The New Testament ofour Lord and Saviour Jesus Christ in Bengali and English Vol. 
/.London 1839. 

16 Itt a sok kiadást megért és igen népszerű Book of Common Prayerröl és annak esetleges ben
gáli fordításáról (ennek könyvészeti adataira nem sikerült bukkanunk) lehet szó. 
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Jogosan felmerül a kérdés, hogy Csorna mi célból vitte magával fáradtságosnak és megpróbál
tatásokban bővelkedőnek ígérkező útjára ezeket a könyveket. A válasz elsősorban az, hogy 
Csorna hívő református keresztyén ember volt, és az is maradt haláláig.17 Emellett a különféle 
nyelvű Szentírás szövegek olvasását nyelvgyakorlásra is használhatta, így például az angol Bibliát 
(talán a Holy Bible példányt?), amelyet Kananban Gérard doktortól kapott kilenc nap alatt átol
vasta azzal a nem titkolt szándékkal, hogy angol nyelvtudását megerősítse.18 

A modern nyugat-európai nyelvek közül angol, francia és német könyveket találunk, mellettük 
egy orosz nyelvtant és egy orosz nyelvkönyvet. A szépirodalmat Dickens Pickwickje képviseli, a 
hat német nyelvű könyv adatairól semmi biztosat nem tudunk. Volt a hagyatékban egy angol 
nyelvtan, egy francia-angol szótár, és egy angol szótár. Ez utóbbi nagy valószínűséggel a sok ki
adást megélt Samuel Johnson-féle szótár lehet, amelyet nem lehetetlen, hogy még Teheránban 
Willocktól kapott.19 

A keleti nyelveket a török, szanszkrit, bengáli, pali és a tibeti képviseli. 
A török nyelvvel Csorna még Európában kezdett foglalkozni és amikor Konstantinápolyba ér

kezettjelentékeny nyelvi ismeretei voltak. így nem meglepő, hogy hagyatékában egy török nyelv
tant valamint egy török-francia és egy török-latin-francia szótár is felbukkan.20 

Az orosz és a török nyelvi munkák jelenléte azt a felvetést látszik megerősíteni, hogy Csorna, 
amikor 1842-ben utolsó útjára indult, számított arra, hogy Ázsia belsején át visszatér Európába, 
és az úton szüksége lesz ezen nyelvekre. 

A Csornánál lévő szanszkrit könyvek ugyancsak érdekesek. A szanszkrit szövegek kivétel nél
kül az Ázsiai Társaság kiadványai21 és ezekhez Csorna ajándékként juthatott. A szanszkrit nyelv 
iránti nagyfokú érdeklődése és az a tény, hogy felismerte, hogy Európában a szanszkrit nyelv 
tanulmányozása milyen nagy lendületet fog venni, kellő magyarázatul szolgálnak arra, hogy miért 
vitte ezeket a vaskos köteteket.22 

A kötetek közül kiemelkedő értéke van a négykötetes Mahábháratának, amely csaknem másfél 
évszázadig a nagy eposz standard szövegkiadása volt. Csorna a Mahábhárata egyik részletének 
angol fordítását és tibeti fordítását mutatta Gérard doktornak. Ennek alapján Gérard úgy véleke
dett, hogy célszerű volna tibeti zárdákban kutatni a Mahábhárata teljes szövege után, ugyanis a 
korabeli szakirodalom szerint a szanszkrit szöveg nagy része elveszett. Csorna öröme annál na
gyobb lehetett, amikor kalkuttai évei alatt a teljes szöveg napvilágot látott.23 

Megtalálható a Naisadhacsarita c. műeposz kalkuttai kiadása is. A legendás hírű Harsa király 
(VII. század) munkája nyelvi virtuozitásával nem éppen a legkönnyebb olvasmányokhoz tartozik, 
és nem kevesebb mint húsz szanszkrit kommentárt írtak róla.24 

Vö. LE CALLOC'H, B.: A kálvinista Körösi Csorna Sándor. - Confessio 1989. 2. sz., 85-86. 
18 DUKA: 72-89. 
19 DUKA: 23-30.; a szóban forgó szótár címe: A Dictionary ofthe English Language. Számos 

kiadás volt, köztük zsebszótár méretű is. 
20 A török-francia szótár esetében HlNDOGLO, A.: Dictionnaire abrégé turc-français. Vienne, 

1838. c. munkája jöhet számításba, vagy valamilyen tudományos úti szótár. 
21 Centenary Review ofthe Asiatic Society of Bengal from 1784 to 1883. Calcutta, 1885. 96. 
22 Az Ázsiai Társaság könyvtárában megvannak, és talán megjelenésük idején is megvoltak 

Franz Bopp alapvető művei. Vö. BiON, W. A : /. m. 34-35. Ezekről a fejleményekről H. H. 
Wilson vagy J. Prinsep révén is értesülhetett. 

23 DUKA: 72-89. Az eposz kiadása: The Mahábhárata. An Epie Poem. Written by the 
celebrated Veda Vyása RISHI. I-IV. Calcutta, 1834-1839. 

24 Naishadha Charitam an Epie by Sri HARSHA. Part I. Edited by Premchand TARKAVÁGISA. 
Calcutta, 1836. 
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Megvolt Csornának a Kalhana-féle Rádzsatarangíni (A királyok folyama), a XII. században 
készült kasmíri királykrónika, amely az Indiában oly ritka történeti munkák legjobbja. A könyv 
Kasmír mitikus őstörténete mellett az ország koraközépkori történetéről megfelelő képet nyújt, és 
különösen értékesek a benne található földrajzi adatok.25 Tudománytörténeti érdekesség, hogy a 
szöveg megjelenését a Csorna életében meghatározó szerepet játszó W. Moorcroft segítette elő, 
mivel ő intézkedett 1823-ban a sáradá írással írt kéziratnak a dévanágaríra történő átírásáról, 
amely valamennyi kézirat archetípusa volt.26 A. Troyer, a szöveg kiadója, azután ezt az átiratot 
használta a kiadáshoz. 

A sort a Susrutaszanhitá című Indiában és Tibetben különösen népszerű orvosi kézikönyv 
zárja.27 Szerzője a legendás Susruta a 9-10. században Arábiától Kínáig ismert orvosi szaktekin
tély volt, magának a munkának a kora bizonytalan, az viszont tény, hogy már a Kr. u. IV. század 
második felére datált ún. Bower kézirat említi a szerzőt. 

A buddhista egyháztörténet egyik legfontosabb forrása a Mahávansza című pali nyelvű ceyloni 
egyháztörténeti munka szintén megtalálható a hagyatékban.28 Ezt Csorna valószínűleg az angol 
fordítás segítségével tanulmányozhatta, mivel Indiában a pali nyelv ismerete nagyon feledésbe 
merült, és kérdéses, hogy Csorna hozzájutott-e B. Clough vagy E. Burnouf és Chr. Lassen pali 
nyelvtanaihoz. Ez nem kizárt, hiszen J. Prinsep az Asóka-feliratok kiváló szakértője a prákrit és 
esetleg a pali nyelv ismerője volt, akitől Csorna információkat sőt ismereteket is szerezhetett.29 

A ládákban elhelyezett szanszkrit szótárak és a szanszkrit nyelvtan jól azonosíthatók. Az egyik 
szótár H. H. Wilson, az Ázsiai Társaság egykori főtitkárának, majd az oxfordi egyetem első 
szanszkrit professzorának a munkája30, a másik W. Yates tiszteletese.31 Ugyancsak W. Yates a 
szerzője a 4. számú ládában lévő nyelvtannak.32 

Tudjuk, hogy Csorna behatóan foglalkozott a bengáli nyelvvel, ismeretei voltak a hindi vagy 
inkább hindosztáni nyelvben és tanulmányozta a maráthi nyelvet is.33 

The Rajatarangini, or History ofCashmir with the Rajatarangini ofJonarája and Srivara 
and the Rajavalipataka ofPrajyab hattá. Ed. by A. TROYER. Calcutta, 1835. 

26Kalhana's Rajatarangini or Chronicle of the Kings of Kashmir. Ed. by Marcus Aurelius 
STEIN. Bombay, 1892. V. 

27 Sausruta, a System o/Medicine taught by Dhanvantari, and compiled by his pupil, Susruta. 
Calcutta. 

28 The Maháwamso in Román characters. With the translation subjoined and an introductory 
essay on Pali Buddhistical literature by the Hon. G. TURNOUR. Vol. I. Colombo, 1837. 

COLEBROOKE, H. T.: On the Sanscrit and Prácrit languages. In: Asiatick Researches. VII. 
199. és köv. a palit meg sem említi! Prinsep a JASB VII. kötetében írta meg eredményeit. A szó
ban forgó pali nyelvtanok a következők: CLOUGH, B.: Compendious Pali Grammar Colombo. 
1824; BURNOUF, E.-LASSEN, Chr.: Essai sur le Pali. Paris, 1826. 

30 WILSON, H.-H.: A Dictionary Sanscrit and English. Translated Amended and Enlarged from 
an Original Compilation Prepared by Learned Natives for the College of Fort William. Calcutta, 
1819. Utalás: Szójegyzék 16b. 

31 YATES, W.: A Sanskrit Vocabulary... with Explanations in Bengalee and English. Calcutta, 
1820. Utalás: Szójegyzék 15a. 

32 YATES, W.: A Grammar ofthe Sanscrit Language, on a New Plan. Calcutta, 1820. 
33 A Szójegyzékben szép számmal akadnak hindi kifejezések. A maráthi iránti érdeklődése 

Lloyd őrnagy feljegyzéséből (DUKA: 139) és Campbell visszaemlékezéséből (JASB 14: 1845, 
826) ismert. Csorna ismerhette W. CAREY maráthi nyelvtanát is: A Grammar ofthe Mahratta 
Languagem. Serampore, 1805. A maráthi fontossága abban rejlett, hogy egészen 1817-ig Kelet-
Indiában a maratnák egyik ága politikai szerepet játszott. Maga a maráthi nyelvterület a mai 
Mahárástra állam, ahol Csorna sohasem járt. 
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Ezek közül komolyabb előrehaladást a bengáliban érte el. A hagyatékban kilenc bengáli nyel
vű pamflet található, egy bengáli nyelvtan, egy bengáli nyelvgyakorlatokat tartalmazó kötet, egy 
bengáli-angol szótár és a már ismertetett Szentírás részletek és egy imakönyv található. A szótár 
bibliográfiai adatai hiányoznak, de mivel Csorna a szanszkrit-magyar szójegyzékben idézi H. P. 
Forster szótárát34, feltehető, hogy erről van szó. A nyelvgyakorlatos könyv esetleg W. Carey műve 
lehet35, a nyelvtan pedig vagy N. B. Halhed vagy G. Ch. Haughton munkája.36 A jegyzékben 
szereplő angol-bengáli-manipuri szótár adatai azonosíthatók37, ezt Csorna inkább a bengáli nyelv 
miatt használhatta, hiszen a Burmával határos vidéken beszélt manipurit nem tanulmányozta, az 
kívül esett érdeklődésén, ráadásul a manipurinak írott irodalma nincsen. 

Az, hogy saját szótárán kívül csak szótárat vitt magával a tibeti nyelvből, szövegeket viszont 
nem, azzal magyarázható, hogy ekkortájt már felhagyott tibeti tanulmányaival.38 Szikkimben és 
Tibetben pedig joggal remélhette, hogy bőségesen lesz módja szövegek beszerzésére. 

Campbell jegyzékéből világosan kitűnik, hogy Csorna magával vitte Giorgi Alphabetum 
Tibetanum]k\.?9 A másik szótár pedig, amely a bhútijá nyelv szótára nem más, minta nevezetes 
szirámpuri szótár.40 Noha e két munka értékéről ugyancsak eltérő szakmai véleményeket isme
rünk41, Csorna több szempontból ragaszkodott hozzájuk. Ezek a Csornát megelőző tibetológia 
eredményeit tükrözik, amelyekre a bennük lévő gazdag ismeretanyag miatt Csornának is nagy 
szüksége volt, arról nem is beszélve, hogy saját szótárával együtt a két kötet egy kicsiny szak
könyvtárat képez, amelyre Csornának, bárhogyan alakult volna sorsa a későbbiekben, mindig 
szüksége lett volna. 

A hagyaték következő tematikai csoportját a voltaképpeni szakkönyvek és szakfolyóiratok ké
pezik. 

