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BANFI SZILVIA 

A csíksomlyói ferences gyűjteményben lappangó ismeretlen, 
16. századi debreceni nyomtatvány-töredékek 

A 16. századi magyarországi nyomtatványok széles körű számbavételét köve
tően napjainkban újabb, eddig ismeretlen, teljes mű felbukkanásának valószí
nűsége csekély. Éppen ezért igen fontos feladat a korabeli kötésekben megbújó 
nyomtatvány-töredékek felkutatása és számbavétele. Esetenként a makulatúrák 
kiáztatásakor olyan, eddig nem ismert nyomtatványokról hírt adó töredékek 
kerülhetnek elő, amelyek jelentősen bővíthetik az adott korszakról megszerzett 
tudásunkat. A közelmúltban ilyen nagy jelentőségű, eddig nem ismert nyomtat
ványok töredékei tűntek föl a csíksomlyói ferences szerzetesek középkori ere
detű, az erdélyi magyar kultúra felbecsülhetetlen értékű könyvgyűjteményében, 
amelyek a reformáció fellegváraként számon tartott Debrecenben, az 1563 és 
1580-as évek első harmada között láttak napvilágot. E nyomtatvány-töredékek 
számos új adattal gazdagítják a 16. századi egyháztörténeti, irodalomtörténeti, 
történettudományi, művelődéstörténeti és nyomdászattörténeti ismereteinket. 

Nicolaus Clenardus népszerű görög nyelvkönyve 1566-ban, Párizsban1 két nyom
dász kiadásában is megjelent. A csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban őrzött 
egykori csíksomlyói ferences gyűjtemény állományában az Andreas Wechel-féle 
kiadás található. Muckenhaupt Erzsébet irányításával a múzeum munkatársai e 
mű kötéstáblájának megbontásakor 14 különböző nyomtatvány töredékét áztat
ták ki. 

A tartalmi és tipográfiai vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a Vá
radon 1565-ben kiadott Melius-féle „Szent lob könyvének ... igazan való fordí
tása ... "-t3 leszámítva, valamennyi a debreceni nyomdában Török Mihály, Komlós 
András és Hoffhalter Rudolf közreműködésével készült. A kiáztatott 14 nyom
tatvány fele már ismert mű volt: Melius Juhász Péter: Magiar Praedikatioc ...,4 

1 Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum Baden-Baden. 1991 IA 
141.412 Jean Borel kiadásában, IA 141.413 Andreas Wechel kiadásában. 

Ltsz. 2057. CLENARDUS, Nicolaus: Institutiones ac meditationes in greacam lingvam, ... Pa
ris, 1566. Andreas Wechel. [108] 414 [2] fol. - 4°. 

3 Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600. Bp. 1971. - Az RMNy 213. nyomdásza az a 
Hoffhalter Raphaël, aki 1565 végén átköltözött Váradra, de személye és korábbi nyomdásztevé
kenysége meghatározó a debreceni sajtó későbbi működésének megismerése szempontjából. 

4 RMNy 194 X füzet 2-3. lev. 
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A szent lob könyvének ... Melius-féle fordítása,5 Articuli ex verbo Dei et lege 
natvrae ...6 címen a református egyház a saját hittételeinek megfogalmazása 
érdekében 1567-ben, Debrecenben tartott zsinat 74 cikkelye; Szikszai Hello-
peoeus Bálint: Az egri kereztien ania zent eghaznak ...7 írt katekizmusa; Ká
rolyi Péter: Az halairól fel támadásról es az örök életről haznos, szükséges 
köniveczke ...8 című elmélkedése; Félegyházi Tamás: Az keresztiem igaz hitnek 
részeiről való tanitas ... 1579-es9 és 1580-as10 kiadásai. 

A maradék hét, többségében ismeretlen töredék közül négy Komlós András, 
míg három nyomtatvány Hoffhalter Rudolf officinájában készült. 

A nyomtatvány-töredékek pontos datálásához, a kiadás helyének megállapí
tásához röviden összefoglaljuk Komlós András és Hoffhalter Rudolf debreceni 
nyomdásztevékenységét. 

Komlós András (1569-1575) 

Komlós András az 1569-es esztendő második negyedében, április vége és jú
nius eleje között11 kezdte meg a nyomtatást a Török Mihály halálával megüre
sedett debreceni tipográfiában. Ebben az időszakban élesedett ki az ellentét a 
református és az unitárius nézetek között. Debrecen vezető lelkészének, Melius 
Juhász Péternek ekkor már saját helvét irányú egyháza védelmében volt igen 
nagy szüksége tanult nyomdászra, aki a Török halálával elárvult sajtót is a hitvita 
szolgálatába tudta állítani. Bár Komlós András új betűsorozatokkal, díszekkel, 
iniciálé sorozatokkal gazdagította a műhely fölszerelését,12 mégis egész debre
ceni nyomdásztevékenysége alatt a magával hozott tipográfiai készlettel együtt 
használta az egykor Huszár Gáltól hátrahagyott, utóbb Hoffhalter Raphaël által 
felújított, majd így Török Mihálytól örökölt betűtípusokat.13 

1569-es kiadványaiban még kizárólag a [292]A kiemelőtípust használta, ezt 
követően csak a magával hozott [204]A kiemelőtípust alkalmazta a címek, feje
zetcímek és a szedett iniciálék kiszedésére. 

sRMNy 213 teljes D füzet. 
6 RMNy 226 D füzet 2-3. lev. 
7 RMNy 346 G füzet 2-3. lev. 
8 RMNy 358 teljes V füzet. 
9 RMNy 430 teljes M füzet. 

10 RMNy 454 Kk füzet 2-3. lev. 
11 BORSA Gedeon: 16. századi magyar nyomtatványok Stuttgartban. = MKsz 1976. 46. 
12 Komlós András által Debrecenbe hozott nyomdakészlet három betűsorozatból - [204]A, 

86A, 84A, két iniciálé sorozatból (19 x 19 mm-es és 30 x 30 mm-es) és 6 féle díszből állt. Vö: 
SOLTÉSZ Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Bp. 1961. XLIII, XLI-XL 
V/5-6 t. 

13 BÁNFI Szilvia: Huszár Gál távozása Debrecenből és nyomdakészletének további sorsa. = 
MKsz 1986. 14. 
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A 118 mm-es antikva szövegtípussal 1575-ig nyomtatott, halálát követően 
özvegye még 1577-ben használta, de Hoffhalter Rudolf megjelenésekor e betűsor 
többet nem szerepelt a debreceni nyomtatványokban. Az impresszum nélküli, 
illetve töredékesen fönnmaradt művek megjelenési évének pontos meghatározását 
segíti az ebben a betűtípusban bekövetkezett változásoknak ismerete, amelyet 
ennek szedésekor Komlós András Huszár Gáltól és Hoffhalter Raphaeltől eltérő 
módon alkalmazott. Az 1569-ben és az 1570-es esztendő első felében ő is a Török 
Mihály által bevezetett gyakorlatot követve a 118A betűsor eredeti verzális „Z" be
tűjét egy suta, láthatóan tákolt, fordított „S"-re emlékeztető, 4,0 x 2,6 mm mé
retű betűvel pótolta. Valamikor az 1570-es év második felétől e fordított állású, 
betű helyett már egy új, de ugyancsak nem az eredeti típusba tartozó, 4,2 x 3,5 
mm-es, a lecseréltnél nagyobb, nem fordított állású, nagy „Z" betűt használt.14 

Ugyancsak a pontos datálást segíti a 118 mm-es szövegtípusban előforduló 
másik jellegzetesség, amelyet Komlós 1574-1575-ös kiadványainak többségé
ben fedeztünk föl. Ez pedig a nagy „E" betűk között előforduló kétféle hibás 
változat. Mind a két esetben a betű-öntvény sérüléséről van szó. Nevezetesen a 
sérülés következtében a felső vízszintes szár két helyen megszakad, s így a 
nyomtatáskor három pont (3 pontos) látható. A másik esetben a függőleges szár 
felső és a felső vízszintes szár balra eső részén keletkezett törések következté
ben ennek az öntvénynek a nyomtatásakor egy pont és rövid szakasz (2 pontos) 
képe látszik az „E" betű felső szárán. 

Komlós a 96 mm-es kurzív típust, amely ugyancsak a Török-féle nyomdai 
készlet része volt, szintén egész debreceni tevékenysége alatt alkalmazta. 

14 MELIUS: AZ egez Szent Irasbol ..., (RMNy 279) - ajánlása kelte 1570. március 1. - még a 
Török-féle suta betűt alkalmazta, de a Csengeri Hitvallásban (RMNy 278) - ajánlásának kelte 
1570. augusztus 10. - már az új, 4,2 * 3,5 mm-es, nem fordított állású, nagy „Z" betűt használta. 

A suta, fordított állású „Z" betű alkalmazása alapján úgy gondoljuk, hogy Komlós 1570. augusz
tusa előtt jelentette meg MELIUS: Az Igazi szent irasbol ki szedett ének ... című művének mindkét 
kiadását (RMNy 280 és 312). A verses vitairat két kiadásának szövege és beosztása megegyezik. 
Ugyanakkor eltérés a nyomtatványok között, hogy a kolozsvári unitárius kollégiumi példány imp
resszum nélküli, ajánlása dátuma: 1570. április 7., s az ajánlás címzettje csak Magócsi Gáspár. 
Varjas Béla (BHA 5: kísérő tanulmány 21.) ennek a példánynak a megjelenését Báthori István fe
jedelem 1571. szeptember 17-i cenzúra rendelete utánra, az 1571-1573 közötti időszakra tette. 
Azonban, mivel Komlósnak a többi impresszum nélküli kiadványa egyikében sem szerepel a for
dított állású, korábbi „Z" betű, sőt 1574-től nevének föltüntetésével megjelentetett kiadványaiban 
sem találkozunk vele, úgy gondoljuk, hogy Melius műve mindkét kiadásának megjelentetése a na
gyobb méretű, későbbi, de nem fordított állású „Z" állandó használatát, 1570. augusztusát meg
előzően történt. 

Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy Komlós feltehetően utolsó kaidványának (RMNy 359) 
a címében és egy fejezetcímében, összesen két alkalommal ismét föltűnik a suta, kisebb méretű 
„Z" betű, de nem fordul elő magában a szöveges részben. Ott a nagyobb, új „Z" szerepel csak. 
Ennek magyarázata szerintünk Komlós személyes távolmaradása lehetett, akit ekkor már talán 
betegsége akadályozhatta a nyomdai munkában való közvetlen részvételben. Ugyanis egész nyom
dásztevékenysége alatt a két féle „Z" betű együtt addig soha nem fordult elő. 
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Figyelemre méltó a magával hozott ismeretlen eredetű betűsorozatai haszná
latának időbeli gyakorlata. A [204]A kiemelőtípus 1570-1575 között szerepel 
kiadványaiban. Az éles, tiszta 86 mm-es antikva szövegtípusa 1569-ben már 
föltűnik,15 majd a következő év augusztusáig megjelentetett nyomtatványait16 

kizárólag e betűsorral szedi, de ezt követően többet nem fordulnak elő Komlós 
ma ismert munkáiban. A 84 mm-es, erősen kopott, két különböző betűsorozat
ból összeállított antikva típusainak alkalmazása egyedül az ő személyéhez és az 
1574-es esztendőhöz köthető.17 

Ugyancsak figyelmet érdemel a Komlós egész tipográfiai működése alatt 
megjelentetett nyomtatványok színvonalának vizsgálatakor tapasztaltak. Nyom
dásztevékenységének első időszakában - 1569-1571 között - megjelentetett kiad
ványai igényes kiállításúak. A betűk éles rajzolatúak, a nyomtatás egyenletes, 
tiszta. Az impresszum nélkül, 1571-től 1573-ig készült munkákat ez az igényesség 
már nem jellemzi. A színvonal látványos rosszabbodása tevékenységének utolsó 
periódusában következik be. Az 1574-1575-ben nyomtatott művek betűi kopottak, 
sérültek. Festékezésük egyenetlen, a nyomtatás maszatos. Az ekkor megjelenő 
nyomtatványok színvonala messze elmaradt az első munkáinál tapasztaltaktól, 
sőt nem érték el az özvegye vezetése idején nyomtatottakét sem. Amiből arra 
következtethetünk, hogy a nyomdászmesterségben járatos Komlós az 1574-
1575-ös időszakban személyesen már nem vett részt a nyomdai munkálatokban. 

A fenti összefoglaló alapján rátérünk a csíkszeredai áztatás eddig ismeretlen 
hét töredéke közül a Komlós műhelyhez köthető négy nyomtatvány ismertetésére. 

Ad RMNy 277 
KÁROLYI Péter: Az eg igaz Istenreol es az Iesvs Christusnak eoreok istensegereol es 
fivsagarol való praedicatiok, az szent irasbol szedettek Caroli Péter varadi paztor 
által. Debreczembe 1570 Komlós. 
[A4 - Z4] Aa4 - Bb4 - [Cc4 - Ee4] = [112] fol. - 4° 
RMK I. 76 

Károlyi Péternek, az unitárius felfogással szemben a református álláspontot bi
zonyító hat hitvitázó prédikációját ma már csak hivatkozásokból ismerjük. A 19. 
század második felében az akkor még hozzáférhető sárospataki példány18 fő ré-

15 RMNy 264 G2 levél és a teljes )( jelű füzet. 
16 RMNy 279, 280, 312, 278. 
17 RMNy 303 (Patkóban máltai keresztet ábrázoló lengyel eredetű - feltehetően krakkói - víz

jel a debreceni tipográfiában 1574-től volt használatban. SINIARSKA-CZAPLICKA, Jadwiga: Filigrany 
papierni polozonych na obszarze rzeczypospolitej polskije od ppczqtku XVI do polowy XVIII 
wieku. Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1969. LV/296, 299.), 337B, 339, 343. 

18 Kulturális értékeink II. világháborús vesztesége az egykori sárospataki Református Kollégium 
értékes könyvgyűjteménye, amelyben őrizték Károlyi Péternek e művét is. Displaced books from 
Sárospatak Calvinist College Library (Hungary) in the collections ofNizny Novgorod Regional 
Research Library. Catalogue. Comp, by E. ZHURAVLEVA, N. ZUBKOV, E. KORKMAZOVA. Moszkva, 
1997. című kiadványban Károlyi Péter művének sárospataki példánya már nem található. A mű 
egy másik példánya az egykori budapesti Kornfeld gyűjteményben is megvolt, amely ugyancsak 
Nizsnij Novgorodba került. Jelzete: LJ, 16 731.1) 
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széről kéziratos másolat készült. Ma e kézirat a debreceni Református Kollégium 
Nagykönyvtárának gyűjteményében (R 534 jelzet alatt) található. A töredék és a 
kézirat szövegének összehasonlítása alapján megállapítható volt, hogy Károlyi 
Jézus Krisztus istenfiúságát bizonyító munkájából az ötödik prédikáció második, 
illetőleg a hatodik prédikáció első részét tartalmazó Aa és Bb jelű teljes füzet 
került most elő. 

A töredék jellemzője tipográfiai szempontból, hogy Komlós azt a felújított, húsz 
sor mérete alapján 118 mm-es antikva szövegtípust alkalmazta, amelyet a magára 
maradt Török Mihály használt, Hoffhalter Raphaël távozása után, a debreceni kiad
ványokban. Az eredeti verzális „Z"-t itt már a nagyobbik, nem fordított állású „Z"-
vel pótolta. A töredékben még megtaláljuk a [204] A és a 96K betűsorozatokat. 

A nyomtatványt Komlós nagyobb méretű iniciálésorozatának19 A és E betűs 
tagjai díszítik. Mindezek alapján úgy véljük, hogy Károlyi műve az 1570-es év 
második felében készülhetett. (1. ábra) 

RMNy S 277A 
SZEGEDI Lőrinc: [A Szentlélek egyenlő Isten, Úr és Jehova.] 
[Debrecen 1570 Komlós András.] 
[ A - C ] - D ' = [13 + ?]fol .-4° 

Református vitairat. - A töredéken olvasható szöveg szerint a mű bibliai hi
vatkozásokkal alátámasztva érvel a Szentháromságtan mellett, így törekedik 
cáfolni az antitrinitárius állításokat. Az eddig ismeretlen, feltehetően 14 levél 
terjedelmű nyomtatványból csak a D füzet első levele maradt fönn. Szerzője az 
a Szegedi Lőrinc, aki 1567-től a békési református gyülekezet lelkésze, utóbb 
Körös-Maros közti területek esperese volt. Az 1569-es váradi hitvita után János 
Zsigmond támogatásával megerősödő unitárius tanok elleni küzdelmében 
Melius egyik fontos szövetségese. E munkáját feltehetően az unitárius Basilius 
István sikeres hittérítő tevékenységének megakadályozására, az általa terjesztett 
antitrinitárius nézetek cáfolatául írta. Ugyanis a reformátusok minden igyekeze
tük ellenére - Melius nagy valószínűség szerint személyesen részt vett az 1570 
júniusában Békésen, majd ősszel Simándon tartott hitvitákon20 - sem tudták 
megakadályozni, hogy az unitáriusok sorra megalakítsák saját gyülekezeteiket 
az Alföld Maros-Körös közti településein. Belényesen egyenesen Basilius István 
vezetésével, aki 1570. június 16-án Meliusnak és Czeglédi Györgynek címzett 
levelében fölszólította őket: „Mivel pedig én hamarabb küldtem el nektek a té
ziseket és szeretettel buzdítottalak titeket, hogy azokat vagy élőszóban cáfoljátok 
meg ama egyház előtt, melynek most Belényesen vagyok szolgája, vagy írásban 
bizonyítsátok be azok hamisságát, ...".21 Balázs Mihály föltevése szerint Basi
lius az 1570-es esztendő tavaszától kezdve a Parcium és a Körös-vidék papjait 

19 Vö. SOLTÉSZNÉ: i. m. (1961). XLIII/1, XLIII/3. 
20 Studia et Acta Ecclesiastica (a továbbiakban SEA). II. Bp. 1967. 172. 
21 BALÁZS Mihály: A Válaszuti komédia hátteréhez. In: Klaniczay-emlékkönyv. Bp. 1994. 190, 199. 



422 Bánfi Szilvia 

1. ábra Károlyi Péter: Az eg igaz Istenreol 

„tézisekkel kezdte bombázni",22 amelyre a reformátusok részéről válasz, erre 
unitárius oldalról viszonválasz érkezhetett. Júliusban Békésen, Szegedi Lőrinc 
működésének helyszínén, egy héttel később Belényesen Basilius István fönnható
sága alatt tartottak hitvitákat. Szegedi Lőrinc most előkerült református vitairata 
valószínűleg a tézisek és az azokra adott cáfolatok kapcsán a békési, illetve a 
belényesi hitviták sodrában született meg. 