A könyvek némelyike jól azonosítható a jegyzék alapján. Prinsep munkájának teljes magyar 
címe így hangzik: Hasznos táblázatok az indiai mértékismerethez és időszámításhoz. I. rész. Brit-

34 FÖRSTER, H. P.: A Vocabulary in Two Parts Bengalee and English and Vice Versa. Calcutta, 
1799. Utalás: Szójegyzék 13a. 

CAREY, W.: Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengalee language. Se-
rampore, 1801. (2. kiad. 1806; 3. kiad. 1818.) 

HALHED, N. B.: A Grammar of the Bengali language. Hoogly, 1778; HAUGHTON, G. Ch.: 
Rudiments of the Bengali Grammar. London, 1821. Kérdéses viszont, hogy Campbell mit értett 
az Analysis of the Bengali Grammar cím alatt? G. Ch. Haughton kiváló tudós volt, akinek Csorna 
használta a Londonban 1825-ben megjelent Mánavadharmasásztra szövegkiadását. Vö. Szójegy
zék 13b. 

37 Dictionary in English, Bengali and Manipuri. Calcutta, 1837. 
38 Vö. TÉRJÉK József: Körösi Csorna dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben. 

Bp. 1976. 182-183. 
39 GEORGI, A. A.: Alphabetum Tibetanum. Roma, 1762. 
40 A Dictionary of the Bhotanta or Boutan language - printed from a manuscript copy made 

by F. C. G. SCHRÖTER - ed. by J. MARSHMAN to which is prefíxed a grammar of the Bhotanta 
language by F. C. G. SCHRÖTER. Ed. by G. W. CAREY, Serampore, 1826. 

Csorna véleményét C. P. Kennedy 1827. I. 17-én Wilsonhoz írt levele érzékelteti (DUKA: 
66-68.); Csorna egy megjegyzés erejéig említi e művet tibeti szótára előszavában. (Vö. TÉRJÉK 
József: i. m. 228) A korabeli kritikát képviselik: J. H. KLAPROTH a Journal Asiatique 1828 júliusi 
füzetében; I. J. SCHMIDT a Grammatik der tibetischen Sprache. St. Petersburg, 1839. előszó. A 
modem nyelvtudomány szemszögéből: SCHMIDT József: Körösi Csorna Sándor. Csorna Archívum 
I. (1921-25), 12.; KARA György: Körösi Csorna Sándor. Bp. 1970. 101. Bethlenfalvy Géza sze
rint a szótár nyelvi anyaga értékes, mivel a szerző a tibeti nyelv alapos ismerője volt, és sok évet 
töltött Tibetben, (szóbeli közlés) 
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India érmei, súlymértékei és mértékei. Kalkutta 1834. (Useful Tables of Indián Metrology and 
Chronology. Parti. Coins, Weights and Measures of British India). 

A. Robertson: History of India rövidített cím egy egyedülállóan fontos munka címének kezde
te. A könyv az Indiáról meglévő ókori és középkori európai ismereteket összegzi. Tudjuk, hogy 
Csorna Kanamban is forgatta, és Gérard doktornak meg is mutatta. Azt sem lehet kizárni, hogy 
Csorna ezzel a könyvel német vagy francia fordításban már Európában megismerkedhetett.42 

Hodgsonnak a nepáli buddhizmusról írt könyve szintén a hagyaték része. Azonosítása nem 
problémamentes, mivel tudomásunk szerint a szerzőnek könyvformájú önálló monográfiája csu
pán 1841-ben jelent meg Szirámpurban, ennek címe: Mutatványok a buddhisták irodalmáról és 
vallásáról (Illustration of the Literature and Religion ofthe Buddhists), viszont a címben nem 
szerepel Nepál neve, ugyanakkor Csorna levelezéséből tudjuk, hogy Hodgsontól egy hasonló tár
gyú könyvet (vagy munkát) 1828. december 21-én kapott kanami tartózkodása idején.43 Hodsgon 
munkásságának jegyzékét vizsgálva azonban a korszakból csupán egy 1828-ban az Asiatick 
Researchesban megjelent hosszabb tanulmányra sikerült bukkannunk: a „Megjegyzések a nepáli 
és tibeti Buddha-követők nyelvéről, irodalmáról és vallásáról" („Notices ofthe Languages, Litera
ture and Religion ofthe Bauddhas of Nepal and Bhot"). 

A „Klaproth Tibet" megjegyzés egy francia nyelvű tanulmányra utal, amely Térjék József az 
Alexander-könyveket elemző írásában azonosított, amely a buddhista időszámítás kérdéseivel 
foglalkozik.44 

Nem tudjuk, hogy mire vonatkozik a „complète introduction" (Teljes bevezetés...) kitétel. 
Tekintélyes számban voltak szakfolyóiratok a hagyatékban. A Bengáli Ázsiai Társaság soro

zatának, az „Asiatick Researches" egy kötetet (XX/1) Csornának a Kan-dzsur egyik fő részét 
elemző terjedelmes tanulmányát rejti.45 A sorozathoz készült indexet Csorna fontosnak tartotta 
magával vinni.46 Ugyancsak megtalálható a londoni kiadású Transactions of the Royal Asiatic 
Society egyik kötete. Campbell nem említ kötetszámot vagy évjáratot, de lehetséges, hogy az 
1829-es II. kötetről van szó, amely Hodgsonnak egy fontos cikkét tartalmazza.47 

A ládákban foglal helyet a Journal of the Asiatic Society első kilenc kötete. (Az első szám 
1832-ben jelent meg.) Ezekhez Csorna hivatalból hozzájuthatott, és mivel tanulmányai itt jelentek 
meg, feltehető, hogy jól értelmezett tudósi becsvággyal, mintegy tudományos eredményeit repre
zentálandó, vitte a köteteket magával.48 

ROBERTSON, W.: An Historical Disquisition concerning the knowledge which the ancients 
had of India; and the progress of trade with that country prior to the discovery ofthe passage to 
it by the Cape ofGood Hope... Basil, 1792. Historische Untersuchung über die Kenntnisse der 
Alten von Indien... übers, von Georg FORSTER. Berlin, .1792. Franciául: Reserches historique sur 
la connaisance, que les ancient de l'Inde et sur les progrés du commerce avec cette partie du 
monde. Maestricht, 1792. 

43 Csorna halála előtt egy könyvet mutatott Campbellnek, amelyet ez utóbbi is ismert. Ez a 
Kanamba küldött könyvre látszik utalni, de nem kizárt, hogy az 184l-es könyvet is ajándékba 
kapta személyesen Hodgsontól. 

TÉRJÉK József: Körösi Csorna dokumentumok... 103. 
45 DUKA: 201-223. 
46 Az „Asiatick Researches" I-XVIII. köteteihez készült mutatókról van szó, amely még 

Csorna Kalkuttából távozása előtt napvilágot látott. 
47 HODGSON cikkének adatai a következők: Sketch of Buddhism derived from the Bauddha 

scriptures ofNipal. In: Transactions ofthe Royal Asiatic Society II. London, 1829. 222-257. 
Ezt látszik alátámasztani a Campbellel folytatott beszélgetés: DUKA: 139-146. Az egyes kö

tetekben szereplő munkák adataira vö. TÉRJÉK József: Körösi Csorna dokumentumok... 185-189. 
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A könyveken és folyóiratokon kívül térképek, földrajzi atlaszok, leírások angolul és németül 
foglalnak helyet a hagyatékban. 

A szerény magánkönyvtár jellege azt sugallja, hogy Csorna inkább a számára kedves könyve
ket, illetve a munkásságát bemutató könyveket és folyóiratokat részesítette előnyben, mintsem, 
hogy egy tudományos expedícióra gyűjtött valamiféle segédkönyvtárat. A gyűjtemény összetétele 
halványan arra is enged következtetni, hogy - és ezt más összefüggésben már megemlítettük -
Csorna nagy útjának végső célja szeretett hazája Magyarország volt. 

WOJTILLA GYULA 

Thomas Ender felvidéki tájképei az MTA Könyvtárában és a világhálón. Csapodi Csaba 
negyed századon át vezette az MTA Könyvtárának Kézirattárát és Régi Könyvek Gyűjteményét. 
Meghatározó szerepe volt az állomány mai összetételének, szerkezetének, a feldolgozás korszerű 
módjának kialakításában. Amikor 2000 tavaszán hosszú idő után meglátogatta egykori munka
helyét, csodálkozva állapította meg, hogy majd minden asztalon ott a számítógép, és az akkor 
készült tévéinterjúban is elmondta, hogy mennyire megváltozott a világ. A Kézirattár valóban 
ismét új korszak küszöbén áll. Állományának egy speciális részét: a Waldstein-gyüjteményt, 
Thomas Ender akvarellj eit most dolgoztuk fel, és ezzel párhuzamosan a világhálón közzétettük a 
képeket és bibliográfiai adataikat, ismertető szövegeinkkel együtt. E munkáról és eredményéről 
számolunk be a jelen dolgozatban, melyet tisztelettel és szeretettel ajánlunk Csapodi Tanár Urnak, 
köszöntve őt 90. születésnapján. 

Waldstein János gróf 1868-ban a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta Thomas 
Ender osztrák tájképfestő 219 felvidéki és északkelet-magyarországi akvarelljei. Ezeket a képeket 
ma az MTA Könyvtárában, a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében őrzik. Feldolgozásu
kat és digitalizálásukat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma millenniumi pályázatán 
elnyert támogatás tette lehetővé. A munka a magyar millenniumra és az MTA Könyvtára alapítá
sának 175 éves jubileumára készült. 

Az 1990-es években új információhordozó és továbbító közeg jelent meg, a dokumentumokat 
elektronikus úton feldolgozó és terjesztő világháló: a web. Ez mint multimédiás közeg alkalmas 
műtárgyak megjelenítésére. A képzőművészet is helyet kap a világhálón, általában kétféle jelleg
gel: művészettörténeti webhelyeken, valamint múzeumi és egyéb - általában virtuális - gyűjtemé
nyek formájában.1 

Az Ender-akvarellek kézirattári feldolgozásával egyidejűleg a digitalizált képeket és a képek 
adatait a világhálóra vittük. A múzeumok elektronikus kiállításaihoz hasonló webhelyét hoztunk 
létre, de itt nem alkalmi összeállításról, hanem egy adott gyűjtemény teljes és részletes bemutatá
sáról van szó. A Kézirattár állományából a Waldstein-gyűjtemény az első, amely ilyen módon a 
világhálón hozzáférhetővé válik. 

A feldolgozás és a digitalizálás több célt is szolgál: 

a) Állományvédelmi szempontból az elektronikus tárolás és megjelenítés elkerülhetővé teszi, 
hogy kutatás céljából mindig az eredeti akvarelleket vegyék kézbe. 

b) A digitalizált képanyag forrásértékű, és így történelmi és helytörténeti kutatások összeha
sonlító anyagául szolgálhat. 

1 KRÉN Emil: Képzőművészeti gyűjtemények a világhálón. = Magyar Tudomány 1998. 2. sz. 
239-253. 
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c) Az érdeklődők, művészetet szeretők számára nem mindennapi érdekességet nyújthat a még 
szakemberek előtt is kevéssé ismert gyűjtemény teljes megtekintése. 

Az akvarellek mestere Thomas Ender (1793-1875), korának ismert és népszerű osztrák táj
képfestője. 1837-től 1851-ig, nyugdíjazásáig, a bécsi képzőművészeti akadémián a tájképfestészet 
professzora volt. Ender utazó festő volt, élete során csaknem háromtucatnyi tanulmányutat tett. 
Járt Brazíliában a Leopoldine főhercegnőt kísérő osztrák természettudományos expedíció tagja
ként. Beutazta és lefestette a Habsburg Birodalom legszebb tájait. Művészetét értékelve kortársai 
természetábrázolásának pontosságát, rendkívüli megfigyelőképességét emelték ki.2 Az általunk 
feldolgozott képeket Thomas Ender minden bizonnyal 1860-6l-ben festette, mikor Heinrich fiát 
- aki vasútépítő mérnök volt - elkísérte a kassa-oderbergi vasút előkészítő munkálataihoz. 