A kiélezett dogmatikai harcban hatásos eszközként használhatták fel a Melius 
által „felügyelt" debreceni nyomdát is. így Melius és Károlyi Péter mellett Sze
gedi Lőrinc ugyancsak segítségül vette a sajtót kálvinista nézetei védelmében. 
Ismert a Komlós-féle debreceni tipográfiával való kapcsolata, hiszen 1575-ben 
itt jelentette meg Theophania című latinból fordított iskoladrámáját.23 Ε töredék 
tanúsága viszont, hogy Szegedinek Komlós debreceni működése kezdeti idő
szakában is volt kapcsolata a cívis városban működő officinával. A D j[elű első 
levél rektóján olvasható idézet bizonyítja: 

„Miképpen kelljen pediglen minden hü keresztyénnek az ellenkező pártnak 
Szervétánusoknak kovászától magukat oltalmazni megírtuk, és mint egy táblában ír
ván hagytuk ... ", 

22 BALÁZS Mihály: Teológia és irodalom. Bp. 1998. 36. 
23 RMNy 359 
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tehát az antitrinitáriusok elleni küzdelem jegyében, a kor szokásának megfele
lően pontokba szedett vitatézise már a most ismertetett töredék megjelenése 
előtt napvilágot látott a Komlós-féle műhelyben. 

Tipográfiai szempontból e nyomtatvány Károlyi: Az eg igaz Istenroel ... 
(RMNy 277) művével mutat erős hasonlóságot. A töredék 118 mm-es antikva 
szövegtípusában ugyancsak a későbbi „Z" verzális szerepel. A betűk körvonalai 
tiszták, élesek. A tartalmi és tipográfiai jellemzők alapján Szegedi Lőrinc refor
mátus vitairata az 1570-es év második felében készülhetett. (2. ábra) 

RMNy S 278A 
[MELIUS JUHÁSZ Péter: Az Fiú is Jehovah.] 
[Debrecen 1570 Komlós András.] 
[A4 - H4] I4 [K4 ?] = [40?] fol. - 4° 

Református vitairat. - A körülbelül 40 leveles, református ellenvetéseket tartal
mazó kiadvány létezését Kanyaró Ferenc24 Melius 1571-ben kiadott vitairatára hi
vatkozva25 feltételezte. Nagy Barna,26 példány hiányában, Melius életművének ösz-
szeállítása és tanulmányozása kapcsán elvetette, hogy az idézett mű magyar nyelven 
íródott volna. Úgy vélte Melius mondatai a csengeri zsinat hitvallásával együtt ki
adott Principia2 című latin nyelvű műre vonatkozhattak. Az ő számozása szerint 
Melius 25 pontban itt tette közzé a Szentháromságról vallott unitárius nézetek cáfo
latát, valamint a 6,14, 23. tételekben név szerint is említi Basiliust, ez Nagy állítása 
szerint kétségtelenné teszi, hogy erre a műre vonatkozhat a Melius idézet. 

A kötéstáblából kiáztatott töredék Kanyaró feltevését igazolja. A most előke
rült I jelű füzet négy levelén a 25 pontból, amelyben a református álláspontnak 
megfelelően bebizonyítja, „hogy a Fiú Isten és Jehovah legyen" a 18-tól a 23-ik 
pontig megfogalmazott ellenvetések olvashatók magyar nyelven. Debrecen 
református szuperintendense ebben a művében összegezte (25 pontban) a kálvi
nista Szentháromságtan tételeit. így e munkája nem csak kifejezetten Basilius 
István ellen szólt, hanem az antitrinitárius nézetek fő képviselői, Dávid Ferenc, 
Giorgio Blandrata és követőik ellen is. Melius a református felfogás alapján 
vallja a Fiú azonosságát az Atyával, vele azonos hatalmát és mindenhatóságát: 

„Mert egy Atyával úgy vagyon élete, Istensége, Jehovasága, mindenhatósága ma
gában, az az, az ő fiúságába, mint az Atyjának az ő atyaságába, valamint az Atyáé, 
az mind az Fiúé. Másik mert, Isten fia, fiát Atyja az Isten, az egyenlő Isten Atyjához. 
Ezért minden úgy cselekedik azon Istenség Jehova hatalmával, erejével, bölcsessé
gével mint az Atyja ...".28 Továbbá bizonyítja a Szentlélek azonosságát és közössé
gét az Atyával és a Fiúval: „A Szentlélekről is azt mondja, hogy ő a Jehova Adonaj, 
aki csudákat tett, teremtett, a zsidókat kihozta, aki minden jót cselekedik mindenbe. 
A Szentlélek ajándéka, munkája a hit, szeretet, öröm, az élet."29 

24 KANYARÓ Ferenc: Melius ismeretlen elveszett müvei. = MKsz 1906. 308. 
25 RMNy 301 B3 levél. 
26 RMNy App. 29, NAGY Barna In: SEA. II. 1967. 212-21 A. 
27 RMNy 278 
28I3a 
29I3b 
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A mű szerkezeti felépítése a következő: Melius a számozott ellenvetések30 

alatt az általa gunyorosan megfogalmazott antitrinitárius tételeket az azt követő, 
külön sorban, nagybetűkkel középre szedett FELELET alatt részletesen cáfolja. 
A kérdés-felelet formájában kifejtett dogmatikai nézeteit bibliai idézetekkel, 
valamint természeti példákkal igyekszik igazolni. De végső érvként a reá jel
lemző kemény megfogalmazásoktól sem tartózkodik ellenfelei állításának 
megtörésekor: 

„Hát te dongó légy, fövényen épült nád, szeles tudományú Antikrisztus, ne tedd a 
Krisztust táskás koldussá, mert nem szegényebb Atyjánál, sem nem koldus módra 
kér magának, mint ti barátmódra koldultok." ' 

Tipográfiai szempontból fontos, hogy Komlós e nyomtatványban csak a ma
gával hozott, új betűtípusokat használta. Fejezetcímként és szedett iniciáléként 
a [204]A kiemelőtípust, míg szövegtípusként a 86 mm-es antikva betűsort al
kalmazta. A Török-féle készlet betűivel nem találkozunk itt. A fentebb már 
említett 157l-es Melius idézet szerint a Szentháromságtan református tételeit 
25 pontban összegző vitairatát 1570 őszén, Simándon adta át Basilius Istvánnak. 
Továbbá, tekintettel arra, hogy Komlós a 86A betűtípusát 1569-től az 1570-es 
év júliusáig használta, úgy véljük, hogy Melius munkája ez utóbbi időpont táján 
hagyhatta el sajtóját. (3. ábra) 

RMNy S 337C 
[Fons vitae. Az életnek kútfeje.] 
[Debrecen cr. 1574 Komlós András.] 
[A12 - B1-4] Be_7 [B8-12 - C12 - D12 - E1-5] EÔ_8 [E9-12 ?] = [60 + ?] fol. - 12° 

Protestáns jellegű elmélkedések és imádságok. - A 16. század közkedvelt ol
vasmánya volt ez a könyv, amelyet a reformáció korai szakaszában ismeretlen 
németalföldi szerző állított össze. Az imára való késztetést elősegítő, elmélke
dések és imádságok gyűjteménye igen népszerű volt Magyarországon is, hiszen 
a század második feléből Az életnek kútfeje címen több magyar nyelvű kiadása 
maradt fönn.32 Ezek egyike az a címlap nélküli, csonka példány, amelyet a 
debeceni Református Kollégium Nagykönyvtárában őriznek,33 s a betűtípusa 
alapján Borsa Gedeon34 a Komlós műhely 1574-es kiadványaként határozott 
meg. 

30 Például: I4b „Huszonharmadik pókhálója Belzebubnak" fejezetcím alatt az alábbi olvasható: 
„Az Jehova, az Istenfia, aki eljött, elküldetett, az emberség, a David magva. Hier 22. 23. Hát nem 
az örökké való született Fiú." 

3 ,I4b 
32 RMNy 308B, 337B, 373, 453, 623 
33 RMNy 337B 
34 BORSA Gedeon: Legújabban előkerült XVI. századi magyarországi, illetve magyar nyelvű 

nyomtatványok, = OSzK Évkönyv 1968-1969. 211. 



426 Bánfi Szilvia 

") •;•. ,: . í . 

g x- ». . • •' 

3. ábra Melius Juhász Péter: Az Fiú és Jehovah 

E mű most fölbukkant töredéke a szövegtípusa alapján ugyancsak Komlós 
András officinájához köthető, mivel ugyanazzal a 84 mm-es antikva betűtípussal 
szedték, mint a fent említett debreceni példányt. S tudjuk, hogy a 84A szövegtípus 
Komlós 1574-es kiadványaiban fordul elő. A két nyomtatvány összehasonlítá
sából megállapítható, hogy a csíkszeredai töredék B füzetnek 5-7. levelén ol
vasható részletek a debreceni példánynál a C füzet 5-7. levelén találhatók. En
nek oka pedig az, hogy a debreceni példány első ívét - feltehetően a tapasztalat 
hiányából35 - két füzetben szedték ki: A8 és B4. A következő C füzet - amely 
helyesen a B füzet lett volna - füzetbeosztása már a többi rész beosztásával 
azonos: 12 levélből állt. A csíkszeredai töredék esetében valamennyi füzet 12 
levél lehetett, amiből arra következtethetünk, hogy ekkorra a kellő tapasztalat 
birtokában nem okozott gondot a 12° alakú kiadvány íveinek beosztása, vagyis 
e példányt nyomtathatták utóbb. A kiáztatott töredék további levelei füzetjelzést 
nem tartalmaznak, Az életnek kútfeje, teljes terjedelmében fönnmaradt, 1589-es 
debreceni kiadása36 alapján megkíséreltük ezek eredeti helyét meghatározni. Ez 

35 Komlós András az Evangéliumok és epistolák (RMNy 337A) és a Fons vitae (RMNy 337B) 
című kiadványokat jelentette meg 12° formátumban. A többi nyomtatványa kizárólag 4° alakú 
kiadvány volt. 

36 RMNy 623 
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a nyomtatvány is 12° formátumban jelent meg, de más betűtípussal. A kétféle 
nyomtatvány egyes levelein található sorok száma alapján, úgy véljük, az ázta-
tásból most előkerült, jelöletlen leveleket az E füzet 6-8. leveleire nyomtathat
ták. 

Összegzésül megállapítható, hogy a Fons vitae megjelenése Komlós András 
sikeres kiadói vállalkozása volt, hiszen a most fölbukkant csíkszeredai töredék 
tanúsága szerint ugyanazon évben még egy kiadása létezett. (4. ábra) 

4. ábra Fons vitae. Az életnek kútfeje 

A Komlós tipográfia fentebb ismertetett nyomtatványainak töredéke többsé
gében az 1570-es esztendőben készült. A kálvini tanokat magáénak valló és 
ehhez a végsőkig ragaszkodó Melius által az unitáriusok ellen vezetett dogma
tikai harc legkiélezettebb időszakában. A most előkerült töredékek arról tanús
kodnak, hogy a debreceni nyomda jelentős szerepet játszott a reformátusok és 
az antitrinitáriusok hitvitáiban, s János Zsigmond 1570. február 15-én kelt ren
delete37 sem tudta megakadályozni ezt a vállalkozást. Feltehetően Komlós And
rás nyomdája az 1569-1570 közötti forrongó időszakban a ma ismertnél több 
kis terjedelmű kiadványt jelentethetett meg, s nyilván e nyomtatványokat közre 
adó szerzők száma többszöröse lehetett a ma ismerteknek. A nyomtatott vita-

Csáky Mihály kancellár János Zsigmond parancsára levélben értesítette Meliust, hogy „hagy
janak fel a gyűlölködéssel és ne nyomtassanak újból az egyház bírálata és jóváhagyása, vagy a fel
ség engedélye nélkül". KANYARÓ: /'. h. (1906.) 298. 
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iratokkal küzdő hitvitának Báthori István 1571. szeptember 17-i cenzúrarende
lete vetett véget. 

Betegsége, majd halála miatt Komlós András nevével 1575-ben találkozunk 
utoljára debreceni nyomtatványon. Özvegye örökölte a tipográfiát. A következő 
évben nem, de 1577-ben az impresszum tanúsága szerint több művet38 jelente
tett meg saját neve alatt. Ezek kiállításukban messze fölülmúlták a korábbi, 
különösen az 1574-1575 közötti Komlós-féle kiadványok színvonalát, s a 
nyomdászat mesterségében járatos személy jelenlétét igazolják. Ez a személy 
Hoffhalter Rudolf volt. 

Hoffhalter Rudolf (1576-1586) 

A szakirodalomban39 már régebben ismert volt az ifjabb Hoffhalter 1576-os 
debreceni jelenléte. Molnár József helyesírási vizsgálatai alapján úgy gondolta, 
hogy a Lévai névtelen műveként számon tartott Párizs és Görög Ilona széphis
tóriájának40 nyomdásza valójában Hoffhalter Rudolf volt, s kiadványát a hamis 
impresszumhelyként41 föltüntetett Kolozsvár helyett valójában Debrecenben 
jelentette meg. A vízjel42 és tipográfiai vizsgálataink igazolják Molnár József 
megállapítását. A nyomtatvány ugyanis azzal a húsz sor méretű 119 mm-es 
antikva szövegtípussal készült, amelyet először Hoffhalter Raphaël alkalmazott 
1565-ben Debrecenben,43 utóbb váradi és gyulafehérvári kiadványaiban is használt. 
Rudolf fia örökölte apja egykori nyomdai felszerelését, amelynek része volt a 
119 mm-es antikva betűsor is. 1573-ban Bánffy Miklós oltalma alatt, a dunántúli 
Alsólendván kezdte meg a nyomtatást. A reformáció horvát nyelvű terjesztését 
segítő nyomdásztevékenysége miatt azonban hamar kiváltotta Miksa császár 
erélyes fellépését, amelynek következtében nem maradhatott ott. 1574 elején 

38RMNy381,382 
39 MOLNÁR József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására. = MKsz 

1961. 427. - SOLTÉSZNÉ: i. m. (1961.) 142. - BENDA Kálmán-IRINYI Károly: A négyszáz éves 
debreceni nyomda. Bp. 1961. 45—46. 

40 RMNy 367 
41 Hoffhalter Rudolf édesapjától elsajátította a nyomdászmesterséget. Hoffhalter Raphaelhez 

jhasonlóan ő is tanult mesterségéből kívánt megélni. Szebenből történő távozása után talán pró
bálkozhatott a Heltai Gáspár halálával éppen megüresedett kolozsvári nyomdával, ám Heltai Gás-
párné irányításával a tipográfia jól elboldogult. Itt nem juthatott megélhetési lehetőséghez. Ezért 
választhatta a számára ismerős Debrecent. Tudott Komlós 1575-ös nyomtatványainak gyenge ki
vitele, amely személyes jelenlétének hiányát bizonyítja. Hoffhalter Rudolf titkolózásának oka, 
nevének elhallgatása és Kolozsvár szerepeltetése az impresszumban véleményünk szerint azzal 
magyarázható, hogy a Lévai névtelen széphistóriájának megjelentetésekor Komlós András még 
életben lehetett. 

421574-től a Komlós tipográfia kiadványaiban előforduló, lengyel eredetű - patkóban máltai 
keresztet ábrázoló - vízjel is igazolja a nyomtatvány debreceni megjelenését. Vö.: 17. jegyzet. 

43BÁNFI:/'. h. (1986.) 13. 
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Zrínyi György birtokára, Nedelicre menekítette officináját. Hamarosan innen is 
távoznia kellett. Jakó Zsigmond szerint rövid időre menedéket talált a közeli 
Laibachban (ma Ljubljana), ahol Manlius 1575-ben induló nyomdájánál segéd
kezhetett.44 Manliusszal való kapcsolatát igazolja annak kiadványaiban utóbb 
előforduló egykoron Bécsből származó Hoffhalter-féle nyomdakészletnek néhány 
dísze és egyes betűsorozata.45 Hoffhalter Rudolf még 1575 folyamán elhagyta a 
Dráva-Mura vidékét, visszatért Erdélybe. Az újra induló szebeni nyomdában 
próbálhatta létalapját megteremteni. Ekkor kerülhetett a még Hoffhalter Raphaël 
által Bécsből elmenekített tipográfiai készlet nagy része a város által akkor 
alapított szebeni officina tulajdonába, amely a 17. század első harmadáig a nyomda 
használatában volt.46 Szebeni vállalkozása nem a reményei szerint alakulhattak. 
Az újra induló nyomda nem őt alkalmazta. Ugyanakkor apai öröksége, vagyo
nát képező nyomdakészlete csaknem egészében Szebenben maradt. Ö maga 
visszatért gyermekkora színterére, Debrecenbe. Fametszetes családi címere 
mellett a 119 mm-es antikva betűtípus felújított változatát vitte csupán magával. 
A közel tízévi használat során sűrűn alkalmazott betűsor elkopott. Hoffhalter 
Rudolf 1575-öt megelőzően újraöntötte szövegtípusát. Ugyanis a 119 mm-es 
antikva betűtípus felújított változatának egy sorozata feltűnik az 1575-ben is
mét meginduló szebeni nyomdában,47 amíg a másik sorozat az 1576-ban Debre
cenbe visszatérő Hoffhalter Rudolf kiadványában szerepel. Mindkét változatban 
volt eltérés az egykori eredeti szövegtípushoz képest. A Debrecenbe került vál
tozatból hiányzott a magyar nyelvben gyakori ö és ü hang jelölésére alkalmazott, 
az eredeti típusban meglévő Ô és û betű. Hoffhalter Rudolf ennek pótlására az 
ô, Ö és ű öntvényeket használta, illetve ezek egyes darabjait reszeléssel alakította 
át ö és ü hangjelölésére alkalmassá. 1577 augusztusát megelőzően az özvegy
gyei kötött házasság révén48 hozzájutott Komlós András nyomdájának felsze
reléséhez. Ez lehetővé tette számára, hogy további változtatásokat hajtson végre 
az újraöntött szövegtípusban. Nevezetesen, Komlós András nyomdai készletébe 
tartozó 118 mm-es antikva49 betűtípusból pótolta a hiányzó verzális O, kurrens 

44 JAKÓ Zsigmond: A Hoffhalterek váradi és gyulafehérvári nyomdája. In: Művelődéstörténeti 
Tanulmányok Bukarest, 1979. 64. 

45 SOLTÉSZNÉ: /. m. (1961.) 111. Hoffhalter Raphaël ószövetségi jeleneteket ábrázoló iniciálé
sorozatának egyes tagjai Manlius 1578. évi ljubljanai Biblia-kiadásában szerepelnek. -ZSIGMONDY 
Árpádné: Johannes Manlius és nyomdakészlete (1575-1605). = OSzK Évkönyve 1982-1983. 313. 

46 BORSA Gedeon: Hoffhalter problémák. = MKsz 1970: 372. 
BORSA Gedeon: Euripidész magyar fordításának 16. századi kiadása. = MKsz 1998. 45. 

48 Feleségül vette Komlós András özvegyét. Első, már a neve alatt megjelenő debreceni kiad
ványának, Aritmetica című számtan könyvének (RMNy 378) előszavában 1577. augusztus 13-i 
keltezéssel magát ajánlja „minden keresztyén olvasónak". 