Thomas Ender észak-magyarországi utazásának részleteit illetően nem rendelkezünk adatok
kal; az MTA Könyvtárában őrzött akvarelljeiről a szakirodalom egy része nem is vett tudomást. 
Mikor járt Ender a Felvidéken, egyszer vagy több alkalommal, ki támogatta, az ismerteken túl 
milyen kapcsolatai voltak? Mi az alapja a szakirodalom vagy egy-egy lexikon szűkszavú állításai
nak?3 Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszolni tudjunk, Ender irataiban, egykori felvidéki 
családi levéltárakban kellene kutatni. Ez meghaladta lehetőségeinket, és nem is lehetett célunk. 
Legtöbbet ez idő szerint maguk az akvarellek mondanak. 

A Waldstein-gyűjteményt mostanáig sem kézirattári, sem művészettörténeti szempontból nem 
dolgozták fel. Az akvarellek egy része már szerepelt kiállításokon: a képek egy harmada 1922-ben 
a Szépművészeti Múzeum grafikai osztályának Magyar tájak című kiállításán, és néhány kép a 
Magyar Nemzeti Galéria 1991. évi Markó Károly-kiállításán. 

Waldstein-Wartenberg János gróf (1809-1876) csehországi eredetű, honosított arisztokrata 
család sarja.4 Jogi és bölcsészettudományi doktorátust szerzett a pesti egyetemen. Azok közé a 
kevésbé módos arisztokrata ifjak közé tartozott, akik emelkedésüket a hivatalnoki pályán látták 
biztosítottnak, ezért állami szolgálatba állt és maradt 1849-ig. Ifjúként Széchenyi István köréhez 
tartozott, részt vett Széchenyi 1830. évi al-dunai és konstantinápolyi útján. Később politikailag 
eltávolodott Széchenyitől; az utolsó rendi országgyűlésen a Konzervatív Párt felsőtáblai táborá
ban találjuk. Waldstein egyik aláírója volt az 1850. évi konzervatív emlékiratnak, amely az 1847-
es alkotmányos állapothoz való visszatérésre kívánta rávenni I. Ferenc József császárt. Waldstein 
gróf életében a politika csak epizód volt. Az 1850-es években bekapcsolódott a gazdasági életbe, 
és fontos működési területévé vált a műpártolás. Maga is festegetett műkedvelőként; jól ismert 
Széchenyi Istvánt szeretettel fricskázó - még a reformkorban készült - két karikatúrája. 

Waldstein János abból az alkalomból ajándékozta az Ender-akvarelleket az Akadémiának, 
hogy őt a tudós társaság 1868 márciusában igazgató tanácsának tagjává választotta. Az adomá
nyozólevél szerint az a meggyőződés vezette, hogy a képzőművészet lényegesen befolyásolja a 
közművelődést, előmozdítja a polgárosodást. A szépérzék emelésén túl a geológiai jellegzetessé
gekre is rá akarta irányítani a tudományos világ figyelmét. A gyűjteményt az Akadémia Könyvtá
rának állományában helyezték el, a Régészet Fol. 308 jelzet alatt; 1954 után állományvédelmi 
okokból az Akadémia Könyvtára Kézirattárába tették át, jelzete azóta: Ms 4409. 

2Enderről: SZABÓ Júlia: Thomas Ender. (Kézirat). - MÜLLER, Fr.: Die Künstler aller Zeiten 
und Völker... [Neuestes Künstlerlexikon]. Bd. 1. Stuttgart, 1857. 570. - WURZBACH, Constant 
von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 4. Th. Wien, 1858. 41-43. 

3 KOSCHATZKY, Walter: Thomas Ender (1793-1875). Kammermaler Erzherzog Johanns. Graz, 
1982. -Művészeti lexikon. Szerk. ÉBER László. Bp. 1935. -Művészeti lexikon. Bp. 1965. 

4 Waldstein Jánosról és a Waldstein-gyűjteményről: KÖRMENDY Kinga: A Waldstein-gyűjte-
mény. (Kézirat). 
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1. kép: Thomas Ender: Vágvár és a reneszánsz kastély. 
Akvarell, 270 x 371 mm. MTAKKézirattár, Ms 4409/40. 

2. kép: Thomas Ender: A vágtapolcai Sina-kastély. 
Akvarell, 301 x 486 mm. MTAK Kézirattár, Ms 4409/59. 
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3. kép: Thomas Ender: Szepesszombat főtere. 
Akvarell, 232 x 307 mm. MTAK Kézirattár, Ms 4409/124. 

4. kép: Thomas Ender: A Javorinai Fekete-tó. 
Akvarell, 317 x 492 mm. MTAK Kézirattár, Ms 4409/157. 
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Ender az akvarell alsó szélére rendszerint felírta ceruzával a kép tárgyát németül, gyakran rö
vidítve, latin vagy ún. gót betűkkel. A kép alsó és felső szélén sokszor megnevezte a távolban 
látható falut, hegycsúcsot, mintegy tájolva is a képet, feljegyezte az uradalom tulajdonosának 
nevét. A magyar hely- és családneveket általában magyarosan írta (pl. Sztára, Gf Csáky), máskor 
hallás után próbálta leírni a számára idegen neveket (pl. „Bann Zizza" = Dolina Panszczyca). A 
képek közül mindössze kettőt látott el szignójával. A lap verzóján 24 esetben van kép vagy több
nyire vázlat. A különböző méretű képek csak felső szélüknél vannak rögzítve, felhajtható módon, 
egységes méretű (500x657 mm) hordozó kartonra montírozva, melynek jobb felső sarkában 
nyomtatva olvasható: Waldst. Gyűjt., alatta tintával a kép sorszáma 1-től 220-ig; a bal alsó sarok
ban ugyanazzal a kézzel, korabeli írással és nyelvezettel, a kép címe magyarul. A 220 lapot négy 
nagy mappában helyezték el, a bennük lévő képek címének jegyzékével. Ezeket és Waldstein gróf 
ajándékozólevelét is ugyanaz a kéz írta, mint a képek sorszámát és címét. A mappák felirata ara
nyozott betűkkel: Waldstein János gr. a M. T. Academiának 1868. 

Mindebből arra következtetünk, hogy a hordozó kartonok, a mappák és a magyar címek mind 
egyidejűleg készültek, bizonyára Waldstein megbízásából, amikor ő a gyűjteményt az Akadémiá
nak ajándékozta. A magyar címeket olyan személy adhatta, aki a képek tárgyát, a helyszíneket 
illetően elég tájékozott volt, hiszen felirataikat többször kiegészítette, pontosította, néhány eset
ben azonban tévesen. Mi a képeknek új, kifejezőbb vagy helyesbített, a mai nyelvhasználatnak 
megfelelő magyar címeket adtunk. Méretüket, felirataikat a kiállítási katalógusokban elfogadott 
formában közöljük. 

A képek mai kézirattári jelzete megfelel a hordozó kartonra írt sorszámoknak, Ms 4409/1-tői 
Ms 4409/220-ig. A legtöbb esetben magán az akvarellen, bal vagy jobb alsó sarkában vagy a 
verzóján is, ceruzával írt sorszámot találunk, esetleg több különböző számot. Nehéz megállapíta
ni, hogy melyek a festő kezétől származó, és melyek az esetleg később ráírt számok. A számsor 
hiányos, megszakad, ismétlődik. A képek valamikor összekeveredhettek, és a kartonra írt számok 
rendjében némelyikük az eredeti helyétől messze került. 

Az ábrázolt tájak, hegycsúcsok, várak, kastélyok, városrészletek azonosításában a képek fel
irataira, korabeli leírásokra és ábrázolásokra, újabb útikönyvekre, hegymászó túrakönyvekre és 
turistatérképekre - és kis részben személyes emlékeinkre, tapasztalatainkra - támaszkodhattunk. 
Igyekeztünk a képek feliratait ellenőrizni, értelmezni, és a részben megcsonkult feliratokat is 
megfejteni. Arra természetesen nem volt lehetőségünk, hogy a gyűjtemény feldolgozása és a 
világhálóra vitele céljából most ezeket a helyeket (újra) bejárjuk. 

A képek digitalizálása és feldolgozása mellett a világhálón kalandozók, érdeklődők számára 
szeretnénk bemutatni az akvarelleken ábrázolt várromokat, épületeket, tájakat. Nem kis fejtörést 
okozott, hogy a képekhez milyen terjedelmű szócikkeket mellékeljünk. Végül úgy döntöttünk, 
hogy tömör, összefoglaló jellegű helytörténeti ismertetéseket adunk. Általában ismertnek vettük a 
nagy történelmi eseményeket, azokra csak a szükséges mértékben hivatkozunk. Feltételeztük, 
hogy az érdeklődők nem minden esetben olvassák el a magyarázó helytörténeti cikkeket, ezért a 
képekhez kapcsolt információkat két rétegben bocsátjuk rendelkezésre. Az első réteg bemutatja az 
ábrázolt tájat, épületet, és a kevésbé jelentős helyekről rövid történeti ismertetést ad. A második 
réteg tartalmazza a hosszabb lélegzetű helytörténeti leírásokat; ezek a leírások adott esetben több 
képhez is kapcsolhatók, mint például a Szepesség történetének ismertetése. A helytörténeti iro
dalom összegyűjtésében három alapvető bibliográfiára támaszkodtunk.5 Tudatosan zártuk le a 

5 Magyar történeti bibliográfia 1825-1867. 1. Általános rész. Szerk. I. TÓTH Zoltán. Bp. 1950. 
- Magyarország helyismereti könyvészete 1527-1940. Összeáll. BODOR Antal. Bp. 1944. -
SziNNYEl József: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. Történelem és 
segédtudományai. I. Bp. 1874. -Ua. II. 1. rész. Bp. 1885. 
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helytörténeti ismertetéseket a 19. század második felénél, hogy az érdeklődő az ábrázolt városo
kat, épületeket nagyjából a korabeli állapotban ismerje meg, amikor Thomas Ender megfestette 
azokat. A szócikkekhez válogatott bibliográfiát mellékelünk, ezzel egyrészt a bővebb tájékozódást 
kívánjuk elősegíteni, másrészt az a meggyőződésünk, hogy a nyomtatott könyv információt hor
dozó szerepe és varázsa felülmúlhatatlan. 

Indokoltnak láttuk - e vidékek történelmét és lakóit tekintve -, hogy a webhelyen minden is
mertető és útbaigazító szöveg a magyaron kívül szlovák és német nyelven, valamint a világháló 
közös nyelvén, angolul is olvasható legyen. Az idegen nyelvű szövegekben egyrészt kevesebb 
történelmi részletet közlünk, másrészt néhány szóval tájékoztatást adunk a magyar olvasó számára 
jól ismert történelmi eseményekről és személyekről. Ennyiben tehát eltér egymástól a magyar és 
az idegen nyelvű szöveg. 

A képeket az ábrázolt tájak földrajzi elhelyezkedése szerinti sorrendben mutatjuk be, mintha 
egy bizonyos útvonalon a nézővel - a virtuális képtár látogatójával - együtt magunk is bejárnánk 
ezeket a tájakat. A teljes útvonalat, amelyet négy térképen is követhetünk, ésszerűen kínálkozó 18 
útszakaszra osztottuk oly módon, hogy egy-egy útszakaszra legalább 9 és legfeljebb 18 kép jut. A kép
zeletbeli utazás útvonala vázlatosan: a Vág mentén Gál góctól megyünk felfelé, kitérőket teszünk 
pl. a Fehér Kárpátokba és Árva várához, míg eljutunk Liptóújvárig (95 kép); a Garam völgyében 
Besztercebányától kelet felé a Bódváig, onnan északra a Hernád völgyén, a Szepességen át a 
Dunajec áttöréséig (57 kép); a Magas-Tátra déli peremén, keleti felének völgyeiben és lengyel 
részein (37 kép); végül Eperjestől a Bodrog mellékvizei mentén Ungváron át Sárospatakra érke
zünk (30 kép). A képek így kialakított sorrendje tehát nem a jelzetek rendjét követi, viszont álta
lábanjobban megfelel az akvarellekre írt eredeti számozásnak. Azt természetesen nem állíthatjuk, 
hogy a képek földrajzi szempont szerinti rendezésével Thomas Ender eddig fel nem derített ma
gyarországi útvonalát reprodukáltuk. 