49 A 118 mm-es antikva szövegtípust egykoron Huszár Gál vásárolta Bécsben Hoffhalter Ra-
phaeltől. Huszár 1562-ben történt távozásakor e betűsorozatot Debrecenben hagyta. Hoffhalter 
Raphaël viszont Bécsből történt menekülését követően az 1564-es esztendőben itt újította föl. 
Komlós András nyomdakészletének része volt. Özvegye 1577-es kiadványaiban ezt használta. 
Éppen Hoffhalter Rudolf működése alatt tűnt el végleg a 118A szövegtípus a debreceni nyomtat-
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o és u, valamint a gy hangjelölésére a g öntvényeket. Az 1577-es kiegészítése
ket követően kialakult a 119 mm-es antikva szövegtípus debreceni változata, 
amely több töredékben is jól fölismerhető. 

Hoffhalter Rudolf által irányított nyomda sajátosságainak összefoglalása után 
rátérünk a csíkszeredai áztatás töredékei közül az általa nyomtatott három mű 
ismertetésére. 

RMNyS409A50 

[TASNÁDI Péter: Az 1577-es szikszói csata krónikája] Histforia] vastaftionis] per 
Turcas p...[Chris]tianis orbis imp ... Novemb: hoc est, In v... Zikßouiae, Et cladis 
o(?)..ttes Christianos ad...scriptio. Per P et [rum Tasnádi]. 
Anno Domini [M.D.LXX.VII.] 
[Debrecen 1578? Hoffhalter Rudolf.] 
A4 +? = [4+?] fol. - 4°. - Init. 

Tudósító históriás ének. - Ilosvai Selymes Péter: Nagy Sándor históriájának 
nótájára, az abban a korban igen népszerű 4 x 1 1 szótagú, bokorrímes strófában 
íródott. Ez a nyomtatvány önálló címlap nélkül jelent meg, amelynek erősen 
hiányos „A" jelű füzete maradt fönn. Az első levél rektóján szereplő iniciálé és 
a betűtípusok tanúsága szerint a valószínűleg kis terjedelmű nyomtatvány Hoff
halter Rudolf működésének ideje alatt a debreceni officinában készült. Egykori 
szerzője az 1577. évi Szent Márton napi vásárra törő török támadást és feltehe
tően a sikeres magyar visszavágást énekelte meg. 

Az Abaúj vármegyéhez tartozó Szikszó a Felvidéket az ország központi ré
szeivel összekötő kereskedelmi út mentén feküdt. A XVI. század közepére a Her
nád-völgy alsó szakaszának és a Cserehát délkeleti részének gazdasági központjává 
vált. Ennek 1554-et követően a török hódoltsági terület északi terjeszkedése 
vetett véget. Fülek török kézre kerülése után állandósultak a gazdag mezőváros 
ellen haszonszerzésből indított török portyázások, amelyek rendre ősszel, a be
takarítások, valamint az azt követő vásárok időszakában következtek be. Hiába 
fizetett Szikszó adót a török portának, több támadást kellett elszenvednie a 
megszállóktól. Irodalomtörténeti kuriózum, hogy az 1577-es krónikás ének tö
redékének fölbukkanásával immár mindhárom Szikszót sújtó török támadást 
megörökítő egykorú irodalmi alkotást ismerjük.51 

ványokból. A 119A betűtípus pótlására felhasznált o, û és g betűöntvények bizonyítják, hogy a 
118A szövegtípus is biztosan az ő tulajdonába került. 

50 A töredék szövege és részletesebb ismertetése BÁNFI Szilvia: Az 1577-es szikszói csatát 
megéneklő ismeretlen krónikás ének. = ItK 1999. 711-726. 

51 1558-ban a törökök felperzselték és kifosztották Szikszót. A zsákmánnyal visszavonuló török 
csapatot Sajókaza mellett, a Sajó gázlójánál utolérték a Bebek György és Telekessy Imre vezette ül
döző magyar seregek, s vereséget mértek rájuk. Székely István világkrónikájában (Krakkó, 1559) 
így örökítette meg a magyarok sikerét: „Veliczán (Velidzsán) bég, a fileki tisztartó (szandzsák
bég) megveretek éktelenül Kazánál és Galgócnál Bebek Györgytől és Telekesi Imrétől, a Ferdi
nánd cászár kapitányától, ki négyezer magával válogatott vitézekkel Szikszó vidékin az erdőhátat 
elrablották vala, Mindszent havának tizennegyedik napján." RMNy 156, 237b. 
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A korabeli források és feldolgozások szerint az akkori fiileki bég, Ferhád 
vezette nagyszámú török sereg meglepetésszerűen, a délelőtti prédikáció ideje 
alatt tört rá a védtelen mezővárosra. Szikszón november 10-én, vasárnap kez
dődött a másnapi Szent Márton (nov. 11.) napi országos vásár. A mezővárosi 
kézművesek gazdag árukínálata és az állattartásukról híres abaúji falvak nagy 
felhozatala, vagyis a bőséges portéka és a jelentős számú sokadalom csábítóan 
hathatott a törökökre. Ferhád katonái a vásárt kifosztották, a várost földúlták. 
Az emberek fejvesztve menekültek, s csak keveseknek sikerült a templomban vé
delmet találni. Az egész napos küzdelem során a török harcosok ugyan a temp
lomkerítésen túljutottak, azonban magát a templomot nem tudták elfoglalni. A bent 
lévők sikeresen ellenálltak a támadásnak, sőt még érzékeny veszteséget is okoztak 
támadóiknak. Több török harcost is lelőttek.54 A harc és a rablás az esti órákig 
folyt. A támadók jelentős mennyiségű áruval és 1000 rabszíjra fűzött fogollyal 
távoztak a földúlt városból. Bár Szikszó távolabb feküdt a magyar végvári rend
szertől, az őt ért orvtámadásnak mégis hamar híre ment. A szendrői várból Claudius 
a Roussel és Rákóczi Zsigmond megindította csapatait, míg Kassáról Geszthy 
Ferenc és Prépostváry Bálint katonái érkeztek a szikszóiak segítségére. Erőiket 
egyesítve rajtaütöttek a Fülekre visszaigyekvő Ferhád seregén. A Sajó gázlójá
nál55 lesben álltak és másfél napi várakozást követően, a kiküldött martalékkal 
sikeresen lesre csalták a zsákmánnyal megrakott törököket. A magyar csapatok 
minimális veszteséget szenvedve fényes győzelmet arattak a túlerőben lévő, ám 
meglepett ellenfélen. Az ütközet az esti órákig, egy erős fényű üstökös megjele
néséig tartott. E természeti jelenség föltűnése a törököket félelemmel töltötte el, 

Az 1588-as, harmadik szikszói csata előzménye, hogy a város megtagadta az adó fizetését a 
budai pasának. Válaszul a magyarországi török helyőrségek hatalmas portyázó sereget gyűjtöttek 
össze. Október 8-án és az azt követő éjszakán lezajlott ütközetben a többszörös török túlerő ellenére 
a magyar és német seregek győzedelmeskedtek. Tardi György az olaszliszkai iskola rektora „Ezer 
öt száz niolczvan nioc eztendöben, Karaczon hauanak első heteben, Lizkan szörzek ezöket be ver
sükben, ..." (Régi magyar költők tára. XVI. századbeli magyar költők müvei. XI. Bp. 1999. 356.) 
örökítette meg históriás énekében a törökök felett aratott újabb katonai sikert. 

52 SZAMOSKÖZY István: Történeti maradványai 1566-1603. I. 196-197. - Szepsi Laczkó Máté 
krónikája 1521-1624. In: Erdélyi történelmi adatok III. Szerk. és kiad. MIKÓ Imre. Kolozsvár, 
1858. 21. - ISTVÁNFFY Miklós: Magyarország története. 1490-1606. Debrecen, 1870. 651. - TA-
KÁTS Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. Bp. [1928]. 345-347. - TAKÁTS Sándor: 
Rajzolatok a török világból. I. Bp. 1915. 367-369. - KÁRPÁTHY-KRAVJÁNSZK Y Mór: Rudolf ural
kodásának első tíz éve (1576-1586). Bp. 1933. 229. 

53 Ferhád béget 1577. július 25-től nevezték ki a fuleki szandzsák élére, 1578. december 9-én 
Pozsegába helyezték át. Dávid Géza szíves szóbeli közlése alapján. 

54 TAKÁTS: i. m. [1928.] 346.; Az 1577-es szikszói csata krónikás éneke 49. strófa. 
55 Magát a rajtaütés helyszínét a források eltérően közlik. Sajószentpétert említi SZAMOSKÖZY: 

196., míg Vadnát nevezi meg Szepsi Laczkó Máté krónikája (21.), továbbá a bécsi Hadilevéltár
ban őrzött - TAKÁTS Sándor által ismertetett (i. m. [1928]. 347.) - 1577. december l-jén Rueber 
generális által írt jelentés is. 
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amely szintén a magyar győzelmet erősítette. Nemcsak kiszabadították a rab
ságba hurcolt honfitársaikat, de még az elrabolt kétszáz szekérnyi árut is vissza 
tudták szerezni, ugyanakkor érzékeny veszteséget okoztak ellenfelüknek. Mintegy 
500 török halott maradt a csatatéren, s jelentős számú hadifoglyot ejtettek a ma
gyarok, köztük a sebesült Hüszejn alajbéget,57 kezükre került továbbá 600 ló is.58 

A zsákmányolt javakat szétosztották az egri, diósgyőri és ónodi iskolák és prédi
kátorok között, de juttattak belőle a török fogságban sínylődő katonatársaiknak is. 

A végvári vitézeknek a hódítók felett aratott győzelme igen nagy visszhangot 
váltott ki. Ezt igazolja a krónikás ének maga. 

A töredéken a krónikás ének szerzőjének csak a keresztneve első három be
tűje olvasható: „... scriptio per Pet ...," s ugyanakkor a versfők nem mutatnak 
értelmezhető adatot. Mai ismereteink szerint a 16. században alkotó Péter ke
resztnevű históriás énekszerzőt, akinek művét a debreceni officina megjelen
tette, négyet tart számon a magyar irodalomtörténet. Nevezetesen Huszti Pétert, 
Ilosvai Selymes Pétert, Kákonyi Pétert és Tasnádi Pétert. Közülük nagy való
színűséggel a krónikás ének szerzője az a Tasnádi Péter lehetett, aki az 1575-
76-os wittenbergi59 tanulmányait követően biztosan Szikszón tartózkodott. Itt 
fordította Horatius: Eheu fugaces kezdetű ódáját, amely Debrecenben kétszer is 
megjelent históriás énekhez kapcsolt függelékként.60 1582-ben már az Eger mel
letti Makiáron volt prédikátor.61 Véleményünk szerint ő rendelkezhetett azokkal az 
ismeretekkel, amelyeket egykoron maga is az eredeti helyszínen átélhetett, illetve 
a Szikszót ért támadást megélt szemtanúk röviddel az eseményeket követően 
neki közvetlenül részletesen elmesélhettek. S mint tanult, versfaragó embernek 
nyilván nem okozhatott gondot a magyar végvári vitézek dicsőségét, a portyázó 
török seregek fölött aratott győzelmet verses strófába foglalni, a „csuda dolgot 
..." a nagyvilág tudomására hozni. Művével annak műfajából adódóan valószí
nűleg hamar elkészülhetett,62 s a mű gyors megszületését azonnali megjelentetés 
követhette. 

Tipográfiai szempontból vizsgálva a töredéket megállapítható, hogy a króni
kás ének a 119 mm-es szövegtípus debreceni változatával készült. A töredék első 
levelének rektóján Komlós András nyomdakészletéből származó 19 x 19 mm-es 
C betűs iniciálé szerepel.63 

56 SZAMOSKÖZY: i. m. 196. 
57 ISTVÁNFFY: i. m. (1870.) 651. - Hüszejn (Istvánffynál Husszain névalakban fordul elő) volt 

ekkor a fűleki szandzsákban szolgáló javadalombirtokosok parancsnoka. 
58 TAKÁTS: i. m. [1928.] 347. 
59 THURY Etele: Iskolatörténeti adattár II. Pápa, 1908. 22, 57. 
60RMNy593, 610 
61 Az Egri Érsekség Gazdasági Levéltárából közli Vorr Pál. In: Magyarország műemléki topog

ráfiája. IX. Heves megye műemlékei, III. Szerk. DERCSÉNYI Dezső és VOIT Pál. Bp. 1978. 391. 
62 Tudjuk, hogy az 1588. október 8-i szikszói csatát megörökítő krónikás ének szerzője, Tardi 

György művével már december közepére elkészült. 
63 SOLTÉSZNÉ: i. m. (1961.) XLIII. 11-17. iniciálésorozat tagja. 
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Bár Hoffhalter Rudolfnak nem ismerünk 1578-ban kiadott nyomtatványát, a 
Csíkszeredán kiáztatott szikszói krónika töredéke nagy valószínűség szerint 
mégis ebben az évben jelenhetett meg, későbbi megjelentetése esetén ugyanis 
már aktualitásából egyre többet veszített volna. (5. ábra) 

RMNy S 430A 
[1] [Kalendárium az 1580. esztendőre.] - [2] Az 1580. Eztendöre való iöuendöles, 
meli Bisextilis azaz ßököllö lezen, az Astronomusok itileti ßerint, az holdnak fogiat-
kozasanak ereiuel egietemben. P e t rv s S l ov a c iv s M. az Crackaifö Astro-
logussa által. 
[Debrecen 1579 Hoffhalter Rudolf.} 
[A12 - C12] D, [D2-12 - F12 + ?] = [48 + ? fol.] - 12°. - ül., init. 

Naptár és prognosztikon. - A legalább 48 leveles nyomtatvány a ma ismert 
legkorábbi debreceni kalendárium és prognosztikon. Gulyás Pál4 feltételezte, 
hogy már Komlós András is jelentetett meg kalendáriumokat, ám műhelyéből e 
kiadványtípusnak egy példánya sem maradt fönn. A szakirodalom által ez ideig 
számon tartott legkorábbi 16. századi debreceni kalendárium az 1592-ben ki
adott ó-naptár új-naptárral és prognosztikon volt.65 

Piotr Slowacki krakkói csillagász és egyetemi tanár naptárai és az új esztendőre 
készített jövendölései Magyarországon is igen közkedveltek voltak. A szakiro
dalom által eddig ismert legkorábbi magyar nyelvű munkája a bártfai Gutgesell 
tipográfia által 1577-ben kiadott, az 1578. esztendőre szóló naptára és prog-
nosztikonja (RMNy 372) volt. A nagyszombati nyomda Pécsi Lukács fordításá
ban és szerkesztésében 1579 és 1588 között jelentette meg munkáit. Eddigi 
ismereteink szerint, 1579-ben Bécsben,66 Bártfán67 és Nagyszombatban68 látott 
napvilágot a következő esztendőre szóló kalendáriuma és prognosztikonja. Ma 
már egyikből sem ismerünk példányt. Arról, hogy Slowacki 1580. évre készített 
kalendáriumát és prognosztikonját a debreceni tipográfia is megjelentette, csak 
a most fölbukkant töredék alapján szerezhettünk tudomást. A most ismertté vált 
naptár-töredéknek hiányzik a címlapja, valamint a rendszerint ezután következő 
oldalakra nyomtatott naptárjegyek magyarázó része. A hiányosan fönnmaradt 
levelek - [A5b] február második felének naptárrésze, [A6b] március elejének 
naptárrésze (csonka), [A7b] március végének naptárrésze (csonka), [Bia] június 
elejének bejegyzések része, [Bib] június második felének naptárrésze, [B2b-B3a] 
július eleje naptárrész és bejegyzések rész (csonka), [B2b-B3a] július második 
felének naptárrésze és bejegyzések része, [B4b-B5a] augusztus eleje naptárrész 
és bejegyzések rész (csonka), [B5b-B6a] augusztus második felének naptárrésze 
és bejegyzések rész (csonka), [Böb-B7a] szeptember eleje naptárrész és be-

64 GULYÁS Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. Bp. 1931. 154. 
65 RMNy 680 
66 RMNy 427 
67 RMNy 425 
68 RMNy 442 
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5. ábra Tasnádi Péter: Az 1577-es szikszói csata krónikája 
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jegyzések rész (csonka), [B8b-B9a] október eleje naptárrész és bejegyzések rész 
(csonka), [B10a] október második felének bejegyzések rész, [Biob] november eleje 
naptárrész, [Bub] november második felének naptárrésze (csonka), [Bi2b] december 
eleje naptárrész (csonka) maradt meg -, valamint az 1579-es évre szóló, nagyszom
bati kalendárium69 példányának vizsgálata alapján a naptár szerkezete a következő 
lehetett: nagy valószínűséggel az A jelű füzet második levelének rektóján kezdődött 
maga a naptárrész. Megadva az adott hónap nevét, alatta számsorrendben a napok 
felsorolása következett. Egy-egy hónap két részletben, két levélpárra került. Az első 
rész egytől a 17-ik napokat foglalta magába, míg a második rész 18-tól az adott 
hónap végéig terjedt. Az adott hónap mindig az előző levél rektóján kezdődött, s a 
mellette lévő levél verzójára (A3a) nyomtatták a kalendárium tulajdonosának későb
bi bejegyzései számára módot adó, keretbe foglalt üres részt. 

„Sokadalmak" címszó alatt a későbbi bejegyzések számára üresen hagyott 
oldalak legalsó részén kinyomtatták az adott hónapban tartandó fontosabb vásá
rok helyének nevét.70 

A naptárat nem díszítette hónapkép. A korabeli szokásoknak megfelelően 
viszont közölt ún. naptári rigmusokat, amelyek az adott hónapot verses for
mában jellemezték. Sajnos ebből csak nagyon töredékes sorok maradtak 
fönn.71 

A prognosztikon folyamatos füzetszámozással, de önálló címlappal követte a 
naptárrészt. A feltehetően a C füzet harmadik levelére nyomtatott címlapon lát
ható a Hoffhalter-féle Jézus föltámadását szimbolizáló bárányos címer, amely 
alatt olvasható: 

„Az esztendő kiváltképpen a Iupiter a segítő Szaturnusszal egyetemben, bírja: a Vé
nusz pedig a Holdra nézve mindenkinek szolgál." 

A bolygók állása megfelel az 1580. esztendőnek. 
A prognosztikon önálló címlapját „A Nagyságos Urnak, Magoczi Gáspárnak: 

Torna, Heves és Borsod vármegye fő ispánjának..." szóló ajánlás követte, amely
ben az ismeretlen fordító73 hitet tesz az asztronómia mellett: 

69RMNy441 
70 B4a „Sarlós Boldog Szakmart Vyhelben varsant, Margit Megiesen, Kereßtuton, Magdalna, 

Szikßon, Szálkán, Jakab, Egren, Giulan, ßekelbidon, Anna Tokaiban, Enied." 
71 B3a csonka levelén a július köszöntésére versbe szedett hiányosan megmaradt verstöredék: 

„... ieknak restek, sarlóknak giorsak örül- Niarba takary telle, gioytz ete... valót." illetve a [B5al 
levél töredékén az augusztus dicsérésére költött verstöredék: „Veß magot az .... zteniet iölte ....". 