A világhálón a Waldstein-gyűjtemény bemutatását a következő részekre tagoltuk: 
- útmutató a webhely részeiről, használatáról; 
- tanulmány Thomas Ender életéről, működéséről, Waldstein Jánosról, Ender felvidéki akva-

relljeiről; 
- a képtár, benne a képek és kísérőszövegeik: a képek adatai, rövid leírása, az ábrázolt táj, vá

ros, vár ismertetése, története, bibliográfiai hivatkozásokkal; 
- a keresőrendszer, mutatók; 
- segédletek: térképek, földrajzi nevek jegyzéke, bibliográfia, rövidítések és jelek jegyzéke. 
Vegyük most sorra ezeket a részeket és kapcsolódásukat. A webhely főlapján lehet választani a 

négy nyelv között: magyar, szlovák, német vagy angol, majd megjelenik a rövid bevezetés. Innen 
menü visz tovább a felsorolt részek valamelyikéhez. A rendszer fő részei általában bármelyik 
képernyőről közvetlenül is elérhetők. 

A „Képtár"-ba lépve a látogató az akvarelleket és kísérőszövegeiket az ajánlott sorrendben jár
hatja végig. Először megjelenik a 18 útszakasz listája. Innen jutunk a kiválasztott útszakasz ké
peinek listájához, amely a képernyő bal sávját, mintegy a felét tölti be: egymás alatt a kis méretű 
képek, mellettük a kép sorszáma, címe, mérete és kézirattári jelzete. Ha innen egy képet kivá
lasztunk, a jobb oldalon megjelenik a kép nagyobb méretben, és vele a kép címe és többi adata, 
feliratai, a látvány rövid leírása, az ábrázolt táj, hegy, folyó, város, falu vagy vár ismertetése, 
története, és hozzá a bibliográfiai hivatkozások - az említett első réteg. Közben baloldalt látható 
marad a képek listája, amelyből egy másik képet választhatunk. Ez az elrendezés lehetővé teszi, 
hogy képeket - ugyan korlátozott méretben - össze tudjunk hasonlítani egymással. 

Az adott képhez háromféle további információ csatlakozhat: 1. Bármely kép megtekinthető 
nagyobb felbontásban úgy, hogy kitöltse a teljes ablakot, és itt nagyítható, kicsinyíthető. 2. Meg-
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jeleníthetjük, a teljes ablakban is, az akvarell verzóján esetleg ott lévő vázlatot. 3. A képeknek 
mintegy kétharmada esetében az ábrázolt tárgy ismertetése és története nem jelenik meg a képpel 
együtt, hanem a második rétegbe került, és külön kell azt behívni. A látogató így könnyebben 
választhat, hogy melyik képnél akar az adott témáról bővebben olvasni. 

A képeket és kísérőszövegüket a megadottól eltérő sorrendben és csoportosításban is meg lehet 
tekinteni a kereső segítségével. A keresés alapja lehet: 1. a képhez rendelt valamilyen tulajdonság 
(deszkriptor); 2. a kép kísérőszövegében előforduló szó, szótöredék vagy szövegrész. A kereső 
feltételben ezek kombinációi is szerepelhetnek. A keresés eredményeképpen megjelenik a talált 
képek listája, amely ugyanúgy kezelhető, ahogyan fentebb leírtuk. A képek listája nem tárolható, 
újabb keresés után már csak az új lista hozzáférhető. Minden képhez rendeltünk egy-két tárgyszót 
(a kép fő témája, például hegy, folyó, vár), némelyik képhez személyt (a kastély tulajdonosa), és a ke
resési feltétel szűkítése céljából mindegyik képhez az útszakasz címét és a kép sorszámát. A tárgy
szavak és a személyek sorába csak a képhez szorosan kapcsolódókat vettük fel. Ha további szem
pontok (például a művész szignója, az ábrázolt vár történetében szereplő személy) szerint akarunk 
a képekből válogatni, ezt a szöveges kereséssel tehetjük meg. Szót, szövegrészt vagy a képek 
címében, vagy teljes kísérőszövegükben kereshetünk. 

A képekhez rendelt tárgyszavakkal, nevekkel segítjük a felhasználót, támpontot adunk a kere
séshez. Olyan tárgyszavakat kell választani, amelyek alapján a képek célszerűen csoportosíthatók. 
A sok hasonló tárgyú kép miatt nehéz e követelménynek mindenben megfelelni; például túl sok 
képhez, melyek egy várost bizonyos távlatból ábrázolnak, nem találtunk jobb tárgyszót, mint 
„látkép". Az is igaz, hogy egy ilyen kis méretű adathalmazban nem kell túlzottan kifinomult 
eszközöket alkalmazni a keresésre. 

A földrajzi tájékozódást négy térkép és egy áttekintő térkép segíti. Összeállítottuk a fontosabb 
földrajzi nevek jegyzékét, amelyben a különböző nyelvű megfelelő nevek egymás mellé állítva 
közös betűrendben szerepelnek, például: Igló / SpiSská Nova Ves / Zipser Neudorf az I, S és Z 
betűnél. A földrajzi helyek különböző nyelvű neveit a szövegben legalább az első előforduláskor 
együtt megadtuk; a továbbiakban vagy az Ender korában szokásos nevet használtuk (a magyar és 
a német szövegben), vagy pedig a mai hivatalos nevet (a szlovák és az angol szövegben) - és a 
jövő mutatja majd meg, hogy az elsőért vagy a másodikért kapunk-e több kritikát. A mai hivatalos 
név található meg a térképeken és a lexikonokban, ugyanakkor sok közülük anakronisztikusán 
hat, ha a történelem előző évszázadairól írunk. 

Thomas Enderről és a Waldstein-gyűjteményről a tanulmányt Szabó Júlia és Körmendy Kinga ír
ta. Az akvarellekről digitalizálás céljára diapozitívok készültek. A fényképfelvételeket Láng Klára 
készítette. Az adatokat és szövegeket MS Excel táblázatkezelővel és Word szövegszerkesztővel 
dolgoztuk fel. A webhely megtervezése és kivitelezése Krén Emil és Marx Dániel munkája. A kézirat 
lezárásakor a munka a fejlesztés és kipróbálás szakaszában tart, ezért a webcímet nem tudjuk közölni. 
A webhely elérhető az MTA Könyvtára honlapjáról, a http://w3.mtak.hu címről. 

Azt reméljük, hogy a Waldstein-gyűjteménynek a világhálón olyan látogatói is lesznek, akik a ké
pekben és az esetleg már ismert tájakban gyönyörködni akarnak, és érdeklődők, akik ismereteket és 
további irodalmat keresnek, továbbá olyan kutatók is, akik a képeket alaposabban tanulmányozzák. 
Előkerülhetnek Thomas Ender más, eddig ismeretlen felvidéki tájképei is, köztük az az egy kép is, 
amelyet a gyűjteménybe szántak, de hordozó kartonja és sorszáma eleve üresen maradt. 

MÁZI BÉLA - ROZSONDAI BÉLA 

http://w3.mtak.hu
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A legenda vége. - Ráth Mórról. Ritkán adatik meg, hogy egy családból, egy időben három kivá
ló adottságokkal és tiszta elhivatottsággal munkálkodó férfiú nevét őrizze meg az utókor. A 
Csongrád-megyei Ráth família ezen kivételek közé tartozik. 

A három fiú közül a legidősebb, György (sz.1828) talán a legismertebb, mind a jogi pályán el
ért sikerei - kúriai bíró, főrendiházi tag -, mind műgyűjtőként, múzeum alapítóként. A legkisebb 
fiú József (sz. 1838), talán elfeledettebbnek tűnik, szintén múzeum alapító, a Kereskedelmi Mú
zeumé és a hazai ipar fejlesztésében játszott irányító szerepet, gyárosként és a Kereskedelmi és 
Iparkamara létrehozójaként. 

A középső fiú, Mór (sz. 1829) látszólag szürkébb pályára lépett, amikor könyvkereskedő lett. 
Mindhármukat Bécsben tanítatták, de zsigereikben a reformkor tenni akarását őrizték, és amikor 
eljött az idő, egy emberként állottak a nemzet szolgálatába, ki-ki a maga választotta terrénumon. 
Szorgalmasak voltak és kitartók. Működésüket szerencse és társadalmi megbecsülés kísérte. Gaz
dag pályájukat jutalom és dús öregkor zárta. Csak a középső fivér, Mór sorsát alakították rossz 
szellemek. Élete alkonyát betegség és gyász árnyékolta, reményei, illúziói szétfoszlottak, szét
esett, elorzott birodalma romjain már élő halottként érte a méltatlan halál. 

Ráth Mór a bécsi Polytechnikum kereskedelmi osztályát végezte el és 1846-ban a pesti Geibel 
cégnél kezdett el dolgozni. A szabadságharc kitörése még Pesten éri, de Windischgrätz Pest-
Budát fenyegető csapatai elől elmenekül és Görgey seregébe lép. A világosi csatavesztést megelő
ző zűrzavarban sikerül szülei birtokára eljutnia és kivárni a legnehezebb időket. így a megtorlást, 
a császári hadseregbe való besorozást is megússza és hamarosan vissza tud térni a könyvkereske
désbe. Feltehetőleg - biztonsági okokból is, ekkor hosszabb külföldi tanulmányútra indul. Visz-
szatérve már önállósítani szeretné magát és saját céget alapítani. Kérvényét azonban a helytartóta
nács háromszor is visszautasítja. Valószínűleg nem csak politikai okokból, a kérvényező „rebel
lis" múltja miatt, de a konkurrens cégek (Emich, Heckenast, Eggenberger stb.) sem örülhettek a 
fiatal és irodalmi ambíciókkal is rendelkező kollégának. 1857. május l-jén azonban minden há
nyattatás után, Ráth Mór új könyvkereskedése megalapíttatott. A boltot azonban csak júliusban 
sikerült megnyitnia. Mint Szilágyi Sándornak írja: 

„... Lipcséből hazaérkezvén, addig is, míg boltomat -júliusban - megkaphat
nám, a vastuskó 1 ső emeletében bureaut nyitottam, és hogy lakásom még mindig a 
Weiss házban van."1 

Ez az iroda tulajdonképpen a működést megelőző szervezést szolgálta. Könyvrendeléseket is 
már ekkor elfogad, és igyekszik kapcsolatokat keresni a magyar vidéki értelmiséggel, mint jöven
dő vásárlókkal. Az egyik fontos szempont, amivel igyekszik meg-nyerni a támogatásukat: 

„... ne engedje, - írja ugyanekkor Szilágyinak -, hogy körében a németeket, kik 
így is eléggé meghíztak már, még jobban gyarapítsák... " 

Ugyanakkor maga fontosnak tartja éppen a német szervezetekkel és könyvkereskedőkkel a 
kapcsolatok kiépítését. Láttuk, Lipcsében járt elsősorban, majd a Börsenblattban felhívásokat tett 
közzé, bejelentve könyvkereskedése megnyitását.3 Ugyanekkor a tiltott művek behozatalának még 
a gyanúját is igyekszik elhárítani. Az említett hirdetésben ismételten kéri a kiadókat, 

1 Ráth Mór levele Szilágyi Sándornak. Pest, 1857 május 29. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
2Uo. 
3 STEINHOFER Károly: Ráth Mór. = Magyar Könyvkereskedők Évkönyve. 1907. XI. 



Közlemények 403 

„hogy oly műveket, melyeknek forgalomba hozatala nálunk tiltva van, ne küldje
nek, a kéretlen küldeményeknél pedig figyelemmel legyenek arra, hogy a „megren
delésre" jelző ne használtassék mert az ilyen kéretlen könyvek beküldése által csak 
érzékeny kellemetlenségeket okozhatnak" 

Hozzátehetjük, tudjuk, mely „kellemetlenségekről" van szó. Egy esztendővel később, tovább épít
ve a lipcsei kapcsolatokat, az itthon felhasználandó plakátokat is innen rendeli. A későbbiekben ez a 
biztos üzleti kapcsolat lehet a záloga annak is, hogy olyan műveket tud behozni az országba, amelye
ket a hazai cenzúra, a külföldi partnerek megértő segítése nélkül, azonnal elkobozna. A két legismer
tebb példa, Széchenyi Ein Bliclqéxiek szakácskönyvként való álcázása, vagy Horváth Mihály Magyar 
függetlenségi harc genfi kiadásának, mint katonai erkölcstani tankönyvnek a terjesztése. Természete
sen csak szűk és megbízható baráti körben. Merészségének és tettre készségének „gyümölcseit" ez a 
baráti kör minden tekintetben élvezte. Ráth Mór könyvkereskedése biztos szellemi és politikai mene
dékké vált az ötvenes-hatvanas évek fordulóján. Nem is bolt volt ez igazán, hanem irodalmi, politikai 
szalon, ahol a középpontban maga Deák foglalt helyet. Körülötte pártjának legjobbjai, Eötvös, Csengery, 
Beöthy László és ahogy a kortársak ekkor még apró termete miatt nevezték, a „kis" Gyulai, vagy az 
ekkor még Nagykőrösön tanító Szilágyi Sándor. Hamarosan kézenfekvőnek látszott, hogy a csoport iro
dalmi munkásságának gondozását is Ráthra bízza. Egyfelől a közelmúlt nagyjainak összegyűjtött 
írásainak közreadását tartották fontosnak. Kemény és Vörösmarty munkáit Gyulai bevezető tanulmá
nyai kisérték. Másfelől saját újabb műveiket is rábízták. Az irodalom úgy tartja, hogy körülbelül tíz 
esztendő telik el az alapítás óta, amikor Ráth könyv-kiadásba kezd. Valójában ennek pontos dátumát 
ma csak körvonalakban látjuk, azonban mindenképpen ennek már korábban el kellett kezdődnie. 