72 SOLTÉSZNÉ: ». m. (1961.) XXXIX/1 Debrecen címere. 
73 [C5a?] „krakkói jámbor tudós asztronómus írt magyar nyelvre fordítván, Nagyságodnak neve 

alatt akartam kibocsátano: mert énnekem nagyságodban nagy reménységem és bizodalmam va
gyon. Annak okáért Nagysága: kérem, mint kegyelmes uramat, hogy ezt az kicsiny ajándékot. 
Nagysága vegye jó néven, és ha [ezjt több beszéddel ez préfatioban Nagyságodat megbántanám, 
hogy nem mint illenék Nagyságod megbocsájtson, és engemet szegény szolgáját N. ne utáljon". 
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„A tudományok közül Nagyságos uram, melyeket az Isten jó akaratából a gyarló 
embereknek adott, (noha sok gonosz szidalmazói vadnak,) de mindazonáltal az 
Asztronómia nem alább való, sőt azt mondom, hogy fű ... minden keresztyének értik 
hogy ha haszna egyéb nem volna hanem csak ez időnek folyását ez által tudnunk is, a 
kegyelmes Istennek böcsülhetettlen ajándéka volna." 

Ez után következett a holdfogyatkozás hatásainak taglalása. A prognosztikon 
fejezetcímei az 1579-es nagyszombati példány beosztását figyelembe véve az 
alábbiak: 

Ez esztendőnek kezdetiről és f[olyá]sáról, az astronómusok szeri[nt] - A földben 
termő állatokfnak] terméséiül - A követségekről - A gyulladásról - A három tudo
mánynak állapotáról és először a keresztyénekről. - A zsidók állapotárúi - A törökök
ről74 - A nagyofbb országokról] - A Lith[vánia]... - A Mazovia... - Lengyelországról 
- A Krakkóról - [... .]huaniaról - [Volhi]nia és Russziáról - A bű Magyarországról] -
A Cseh ország[ról] - Ausztria[ról] ... - Az ércekről - A jövő télnek egyéb részérűl -
Az tavasznak természetéről - [A nyárnak kezdetéről] ... - Az ősznek kezdetiről -
A télnek közdetiről - Ez esztendőnek uráról... 

Tipográfiai szempontból vizsgálva a nyomtatvány-töredéket, megállapítható, 
hogy a cím, fejezetcím szedésére a Komlós-féle [204]A kiemelőtípus mellett 
saját 119A betűtípusát használta. A 94 mm-es antikva betűtípust szövegtípus
ként alkalmazta, amellyel együtt időnként a 82-83 mm-es kurzív típus is elő
fordul. A kalendáriumot a Debrecent jelképező fametszete mellett a Komlós 
nyomdából származó 19x19 mm-es iniciálésorozat75 A betűje díszíti. (6. ábra) 

RMNy S 507A 
ENYEDI György: [Gismunda és Gisquardus históriája.] 
[Debrecen 1579-1586 ? Hoffhalter Rudolf] 
[A4 - B4] C4 [D4 - E4 ?] = [20 ?] fol. - 4° 

Verses szerelmi témájú história. - Giovanni Boccacciónak az 1348-as pestis 
járvány után íródott tragikus témájú szerelmi novellája (negyedik nap első törté
nete) a humanista fordításoknak is köszönhetően igen népszerű volt Európa szer
te. Tancredus király lánya, Gismunda és Gisquardus szomorú története önálló 
földolgozásokban, prózai és verses formában terjedt el. Leonardo Aretino latin 
nyelvű prózai fordítását Phillippus Beroaldus szedte versbe, amely Magyarorszá
gon is ismertté és közkedveltté vált. E mű szolgált alapul Enyedi György magyar 
fordításának, amelyet a versfők tanúsága szerint 1574-ben, Bécsben készített. 

Mai ismereteink szerint a 16. században műve több nyomdában is megjelent: 
1577-ben Debrecenben,76 1582-ben Kolozsvárott,77 1592-ben Monyorókeréken.78 

Az utóbbi kiadványból példány ma már nem található. 

7 4 D i a 
75 SOLTÉSZNÉ: i. m. (1961.) XLIII/11-17. 
76 RMNy 380 
77 RMNy 514 
78 RMNy 694 
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6. ábra Az 1580. Eztendőre való iöuendöles 
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.79 Káldos János a széphistória fönnmaradt kéziratos és nyomtatott szöveg
változatainak filológiai elemzése kapcsán megállapította, hogy Enyedi művének 
1576 előtt több szövegvariánsa létezett. Elképzelhetőnek tartotta az 1577-es 
debreceni kiadást megelőző kolozsvári kiadás létezését. 

A most előkerült töredék megerősíti Káldos János nézetét abban, hogy való
ban több szövegvariánsa létezhetett Enyedi széphistóriájának. De nemcsak 
Kolozsváron, hanem Debrecenben is. Az eddig ismert legkorábbi, 1577-es kia
dást követően Hoffhalter Rudolf nyomdája ismételten megjelentette Gismunda 
és Gisquardus tragikus történetét. A töredék szövegének elemzése alapján meg
állapítható volt, hogy a széphistória újabb debreceni kiadása lényegesen eltér a 
korábbi, a rövidebb és erősen romlott szöveget közlő 1577-es kiadásétól. In
kább az 1582-es kolozsvári kiadás szövegével mutat hasonlóságot. 

A széphistória második debreceni kiadására jellemző, hogy szövege az ere
deti műtől csekély mértékben térhet el. így az első debreceni kiadáshoz képest a 
hosszabb szövegcsoporthoz tartozó, az eredeti mű szövegéhez hű, javított, új 
megjelenésének tekinthető. A most ismertté vált szövegtöredék mennyisége 
nem ad lehetőséget annak eldöntésére, hogy a második, javított kiadás az 1582-
es kolozsvári előtt, vagy az után jelent-e meg? (7. ábra) 

7. ábra Enyedi György: Gismunda és Gisquardus históriája 

79 KÁLDOS János: Enyedi György széphistóriájának szöveghagyománya. In: ENYEDI György: 
História elegentissima. Bp. 1994. 34. 
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A széphistória három kiadása szövegének egybevetése 
Az 1577-es debreceni kiadás A 2. debreceni kiadás (töredék) Az 1582-es kolozsvári kiadás 

621 De atyáin inkább csudálok te rajtad, 
Fejedelem lévén hogy ezt forgatod, 
Hogy szeretőm királyi nemből nem látod, 
Ezért dolgom javallni sem akarod. 

625 Vénségedhez ítéleted nem méltó, 
Ilyen hívedet aláznod nem méltó, 
Dicséretre hallod mindentől méltó, 
Csak magáért ki ki megbecsülendő. 

629 Udvarodban mindeneket becsülök 
Úrfiakat, hercegeket tisztelek, 
Ebből senkit azért meg nem alázok, 
Minden rendnek tisztességet kévánok. 

634 Ezek közül kik nyomják palotádat, 
Gazdagsággal mutogatják magokat 
Elszemlélte szívem állapotjokat, 
Gisquardusnal hasonlóbbat nem talált. 

638 Nem volt ítéletem az gazdagságért, 
Soha senkit nem tiszteltem bálványiért, 
Ezt szerettem oly drága erkölcseiért, 
Azoknál nincs, kik fáradtak kedvemért. 

De inkább ezt csudálom, hogy forgatod, 
Fe/edelem lévén elméd fárasztod, 
Hogy szeretőm Virályi nemből nem látod, 
Ezért dolgom javo//ni sem akarod. 

ítéleted nem méltó vénségedhez, 
Nem is férnél, jó móddal, atyám ehhez, 
Gyalázatot hogy keress ily hívedhez, 
Hidd meg, nem fér régi dicsíretedhez. 

Udvarodban tisztelek mindeneket, 
Úrfiakat, sok gazdag hercegöket, 
Nem gyalázom meg ebből személyeteket, 
Tisztelettel látok minden rendeket. 

De ezek közt, kik palotádat nyomják, 
Kazdagsággal magokat mutogatják, 
Elszemlélte szemem ők állapotját, 
Gisquardusnal hasonlóbbat nem talált. 

Nem volt ítéletem az kazdagságért, 
Soha senkit nem tisztelten bá/vanyiért, 
Ezt szerettem oly drága erkölcséért, 
Azoknak nincs, kik fáradtak kedvemért. 

637 De inkább ezt csudálom, hogy forgatod 
Fejedelem lévén elméd fárasztod, 
Hogy szeretőm király nemből nem látod, 
Ezért dolgom javallni sem akarod. 

641 ítíleted nem méltó vénségedhöz, 
Nem is férnél, atyám, jó móddal ehhez 
Gyalázatot hogy keress ily hívedhez, 
Hidd meg, nem fér régi dicsíretedhöz. 

645 Udvarodban tisztelek mindeneket, 
Úrfiakat, sok kazdag hercegeket, 
Nem gyalázom meg ebből személyeket, 
Tisztelettel látok minden rendeket. 

649 De ezek közt, kik palotádat nyomják, 
Kazdagsággal magokat mutogatják, 
Elszemlélte szemem ők állapotját, 
Gisquardusnal hasonlóbbat nem talált. 

653 Nem volt ítéletem az kazdagságért, 
Soha senkit nem tiszteltem aranyért, 
Ezt szerettem ily drága erkölcséért, 
Azoknál nincs, kik fáradtak kedvemért. 

642 Panaszodat penig hogy ebből mondod, Panaszodat hogy penig ebből mondod, 657 Panaszodat hogy penig ebből mondod, 
Éktelenül ezt én szememre hányod, Éktelenül ezt szemeimre hányod, Éktelenül ezt szemeimre hányod, 
Szegénységért szeretőm szidalmazod, Szegínységért szeretőm szidalmazod, Szegénységért szeretőm szidalmazod, 
Nemességét nemzetéről tagadod. Nemességét nemzetiért tagadod. 

A tipográfiai jegyek alapján sem lehet pontos képet kapni a kiadás időpontjáról. 
Ugyanis a töredék azzal a 94 mm-es antikva szövegtípussal készült, amelyet 
1579-1586 között alkalmazott a Hoffhalter nyomda. Enyedi széphistóriájának 
töredéke az egykorú kötéstábla makulatúrájában együtt fordult elő Piotr Slo-
wacki 1580-as kalendáriumával. A könyvkötői gyakorlatban a kalendáriumokat 
a lejártukat követő esztendőben már hasznosították makulatúraként. Eszerint 
Slowacki 1579-ben Debrecenben megjelentetett, 1580-as évre szóló kalendári
umának és prognosztikonjának megmaradt példányait 1581-től felhasználhatták 
leendő kötéstábla számára. Ennek alapján feltételezzük, hogy Enyedi György: 
Gismunda és Gisquardus című széphistóriája második kiadásának feltételezett 
időpontja az 158l-es esztendő környékére tehető. 

A töredéken íuzetjelzés nem szerepel. Az egy lapra szedett sorok és a vers
sorok száma alapján kikövetkeztethető, hogy Gismunda és Gisquardus szomorú 
történetének C jelű négy levelét áztatták ki Csíkszeredán. Továbbá, mivel a má
sodik debreceni kiadás az eredeti, teljes művet adta közre - 1240 verssor - ezért 
az egy lapra szedett verssorok száma alapján megállapítható, hogy a nyomtat
vány terjedelme 20 fólió lehetett. 

*** 
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Végezetül magyarázatot kísérelünk adni arra a kérdésre, hogy miképpen és 
hozzávetőleg mikor kerülhettek a párizsi kiadású görög nyelvkönyv kötéstáb
lájába a debreceni tipográfiában az 1563-1580-as évek első fele között készült 
nyomtatvány-töredékek. 

Mai ismereteink szerint csak a csíksomlyói ferences gyűjtemény rendelkezik a 
Kárpát-medencében Nicolaus Clenardus 1566-os, Andreas Wechel által Párizsban 
kiadott művének egy példányával. Ugyanis jelenlegi tudásunk szerint megállapítha
tó, hogy a népszerű görög nyelvkönyv 1566-os, Párizsban megjelent kötetének sem 
a Wechel-, sem a Borel-féle kiadásából nem található példány más magyar gyűjte
ményben, vagyis a nyelvkönyvnek ez a kiadása a magyar nyelvterületen ritkaságnak 
számít. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a debreceni nyomtatvány-töredékek csak 
akkor kerülhettek a távoli kiadású nyomtatvány kötéstáblájába, amikor azt első tu
lajdonosa Debrecenben beköttette. Az első tulajdonos pedig olyan magyar személy 
lehetett, aki 1566-ban, vagy azt követően nem sokkal megfordult a francia egyetemi 
városban. Olyan külföldön tanuló magyar diákra gondolhatunk, akinek a görög 
nyelv elsajátításához szüksége volt Clenardus nyelvtankönyvére. Ugyanakkor ennek 
a személynek szoros kapcsolatban kellett lennie Debrecen városával. 

Véleményünk szerint a görög nyelvkönyv első magyar tulajdonosa Paksi [Pa-
xius] Cornaeus Mihály (? - Szepsi, 1585. márc. 2.) református lelkész lehetett. 
Életéről és tevékenységéről a kevés számú forrás ° miatt nincs teljes képünk. 
Tudjuk viszont biztosan, hogy tolnai és kolozsvári tanulmányait ' követően 
1566. március 20-án beiratkozott a wittenbergi egyetemre.82 Külföldi tanulmá
nyainak költségét 600 forinttal az a Bihar megyei Thelegdy Miklós83 támogatta, 
akinek fiait más nemes ifjakkal együtt nevelőként elkísérte neves külhoni 
egyetemi városokba. Egy ilyen utazás során Párizsba84 is ellátogattak. Ekkor 
juthatott hozzá a számára fontos, görög tanulmányait segítő Clenardus kötethez. 
1568-ban a heidelbergi85 egyetem diákja lett, ahol tanulótársa volt az a Thúri 
Mátyás, aki utóbb a debreceni iskola rektora lett. A szakirodalomból ismert 

80 A debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának; Sinai gyűjteményében található J. 
Simler zürichi professzorral váltott - 1572. ápr. 12-i, dec. 4-i és 1573. ápr. 5-i keltezésű - három 
levele. Ezekben beszámol neves európai egyetemi városokba tett külföldi utazásairól, valamint, 
hogy genfi (Beza) és zürichi (Bullinger) teológusokkal és egyetemi tanárokkal tartott kapcsolatot. 

81 RMNy 209 Bonfíni művében található a kolozsvári diákok, köztük Michael Paxius Mátyás 
királyt dicsőítő verse is. 

82 (FRANKL) FRAKNÓI Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Bp. 1873. 308. 
83 NAGY Iván: Magyarország családai. XIV. Pest, 1865. 142. A Thelegdy család Bihar me

gyében tekintélyes birtokkal rendelkező, régi nemesi család volt. Az apa, Thelegdy Miklós (VII.), 
felesége Lossonczy Fruzsina. Házasságukból két fiú született. Miklós (VIII.), aki a tudományokat 
pártolta. Beza 1575-ben kiadott művét neki ajánlotta. A másik fiú, János (IX.), bátyja 1583-as 
halála előtt hunyt el. 

84 Párizsi látogatásának pontos dátuma bizonytalan. 1566-ot említi HORÁNYI Elek: Memoria 
Hungarorum. III. Pozsony, 1777. 1., míg SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. X. Bp. 
1905. 124. az 1568. évet jelöli meg. 

85 FRAKNÓI:/. m. (1873.) 250. 



A csíksomlyói ferences gyűjteményben lappangó ismeretlen, 16. századi debreceni... 441 

kettőjük kapcsolata Debrecen vallási vezetőivel. Melius és társai számára döntő 
fontosságú volt, hogy a helvét irányú külföldi támogatóik is tudomást szerezze
nek a magyarországi reformátusok és unitáriusok között zajló hitvitákról. Ezért 
nemcsak a hitviták teljes szövegét, hanem saját és ellenfeleik írásait is meg
küldték Bezának Genfbe, Bullingernek Zürichbe. E munkáknak a címzettekhez 
való eljuttatásában az akkor éppen külföldön tanuló Paksi Mihály, illetve Thúri 
Mátyás is közreműködött.86 

Paksi Mihály több mint tízévi külföldi tanulmányút után tért haza, s lett a sá
rospataki iskolának előbb lektora, utóbb rektora, majd 1579-től Eger, 1583/84-
ben Szepsi református lelkésze. Debrecennel kapcsolata feltevésünk szerint 
hazatérte után is megmaradt. Minden valószínűség szerint ismerhette a debre
ceni nyomda akkori tulajdonosát, Hoffhalter Rudolfot, akinek tipográfiája 
könyvkötői megrendeléseket is vállalhatott. így kerülhetett sor 1581 után, de 
még Paksi Mihály életében, 1585-ben bekövetkezett halála előtt az addigra már 
erősen elhasznált görög nyelvkönyvének a Hoffhalter-féle nyomdában történő 
bekötésére. 

16. századi egykorú kötések megbontásakor tapasztalható, hogy a makulatúrák 
gyakran egy, esetleg egy-két nyomtatványból származó, akár éppen a bekötött 
műből megmaradt rontott leveleket tartalmazzák. Példa erre Beregszászi Péter: 
Apológia* című művének a debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárá
ban őrzött példánya, amelynek egykorú kötése megbontásakor a bekötött mű Q 
jelű füzetének rontott levelei kerültek elő több példányban. Valamint egy cca. 
10 cm széles csík a Szent Job könyvének ... Melius-féle fordításából, amely 
Hoffhalter Raphaël által 1566-ban Váradon jelent meg. Bár ismerünk néhány 
16. századi nyomdát,88 amelynek több, különböző nyomtatvány-töredéke került 
elő az egykorú kötés megbontásakor, mégis ezek egyike sem volt mennyiségé
ben oly jelentős, mint a csíksomlyói ferences gyűjteményben fölbukkant debre
ceni nyomda által kibocsátott nyomtatványtöredékek száma. A most megbontott 
kötet makulatúrájából előkerült, föntebb ismertetett nagyszámú töredék ritka
ságnak számít. A 14 kiáztatott nyomtatvány megjelenésének dátuma között 
közel húsz év telt el. Ez bizonyítja, hogy a papírmalommal nem rendelkező, el
sősorban külföldi behozatalra szoruló debreceni nyomdászok milyen nagy 
becsben tartották a rontott, illetve készletükben fölöslegként megmaradt, aktua
litásukat vesztett nyomtatott papíríveket. A töredékek mindegyike kapcsolódik 
valamilyen összefüggésben a Hoffhalterekhez. A Csíkszeredán előkerült töre
dékek között Hoffhalter Raphaël korai debreceni nyomtatványai - köztük a váradi 
kiadású Melius-féle Szent Job könyvének ... fordítása itt is - együtt fordulnak 
elő fiának, Rudolfnak az 1580-as években kiadott munkáival, amely megerősíti 

86 ZOVÁNYI Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-1600-ig. II. Bp. 1977. 28-29. 
87 RMNy 572 
88 BORSA Gedeon: Kötéstáblából előkerült ismeretlen, XVI. századi bártfai nyomtatványok. In: 

Könyvtörténeti írások. I. Bp. 1996. 271-274. - BORSA Gedeon: Nyomtatványok Manlius kötés
tábláiban. - OSzK Évkönyv 1972. 165-203. 
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nézetünket, hogy a nyomtatás mellett tipográfiájuk könyvkötéssel is foglalkoz
hatott. Feltevésünket igazolhatja a Hoffhalter Rudolf nyomdájából kikerült, ere
deti kötésekkel ellátott nyomtatványoknak szakszerű kötéstörténeti vizsgálata, 
melyet az értékes nyomtatvány-töredékeket meglelő kötéstörténésztől, Mucken-
haupt Erzsébettől remélünk. 