Ráth egyik első kiadványai közé tartozik Nagy Iván Magyarország családai címerekkel és 
nemzedékrendi táblákkal. A húsz kötetből álló munka megjelenésének kezdő éve 1857. 1864-ből 
ismerjük Ráth levelét Nagy Ivánhoz, amelyben kéri a munka lerövidítését. Úgy tűnik elsősorban 
anyagi okokból „ ... a valóságos szomorú fátum - írja Ráth - , hogy a leghívebb előfizetők is ami
kor családjuk betűjét elérték, elmaradnak."5 A mindössze 300 vevő, kevés és csak ráfizetést je
lent: „... egy ezres veszteség is nem mulatságos dolog". Mindezek ellenére 1866 novemberében 
egy pótkötet kiadásáról tárgyal, amely „Pótlék" címmel, 1868-ban jelent meg. 

A másik munka Gyulai Vörösmarty életrajza, amely 1866-ban jelent meg. Gyulai és Ráth le
velezéséből tudjuk, hogy a tanulmány nagyon lassan és nehézkesen készült el. 1864 augusztusá
ban Gyulai az első kötet első ívét ígéri Ráthnak, azonban ehhez is tíz nap haladékot kér. Mint írja: 

„Én most úgy dolgozom ebben a melegben, mint egy napszámos s ha visszajőve 
azért mert 15-re nem vagyok készen egy új spectakulumot csap s bekötteti az első 
kötetet az életrajz nélkül isten engem úgy segéljen, lecsapom tollamat egy betűt se 
írok, hanem kinyilatkoztatom a közönségnek, hogy egy cseléd iránt is több 
méltánylattal viseltetnek, mint egy író iránt, ki becsületből vállalt magára oly mun
kát, melyből se posztó, se pénz s melynek csak életrajzi részét megírni most nem 
vállalná el 300 forintért sem." 

A haragos kifakadást ekkor még szelídebb szavak zárják: 

„Az ég áldja! Legyen egészséges tisztuljon ki epéjéből és legyen irántam méltá-
nyosb. Kínlódó barátja Gyulai Pál."6 

4Uo. 
5 Ráth Mór levele Nagy Ivánnak. Pest, 1864. márc. 19. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
6 Gyulai Pál levele Ráth Mórnak. 1864. aug. 9. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
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Gyulai párhuzamosan dolgozhatott az egyes köteteken, mert ugyanebben a levélben megemlíti, 
hogy a második kötet 

„... talán már készen lesz ezen a héten. Két ívet már revideáltam, eddig ki is 
nyomták. A harmadikat még nem küldöttek el..." 

Az életrajz írásában azonban némi fennakadások léphettek fel, mert 1865 májusában Gyulai 
még arról tudósít, hogy a kész életrajzot csak Deák jóváhagyása után adja át Ráthnak. Deák úgy 
látszik, nem csak mint a Vörösmarty árvák gyámja viselte szívén a kiadást, de tartalmi szempont
ból is. Gyulai felolvassa neki a kéziratot, és ez újabb időcsúszást jelent, hiszen Deák ideje megle
hetősen véges. Deák erőteljes felszólítása is közrejátszhatott, hogy Gyulai végre befejezze az 
életrajz írását. Ezek szerint januárban szólította fel őt Deák, hogy legkésőbb áprilisig készüljön el. 
A kézirat meglehetősen terjedelmes és ugyancsak Deák instruciói szerint Gyulai kénytelen a 90 
lapnyi, 9 íves szöveget úgy rövidíteni, hogy az még beleférjen a már kinyomott kötet elejére. A 
végső ítéletet is Deák szava dönti el, Gyulai meglehetősen rezignáltán várja a döntést. 

„Nem tudom, megadja-e ő, beleegyezik-e ön vagy szemétre dobják az én egész 
munkámat. Nekem mindegy, cselekedjenek belátásuk szerint, én elvégzem a hátra
lévő részt, mely már könnyebb rész s ha tűzbe dobják sem búsulok érte. Az egész 
munka nekem egy kellemetlen emlék." 

Újabb halasztást kér, személyes gondjaira hivatkozva, amelyek elsősorban anyagi természetűek. 

„... ha ön nem ismerné anyagi helyzetemet, mely nem engedi, hogy a Koszorútól 
járó csekély díjamról csak egy pár hónapra is lemondjak,..." 

Egyéb családi bajok, feleség, gyerekek betegségei is mind-mind hátráltatják. A nézeteltérés fő 
oka, hogy Ráth a hirdetményeiben vállalt határidőre nem tudja kihozni a munkát, és az ebből 
adódó veszteséget Gyulaira akarja hárítani.7 Steinhofer közli levélkéit, amelyekben félig tréfásan, 
nagy szavakkal „bombázza" Gyulait, nem sok eredménnyel.8 Feltehetően Deák lépett közbe sze
mélyesen és simította el a háborúskodást. A fent idézett levél még a következő sorokkal zárul: 

„Az ég áldja édes Móricz s fogadja el tanulságkép azt a tanácsomat, hogy velem 
soha se lépjen semmi nemű irodalmi összeköttetésbe. így legalább jó barátok ma
radhatunk..." 

Alig telik el nyolc esztendő és mindketten az intést feledve, közös munkálkodásra vállalkoz
nak. Azonban ekkor már nincs ott Deák, hogy csatáikban igazságot tegyen. 

1866-ban - most már elmondhatjuk - a rendszeres kiadói működésének megindulásakor 
Ráthnak tőkére volt szüksége és ezért társult Tettey Nándorral. Feltehetően ez csak az üzleti 
tevékenységre volt hatással, a kiadói programra már nem. 1871-ben Zilahy Károly váltja fel 
Tetteyt üzlettársként. Mindössze két évig dolgoztak együtt, de 1873-ban már Zilahy kilép a 
cégből és ettől kezdve Ráth önállóan működik. Ennek a későbbiekben nem mindenkor szeren
csések a következményei, mert az összes terhet neki kell viselnie, akkor is, amikor azok az 
erejét meghaladják. 

7 Gyulai Pál levele Ráth Mórnak . Pest, 1865. máj. 2. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
8 STEINHOFER: i. m. XIII. 
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Az 1860-as évek második fele Ráth Mór pályának felívelő szakaszát jelenti. Csengery is rábíz
za a még 1855-ben újraindított Budapesti Szemlét. Közös megállapodásuk szövegét 1866. nov. 
31. keltezéssel ismerjük. E szerint Ráth a Szemlét a következő feltételekkel vállalta: 

„Ezen 1867-iki folyam 80 ívből álland és az 1867 év folyamában egészen meg 
fog jelenni. 

Az összes szellemi kiállítás, szerkesztés, correktura, kézirat-szerzés és azok fize
téseinek gondjai ezentúl és Ön által fognak viseltetni, melyeknek fedezésére két ezer 
( 2000) o.e. forint tiszteletdíjat fizetek önnek, oly formán, hogy ezen két ezer forint 
egyik részletét azon hat száz forint fogja képezni, melyeket a m.T. Akadémia a 
B.Pesti Szemle 60 példányainak megvételére kitűzött. A többi egy ezer négy száz fo
rintot holnapos részletekben minden hó elején fogom az 1867 év folyamában kifi
zetni, vagy pedig az önhöz egyenesen beküldendő előfizetési összegek által fedezni. 

Az anyagi kiállítás minden terhei engem illetnek, mind következtében engem il
letnek a Szemle 1867 évi folyamainak minden nyomtatott példánya az én sajátommá 
lesz, húsz példány kivételével, melyeket tisztelet példányokként önnek át fogok en
gedni."9 

Az egy esztendővel későbbi szerződés lényegét tekintve megegyezik az előző évivel. A kü
lönbség csupán Gyulai segédszerkesztőként való szerepeltetésében nyilvánul meg. Csengery 
instrukciói szerint Gyulaira hárulnak az elszámolási kérdések és a lap pénzügyeinek kezelése. 
Ráth neki tartozik a fizetési kötelezettségeinek eleget tenni. Tudjuk, hogy Csengery segédszer
kesztője segítsége ellenére sem vállalta tovább a Budapesti Szemle szerkesztését és így a folyóirat 
megszűnt. Amikor 1873-ban akadémiai támogatással újraindul, természetesnek látszik, hogy az 
egykori famulus vegye át a szerkesztői tisztet, a kiadó pedig továbbra is Ráth legyen. Ekkor még a 
régi barátság köztük elevennek látszik, Ráth Gyulainak panaszolja el a gondjait és kétségeit, más
kor meghívja a megözvegyült, beteg fiával bajlódó barátját Alt-Aussee-be, ahol maga is nyarait 
tölti és „... ahol van elég üres szoba..."10 Az 1870-es évek eleje Ráth Mór pályájának csúcsa. 
1867 számára is meghozta a nagy lehetőségek és a nagy kihívások egész sorát. Megkapta az új 
népiskolai tankönyvek feletti jogokat, nevezetesen ezek tartalmi és közreadási kérdéseibe is bele
szólhatott, és megkapta az ezekre vonatkozó főbizományosi posztot is. így alakult saját iskolai 
használatra szánt sorozata is, a „Ráth Mór jutányos, iskolai és részben népies kiadásai". Mindez 
azt is jelentette, hogy belefolyhatott a mindenkor legjövedelmezőbb könyvkiadási üzletágba, a 
tankönyvkiadásba. De ugyancsak rá bízták katonai tankönyvek megteremtését és közreadását az 
új hadsereg számára. Megkapta az új hivatalos törvények kiadásának jogát, az egyes részletes 
törvényeken túl természetesen ez a törvénytárak folyamatos kiadásának lehetőségét is biztosította. 

A fenti tevékenységek biztos anyagi alapokat is jelentettek és lehetővé tették azokat a magas 
honoráriumokat, ingyenes, jótékonysági könyvakciókat, amelyek személyét a kortársak szemében 
legendás alakká növelték. Mindehhez pompás irodalomismeret és esztétikai érzék párosult. Egy
más után aratta a babérokat a különböző nemzetközi és hazai kiállításokon. Az elragadtatott 
kortársi emlékezések közül hadd idézzük Szinnyei Józsefét: 

„Ráth kiadói tevékenysége éveken át páratlan volt kiadványainak mind száma, 
mind értéke túlhaladta a legtöbb magyar könyvkiadóét s különösen a magyar 
classikus írók kiadásával elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar irodalom körül. 
Az írói tiszteletdíjat oly fokra emelte, hogy egy magyar könyvkiadó sem volt képes 
vele versenyezni; kiadványainak külső kiállítására is a legnagyobb gondot fordította. 

9 Ráth Mór levele Csengery Antalnak Pest, 1866. November 31. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
10 Ráth Mór levele Gyulai Pálnak. Alt-Aufsee, 1873. augusztus 14. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
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Az 1873. bécsi világkiállításon az ő áldozatkészsége révén volt a magyar irodalom 
fényesen képviselve ... "' ' 

A Kisfaludy társaságtól megszerezte a Shakespeare kiadások jogát, amelyeket azután elsősor
ban Csiky Gergely és Szász Károly gondozásában pompás kiállításban adott közre. De gondosko
dott arról is, hogy ezek olcsóbb, „népies" formában is a szélesebb olvasóközönség számára is 
elérhetővé váljanak. Általában elmondhatjuk, hogy Ráth az elsők között élt azzal a lehetőséggel, 
hogy az egyszer kiszedett matricák eltevésével újabb és újabb formák és keretek között jelentes
sen meg egy-egy müvet. Ezeket azután akár sorozatokba is lehetett illeszteni, mint Ráth tette az 
általa „Családi könyvtár"-nak nevezett vállalkozásánál. 