Ugyancsak további kutatásokat igényel annak tisztázása, hogy Paksi Mihály 
tulajdonából miképpen kerülhetett Erdélybe, a csíksomlyói ferencesek birtoká
ba a kötésében immár debreceni nyomtatvány-töredékeket rejtő Clenardus-féle 
görög nyelvkönyv. 

SZILVIA BÁNFI 

Des fragments d'imprimés inconnus de Debrecen du XVIe siècle, latents dans la 
collection franciscaine de Csíksomlyó 

L'étude rend compte des fragments d'imprimés retrouvés tout récemment dans la collection 
franciscaine de Csíksomlyó, qui paraissaient entre 1563 et le premier tiers des années 1580. La 
moitié des quatorze fragments trouvés dans la reliure démontée d'un volume de la collection 
prouve l'existence des imprimés jusqu'ici inconnus. Ces fragments enrichissent par de nomb
reuses données nouvelles nos connaissances se rapportant à l'histoire de l'Église, de la littérature 
et de F imprimeries hongroises. 

La plupart des ouvrages retrouvés, provenant de l'atelier d'András Komlós, vit le jour en 
1570. Ce fut la période quand la lutte dogmatique atteint son apogée entre les unitariens et les cal
vinistes. Outre la prédication de dispute de Péter Károlyi, connu aujourd'hui seulement par des 
renvois, c'est l'objection calviniste de Péter Meliusz Juhász, rédigée en hongrois en 25 points, 
discutant d'un point de vue calviniste la conception unitaire de la Sainte Trinité, qui est d'une 
grande importance, de même que l'écrit polémique calviniste de Lőrinc Szegedi s'occupant du 
même sujet. Les fragments récemment retrouvés prouvent que l'imprimerie de Debrecen remplit 
un rôle important dans les disputes religieuses des calvinistes et des unitariens, et l'arrêt de cen
sure du prince János Zsigmond ne pouvait pas empêcher cette entreprise. 

Parmi les fragments provenant de l'officine de Rudolf Hoffhalter, il y a un chant-chronique de 
grande importance, jusqu'ici inconnu, qui raconte l'agression turque de 1577 contre Szikszó, en 
outre un calendrier et prognosticon de 1580, qui modifie le commencement de l'édition de ca
lendrier de Debrecen à une date antérieure, et une deuxième édition corrigée du récit en vers, 
intitulée Gismunda et Gisquardus de György Enyedi qui précédait vraisemblablement l'édition de 
1582 de Kolozsvár. 



FARKAS GÁBOR FARKAS 
II. Lajos rejtélyes halála* I. 

A mohácsi tragédia kérdésköre napjainkig elképesztő indulatokat gerjeszt. 
Ennek oka lényegesen összetettebb annál, semhogy egy rövid tanulmányban 
választ találjunk rá, itt csak egy apró mozzanat igazságát keressük. Ez a kérdés 
II. Lajos magyar király rejtélyes halála. Úgy véljük: ez a probléma már az adott 
történelmi helyzetben is politikummal terhelt volt, s a szándékos torzítás és 
hazugság ennek a rovására írható. A kérdés tulajdonképpen nagyon egyszerű: 
megölték-e II. Lajost a magyarok menekülés közben, vagy belefulladt a kiáradt 
Csele-patakba? 

A kérdés megválaszolásához szükséges felvázolnunk, hogy II. Lajos meg
gyilkolásának híréhez valójában kinek fűződött érdeke. A kettős királyválasztás 
következett abból az alaphelyzetből, hogy I. Ferdinánd trónigényét a dinaszti
kusjog alapján, az 1515-ös házassági szerződésre hivatkozva nyújtotta be.1 Ezzel 
szemben állt Szapolyai János jelölése a trónra, amelynek előzménye a magyar 
rendek 1505-ös rákosi végzésben hozott határozata volt.2 Az európai és a hazai 
közvéleménnyel tehát el kellett hitetni, hogy az erdélyi vajda méltatlan a magyar 
uralkodó szerepére, hiszen megsértette a dinasztikus jogrendet, amelyben a há
zassági szerződés révén Habsburg Ferdinánd lett a törvényes utódja II. Lajosnak. 
Ehhez járult hozzá az a vád, hogy a legszörnyűbb bűncselekményben, a király 
meggyilkolásában is ő a felbujtó, s ráadásul öccse az ítéletvégrehajtó. A 16. 
században ez a vád volt a legcélszerűbb eszköz a politikai vetélytárs semlege
sítésére. 

Végezetül: a magyar történelemben teljesen harmadrangú dolog, hogy Szapo-
lyaiék megölték-e a magyar királyt vagy nem. A mohácsi csata utáni évtizedek 
menetét semmilyen mértékben nem befolyásolta ez a legenda, s a Habsburg 
trónigényt illetve a török előrenyomulást sem gátolhatta meg. Ugyanakkor a le
genda természetrajza több vonatkozásban is hasonlít a későbbi korszakokban 

* Szeretnék köszönetet mondani Bakos Józsefnek, Barsi Jánosnak, Bene Sándornak, Csuti Ele
mérnek, Dénes Iván Zoltánnak, Erdélyi Gabriellának, Furka Tamásnak, Jobbágy Andrásnak, Kul
csár Péternek, Monok Istvánnak és Boris Niksicnek, akik számtalan remek ötlettel és kíméletlen 
kritikával láttak el munkám során. 

'HERMANN 1961.-KOSÁRY 1978. 10-49.-KUBINYI 1981.66-107. 
2 SZABÓ 1908. - SZABÓ 1909. - Vesd össze SZEKFŰ 1911/1. 448^51. recenziójával - SZABÓ 1911. 

553-555. erre adott válaszával - SZEKFŰ 1911/2. 654-655. vitazárójával - FRAKNÓI 1918. 
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történt politikai gyilkosságokra vagy gyanús körülmények között elhunyt ural
kodók és politikusok körüli híresztelésekre: gondoljunk csak Zrínyi Miklós, 
Széchenyi István, Tisza István vagy Teleki Pál halálára.3 

/. A legenda keletkezése 

A mohácsi csatáról a leghitelesebb egykorú beszámoló Brodarics István sze
retni püspök és királyi kancellártól származott.4 Jelen volt a csatában és saját 
szemével látta az egész ütközetet. Munkája Krakkóban jelent meg 1527-ben az 
alábbi címmel: Igaz történet a magyarok és Szulejmán török császár mohácsi 
ütközetéről.5 Ez válasz volt az osztrák Cuspinianus vádjaira, miszerint Lajos 
haláláért környezete vagy a testőrei, a magyarok voltak a felelősek. Rögtön az 
előszóban megemlítette írásának a célját, hogy röviden leírja, „már csak azért 
is, mert látom, hogy egyrészről néhányan az eseményeket másképpen mesélik, 
mint megtörténtek, másrészről pedig egyesek meg nem szűnnek hol egy, hol 
más váddal illetni a mieinket, és a csata szerencsétlen kimenetelét nem emberi 
dolgokban szokásos esetlegességnek, hanem álnokul a mieink bűnének tulajdo
nítják." A forrás beszámoló volt, hiszen I. Zsigmond lengyel király szólította fel, 
hogy írja le részletesen, hogyan halt meg unokaöccse, II. Lajos (I. Zsigmond és 
II. Ulászló testvérek voltak) a csatában. A rokoni szálak mellett az is motiválhatta 
a lengyel királyt, hogy szerette volna megkaparintani a magyar trónt, s tájé
kozódni kívánt a Mohács utáni magyar helyzetről. Zsigmondnak tehát több oka 
is volt arra, hogy pontos és hiteles beszámolót várjon a királyi kancellártól. 

Brodarics említette meg először azt a tényt, amelyből később a legenda kelet
kezett: „már ez idő előtt is [azaz a csata előtt] heves vita folyt a király szemé
lyéről." Akadt olyan vélemény is, amely szerint jobb volna, ha a király néhány 
ezer válogatott vitézzel a csatától távol maradna. Ezt azonban a katonai vezetés 
semmiképpen nem tűrte volna el, hogy a korabeli szokás ellenében a király ne 
legyen jelen az ütközetben. Szóba került az a romantikus elképzelés is, hogy 
valaki más öltözzék királyi fegyverzetbe, de ezt érzelmi okokból nem tartották 
kivitelezhetőnek. Mivel egy eléggé kétes kimenetelű csata előtt álltak, így azt a 
döntés hozták, hogy szükséges lesz a királyt külön őrizni: „és ha valami baj tör
ténnék, és úgy látnák, hogy mind a királyt, mind a sereget olyan veszély fenye-

3 Példaként állt előttünk BENE-BORIÁN 1988. kiváló munkája, amelyben a szerzők Zrínyi Mik
lós halála körüli legendaképződésnek jártak utána. 

4 Brodarics életére lásd SZÉKELY 1888. - SÖRÖS 1907. - KUJÁNI 1913. - KUJÁNI 1914. - BAR-
TONIEK 8-23. 

5 BRODERICUS, Stephanus: De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperátore ad 
Mohach história verissima. Cracoviae, apud Hieronymum Vietorem. Die XVIII. Mensis Április. 
Anno Domini MDXXVII. 4° RMK III. 270. - Mind az eredeti kézirata, mind az első kiadása el
veszett és csak másolatban maradt fent. Kritikai kiadását lásd BRODARICS 1985. - Továbbiakban 
Kulcsár Péter fordítását használom: BRODARICS 1977. 
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geti, aminek jóvátételére már nincs remény, a had közepéből kiragadva maguk
kal vigyék." Véleményünk szerint a később keletkezett história magva ez a tény 
lehetett, s ebből bomlott ki majd a rémtörténet, miszerint a magyarok - első 
megközelítésben - a szerencsétlen királyt sorsára hagyták, illetve - második 
megközelítésben - saját kezükkel tették el láb alól. Ugyanis a király őrzésére 
rendelt három jeles férfiú, Ráskay Gáspár, Török Bálint és Kállay János alá ki
fejezetten gyors, a menekülésben használatos lovakat rendeltek. 

Brodarics még egy fontos mozzanatról számolt be a végső roham előtt: 
Tomory Pál megparancsolta Ráskayéknak, hogy „menjenek kipuhatolni, ugyan 
mit tervelnek azok [vagyis a törökök], és, ha lehetséges, kényszerítse őket visz-
szatérésre." Ráskay nem feledkezett meg arról az utasításról, hogy őt a király 
védelmére rendelték, de Tomory követelésére, s Lajos belenyugvásával az őr
zésre rendelt lovascsapattal az akkor feltűnt ellenséges hadoszlop felé vágtatott. 
Ez lehetett a másik fontos hír, amelyet később úgy torzítottak, hogy a király 
őrizetére rendelt testőrök sorsára hagyták az uralkodót, s ezzel közvetve a vég
zetét okozták.6 Pedig Brodarics világosan leírta: „nem látszott kétségesnek, 
hogy könnyen visszaérhet arra az időre, melyben a királynak szüksége lehet az 
ő segítségére. Amikor ezek [mármint Ráskayék] az említett helyre elindultak, 
még mindig kérdéses volt, vajon ad-e ma [augusztus 29-én] alkalmat az ellen
ség csatára, és majdnem délután három óra volt." 

A sikeres első roham után „a király hadoszlopa pedig ugyanakkor előrevág
tatott, már amennyire páncélos vitézek vágtatni képesek, a jobbszárny inogni 
kezdett, és erről a szárnyról többen futásnak eredtek megijedve - azt hiszem -
az ágyúktól, amelyekkel az ellenség akkor kezdett lőni, és ez a futás, valamint 
az ágyúgolyók sűrű becsapódása - ezek immár a mi fejünk körül is röpködtek, 
akik a király mellett álltunk - nem kis félelemmel töltött el mindenkit. És ebben 
a percben a király nem látszott a mi sorunkban, vagy azért, mert előrement 
azokba a sorokba, amelyek, mint mondtuk, előtte voltak (mert annak előtte úgy 
határoztatott, hogy a király ne álljon ugyanazon a helyen), vagy mert elragadták 
a hadból azok, akikről mondtuk, hogy a háta mögött helyezkedtek el [tehát 
Czettrich, Mayláth és Horváth], hiszen mindkettő megtörténhetett." Brodarics 
azt az egyet biztosan tudta, hogy sorukból és a helyéről hiányzott akkor, mikor 
a törökök ágyúzni kezdtek és amikor a jobbszárnyon felbomlott a rend és meg
kezdődött a menekülés. „A király elvesztésének bűnét nem merném azokra 
kenni, akik őrizetére voltak rendelve, és azokra sem akik őt - bizonyára elha
markodottan - a csatából kiragadták (...) Tudjuk ugyanis, hogy az a kettő a 

6 Érdemes Brodarics beszámolójának ezt a pontját összevetni József há-Kóhen krónikájával 
(1554-1575): „a királyt a második hadrend közepébe helyezte s őrizetül 1000 harcedzett lovagot 
adott melléje (...) Most a törökök azokat támadták meg, kik a podgyászt őrizték, mire Tomory Pál 
a király őrizetére rendelt ezer lovagot küldötte oda (...) Lajos király látván, hogy a veszély őt is 
eléri, megfutott, egy mocsárban lova alá esett, és mivel nem volt, ki onnan kisegítse, ott is veszett." 
A szöveget kiadta KOHN 1880. 346-348. - SZURMAY 1901. 53-62. - ORTVAY 1910. 45-46. -
SZAKÁLY 1975. 29-36. - PERJÉS 1979. 387-^12. 
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végsőkig hű volt a királyhoz, és épségének védelmére mindenek fölött töreke
dett. Ami pedig ama hármat illeti, aki a királyi személy őrizetére rendeltetett 
[tehát Ráskayék], nyilvánvaló, hogy az ellenségtől, melynek visszaszorítására 
indult, nem térhetett vissza korában, mint ahogyan megfutott egész hadunk, 
mert egyikük fogságba esett, és még azon helyt ki is szabadult." A tragédia be-
teljesedését így írta le: „A szabályos ütközet másfél órán keresztül tartott. Abban 
a vizenyős mélységben is jó néhányan pusztultak el, mert később ott, Mohács 
fölött fel mérföldnyire egy falucska alatt, melyet Cselének nevezünk, és amely 
környék akkor a Duna áradása miatt a szokásosnál több víz alatt állt, egy mere-
délyes szakadékban találtak meg a király testet, akiről némelyek azt mondtak, 
hogy maga is amott esett el, itt fulladt vízbe lovastul úgy, ahogy volt, fegyver
ben, amely helyen sokan mások is elvesztek, és a közelben megtalálták Trepka 
András és Aczél István testét."7 

Megfigyelhetjük, hogy már Brodarics beszámolójában is megfogalmazódott 
a később mítosszá váló Mohács tragédiája, s az okokat keresve nem csupán az 
egyes emberek cselekedeteinek összefüggéseit vizsgálta meg, hanem Istent jelölte 
ki a történelem legfőbb formálójának. A középkori gondolkodásból eredeztet
hető történelemmagyarázat szerint egy vesztett csatában egyenes és közvetlen 
istenítélet valósult meg, s a félelmet, megdöbbenést gerjesztő rendkívüli vagy 
annak vélt természeti jelenségek, az ütközetet megelőző baljóslatokat, a csatá
ból fakadó rejtélyes cselekményeket mind-mind a közvetlen isteni beavatkozás 
jeleként értelmezte.9 így az előszóban kifejtett kereszténység védőbástyájának 
toposza nem volt más, mint az Isten akaratából rendeltetett küldetés a polgárhá
ború bűnébe esett magyaroknak.10 Ez a történelmi közhely ismétlődött meg 
Lajos beszédében, amelyet a hadseregnek tartott a csatarend felállása után, 
miszerint „a hazáért, Krisztus Isten szent vallásáért, hitveseikért és gyermekei
kért a végsőkre, a halálra is el van szánva." Katonáit azzal biztatta, hogy „maga 
az Isten is alászáll a magasból azok mellé, akik az ő szent vallásáért harcolnak, 
az ő kezükbe van letéve - úgymond - nemcsak a hazának, melynek elfoglalására 

7 Ugyancsak tanulságos összevetni Gans Dávid császárpárti történetíró világtörténetével 
(1592): „Lajos király lova futás közben egy kicsi, 4-5 arasznyi mély patakba hanyattesett és mivel 
nem volt, aki onnan kisegítse, 19 éves korában meghalt." KOHN 1880. 549. - A csata végét jelen
tette a nyári felhőszakadás, amely lehetetlenné tette az ágyúk használatát, s egyben okozója volt a 
Csele-patak duzzadásának. KÁPOLNAI 1889. 452. - A másik gond az volt, hogy a magyarok arccal 
nyugatnak, tehát a nappal szemben harcoltak végig, hiszen augusztus végén 18 óra 40 perckor 
nyugszik. Az eső előtt azon a vidéken nyugati szél fújt, ami hajtotta a magyarok szemébe a füstöt. 
II. Lajos legjobb esetben este 6 órakor érkezhetett a Csele-patakhoz. HALMAY 1926. 47. - GYALÓ-
KAY 1926. 216-239. - PERJÉS 1979. 413-421. 

8 HORVÁTH 1935. 249-256. - WACZULIK 1937. 9-10. - BARTONIEK 1975. 18-20. 
9 THIENEMANN 1924. - RÉVÉSZ 1926. 

10 BRODARICS 1985. 21-22. „fuimus semper scutum et clipeus omnium aliorum Christianorum 
(...) si deo piacet, bella plus quam civilia ac plus quam fraterna inter se gerentibus et uno in alium 
culpam huiusmodi bellorum referente." -PUKÁNSZKY 1926. 287-288. - RozMÁN 1940. 16-46. 
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jött az ellenség, hanem az egész keresztény társadalomnak is az üdve." Történeti 
művében a Fátumból eredeztette a mohácsi katasztrófát, amelyben végzetszerűen 
bontakozott ki a cselekmény a beteljesülésig.11 A király maga válaszolta a ta
nácsülésen a tunyaság vádjával illetőknek: „holnap a nagy Isten segítségével 
személyesen megyek veletek oda, ahová mások nélkülem menni vonakodnak." 
Isten, végzet és sors viszonyát a csatavesztés kapcsán Brodarics nem foglalta 
harmonikus rendszerbe.12 Ezeket a közkeletű fogalmakat mindig az adott cse
lekményhez igazította: „ám a sors a király végzetét arra az időre tartotta fenn, 
amikor nagyobb dicsőséggel esik el a hazáért." A Fátum beteljesedéséhez a 
Fortuna játszott szerepet, amikor Tomori érvelt a támadás mellett: „kézben van 
már a győzelem, csak akarjanak élni a szerencsével, amit az Isten kínál nekik, 
jöjjenek tehát a királlyal együtt, és táborukat Isten segítségével egyesítsék az 
övékkel, mely közelebb fekszik az ellenséghez, és ezért támadásra alkalmasabb, 
ha pedig valaki a királyt másra akarná rábeszélni, az halál fia." A tragikai vétséget 
Tomori Pál követte el, amikor az Isten által felkínált szerencsével a támadást 
szorgalmazta, s a katonák végzetes lelkesedése sodorta bele a sereget az elha
markodott csatába.13 

Antonio Giovanni da Burgio pápai nuncius, aki 1523-tól Magyarországon 
tartózkodott, Sadoleto pápai államtitkárhoz írott jelentései hiteles képet rajzoltak 
a Mohács előtti Magyarországról.14 A csatavesztés után írott beszámolója (Bécs, 
szeptember 5.) összecsengett Brodaricséval: „menekülés közben elértek a Duna 
egy kis ágacskáját, de amikor át akartak kelni, a király lova megbokrosodott, 
felágaskodott a vízben, őfelsége pedig, kinek nehéz volt mar a páncél, s fáradt 
is volt, leesett és belefulladt abba a patakba." Ezt a változatot erősíti meg egy 
ismeretlen, ám a csatában részt vevő német levélíró is, aki a következőképpen 
számolt be az esetről: „A futásnál a király egy patak árugrásakor lováról hátra
felé lebukott s a vízbe fulladt; ez idő óta a királyt többé senki se látta."15 

Brodarics munkáját Johannes Cuspinianus, I. Miksa, V. Károly és I. Ferdinánd 
diplomatájának vádjaira válaszolva írta meg. Cuspinianus a leglelkesebb híve 
volt a Jagellók és a Habsburgok szövetségének, sokat fáradozott azért, hogy a 
kettős házasság: Lajos és Habsburg Mária illetve Ferdinánd és Jagelló Anna 
között létrejöjjön. Híres török- és magyarellenes buzdító beszédét Johannes 
Singrenius bécsi nyomdász adta ki 1526 decemberében vagy 1527 elején, amelyet 
nem hagyott válasz nélkül a királyi kancellár, akinek egyébként is kötelessége 
volt beszámolót írnia I. Zsigmondnak.16 Cuspinianus írása egy szenvedélyes 
felhívás volt a német fejedelmekhez a török elleni harca. Elsőrendű forrása a 
Bécsbe menekült Mária királyné környezete volt. Az egyik vádpontja, hogy a 

11 TRENCSÉNYI 1966. 
12 PUKÁNSZKY 1926. 287-288. -PROHASZKA 1936. 100-104. 
13 BRODARICS 1985. 46. „fatális pêne quidam militum ardor" 
14 Mohács 1987. 138-139. 
15

 GÖMÖRY 1889. 503-506. 
16 Mohács 1987. 142-157. 
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királyt belekergették a végzetes csatába, s nem törődtek vele: „Egyesek azért 
hoztak fel mindenfele érvet, hogy a végzet fele hajszolják a királyt, mások most 
inkább önmagukkal s nem ővele törődtek", n. Lajos halálát így írta le: „A szét
bomlott hadsereg magával ragadta az övéi által rosszul őrzött királyt, aki min
denki várakozása ellenére beleugratott egy tóba, amit a Duna kiöntése alkotott. 
És most nem voltak, akik a szentséges királyt megszabadítsák fegyverétől, alá
merült a vízbe, és a tó elnyelte (...) Aztán pedig, október havában végre megta
lálták, sok honpolgár jelenlétében Székesfehérvárott adtak át a földnek, ahol ősei 
nyugszanak eltemetve." 

Hogy látták a magyar király halálát az egykorú török források? Kemálpasazáde 
sejkh-ül-iszlám volt a mohácsi csata évétől a török birodalomban. Nem vett 
részt a csatában, de értesüléseit megbízható szemtanúk közlése alapján szerezte, 
illetve felhasználta Szulejmán naplóját is „Mohácsnáme" című munkájában. A ki
rály sebesülését ő is említette, s nem kizárt, hogy a gyilkosság legendájának má
sik támpillérje ez lehetett. A 17. századi Szolakzáde szintén két sebről beszélt, 
amelyet átvehetett Kemálpasazádétól. Ez az a pont, ahol a cselekmény Szerémi 
György - később tárgyalandó - művében leírt történettel találkozott, de II. Lajos 
halálát így írta le a török történetíró: „A szégyen tüze égetvén hitvány lelkét, 
lovastul, fegyverestül a vízbe ugrott s azok számát szaporította, akik elestek 
vagy vízbe fúltak."17 Tomori Pál haláláról, s ezt a legenda szempontjából kulcs
fontosságúnak tartjuk, a következőt jegyezte föl: „A nevezett gőgös bánnak ostoba 
feje üres már a királyi korona elnyerésének gondolatától és vágyától: fűvel van 
tele. A csatatéren legördült, mint valami golyó és hajfürtjei a lándzsa díszévé 
váltak."18 

A hódításokat folytató szultánok rendszeresen vezettek naplót, amelyek tar
talmazták az egyes hadjáratok történetét és hivatalos okmányként is szolgáltak. 
Szulejmán 1526-os naplója így írt az eseményről: „A gonoszmívű király pedig 
többi nyomorult katonaságával a felséges uralkodóra és az anatoli seregre rohant". 
Lajos halálát nem említette, ugyanakkor Tomory sorsáról pontos értesülése 
volt: „A papnak és több bégnek feje is a divánba hozatott."19 Ugyanakkor Szu
lejmán fethnáméja, amelyet a mohácsi győzelem után a birodalom kormányzói
hoz küldött (1526. augusztus 29-szeptember 7.) bizonytalan volt Lajos sorsát 
illetően: „a gonosz király ez elvet követte: Nyertes az aki a fejét menti, azonnal 
megfutott a csatatértől. A müszülmán harcosok űzőbe vettek a gonosz sereget, 
legtöbbjét kardra hányták, más részét pedig a Dunának űzték és belefullasztottak, 
mint Fáraó népét. Bánjaiknak és vezéreiknek fejét levágták (...) Magáról a ki
rályról nem lehet tudni, hogy meghalt-e vagy életben van."20 A budai fethnáméja 
(1526. szeptember 23.) megerősítette Tomory halálát, ugyanakkor Lajosról még 
mindig nem tudott semmit: „Ebben a csatában a papnak s a többi nemzetek 

17 THURY 1.251. 
18 THURY I. 248. 
19 THURY 1.315-316. 
20 THURY 1.384. 
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bánjainak fejeit levágták. Azonban a király, mikor már beleesett a vereség há
lójába, az esthomály védelme alatt kiszabadult belőle és elfutott."21 

A mohácsi csatában részt vevő Lufti pasa Lajost nyomtalanul eltűntnek nyil
vánította,22 míg Dzselálzáde Musztafa rejsz efendinek, aki hivatalánál fogva ott volt 
a hadjáratokban, már pontosabbnak látszó értesülése volt a királyról.3 A törté
net teljes részletében a Szulejmán uralkodása alatt élt Ferdi munkájában bom
lott ki: „A szerencsétlen király pedig, miután két helyen súlyosan megsebesült, 
sebesülten és erőtlenül, még meglévő csekély életerejével egész este futott, s 
mikor a Sárvíz nevű folyóhoz érkezett, nem bírván semmit sem segíteni magán, 
lovastul, fegyverestül a vízbe merült és így ama csoporthoz csatlakozott, amely 
szinten a vízbe veszett."24 

A későbbi korszak török történetírói körében teljes volt a zűrzavar II. Lajos 
halálát illetően. Akadt olyan, aki szerint egy tóban fulladt meg és a fejét levágták,25 

vagy megfulladt egy mocsárban,26 illetve megsebesült, s menekülés közben mo-

21 THURY II. 394. Lásd még Frangepán Kristóf levelét, amelyet Jozefic Ferenc zenggi püspökhöz 
írt: „És az országban szétküldtünk nyílt levelet pecsétünk alatt, hogy senki ne ijedezzék, mert 
hogy a király megmenekült, majdnem mind az urakkal és semmi más nem veszett el, mint némi 
gyalogos és a puskákat és mindazt, amit összegyűjteni lehet, mi összegyűjtjük." FRANGEPÁN 
1927. 24-26. Valószínűleg ez az említett nyílt levél is hozzájárult ahhoz az álhírhez, hogy Lajos 
megmenekült a csatából. - JASZAY 1846. 26. - Mohács 1987. 146-147. Burgio szeptember 5-i tu
dósításában megemlítette a különböző egymásnak ellentmondó híreket: „Vannak ugyan, akik azt 
állítják, hogy a király tovább is eljutott, mint addig a patakig, amelyben a kamarás szerint bele
fulladt, de azért sokkal hihetőbb az előbbi magyarázat, mert a csata napja óta már egy hét eltelt, s 
őfelségéről még mindig nem hallani semmit." - FODOR 1991. 49. A törökök nem tudták még 
szeptemberben sem, hogy Lajos meghalt, amint ez Brodarics leveléből kiderült, amelyet Krysztof 
Szydlowiecki lengyel főkancellárnak írt (1526. október 3.), s amelyben tájékoztatta őt, hogy Szu
lejmán Lajos király három fogságba esett kamarását szabadon engedte, s az élőnek hitt uralkodó
hoz küldte egy szövetségi ajánlattal. 

22 THURY II. 17. Az Oszmán-ház története: „Magyarország királya pedig nyomtalanul eltűnvén, 
nem lehet tudni, hogy mi történt vele." 

23 THURY II. 165. Az országok osztályai és az utak felsorolása: „A szerencsétlen király nem bírt 
ellenállni a világbíró támadásainak s mivel a bálványimádás fészkéül szolgáló teste egy halálos 
puskagolyótól sebet kapott: tévelygő seregével a futást választotta." 

24 THURY II. 69-70. A törvényhozó Szulejmán szultán története. 
25 THURY II. 374. Kjátib Mohammed Záim: Történetek gyűjteménye. „Ekkor nem lehetett tudni, 

hogy a király életben maradt-e vagy meghalt, de egy hét múlva megtalálták a tévelygő király holt
testét egy tóban megfulladva és levágott fejjel." 

26 VÁMBÉRY 1860. 31-37. Pecsevi rosszallotta, hogy a mohácsi csatát a keleti és a nyugati tör
ténészek máshogyan látták. Ezért ezeket a forrásokat mellőzvén dédőse Kodsa Alaj bég szemtanúi 
alapján mesélte el a csatát, meemlítve még Seikh Ali Dede, a szigetvári sírbolt őrzőjének elbe
szélését. „Alkonyodáskor a harctéren egy ellenség sem találkozott; a megszalasztott király csak a 
mező végén lévő Kral köpröszü (királyhíd) névvel híres mocsár partjához ért. Itt a rémülés üldözte 
pogányok tolakodva oly sűrű tömegekben csoportosultak, hogy azokon keresztülhatni nem embe
reknek, hanem ebnek is, lehetetlen vala. Az utána érkező futók a zűrzavart csak öregbítek, s az 
elülállókat a mocsárba fulasztották. Köztük volt a király is, ki a többivel együtt a mocsáron ke-
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csárba esett majd megfulladt. Végezetül ismerünk olyan beszámolót is, amely
ben arról olvashattuk, hogy egy hét múlva találták meg Lajos holttestét, levá
gott fejjel.28 Mint láttuk, a korabeli magyar és a török források nem említették, 
hogy a magyarok megölték volna II. Lajost, ugyanakkor a beszámolók egyér
telműen tanúsították, hogy Tomori meghalt a mohácsi csatatéren, s fejét egy 
lándzsára tűzték. Érdemes viszont megjegyezni azt a tényt, hogy három kortárs 
török történetíró szerint a menekülő Lajos megsebesült, s nem lehet kizárni, 
hogy ez is segíthetett a különböző híresztelésekben. Erre a legjellemzőbb példa 
Thurzó Elek levele, amelyet a tárnokmester szeptember 29-én írt I. Zsigmond 
lengyel királynak. Thurzó megemlítette, hogy Lajos sértetlenül került ki a csa
tából, ám lova súlyosan megsebesült. Menekülés közben át akart ugratni a Duna 
egyik ágán, ám lovával együtt a vízbe bukott és belefulladt.29 

II. Európa és Mohács 

Európa országai különbözőképpen élték meg a török veszély égetővé válását.3 

Magyarország a 16. században keletkezett és széles körben elterjedő különböző 
műfajú, török tárgyú irodalom révén vált érdekessé és fontossá a korszak Euró
pájának. A francia közvéleményt nem különösen izgatta fel a mohácsi csata
vesztés híre, de a század folyamán figyelemmel kisérték az eseményeket.31 

Visszhangja a török ellen folytatott harcoknak a francia irodalomban sokkal 
tompább volt, mint az olaszban vagy a németben. A távolság, s nem utolsósor
ban I. Ferenc török politikája miatt, a magyarok veresége nem okozott olyan 
mértékű rettegést számukra, mint a németeknek. Mindebből egyenesen követ

resztül a pokol fenekére talált utat. Később, mikorra a Padisah Magyarországból visszatért, hul
láját kikeresték, és Fejérváratt a többi királyok sírboltjában eltemették." - THURY II. 69. - MAR-
GALITS 1902. 49. - THURY 1892. 560-566. Pecsevi ennél a résznél Heltai Gáspár krónikáját (Ko
lozsvár, 1575) használhatta. 

27 THURY II. 69. Szolakzáde: „A király a csata hevében egy helyen megsebesült és futás közben 
lovastul, fegyverestül együtt a mocsárba esett és belefúlt. Később megtalálták a Duna ereiből 
képződött mocsárban levágott fejjel és eltemették Székesfehérváron." 

28 THURY II. 69. Mohammed Eszád 19. századi munkájában. 
29 Acta Tomiciana VIII. 224. „Expectavimus hactenus feliciora, sed jam proh dolor! pro com-

perto est, quod Mtas. sua strenue et insigniter cum hoste pugnando, inclinata acie nostrorum nostrisque 
in fugam conversis, equo, cui insidebat, graviter in prelio vulnerato, volens tandem manus hosti
les nonnisi tertiusmet effugere, in quadam profunda fauce Danubii una cum equo decidens mise-
rabiliter extinctus est." - GYALÓKAY 1926. 248-250. 

30 GYÖRY 1933. 69-124. - TERBE 1936. 297-351. - BENDA 1937. 10-64. - ECKHARDT 1939. 
99-101. - ROZMAN 1940. 5-15. - RÁCZ 1995. 15-29. A törökök Magyarországot pedig „az isz
lám erős védgátjá"-nak nevezték el. - ÖZE 1996. 99-107. A kereszténység védőbástyájának topo
sza magyar nyelven Balassi Bálint versében (Búcsúja hazájától) fogalmazódott meg először. 

31 KONT 1913. 6. - WACZULIK 1937. 41-44. 
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kezett, hogy Magyarország szerepe a francia irodalomban a törökön keresztül 
alakult a század folyamán. Érdekes volt viszont, hogy éppen Mohács után kapta 
meg Magyarország kizárólagosan a védőbástya nevet, amelyen addig Máltával 
vagy Rodosszal kellett osztoznia.32 A francia beszámolók általában német vagy 
olasz lapok fordításai voltak, amelyeket néha aktualizáltak és jelzőkkel díszítették 
fel. Jó példa volt erre egy francia történetíró végzetszerű anekdotája, amelynek 
forrása sajnos ismeretlen. Martin Fumée történetében a mohácsi csata előtt a 
budai palotában megjelent egy fantom, aki Lajossal akart beszélni, s olyan dol
gokat akart elmondani, amely a király és az ország sorsára vonatkoznak. A király 
kiküldte egyik emberét a legdíszesebb öltözékében, hogy játssza el az uralkodó 
szerepét. A fantom rájött a cserére, s megjósolta: mivel vonakodott őt meghall
gatni, rövidesen el fog pusztulni.33 

A Mohácsot megelőző korszakról nyújtottak hiteles képet az itt időző velencei 
követek jelentései.4 Magyarország fontosságát jól mutatja, hogy a „védőbástya" 
szerep hangsúlyozása nem holmi üres humanista díszítőelem volt a diplomáciá
ban, hanem a gyakorlati politika vezéreleme. Velence még akkor is ragaszko
dott a magyar szövetség fenntartásához, amikor egy számára kedvezőtlen békét 
volt kénytelen elfogadni Konstantinápolytól.35 Mivel a kortörténetírás a napi 
eseményekkel szorosan összefüggött ebben a korszakban, így a 16. század két 
leggyakrabban előforduló híre magyar szempontból a mohácsi csata és Buda 
eleste volt. Marino Sanudo velencei tanácsos például állandóan kapott értesítést 
Magyarországról és a török hadjáratról. A mohácsi csatáról húsz különböző je
lentést gyűjtött össze, híreinek egy részét Szapolyai környezetéből vette. Ezért 
is érdekes, hogy a királygyilkosság legendáját olvashatjuk egy velencei kém je
lentésében is (igaz Bécsből), miszerint Lajost a barátai ölték volna meg.36 A ké
sőbbi történeti irodalom általában Paolo Giovio munkáját követte, aki Brodarics 
után írta le a mohácsi csatát és a király halálát.37 Ismerjük viszont Fazio di Savoia 
velencei kém jelentését szeptember 17-ről, amely ettől eltérő változatban adta 
elő a tragédiát. Szerinte a király egy mocsáron átlovagolva süllyedt el benne és 
segítségért kiáltott. Kísérői lovat cseréltek alatta, de azzal is megrekedt a mo
csárban. Ismét segíteni próbáltak rajta, de amikor levették róla a sisakot, meg-

FRAKNÓI 1881. 74. - GYŐRY 1933. 89. „La Pannonié (...) tel boulevert de la Chrestienté." -
A Mohács utáni törökképről és a magyar-török ideológiai párhuzamokról lásd FODOR 1997. 34-48. 

33 GYŐRY 1933. 112-113. - Martin Fumée (1540k.-1590k.) francia regény- és történetíró. 
A mohácsi csatát Brodarics alapján tárgyalta. FUMÉE 1594. 34. f.- FUMÉE 1600. 32. p. Az angol 
változatban már a tartalmi kivonatban és a margón is jelzi a fordító, hogy egy különös szellem
történet következik. - FUMÉE 1596. A német nyelvű átdolgozásból kimaradt éz a történet. 

34 SANUDO 1895. - BALOGH 1929. 
3 5 JÁSZAY 1990. 190-221. - JÁSZAY 1996. 84. 
36 BENISCH 1903. 5-22. - SANUDO 1895. T. 43. c. 223. Andrea Partiba jelentése (Bécs, 1526. 

november 2.): „Zà fa zorni 15 fu trovato lo corpo del morto re di Hongria in l'aqua, amazato da 
soi amici, et fatto sepelir ad Alba Regale." - GYALÓKAY 1926. 252. - WACZULIK 1937. 6-16. 