Ráthról el szokás mondani, hogy a magyar irodalom legnagyobb klasszikusainak kiadója és 
patrónusa volt. Kivált Arany János műveinek gondozása terén ért el nagy sikereket. Az Arany 
kiadások és jogok megszerzésének történetéről maga így vall Szilágyi Sándornak: 

„1864 januárban vettem meg tőle „Buda halála" 2000 példányra kiterjedő kiadását 
300 cs. K. aranyért. Ez volt a legnagyobb honorárium, mit író nálunk valaha kapott 
- természetesen a munka csekély terjedelme és a meghatározott számú példányhoz 
mérve. 

1866-ban vettem meg 5000 forintért az „Összes költeményei" első kiadását, 8 évre, 
mi az által volt elérhető, mert a különböző kiadókkal kötött szerződésekben ki
kötötte a jogot, hogy az illető munkát egy teljes kiadásba felvehesse, ezen kiadvány
nak tehát igen csekély keleté volt, ... Heckenast a kisebb költeményeket, Toldit, Toldi 
estéjét Emich, a Murány ostromát Müller, a Nagyidai cigányokat s.at. folyton árul
ták. 

Ezen összes kiadást az Akadémia nagy díjjal jutalmazta. 1879-ben a Toldi szerel
mének 2-ik kiadását 400 aranyért vettem meg, 3000 példányban való nyomtatási 
joggal, szintén a saját kiadásomban megjelent első kiadás egy hó alatt elfogyott. 
1881 júniusban pedig az összes munkák iránti szerződés kötettett meg közöttünk -
szinte meghatározott évekre, 10 000 forint honorárium mellett."12 

Ráth Arany-kiadásai közül talán a legismertebb a Zichy illusztrációkkal megjelent balladák 
kötete. Ez a legendás díszkiadás azonban már Ráth hattyúdalai közé tartozik. 

1870-ben - sikerei csúcsán - elvállalja az ekkor indítandó lap a. Reform kiadó tulajdonosi 
tisztét. A lapot Rákosi Jenő szerkesztette és a Légrády-testvérek nyomdájában készült. A lap 
tőkéjét a Deák párt tagjai adták volna össze, azonban Trefort Ágoston kivételével, az 1000-1000 
forintokat senki sem fizette be. A kudarcért Trefort Ráthot tette felelőssé. A megbántott Ráth 
Treforthoz intézett levelében, kénytelen visszautasítani 40 000 forintos veszteség fedezésének 
lehetőségét „... nem vagyok gazdag ember..." - írja, majd lentebb így folytatja: 

„Soha nagy urak szegény emberrel igazságtalanabbul nem bántak, mint a „Reform" 
alapítói én velem, kit anyagilag és szellemileg cserbenhagytak." 

A méltatlan bántás azért is olyan fájdalmas számára, mert mint írja: 

„... semmi nemű más érdekem nem volt, mint azon sületlen ambíció, a Deák párt
nak némi szolgálatokat tehetni."13 

11 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. XI. Bp. 1906. Hornyánszky ny. 590. 
12 Ráth Mór levele Szilágyi Sándornak. 1888 március 13. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
13 Ráth Mór levele Trefort Ágostonnak. Pest, 1870. márc. 26. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
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A kudarc sokkal mélyebb nyomokat hagy Ráthban, még akkor is, ha látszólag ekkor még elsi
mulnak valahogyan a problémák, és tulajdonosként egészen 1873. január 22-ig jegyzi a lapot. 
Ekkor Kaas Ivor, a Pesti Hírlap vezető publicistája veszi át a lapot, feltehetően a Légrádyak 
érdekeinek megfelelően. Néhány írását is itt jelenteti meg, azonban még 1873 augusztusában is 
így panaszkodik Gyulainak: 

„... Ez év rám nézve a malheureuk éve; többi... a pénz bajok is járulnak, miután 
egy üzleten kívül fekvő vagyonomat tetemesen meghaladó összeg rekedt a telekben. 
Most meg Kerkapoly személves parancsából exequilnak roppant összeget igazság
talanul üzletemen - három évig tömve volt a szerencsétlen „Reform" óriási utolsó 
lapja ingven hirdetésekkel; most ezen ingyen hirdetések bélyegdíját exequiálják raj
tam. Ez a hála, hogy lapot alapítottam nekik, persze akkor, midőn a nélkül talán el
vesztek volna, én vagyonom tetemes részét az ő érdekükben feláldoztam. Persze 
nem vagyok mágnás, vagy táblabíró, hanem csak olyan polgári kutya féle, ki örülhet, 
ha megrúgják, miután megszolgálta őket. - "14 

Az 1873. esztendő sikeres lehetne, és az utókor így is jegyzi. Ekkor kapja meg a bécsi világki
állítás elismerését. Úgy tűnik azonban Ráth a Reform körüli kudarcát, a méltánytalanságokat nem 
tudja feledni és a visszavonulás gondolatát fontolgatja. Túl sok volt talán a feladat, túl nagy a 
korábbi baráti és társadalmi siker? De az aranyidő elmúlt és ő még mindig Gyulainak vallja meg 
gondjait. 

„Csak tudnék egy alkalmas embert kire vállalataimat, a melyekre alig van physi-
kai erőm és szellemi fogékonyságom, ruházhatnám!? "15 

A kudarc tőkeerejét is alaposan megingatta, és hiába az újabb nagy megrendelések, csak a le
hetséges veszteségeket látja bennük. így az Akadémiától kapott megrendelések esetében is. Az 
1872-ben megalakuló Könyvkiadó Bizottság - a Történelmi bizottsággal karöltve - számos jelen
tős történettudományi mű fordíttatására és közreadására kérte fel. A rájuk fordított befektetés 
mintegy 20 000 forint, amelynek megtérülése igencsak kétséges. A gyakorlatban az Akadémia 
példányok átvételével fizet, de mint tudjuk, ezek legtöbbje részben ingyen, tiszteletpéldányként, 
pártoló tagsági példányként talál gazdára. A Könyvkiadó hivatal ekkori vezetője ugyan Ráth üzle
tében volt korábban alkalmazott, de nem mondható, hogy ügyesnek bizonyult volna az akadémiai 
kiadványok értékesítésében. És nem nevezhető szerencsésnek Ráth és az Akadémia kapcsolata a 
Budapesti Szemle kiadásával kapcsolatban sem. Ebben az esetben is az Akadémia hozzájáru
lásként 60 példány átvételét vállalja, és ezt a mennyiséget semmiképen nem hajlandó felemelni. 

Az 1872. június 20-án megkötött szerződés Ráth, az Akadémia és a szerkesztő Gyulai Pál kö
telezettségeit a következőkben rögzíti. Megjegyzendő, hogy június 24-i keltezéssel készült egy 
rövidített változat is, amelyben Ráth jogaira és elvárásaira vonatkozó passzusok egy része már 
nem került be. Most a teljes szöveget közöljük: 

„Pest, július 20™ 1872. 
Tekintetes Gyulai Pál úrnak, helyben. 
Miután a m. T. Akadémia önt bízta meg a Budapesti Szemle szerkesztésével, sze

rencsém van tudósítani, hogy ezen folyóirat kiadását a következő feltételek alatt 
vállalom el. 

14 Ráth Mór levele Gyulai Pálhoz. 1. 10.sz. jegyzetet 
15 Uo. 
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A Budapesti Szemle díszes nagy 8ad rétben, vegyesen Cicero, Garmont, és petit
tel szedve, 80-90 íven, 2 havi közökben fog az 1873 . évben megjelenni. 

A m.T. Akadémia a szerkesztőt és társát 2000 forint fizetésben részesíti, ellenben 
a szerkesztő kinevezésének jogát magának tartja fel. Én, mint kiadó, függetlenül 
azon 2000 forinttól fizetek a folyóiratokban megjelenő munkálatokért ívenkint 30 
forintot, 80 ívért évenkint. A 80 íven túl kiadadndó ívkért semminemű tisztelet-díj 
nem jár A tiszteletdíj általam mindenkor egy-egy füzet megjelenése alkalmával fog 
kifizettetni a szerkesztőnek, ki az általa kiosztott összegről nekem félévenként be
számol. /A kiemelt rész kék ceruzával vastagon áthúzva, a nekem szó egészen besa
tírozva. Feltehetően Gyulai javítása. A második június 24.-i szövegből ez a passzus 
természetesen hiányzik./ 

A Budapesti Szemle boltiára a 12 forintot évenként nem haladhatja meg. 
A szerkesztő köteles az utolsó korrektúrákat mindenkor December 15. Február 

15én, April 15én, Jun 15, Aug.l5én October 15én a nyomdába adni; az 1873" első fü
zetre azonban kivételesen már 1872 évi November lsejen. 

A szerkesztő a hírlapok, és a munkatársak számára 30 ingyen példányra tarthat 
igényt. 

Évenként October lejen a m. t. Akadémia kinyilatkozhat kívánja e a következő év
ben a Budapesti Szemle szerkesztőjét ismét 2000 forintban részesíteni, s kívánja jo
gát gyakorolni. 

Szinte magamnak is feltartom azon jogot, egy egy év végének 3 hóval előbb tör
tént felmondásom után,a Budapesti Szemle kiadásától visszalépni. 

A m.t. Akadémia által a szerkesztő mindenkor csak az én beleegyezésem mellett 
nevezhető ki. 

A Budapesti Szemle az én saját vállalatomat képezvén azon esetben ha az Aka
démia akár saját segélyezését megvonja, akár pedig a szerkesztőre nézve nem tud
nánk megegyezni, saját elhatározásomból fog ezen folyóiratnak további kiadása 
vagy kiadásától való visszalépésem függni. Visszalépésem esetében az Akadémiának 
a Budapesti Szemle további kiadására előjoga van. 

A Tekintetes úrnak alázatos szolgája Ráth Mór."16 

A második változat szövege szinte teljesen megegyezik a Csengeryvel kötött megállapodással. 
Vajon miért akarta Ráth a Gyulaival való közös munka körülményeit pontosabban megfogalmaz
ni, és a maga érdekeit is szem előtt tartó kontraktust elfogadtatni? Hiszen ekkor még jó barátok
nak nevezhetjük őket. Láttuk Ráth Gyulaival legbensőbb problémáit is megosztja. De sajnos nem 
ismerjük Gyulai válaszait. így talán elképzelhetjük, hogy ezen a barátságon Ráth már megérez
hette azokat a repedéseket, amelyek később áthidalhatatlan szakadékká mélyültek. Igaz, ekkor 
már nem a „kis" Gyulai tevékenykedik az irodalmi élet porondján, hanem a nagy, megfellebbez
hetetlen ítész. Hivatalai is egyre magasabbra viszik, mind az Akadémián, mind a polgári életben, 
például az ekkor alapított Franklin társulatban is azonnal vezető szerepet tölt be. Mindössze 10 
részvénnyel - ami az alapszabály szerint még elfogadható - igazgatósági tagságot nyer, majd 
hamarosan a társulat elnöke lesz. Ezt a tíz részvényt is jószágigazgató apósa támogatásával szerzi 
meg. Nyilvánvaló, hogy tekintélyét egyéb tettekkel kell megerősítenie, amelyek a társulat üzleti 
eredményeihez is hozzájárulnak. 

Ráth mellől pedig lassan eltűntek a régi nagy barátok, a fiatalabbak pedig már nem köze
ledtek felé a megérdemelt tisztelettel. Láttuk Trefortnak, Eötvös utódának, viselkedését Ráthtal 
szemben. 

Ráth Mór levele Gyulai Pálnak. Pest, 1872. június 20. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
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A Budapesti Szemlénél tervezett közös munkálkodást azonban más jelenségek is beárnyékol
ták. Ezekről Gyulai annyiban tehetett, hogy a jelek szerint nem tartotta szem előtt az alapvető 
szerzői jogokra, és így a kiadó jogaira vonatkozó, ekkor még törvényileg nem lefektetett szabá
lyokat. S míg egyfelől keményen védelmezte éppen a Budapesti Szemle kritikusainak anonymi-
tását, arra már nem ügyelt, hogy a beérkező kéziratok szerzőitől megkövetelje az első kiadás 
jogát. Ráth panaszaiból legalábbis erre kell következtetnünk: 

„Arany verseinek közlését egy lapnak sem engedtem meg. Én mindig azon a vé
leményen voltam, hogy a" Szemlé"-nek azért van kevés előfizetője, mert általános 
azon vélemény, hogy ezen az Akadémia által fenntartott folyóirat legérdekesebb 
dolgait különben is minden lapban olvashatni...." 

Felveti egy közös nyilatkozat kiadását a lapokban, hogy egyetlen lapnak sem adnak enged
ményt a másodközlésre.17 

Máskor Ráth úgy látja, 

„egy mű mely bár csak töredékesen is, rövid idő alatt a Szemlében megjelent, el
veszíti a vevő közönség legderekabb részét, mely nem azt vizsgálja, hogy át van az 
egész dolgozva,a munka [!], hanem csak arra emlékszik, hogy ugyanazon tárgyról 
ugyanazon írótól csak most olvasott a Szemlében..." 

Miután a szerzőket a megállapodás szerint Ráth fizeti, ezért úgy dönt, hogy veszteségei csök
kentésére leszállítja az írói tiszteletdíjakat 25 ft.-ról 20 forintra, okmány közlése esetén pedig 10 
forintra.18 

Nyilván Ráth megjegyzéseit Gyulai nem túl lelkesen fogadhatta, mivel a másodközlésben ma
ga is élen járt. Igaz, nem hírlapban közölte újra a Szemle irományait, hanem a Franklin társulat 
sorozatában az „Olcsó könyvtár"-ban, amelynek ugyancsak ő volt a szerkesztője. Itt említeném 
meg, miért ragaszkodott Gyulai ahhoz, hogy a Budapesti Szemle tiszteletdíjaival nem kelljen 
Ráthnak elszámolnia. Gyulai egy közös takarékbetétkönyvben tartotta az Akadémiától, a Franklin 
társulattól kapott összegeket, ezeket a sajátjával együtt kezelte és tetszése szerint fizetett, kinek-
kinek, ezt-azt. 

Mindezek mellett azonban az igazi nézeteltérés közöttük, már az első időben a Szemle nyom
tatása körül robbant ki. Ráth szokásához híven, nem hazai nyomdával dolgoztatott, elsősorban az 
igért „díszes" kiállítás érdekében, hanem a bécsi Holzhauser cégnél. Kétségtelen, hogy a kézira
tok és a korrektúrák utaztatása lelassította a szerkesztést és a folyóirat megjelenését. Többször 
előfordulhatott, hogy Gyulai nem kapott időben korrekturát. Egy esetről biztosan tudunk.19 Bizo
nyos azonban az is ,hogy Gyulai elégedetlenségét a Franklinnál is táplálták, hiszen a nyomda 
számára a biztosan fizető Akadémia igencsak előnyös lett volna. 

A Budapesti Szemle azonban Ráth számára nem volt nyereséges, elsősorban azok mellett a 
feltételek mellett, amellyel a kiadást elvállalta. Fentiekből is kitűnhetett, hogy a Szemle előfize
tőinek száma nem lehetett túl magas és a példányonkénti eladás is korlátozott lehetett. Ezt jelzi, 
hogy az 1898-as un. Milleneumi katalógusában is még hirdeti készleteit, közel húsz esztendővel 
azután, hogy a kiadásról lemondott. De ezek a gondok már egészen korán jelentkeztek. Ráth 1874 
májusában arról ír, hogy 

Ráth Mór levele Gyulai Pálnak. 1878. március 10. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
Ráth Mór levele Szilágyi Sándornak. Pest, 1876. márc.2. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
Gyulai Pál levele Ráth Mórnak. H. é. n. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
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„Sajnálom, hogy kívánságát nem teljesíthetem. A Szemle közönsége az idén is 
tetemesen apadt - veszteségem tetemes - az eredetileg megállapított feltételhez, 
hogy az évfolyam a 80 ívet meg ne haladja - tehát ragaszkodnom kell."20 

Mindezek ellenére ekkor még ragaszkodik a Szemle kiadásához. Októberben jelenti Gyulainak: 

„... A Budapesti Szemlét 1875-ben még folytatni fogom, a mennyiben önök a ki
adásra nézve más megoldást nem találnak. Ezen nyilatkozatomat tessék reám nézve 
- megnyugtatásul - kötelezőnek tekinteni - azon világos kikötéssel azonban, hogy 
az 1875 folyam a 80 ívet meg nem haladja."21 

Ráth leveleinek hangja fokozatosan változik meg, ahogyan viszonyuk is egyre romlik. A fent 
idézett két levél már csak az „alázatos szolgája" formulával zárul. Néhány hónap múlva ez is el
marad. Sőt, a megszólítás is. Igaz, Ráthnak meg lehet az oka a sértődöttségre. Gyulai elérte, hogy 
a Szemle a Franklin nyomdájában készüljön. Ráth a példányszámot és a külső boríték milyenségét 
előírja, de a - feltehetetően előre benyújtott - próbanyomattal elégedett. 1874. december 16-án 
írja Gyulainak: 

„A Budapesti Szemle 1875 lso számát 1200, Egy ezer két száz példányban mél
tóztassék nyomatni. A kiállítás ellen nincs kifogásom. 

A boríték lehetőleg egészen úgy szedessék mint az előbbi füzetek. A nyomda 
küldjön nekem válaszadás végett papírmintákat. Mellékelve van a borítékra sze
dendő könyvhirdetés."22 

Meglepő lehet, de még mindig vannak közös munkáik. Eötvös Beszélyeinek gondozását is 
Gyulai végzi, amelynek kiadását - nyilván korábban - Ráth vállalta. De ekkor már nem sok kedv
vel végezheti ezt a munkát. 

„... Az Eötvös beszélyei" 2ik kötetének kéziratára nincs sürgős szükségem, mi
után egyelőre nem fogom szedetni. De ha valóban még vagy 25 ívre való kézirata 
van, kérem az lső kötetet lehetőleg azonnal bevégezni. Holnap délelőtt vagy ha tet
szik, este 7-8 között felnézhetek az akadémiába, hogy az lső kötet czímét, tarta
lomjegyzékét s.a.t. véglegesen meghatározhassuk. Mely órában található?"23 

A levél igazolni látszik a kortársak elbeszélését, miszerint a viszonyuk annyira megromlott, 
hogy már nem voltak hajlandók tárgyalni egymással személyesen, csak levélben, vagy ha ez sem
mi képen nem volt elkerülhető, valamilyen „semleges" területen, mint a levélben is jelzett Aka
démián. A régi baráti dörmögések, szitkok tova tűntek, keserves, immár valóságos gyűlölködéssé 
fajulnak. Talán egy jellemző példa. Gyulai azért közli az „Olcsó könyvtár"-ban Nagy Péter egy el
beszélését, Belényesi álnéven, mert a címszereplő Zsák Mór Ráth Mórra hasonlít, és ezzel Ráthot 
jól fel tudja bosszantani.24 

Egy év telik el, és egy elszámolás kapcsán a Budapesti Szemle - immár vitatottá vált - tulaj
donjogáról is szó esik. 

20 Ráth Mór levele Gyulai Pálnak. Budapest, 1874. május 15. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
21 Ráth Mór levele Gyulai Pálnak. 1874. október 7. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
22 Ráth Mór levele Gyulai Pálnak. 1874. december 16. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
23 Ráth Mór levele Gyulai Pálnak. 1874. december 12. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
24 Gyulai Pál levele Nagy Péternek, én. /1875./ MTAK Kézirattár MS 4748/229. - A Zsák Mór 

megjelenési ideje: 1875. Budapesti Szemle 248-314. 
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„..A Szemle tulajdonjoga felett vitatkozni meddő dolog. A készletek tényleg az 
én tulajdonomat képezik - a munkálatok bizonyos időn túl az írókét - ha a viszony 
köztem és az Akadémia között megszakad - senki sem fog gátolni, ha tenni akarom 
- egy hasonalakú Budapesti Szemle kiadására. De különben is egy vállalatnak, mely 
folytonos deficitben van, - tulajdonjoga semmit sem ér."25 

Az Akadémián Ráthnak ezt a nyilatkozatát később úgy fogják értelmezni, hogy Ráth nem is
merte el az Akadémia tulajdonjogát a Budapesti Szemlére vonatkozóan. 

1878 szeptemberében Ráth még reménykedik az ügyek békésebb elrendezésének lehetőségében. 

„A Szemle felmondását tartalmazó becses soraira sajnálattal vagyok kénytelen 
tudósítani - írja Gyulainak -, hogy ezen felmondást egyelőre nem tartom elfo
gadhatónak. Indokaimat szerencsém lesz az Akadémiának írásban benyújtani, vagy, 
ha megtudhatom, kinek competentiájába esik az ügy, szívesebben szóval elmondani. 

Miután ide vonatkozó nyilatkozatot csak a jövő számban jelentetek meg, min
denesetre van még idő akár a megegyezésre, akár a végleges szakításra."26 

Ráth jó hírneve azonban az Akadémián ekkor már nem a régi. A szakításra úgy tűnik, csak az 
ürügyet keresik. így a Könyvkiadó bizottságtól kapott megbízásai alapján közreadott történeti 
munkák utolsó köteteit sem ő fejezheti be. Az Akadémia a kiadói viszonyt felbontja, és a Franklin 
társulat kezelésébe adja.27 

Mindezek után természetesnek látszik, hogy Ráth a Budapesti Szemlét el fogja veszíteni. 1879-
ben az Akadémia Gyulait bízza meg, hogy szerződjék a Franklin társulattal a folyóirat kiadására.28 

A végleges szerződést 1880 decemberében kötik meg, amelyet ettől kezdve évenként csak meg
újítanak. A szerződés főbb vonalaiban megegyezik a Ráth-féle szöveggel, de Gyulai a Nemzet
gazdasági bizottságtól is szerez segélyt és így sikerül a terjedelmet 120 ívre felemelnie. Még egy 
változás: a társulat kiköti a borítékokon az ingyenes és kizárólagos hirdetés jogát.29 

Gyulai és Ráth barátságának megromlásában valószínű nem csak Gyulai személyes karrierjét 
kísérő hatalmaskodásáról lehet szó, hanem a irodalmi ideáljaik különbözőségéről is. Elsősorban 
Jókai megítélésének kérdésében térnek el gyökeresen a nézeteik. Közismert, hogy Gyulai követ
kezetesen elítélte Jókai írói munkásságát, míg Ráth mindent megtesz, hogy megszerezze néhány 
mű kiadásának lehetőségét. Meleg, baráti hangú levelekben bíztatja munkára, és olykor sajátos 
segítséget is próbál ehhez nyújtani, például az Emlékeim megírásához: 

„... Szinnyei átküldötte nekem a „Jókai" skatulyát a melyben te szőröstűi bőröstűi 
cédulákra vagy feldarabolva. Ezen cédulák alapján könnyen lehetne egy 3-ik kötetet 
összeállítani, melyre 200 f tiszteletdíj mellett szívesen vállalkozom. Azután lehetne 
belőle 2 német kötetet csinálni. Ha nem tudnám, mikor nem vagyok alkalmatlan, 
felkeresnélek azzal a skatulyával..."30 

Nem lehet véletlen, hogy Ráth fontosnak tartotta az 1898-ban kiadott ún. Milleneumi könyv
jegyzékében közreadni Deák egyik hozzáírt levelének kópiáját, amelyben Jókai Enyém, tied övé c. 
regényét kéri megküldeni. 

25 Ráth Mór levele Gyulai Pálnak. 1876.január 4. OSZK Kézirattár. Levelestár. 
26 Ráth Mór levele Gyulai Pálhoz. 1878. szeptember 30. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
27 A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalata. = Akadémiai Értesítő 1891. 530-541. 
28 Akadémiai Értesítő 1890. 57. 
29 Gyulai Pál szerződése a Franklin társulattal. Budapest, 1880. december 8. MTAK Kézirattár 

MS 10.249/1. 
30 Ráth Mór levele Jókai Mórnak. 1886. április 14. OSzK Kézirattár. Fond V./476. 
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Ráth tájékozódása az újabb világirodalomban és főként a francia irodalomban rugalmasabb és 
a konzervatív ítéletektől mentesebb volt, így például megjelentette Maupassant munkáit is.31 

Érdemes talán idéznünk a Ráth katalógusában szereplő teljes címszót, hiszen Ráth ritkán fűzött 
ajánlást az egyes művekhez: Maupassant Guy de elbeszélései... 