37 WACZULIK 1937. 16-18. -JÁSZAY 1996. 102-103. 
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halt. A kém szerint nem tudni bizonyosan, hogy a sebe ölte meg, vagy a féle
lem, vagy a kétségbeesés.38 

Lengyelország leginkább Buda elestére figyelt fel a 16. században, a mohácsi 
csatavesztés híre nem keltett különösebb riadalmat, s visszhangot.39 Ugyanak
kor kézenfekvő volt, hogy a vereség után a lengyelek számára - a két Jagelló 
tragédiája nyomán - Várna és Mohács szorosan összekapcsolódott. A különböző 
meg nem erősített rémhírek és mendemondák miatt I. Zsigmond követet küldött 
a magyar rendekhez. Instrukciója szerint, amennyiben II. Lajos halála igaznak 
bizonyul, akkor a hiányt betöltendő - alig leplezetlenül - önmagát kínálja fel 
erre a szerepre. Mikolaj Nipszyc lengyel udvaronc, mint császári ügynök kiszi
várogtatta az eleve kudarcra ítéltetett tervet Mária királyné környezetének.40 

A magyar trón iránti érdeklődés ellenére a lengyel irodalomban csak egy-két, 
Magyarországon hivatalosan megfordult vagy magyarokkal kapcsolatot ápoló 
humanista költeményeiben volt egy kevés nyoma a tragédiának.4 

Központi szerepet kapott a 16. századi horvát irodalomban a török veszély. 
Költészetükben megjelentek a korszak sorsdöntő magyar eseményei, Nándorfe
jérvár és Buda eleste vagy a mohácsi csata, II. Lajos tragikus halála. Érdemes 
kiemelni ezek közül egy ismeretlen szerző által írott horvát nyelvű költeményt, 
amely feltehetően Mohács után közvetlenül keletkezhetett, kézirata ugyanakkor 
a 16. század utolsó évtizedeiből való. Lajos király panaszénekének motívumai 
között egyaránt megtalálhatjuk a politikai tehetetlenségből fakadó átkot és a 
népmesei elemekkel átszőtt csataleírást. A horvát énekben a menekülő király 
úgy érezte, hogy rövidesen meghal, s kérte a lovát, vigye haza. A ló vágtatott 
vele, s egy nagy mocsárhoz érkeztek. A török üldözte, s Lajos hiába kérte az 
eget és földet, sehol sem tudott elrejtőzni. Megátkozta a keresztény uralkodókat, 
akik segítség helyett inkább Itáliában pusztították egymást, aztán beleugratott 

SANUDO 1895. T. 42. c. 704-705. „Refferisse il successo de l'exercito hungarico et tur-
chesco al modo quasi che referite a questi zorni Jacomo da Segna al Locotenente di la Patria, 
excepto che l'afirma la morte di la Maestà del re in questo modo: che Pandô cum el cavallo in 
una palude, et che'l cavallo se impaltanô in quel paludo e che'l cridava: »aiutatime«; et che'l fu 
levado fora di quel cavallo et posto sopra uno altro cavallo, el quai fece poco progresso che'l se 
impaltanô ancor lui, et chiamô iterum che'l fusse aiutato, et cussi fu aiutà, et li cavorono l'elmo di 
testa, et trovorono che l'era andato in angosa, et subito morite ne le mano di coloro, i quali non 
sapevano iudicare per quai causa fusse morto, o per la ferida che l'havesse habuto, o da paura, o 
da desperatione." - GYALÓKAY 1926. 250. 

39 WALDAPFEL 1940. 198. Utal egy magyar királyról szóló énekre, amelynek nótajelzése 1561-
ből származik, ám ezt a dalt Mátyás királyra és nem II. Lajosra vonatkoztatja. 

40 HOPP 1992.70-101. 
41 A lengyel visszhangra lásd Jan Dantyszek humanista levelét (Granada, 1526. december 6.), 

amelyet Piotr Tomicki krakkói püspökhöz írt. Acta Tomiciana, VIII. 375. „Luctum quidem ob 
mortem Sermi. régis Hungáriáé in vestibus protrahimus, cum satius esset, ut armati incederemus 
ad que adhuc non video vehementem concursum fieri, immo plus timeo, ne ambitio istorum reg-
norum Tuf eis faciliorem ad nos aditum prebeat." - ORTVAY 1910. 89. 
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egy mocsárba, ahol lova süllyedni kezdett, majd a pajzsára ülve próbált mene
külni. De hamarosan elfáradt, s belefulladt a mocsárba.42 

A mohácsi tragédiával foglalkozó cseh krónikás énekek is azt bizonyították, 
hogy a szeptember hónapja tele volt ellenőrizetlen, egymással ellentmondó 
hírekkel.43 Prágában még a győzelem hírére kongatták meg a harangokat szep
tember 9-én, s csak négy nappal később értesültek a vereségről. A királyról úgy 
tudták, hogy szerencsésen megmenekült, s csak a hónap második felére, szep
tember 16-ra jutott a tudomásukra, hogy a magyar sereg megsemmisítő veresé
get szenvedett a törököktől. A politikai felhangoktól sem mentes dalok cseh 
változatában még megmenekült II. Lajos király, akinek későbbi sorsáról semmit 
sem lehetett tudni, míg a szlovák variációban viszont már meggyilkolták a ma
gyarok. Népszerűségüket mi sem bizonyította jobban, hogy templomi énekes
könyvek közvetlen hivatkozással még 150 év múlva is emlegették.44 

III. A népének és a hírlapirodalom 

Másik közvetlenül érintett ország a török veszélyt illetően a Német-római Biroda
lom volt, s a probléma, amelyet a Porta előrenyomulása jelentett, megoldásához 
elválaszthatatlanul kötődött: a magyar-kérdés.4 Ez a magyarázata, hogy a 16-17. 
századon keresztül a magyarokat érintő hírekben a német hírlap-irodalom volt a 
legbőségesebb.46 A Habsburgok rögtön a mohácsi csatavesztés és II. Lajos halálá
nak hírére elindították a propaganda-hadjáratukat, hogy a dinasztikus jogszerződés 
szerinti trónkövetelésüket megfelelő módon alátámasszák. Erre legalkalmasabb 

42 A szöveget közölte FANCEV 1935. 18-28. „Poöinje razboj i tuzba kralja ugarskoga" (Kezdődik 
a magyar király harca és panasza). - BAJZA 1936. 198-203.-LŐKÖS 1997. 115-118. - SOKCSEVITS 
1998. 62-65. - KNAUZ 1875. 698. Egy 16. században íródott horvát krónikában II. Lajosnál ezt 
olvashatjuk: „Corpus eius in luto inventum est, sepultum in Alba Regali contra voluntatem Regináé 
per Johannem Zápolya." Testét sárban találták meg, a királynő akarata ellenére Szapolyai János 
Székesfehérváron temetette el. 

43 ERNYEY 1923. 15-23. -Mohács 1987. 163-164. 
44 ERNYEY 1923. 18-20. A cseh változat: „De a király mégis kijut. Csak Isten tudja, hová fut. 

Sorsáról most senki sem tud. A nyomára senki sem jut." A szlovák változat: „A királlyal be nem 
érték. Hogy őt gyilkos mód megölték. így szennyezték be lelküket. így árulták el hűségüket!" Ernyey 
szerint a cseh és szlovák összevetése azt mutatja, hogy utóbbi nem lehet a cseh nyomtatványból 
való másolat, mert a cseh verzióban nem található személynevek is vannak benne, így nem kizárt, 
hogy eredetije egy szlovák népdal lehetett. Ezt a feltételezést látszik alátámasztani SAFÁRIK 1826. 
381-382. egy megjegyzése „Von den historischen Volksliedern, z. B. von der Kgn. Elisabeth, 
Kg. Ludwig II. u. s. w. welche dereinst bei den Slowaken in Schwung waren, sind jetzt kaum (!) 
die Aufangsverse übrig." - Hivatkozik rá WENZEL 1879. 618-619. de ő nem talált erre forrást. 

45 HORVÁTH 1937. 10-15. A német közvélemény alakításában kiemelkedő szerepet játszott 
Martin Luther törökellenes írásai, legfőképpen az 1529-ben íródott „Heerpredigt wider die Tür
ken" című röpirata. - SÓLYOM 1933. 74-105. 

46 PUKANSZKY 1926. 277-278. - BENDA 1942. 11-12. 
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formának az úgynevezett népének és az újságlap bizonyult.47 Értéküket kiemelte, 
hogy a hírlapok állásfoglalásai a történeti műveken keresztül tudományos tény-
nyé váltak, s ilyen formán a művelt közönséget is befolyásolták.48 A mohácsi 
csatáról eddig öt egykorú történeti népéneket és tíz újságlapot, vagyis Neue 
Zeitung-ot ismerünk, amelyek 33 kiadásban és megállapíthatatlan számú utány-
nyomatban forogtak közkézen a német birodalom legkülönbözőbb részeiben. Ez 
a két műfaj a 16. századi német közvéleményt leginkább befolyásoló tényezője 
volt, szervesen kapcsolódtak össze, egymásra óriási hatást gyakoroltak.49 

A szubjektív álláspont mind a kettőnél elvitathatatlan volt. A népénekes ál
lást foglalt az eseményekről, dicsért, gáncsolt és kritizált, amint ezt pártállása, s 
legtöbbször anyagi érdeke megkívánta. Az újságlapok egyik jellemző típusának 
írója az általa leírt eseménybe minél több újszerűséget, fantasztikumot, szenzációt 
igyekezett belevinni. Mai szemmel vizsgálva a két műfajt, a népének legjobban 
egy politikai napilap vezércikkéhez, az újságlapot pedig a belföldi hírek kom
mentárjaihoz hasonlíthatnánk.50 Az időbeliséget vizsgálva néhány tanulságot 
máris leszögezhetünk. Az első népének tudósítása meglehetősen korai, szep
tember 13-i, a legutolsó november közepi volt. Ez a két hónapnál tovább tartó 
feszült figyelem, amelyben a német közvélemény a mohácsi csatát részesítette, 
szinte példa nélküli volt a 16. században. Ilyen hosszantartó érdeklődésre csak 
Bécs ostroma (1529), vagy Don Juan d'Austria lepantói győzelmének leírása 
(1571) számíthatott, de az utánnyomatok számát tekintve Mohács meg ezeket a 
tudósításokat is messze megelőzte!51 

A csata lefolyása sem a népénekeseket, sem a Neue Zeitung szerzőit nem ér
dekelték. Ami viszont a tudósításokból kidomborodott, az a leplezetlen ma
gyargyűlölet, mindenféle rágalommal színesítve.52 Néhány osztrák Landsknecht 
(zsoldos) szerint a magyarok nem akarták, hogy Lajos megfelelő módon értesült 
legyen, mert titokban a törökkel tartottak. Növelte a csata alatti fejetlenséget, 
hogy a gonosz magyarok (Ungerischen bösswichten) szándékosan őrizetlenül 
hagyták a szekérvárat, s ezzel sok zsoldos halálát okozták.53 A tudósításokat 
összehasonlítva megállapítható, hogy a valóban megtörtént és a hihetetlen dol
gokat teljesen összezavarva tálalták. Frangepán Kristóf például az egyik be-

4 7 FRAKNÓI 1876. 8-14. 
48 HORVÁTH 1937. 21-22. - WACZULIK 1937. 4-5. -BENDA 1942. 17-18. 
49 BLEYER 1897. 334-347.; 417-436. -PUKÁNSZKY 1926. 278-279. 
50 PUKÁNSZKY 1926. 278-279. 
51 PUKÁNSZKY 1926. 280-281. - BENDA 1942. 26-27. - R Ö T H 1963. 16. „Bedeutende Einzele

reignisse wie die Schlacht bei Mohács 1526, die Belagerung Wiens 1529 und der Sieg Don Juan 
d'Austrias bei Lepanto 1571 wurden in zahlreichen Ausgaben und Nachdrucken von Neuen Zei
tungen und Liedern verbreitet." 

52 BLEYER 1897. 417-418. „Ein newer bergrein von künig Ludwig auss Ungern" egy német nép
dalra énekelhették. - PUKÁNSZKY 1926. 280-281. - HORVÁTH 1937. 77-82. - BENDA 1942. 19. 

53 BÖHM 1909. -PUKÁNSZKY 1926. 281. 
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számolóban elesett a mohácsi csatatéren, pedig ott sem volt, máshol pedig azt 
olvashattuk, hogy csellel vette vissza a töröktől Nándorfehérvárt.54 

Az első tudósításban a következőket írták: „Hova lett a királyi felség, azt 
nem tudom." Az időben következő újságban már azt feltételezték, hogy Lajost a 
magyarok megölték, s a holttestét elrejtették, mert a törökök sem tudták megta
lálni.55 Egy másik tudósítás szerint Szulejmán a mohácsi ütközet előtt hírnököket 
küldött Lajoshoz, tudatva vele, hogy helyzete reménytelen, mert alattvalói el
árulták; egyszersmind felszólította őt, hogy ne ütközzék meg vele. Mikor Lajos 
ezt az üzenetet tanácsosaival közölte, a magyarok kijelentették, hogy ha a király 
az ütközetet elhalasztaná, őt és a németeket mind felkoncolják. Ez a Zeitung 
1526. novemberében látott napvilágot, s itt még úgy szerepel Lajos halála, hogy 
kísérői egy mocsáron vezettek keresztül, de a nehéz lova, a király súlyos fegy
verzete miatt süllyedni kezdett, majd felágaskodva a királlyal együtt a mocsárba 
zuhant. Majd itt találta meg egy „Ceterus" nevezetű úr.56 

Wolfgangus Lazius bécsi humanista, aki mint tábori orvos az osztrák hadakkal 
Magyarországot is megjárta, kéziratos történeti munkájában Szapolyait okolta a 
király haláláért, sőt megemlítette, hogy testvére György fojtotta bele Lajost a 
mocsárba, de ehhez megjegyezte: „ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem áll 
módunkban."57 A mesterien keltett hisztériát legmagasabb színvonalon egy kölni 
kiadó által fémjelzett újság művelte, amely a következő tudósítással lepte meg 
az olvasókat: „Item mikor nemsokára a török Pozsony ellen indult [Mohács után 
vagyunk], akkor a polgárok körülbelül tizenegyszáz szüzet küldtek a törökök 
elé, és kegyelmet kérettek a töröktől; a török elfogadta a kérést, de a szüzeknek 
mind a hadseregnél kellett maradniok. Azután a török parancsot adott, hogy a 
hadsereghez küldjék őket; akkor a szüzeket mind meggyalázták, és akik nem 
akartak az akaratuknak engedni, mind leszúrták, úgy, hogy csaknem valamennyit 
agyonvertek."58 Az ismerős történetben a hunok szerepét most a törökök vették át. 
így épült be a Mohácshoz kötődő legendáriumba a l l 000 szűz is.59 A zsoldo-

54 FRAKNÓI 1876. 14. -BENDA 1937. 66-67. 
55FRAKNÓI 1876. 10-11 . - Mohács 1987. 160-161. 
56 FRAKNÓI 1876. 9-13. 
57 WACZULIK 1937. 57-58. „Quod nos nec affirmare, nec negare decrevimus." 
58 HUSZÁR 1912. 516-520. -PUKANSZKY 1926. 282. 
59 Thuróczy János krónikájában így írta le a legendát: „Attila király eközben seregének egy Julius 

vagy Gyula nevű hadnagyát a sereg nagy részével Köln városának ostromára küldte, amelyet az
előtt Agrippának neveztek. Mialatt ő a várost ostromolta, a Rajna folyó mély vizét hajóival szántva, 
oda érkezett tizenegyezer híres-neves szűz - hasonló gyülekezet nem volt még, mióta világ a világ -, 
a brit király leányának, Szent Orsolyának vezetésével. Vele volt jegyese, az angolok királyának 
fenséges fia Ether herceg, Cirjék pápa és még sok más egyházi és világi méltóság. Néhány, pogány 
tévelygéstől megfertőzött római vezér tanácsára az említett hadnagy a város ostromán serénykedő 
hunokkal együtt hatalmas lármával és kegyetlen vadsággal rárohant a szüzek szent gyülekezetére, 
és egytől egyig lekaszabolta és megölte mindet. A szent szüzek vértanúhalálát több történeti mű 
leírja, s bár haláluk időpontját illetően nem egyezik a véleményük, mégis elfogadhatjuk, hogy a 
szent szüzek vértanúhalála Attila király idején történt, hiszen a hagyomány szerint Attila seregén 
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sok - talán önmaguk előtt is - saját gyávaságuk leplezésére természetesen azt 
közölték az olvasókkal egy másik tudósításban, hogy a magyarok az ütközetben 
nem állták meg a helyüket, s gyáván megfutamodtak, s a mohácsi csatatéren fő
képpen német, cseh és lengyel harcosok pusztultak el. 

A mohácsi tragédia igazi hőse a fiatalon elesett magyar király lett. Az egykorú 
tudósítások, legyen az népének vagy újság, Lajos személyes tragédiájaként 
tárgyalta az eseményt, s a király halálát tette elbeszélése középpontjába. ° Kü
lönösen a népénekek foglalkoztak ezzel, hiszen egy ember sorsán keresztül 
tudták átérezni egy közösség és egy történelmi helyzet tragikumát. Minél távo
labb kerülünk a gyászos augusztus 29-i naptól, annál inkább a fiatal királyi pár 
tragikus sorsát tárgyalták „gyengéd" érzelemmel és megértő szánalommal.61 Az 
egyik Landsknecht szerint Lajosról: „senki se tudja, hogy hova lett. Én azt hi
szem, hogy a magyarok ütötték agyon és rejtettek el, hogy a török meg ne lelje." 
Itt kezdődött a legenda a gyáva magyarokról és arról, hogyan ölték meg koronás 
uralkodójukat. Nem elégedtek meg a tudósítók a király halálának az elbeszélé
sével, hanem magyarázatot is fűztek hozzá, hiszen a közvéleményt az is erősen 
foglalkoztatta, hogy miért kellett Lajosnak meghalnia. Szerintük a királynak 
azért kellett elpusztulnia, mert a magyarok cserbenhagyták, sőt elárulták, hogy 
elpusztíthassák.62 Több népének szerint a magyarok rossz szemmel nézték Lajos 
házasságát Máriával, mert attól tartottak, hogy a németek hatalma az udvarban 
erősödni fog, s megütközve a törökkel eladtak és feláldozták a királyukat. A köz
vetlen bűnös ekkora már a nagyravágyó és áruló Szapolyai János lett, aki maga 

kívül más hunsereg nem ostromolta Köln városát." THURÓCZY 1980. 55-56. A legenda szerepelt, 
részletek nélkül, Kézai Simon középkori krónikakompozíciójában és a Képes krónikában is. -
ECKHARDT 1940. 163-165. Az egyik legismertebb Attilához köthető legenda, amely egy hibás ol
vasatnak köszönhette születését. Egy kölni feliratos kövön azt olvashattuk, hogy Clemitius épí
tette újjá a templomot az 5. században az áldozatok holteste fölött („ubi sanctae virgines pro 
nomine Christi sanguinem suum fuderunt" vagyis ahol a szent szüzek Krisztus nevéért ontották 
vérüket). A 9. századtól már köztudomású volt a szüzek tisztelete, s neveket kaptak, előbb egyet, 
majd kettőt, ötöt, nyolcat és végül tizenegyet, élükön Orsolyával. A hibás értelmezés abból fakadt, 
hogy a tizenegyes szám fölé húzott vonás (XI Martyres Virgines, tizenegy vértanú szűz helyett 
XIM Virginum tizenegyezer szűz) miatt hirtelen 11 000 mártír lett a 11 vértanúból. A következő 
században jött létre az első Passió Ursulae. A későbbi változatban Orsolya Deonotus brit király 
leánya volt, akit 11 előkelő leánnyal és összesen 11 000 szolgával római zarándoklatból visszatérve 
Kölnt ostromló hunok nyilazzák le. A legenda fejlődésének egy érdekes állomása volt, hogy az 
első passió írója azoknak a gerreshiemi kanonisszák részére készítette művét, akiknek kolostorát 
éppen a magyarok pusztították el. így a hunokkal azonosított magyarok révén került be ez a le
genda a későbbi krónikairodalomba és művészi ábrázolásokba. 