„Az oly korán elhunyt MAUPASSANT-t az egész művelt világ, mint az újabb 
idők legfényesebb tollú íróját siratja. Ezen két kötet 25 legnépszerűbb elbeszélését 
hozza Szana T. kitűnő fordításában, melyben az eredeti művészete teljesen vissza 
van adva." 

A történetírók közül két olyan személyiségnek adta ki több kötetét is, akiket Gyulai különösen 
nem szívelt. Fraknóinak és Ipolyi Arnoldnak több munkáját is közreadta. Közülük főként 
Fraknóiban Gyulai a „papi uralom" előretörését az Akadémián nem nézte jó szemmel. 

Bármi is állt Ráth és Gyulai háborúskodásának hátterében, amiről nem tudunk, ez a gyűlölség 
végzetes volt Ráth pályájára nézve. 

Gyulai megszerezte Keménytől élete utolsó szakaszában műveinek kiadási jogát. Ennek fejé
ben gondoskodott a művek méltó megjelentetéséről. Természetesen az első kiadásokat még 
Ráthnál jelentette meg. A Zord idő 2. kiadását azonban 1883-ban már a Franklin társulatnál, és 
ezzel fokozatosan visszavette Ráthtól a Kemény jogokat. A következő nagy veszteség a Vörös
marty jogokat érintette, amelyeket Ráth még 1868-ban Deák közvetítésével szerzett meg, aki a 
Vörösmarty árvák gyámja volt. Azonban 1884-ben a szerződés lejárt és ekkor az örökösök nem 
Ráthtal újították meg, hanem eladták tíz évre 4 000 forintért a Méhner cégnek, amely eddig job
bára jobb-rosszabb ponyváival, kalendáriumaival vált népszerűvé. Az adás-vételről Gyulainak is 
tudnia kellett, hiszen a megállapodás szövege szerint: 

„Mi átadjuk Önnek ezennel az ő már eddig megjelent müveinek nyomdakész és 
rendezett egy példányát, melynek irodalmi beosztását ön követni tartozik és azon kí
vül kötelezzük magunkat Önnek 14 nap alatt a még kiadatlan epigrammák és a drá
mai költemények kéziratát Gyulai Pál jegyzeteivel ellátva átadni." 

Gondolhatnánk jóhiszeműen arra is, hogy ezzel az új kiadó-váltással Gyulai a Vörösmarty mű
vek népszerűsítését akarta elérni, - és természetesen a saját írásáét is - , mindenesetre ez a szá
mítás nem vált be, mert Méhnernek éppen ebből maradtak a legnagyobb raktárkészletei. 

A Méhner céget 1895-ben a Franklin társulat felvásárolta, teljes raktárkészletével és jogaival. 
Ezzel a Vörösmarty jogok végérvényesen a Franklin birtokába kerültek. 

Amikor a Franklin társulat egy Jósika gyűjteményes kiadásba fogott, ugyancsak Ráthtól 
kellett néhány regény jogát megszerezni. Miért, miért nem, nem a közvetlen utat választották, 
hanem a Kisfaludy társaságon keresztül vásárolták fel a jogokat. Ezt követte néhány Tompa 
Mihály kötet, amelynek tulajdonosa Lévay József volt. /Virágregék/, aki az újabb kiadásra 
1880-ban már a Franklinnal szerződött. Nem szabad elfelejtenünk, Lévay Gyulai legbensőbb 
baráti körének tagja, aki minden kis részlet kérdésben is hozzá fordul panaszkodni, vagy taná
csot kérni. Lévay fordítóként részt vett Ráth Shakespeare kiadásában is, de ez nem gátolta meg 
abban, hogy szerződésük lejárta előtt két évvel eladja jogait a Franklinnak, amely már ekkor 
kezdi szervezni saját új kiadását. 

31 Ráth Mór kiadásainak a millenium alkalmával kózrebocsájtott képes jegyzéke, hasonmá
sokkal. Bp. 1898. Hornyánszky ny. 24. 

32 OSzK Kézirattár. Fond 2./1817. 
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Megemlíthetünk néhány kisebb munkát is, amelyet Ráth kénytelen eladni a Franklinnak, így 
például Verne műveiből néhányat, hogy a társulat kizárólagos tulajdonosa lehessen a Verne kö
teteknek.33 

Ráth Arany munkáit nagy szeretettel és hozzáértéssel adta közre. így ezeknek a jogoknak az 
elvesztése különösen tanulságos. Ráth az Aranytól szerzett jogokat 1893-ban Arany Lászlóval 
megerősítette. Ennek határideje azonban 1900. december 31. volt. A határidő lejárta előtt már két 
esztendővel megkezdődik az alkudozás, azonban már nem Arany Lászlóval, hanem az özvegyé
vel. A Franklin társulat már 1898 végén benyújthatta első ajánlatát, amelynek pontos tételeit nem 
ismerjük. Ekkor jelentkezett Révai Mór János a maga „háromszorosának mondott" ígéretével. 
Ennek hatására írta meg 1899. február végén Arany Lászlóné a társulatnak azt a levelet, amelyben 
korábbi ajánlatukat a Révai-féle előnyök miatt visszamondja. Ebben kifejti 

„... feltett szándékom volt, hogy nem alkuszom ipám írói hagyatékára, így talál
tam illőnek férjem házánál s így rögtön egész határozottan megígértem Révainak, 
hogy ajánlatát elfogadom, ha az tetemesen jobb a másénál.... Kívánságukhoz képest 
köteleztem Révait, hogy a két iskolai kiadást, a balladákat és a Toldit engedje át 
Önöknek végleg, ötezer forintért, ép úgy a három Shakespeare fordítást, arra az eset
re ha egy új együttes kiadás létesül - ezerötszáz forintért."34 

Jellemző, hogy az alkudozás során Ráthot senki sem kérdezte meg. Igaz, feltehetően mindany-
nyian tudták, hogy Ráth már nincs abban a helyzetben, hogy a csillagászati összegekig felmenő 
licitálásba részt vehetett volna. Végül is Arany László özvegye 60 ezer koronáért eladta a jogokat 
a Franklin társulatnak 1931. évi határidővel. Ezt a megállapodást még több követte, kiterjesztve a 
jogokat, például a filmfeldolgozásokra is, de ezeket már Voinovich Géza kötötte meg, mint Arany 
Lászlóné férje. 

Az 1900 januárjában kötött megállapodás kimondta azt is, hogy érvényessége csak 1900. de
cember 31. után lép életbe, miután a jogokkal ekkor még ez idő szerint Ráth Mór rendelkezett. Ez 
a szankció azonban kevéssé zavarta a Franklin társulatot abban, hogy még az év folyamán piacra 
dobja valamennyi frissen szerzett Arany kiadását, sürgősen kicserélve Ráth impresszumát a saját
jával. Mindezt úgy tehette meg, hogy Ráthtól megvásárolta a kliséket és a matricákat. Pontosab
ban már nem Ráthtól, hanem akik őt ekkor már képviselték. 

Az Arany jogokról való alkudozás idején Ráth már alig van ezen a világon. Emberkerülő lett, 
üzletének vezetését a társként maga mellé vett Gyula fiára bízta. Ez az idő már nem volt az ő 
világa. A könyves szakma eldurvult, a régi hierarchikus rend megbomlott, a hagyományos szorti
ment könyvkereskedés terrénuma egyre jobban beszűkült. Az antikváriusok is elkezdtek új műve
ket árusítani, tetemesen leszorítva az árakat, olcsó sorozatokat jelentettek meg, amelyek színvo
nala kétesnek volt mondható. A nyomdák a többtermelésre rendezkedtek be, és fittyet hánytak a 
szakmai hagyományoknak; a részletüzlet elterjedésével, a nagy sorozatok megjelenésével, a ha
gyományos könyvkereskedők nagy része nem tudott lépést tartani. A vadul burjánzó könyvcsiná-
lásban az új nagy részvénytársaságoké lett a vezető szerep. És sajnos, úgy tűnik, ebben az új 
világban a fiú sem tudta megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyeket az új kor kínált. A 
kilncvenes évek elején már az ő írásában mennek ki a levelek, az első időben még Ráth odakanya
rítja a nevét, de azután ez is elmarad. Csak a pp. toldalékkal a fiú az aláíró. Nyilván azonban apja 
utasításait is követi, és ezek, mintha a tehetetlen belenyugvás felé haladnának. Amikor 1898-ban 
már tudni lehet, hogy a Franklin társulat elkezdte szervezni saját Shakespeare kiadását, Ráth 

33 Ráth Mór levele a Franklin társulatnak. 1895.augusztus 28. OSzK Kézirattár. Fond 2./1387. 
34 OSzK Kézirattár Fond 2742. 
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felajánlja az összes klisékkel együtt a jogokat a Kisfaludy társaságnak. A Szász Károlynak szóló 
ajánlat keserű sorokkal van megtűzdelve: „Ez által elérné a Kisfaludy társaság hogy: 

lször. megszabadítaná a mi, Lévay úr szerint gyanús - de mindenesetre immár 
ügyetlen és szegényes kezeinkből, hiszen mi a 100 ezrekkel rendelkező részvénytár
saságokkal stb. nem tudunk versenyezni. 

2szor. Néhány ezer forinttal gyarapíthatná tőkéjét és jól díjazhatná újból a fordí
tókat, mert Tompa és Vörösmarty olcsó kiadásának módjára, 10 000-20 000 pél
dányra szerződhetne valamely részvénytársulattal vagy részletüzlettel..."35 

A Kisfaludy Társasággal az üzlet nem köttetik meg és Ráth még egy utolsó erőfeszítéssel saját 
népszerű Shakespeare kiadásának előkészítésébe fog. A tragédia azonban immár elkerülhetetlen. 
1900 tavaszán meghalt Ráth fia, az üzlettárs és vele minden remény. Ráth betegsége elhatalmaso
dik és 1900. április 4-én gondnokság alá helyezik. Egy nappal később, 1900. április 5-én Ráth 
Mórné megköti a szerződést a Franklin társulattal a Shakespeare jogok, készletek, klisék és matri
cák eladásáról. A vételár 5 500 korona. Azonban ezt az összeget sem kapja az özvegy hiánytala
nul kézhez, mert az Arany Lászlónénak való tartozás fejében levonnak 4 275 korona 88 krajcárt, 
így mindössze 1223 korona 12 krajcárnyira zsugorodik a végkielégítés ára. És ezzel a Ráth-cég 
története lényegében véget ért. Egyik munkatársa átveszi ugyan a boltot, azonban ez már csak 
firmájában azonos. A Franklin társulatnak húsz kemény esztendő során sikerült lassan, szívósan 
az egykor legendás és konkurrens céget körülzárni, elszigetelni és felmorzsolni. 

Amikor Ráth 1903. február 3-án meghalt a kortársak közül az ifjú Voinovich a Hétben meg
hatott szavakkal így búcsúztatta: 

„... behúzódott előbb régi könyvei közé, később bezárkózott lakásába, aztán egy 
gyógyintézet kertjébe, s most az utolsó és legbiztosabb menedékbe... mióta az utol
só nagy Ráth-kiadás, az Arany-balladák Zichy-illusztárcióival nagy képei eltűntek a 
nagy üvegtáblák mögül, melyek elé negyedórákon odacövekelték a rajongó kis diá
kok lábait, azóta más ablakok előtt keressük az irodalmi, szenzációkat s nem állíta
nak meg többé a Gizella-téri kirakatok, amelyekben régi útleírások és mérnöki mun
kák ásítoznak. Ráthnak a boltja, az úri és ízléses könyvesbolt, meghalt már akkor, 
mikor gazdája kezdett vele nem törődni; most meghalt a pusztuló ház gazdája is, de 
a neve bele van írva a hatvanas és hetvenes évek kultúrtörténetébe"36 

VOIT KRISZTINA 

35 Ráth Mór levele Szász Károlynak. 1898 november. OSzK Kézirattár. Levelestár. 
36 [VOINOVICH Géza] V.: Ráth Mór. = Hét 1903. febr. 8. 89-90. 
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