60 BLEYER 1897. 420-422. -PUKÁNSZKY 1926. 284-285. -HORVÁTH 1937. 28-30. 
61 PUKÁNSZKY 1926. 284-285. -BENDA 1942. 76-78. 
62 BLEYER 1897. 419. A csatában Lajost feláldozták és eladták: „Die Ungern säumten sich nit 

lange, sie zogen wol in das feld; ein Wagenburg theten sie schlieszen, auf schlugen sie ire gezelt; 
sie machten einen häufen, iren künig zu forderst dran; iren künig theten sie verkaufen, er mocht in 
nit entlaufen, künig Ludwig der junge küne man." 
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hívta be a törököket az országba királya ellen. A népénekesek általában tajték-
zottak a magyargyűlölettől, úgy látszott az volt a népszerűbb, amelyik jobban 
szidta a magyarokat. Az egyes újságokban tükröződő véleményeket mindig az 
egész németség hangulatára vonatkoztathatjuk, amelyet kiválóan befolyásoltak, 
s tervszerűen vezették elő a Habsburgok trónigényét megokoló érveket. Az ügyes 
húzás a közvetlen fenyegetettség tudatának a meglovaglása volt, hiszen így a 
kétségbeesést némi színes hazugsággal tovább lehetett fokozni. Főleg akkor, 
amikor a németekbe azt sulykolták, hogy egyedül vannak, mert a franciák ösz-
szeszűrték a levet a muzlimokkal, a törökök vadállatiasan kegyetlenek, a ma
gyarok pedig gyávák és királygyilkosok. 

A hírlapok megjelentetése az első pillanattól kezdve üzleti vállalkozás volt. 
A nemzetközi kereskedelem megnövelte a távoli országokról, népekről szóló 
hírek fontosságát és értékét. Egy kereskedő számára létfontosságú volt a messze 
lévő ország politikai viszonyainak az ismerete, van-e háborús helyzet, milyen 
gazdasági viszonyok uralkodnak, mit termelnek, mire van szükségük. A 16. szá
zadra a nagyobb kereskedő-családok, vállalatok külön hírszolgálatot szerveztek 
maguknak, a legismertebbek a jelentős magyar érdekeltségekkel és Habsburg
pártisággal kitüntetett Fuggerek voltak. így az információ monopóliuma rendkívül 
fontos lett a hírlapok másik csoportjában és a kevesek számára kézenfekvővé 
vált, hogy a lehetséges vetélytársakat ily módon is meg kell téveszteni. Ennek a 
mintájára készült a Habsburg-propaganda is, amelynek a célja a magyarországi 
tartózkodás törvényesítése volt. A hírlap, drágasága miatt, az írni-olvasni tudó 
városi polgársághoz szólt, akik a legfontosabb adózó alanyai voltak a biroda
lomnak. A piac szélesedése révén (egyre többen tanultak meg olvasni, illetve 
egyre több embert érdekeltek a hírek) az újság jövedelmező üzletnek bizonyult. 
A tematika mindenképpen árulkodó volt: 1520/1530-as években mintegy az 
összes német újságok egyharmada magyar vonatkozású, amely természetesen a 
török harcokkal foglalkozott. Ez például 1566-ban, Szigetvár elestekor ötven 
százalékra ugrott! A hírlapok vonzereje már akkor is a szenzációjukban rejlett: 
ki minél hihetetlenebbet tudott elújságolni, annál nagyobb volt az üzleti sikere. 
Ez az oka, hogy csak a rendkívüli vagy rendkívülivé dagasztható eseményekről 
vannak tudósítások, s a hétköznapok egyhangúsága nem érdekelt senkit. A rek
lámok kezdeti fokával állunk szemben, gyakran fanyomatokon ábrázolt hátbor
zongató jelenetekkel tarkított, rikító színekkel lefestett, rafinált tipográfiával 
tördelt újságok a mai bulvárlapok ősei. A korabeli újságok csak nagyon ritkán 
jelezték a kiadót, a nyomdászt vagy a nyomdahelyet. Mögötte nemcsak a ha
nyagság húzódhatott meg, hanem maguk a kiadók sem bíztak meg mindig a 
hírforrásokban és az esetleges koholmányok miatt féltették az üzleti hírnevüket. 
Nem elhanyagolható tény az sem, hogy tartottak a világi és egyházi hatóságok
tól is. A mohácsi csatáról szóló Neue Zeitungok kiadói közül nem sokat isme-

PUKÁNSZKY 1926. 284-285. -HORVÁTH 1937. 79. 
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rünk, nevezetesebb közülük Sant Lupus kölni nyomdász, akinek műhelye nagy 
forgalmat bonyolított le röpiratok és újságok kiadásával.64 

Az újságokban hirdetett nagy szenzáció azonban csak akkor ért valamit (s ezt 
a Habsburgok is tudták), s csak akkor lehetett sikere (vagyis a manipuláció 
sikeres), ha annak „igazságáról" az olvasók is meg voltak győződve. Ennek az 
egyik módszere az volt, hogy a tudósítást közismert tekintélyhez kötötték. A cím
lapon szereplő hadvezér, tudós vagy ismert nevű tanácsúr neve a nyomtatvány 
iránti érdeklődést is növelte, tehát kitűnő reklám volt. Az írók összetételére vo
natkozóan nem árt megjegyeznünk, hogy magyar nincsen közöttük. Ismerünk arra 
is példát, ha egy várostrom nem volt eléggé véres, kevesen haltak meg, akkor 
egy kicsit hozzáköltöttek, hogy eladhatóbb legyen a nyomdai termék. Persze, ha 
politikai mesterkedés állt a háttérben, mint Lajos halála esetén, akkor szigorú 
szabályok szerint történt a szerkesztés, a főbb elveket az alábbiakban fogalmaz
ták meg: a magyarok gyávák és királygyilkosok, a német zsoldosok védik a ke
reszténységet, szegény Habsburg Mária pedig sajnálatra méltó.65 Egy zsoldos 
krónikájában (1542) azt olvashattuk, hogy éhezett, nem volt rendes szállása, 
mert a magyarok a töröknél is nagyobb ellenségei. Ugyanez a nézet jelenik meg 
Conradus Cordatus munkájában (1529) is, a magyarok inkább még a törökökkel 
is szövetkeznek, csakhogy a németek iránti gyűlöletüket kitölthessék.66 A ma
gyarok törökpártisága és árulása ettől kezdve elfogadott tényként szerepelt az 
egykorú leírásokban, amit már bizonyítani sem kellett (tehát toposszá vált, mint 
a szegény 11000 szűz), magától értetődő volt. Az általános képben megjelentek 
azután egyes különösen gonosz magyarok, így mindenekelőtt Szapolyai János 
(mint a Habsburg trónigény legfőbb gátja), ez az istentelen gonosz, a keresztény 
vér árulója, aki behívta a törököt Magyarországra Lajos király ellen, mert szü
letésétől fogva gyűlölte a germánokat, s megesküdött, nem nyugszik, míg egy is 
él közülük. Ezek a klisék a legfontosabb újságokban és korabeli krónikákban 
szerepeltek, amelyek leginkább irányították a német közvéleményt, s próbálták 
a magyarság képét torzítani Európa felé, Habsburg megrendelésre. V. Károly 
részvétlevélen kívül egy jelképes temetést is rendezett II. Lajosnak, de oda 
egyetlen követet sem hivatott meg. Korabeli források szerint Károlyéknak nagyobb 
volt az örömük, mint a gyászuk, hiszen a császár és a testvére két új országot 
nyert ezzel a temetéssel. 

64 PUKÁNSZKY 1926. 290. - BENDA 1942. 21-27. - GÖLLNER 1961. 268. - OSzK/16 M 739-
748. Lupus valódi neve: Arnd von Aich, kinek a nyomdája 1512-1530 között működött Kölnben. 
Ismert még Wolfgang Stürmer erfurti, Adam Petri bázeli tipográfus könyvei, de az Országos 
Széchényi Könyvtár 16. századi gyűjteményében fellelhető 10 nyomtatványból hatnak sem a nyom
dászát, sem a nyomdahelyét nem azonosították és egy speyeri Neue Zeitung talán Jakob Schmidt 
sajtója alól került ki. 

65 BENDA 1942. 32-53. 
66 BENDA 1942. 60-61. 
67SZITTYAY 1922. 152-163. - TÖRÖK 1926. 188-189. - BÁRDOSSY 1943. 33-60. - BARTA 

1977. 6-8. - BARTA 1986. 275-277. - RÁzsó 1986. 136-137. 
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IV. A Mohács-mondakör és az irodalmi toposzok 

A fent vázolt népénekekhez és újságokhoz kapcsolható a Mohács köré viszonylag 
gyorsan kiépülő mondakör és a magyar irodalomban fellelhető toposzok.68 Egészen 
a múlt századig követhető nyomon a mítosz egyes elemeinek az előbukkanása, 
amelyben a legkitartóbb történet H. Lajos rejtélyes halála volt.69 Egy baranyai nép
dal a Brodarics-féle változatban siratta el a magyar királyt, míg egy másik feljegy
zett népmonda Szerémi György rémtörténetét adta elő kis változtatással. Volt olyan 
mese, amelyben Lajosnak sikerült elmenekülnie a csatából. Levetette királyi ruháját, 
éjszakáig a holttestek közé feküdt, s hü szakácsa segítségével egy megölt török 
ruhájába öltözve Dunaszekcsőre sietett. A kastélyban már várták a főurak, s az oda
érkező királyt meggyilkolták, a török ruháját lehúzták, s visszaöltöztették ismét a ki
rályi gúnyájába. Utána egy lóra kötözték a holttestet, majd még azon az éjjel a Cse
le-patakba dobták. A szakács viszont szerencsésen megmenekült, s tőle tudta meg a 
királynő, hogy a férjét meggyilkolták. Ezért sok kinccsel jutalmazták meg, s legutol
só ivadékait még a múlt században is ismerték Mohácson.70 

Elgondolkoztató ugyanakkor, hogy a rejtélyes, ellenőrizetlen, sokszor egy
másnak ellentmondó, legendás elemeket megőrző hírek miként váltak mégis a 
közvéleményt formáló újságok lapjain „hitelessé", majd miképpen épültek be a 
16. századi történeti irodalomba. Jó példa erre Marco Antonio Pigafetta histó
riája II. Lajos haláláról. Nála a menekülő király egy vékony fahídon szeretett 
volna átlovagolni, de az tele volt kocsikkal és emberekkel, így, hogy megelőzze 
őket, át akart ugratni a mocsáron, de lovával együtt belebukott. A törökök azt 
beszélték, hogy a holttestét két nap múlva találták meg és Szulejmán egy közeli 
templomban temettette el. Jól látható, hogy Pigafetta a valóság elemeit, misze
rint Lajos menekülés közben a mocsárba fulladt, hihető mozzanatokkal egészí
tette ki, mint a keskeny híd megkerülése és a mocsáron való átugratás kísérlete, 
s egy legendát fűzött hozzá: Szulejmán eltemetteti a legyőzött uralkodót egy 
közeli templomban, amely akár mítoszunk szempontjából kiemelkedően fontos 
Szekcső is lehetett volna. 2 A 16. század második felében konstantinápolyi kö
vetségbejárt Ungnád Dávid evangélikus lelkésze egy egészen különös változat
ban mesélte el a király holttestének a sorsát: „És Lajos király feje. A szerájban 

68 VID 1910. 87-90. - SZENDREY 1923. 11-14. - SOLYMOSSY 1926. 335-348. 
69 BUDAI 1804.1—II. kötet. II. Lajos, Tomori Pál, Szapolyai János és György címszavai. - OMM 

1896. XIII. kötet. 359-360. Baranya megyét Baksay Sándor írta. - Vasárnapi Újság, 1861. 27. szám. 
317-318. „II. Lajos király holttestének feltalálása a mohácsi csatatéren." - SZENDREY 1923. 11. 

70 BAKSAY 1899. 170-172. - SZENDREY 1923. 12-13. A baranyai népdal: „Lajos király lefor
dult a lováról bele bukott Csele patak árkába Csele patak tele szederindával odavan a Magyaror
szág királya!" - HELTAI 1981. 286. Heltai Gáspár krónikájában Szilágyi Mihályt szabadítja ki 
kedves szakácsa Mátyás király börtönéből. 

71 GYÖRY 1933. 112-113. - WACZULK 1937. 45. -BENDA 1942. 17-18. -TARDY 1986. 41-42. 
72 VÁMBÉR Y 1860. 31-37. - THURY II. 69. Pecsevi történeti munkája hasonlóképpen írta le La

jos halálát. 
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őrzik Lajos magyar király fejét is, egy Indiából hozott fekete fadobozban, mely 
olyan illatos, mint a balzsam. A fej gyapottal és balzsammal tartósítva fekszik." 
Stephan Gerlach legendája azon alapulhatott, hogy több magyar vezér fejét 
őrizték ekkortájt a szultáni szerájban, többek között: Bakics Pálét és Thury Györ
gyét, s Lajos koponyáját ezekkel a levágott fejekkel keverhette össze.73 A későbbi 
századok utazási irodalmából, már említett Verancsicson kívül, Ungnád emlé
kezett meg a csatavesztésről Nándorfehérvár felé: „A hely, ahol Lajost, az utolsó 
magyar királyt megverték, és meghalt. Mivel volt még elég időnk, nagyságos 
uram egy jó fél mérföldes úton kocsival arra a helyre hajtatott, ahol az utolsó 
magyar király, Lajos, harmincötezer emberével háromszázezer törökkel megüt
között. A csatát elvesztette és meghalt. Ez a hely most részben puszta, részben 
szántóföld. Amikor ott jártunk, telt kalászok nőttek rajta. Még látni az árkokat, 
ahol az ágyuk álltak, és ahová a halottakat eltemették. (...) Aztán megtekintet
tük a helyet, ahol Lajos király a csatából menekülve átlovagolt a mocsáron. Már 
átért, azonban lovával elesett, vízbe veszett, megfulladt. Ezt egy öreg magyar 
mutatta meg nekünk, aki velünk utazott, és maga is részt vett a csatában." 

Később pedig ezek az elemek bukkantak fel a nép hiedelemvilágában, mondák 
és népdalok formájában, biztosítva ezzel a történet továbbélését, sőt továbbfejlő
dését. Példa erre a francia történetíró legendája volt, amely magyar népmeseként 
jelent meg egy múlt századi gyűjtés során. Itt is egy titokzatos idegen kért bebo
csátást II. Lajoshoz. Mivel a király nem volt hajlandó fogadni, az idegen pedig 
nem volt hajlandó odébbállni, az udvaroncok komédiát rögtönöztek neki és egy 
közülük a király képében fogadta az idegent, ám ő ezt válaszolta: „Jól tudom, 
hogy nem te vagy az, akinek magadat mutatod, de mondd meg a királynak, hogy
ha nem tetszett engem fogadni, tessék neki az ütközetben elesnie." Dunaszekcső 
több Mohács-legendában szerepelt, általában a szokásos mesés elemekkel, ame
lyek emlékeztetnek az ismert Attila-mondára: „Dunaszekcső alá érve, hirtelen egy 
vén cigányasszony ugrik eléje egy bokorból s merően rá nézve, ezt kiáltja neki: 
Nem tudom ki vagy, de orcádon a halál jele! Eljöttél ide, de élve nem mégy el 
innen! De mire a cigányasszonyt megfogni akarták, úgy eltűnt, mintha ott sem lett 
volna." Ennek a történetnek ismert más változata is, kevés módosítással, egykorú 
beszámolóban így olvashattuk: „Ekkor egy tisztes aggastyán lépett a király elé, 
mondván: Támadj még egyszer a törökre, mert neked úgy is meg kell halnod; tedd 
tehát legalább kötelességed és ne ijedj meg."75 Nagy valószínűséggel a csata
vesztést követő hónap bizonytalanságai II. Lajos sorsát illetően kiváló táptalajt 
nyújtottak a különböző mendemondák keletkezésére, amelyeket azután beépítet
ték dalaikba az országban vándorló énekesek. Nem meglepő ezek után, hogy még 

73 MARGALITS 1902. 49. - UNGNÁD 1986. 194. 
74 UNGNÁD 1986. 121. 
75 GÖMÖRY 1889. 505. - SZENDREY 1923. 12. - OLÁH 1977. 386. „Halálát számos előjel jö

vendölte. (...) Mondják aztán, hogy amikor Athila Itáliából Pannóniába visszatérőben a rhetusok 
és vindelicusok közt húzódó Lech folyón átkelt, valami fanatikus nőszemély lovon ülve szörnyű 
hangon háromszor odakiáltotta: Vissza Athila!" 
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a múlt században tartotta magát az elképzelés, hogy a korabeli forrásokban, útle
írásokban a Bátaszéknél említett Szent Vér II. Lajos erőszakos halálát jelentheti. 
Németh Béla feltételezése ezekre a forrásokra, legfőképpen Verancsicsra alapo
zódott, s a következőt állapította meg: „Verancsics a bátai szent vért itt határo
zottan Lajos királyra vonatkoztatja, mintha csak azt mondaná, hogy Mohács Lajos 
csatavesztéséről, Báta pedig véres haláláról emlékezetes. Lajos egy fokban a sár
ba vész, a latin szövegben pedig Bátán véres halállal múl ki."76 

A népmesei, mondai elemek mindegyik ismert történetben megtalálhatók, 
mint például a ruhacsere, holttest elrejtése, titkos éjjeli összeesküvés egy kas
télyban, rejtélyes sebhely a holttesten, baljóslatú jel az ütközet előtt és az állandó 
szófordulatok. Egyik visszatérő motívum a király halálát előrevetítő jóslat volt, 
amely éppen a népénekekből és az úton-útfélen hallott, gyorsan terjedő plety
kákból került át a történeti szakmunkákba illetve a 19. században gyűjtött nép
mesékbe. Egy 17. század második felében megjelent német nyelvű munkában 
Fumée történetének változata olvasható, amelyben a fantomból nyomorék lett, s 
követeli a bebocsátást. A budai várban mulatozó Lajos természetesen nem volt 
hajlandó meghallgatni az ordítozó nyomorékot. A szolgák itt is elhatározták, 
hogy kigúnyolják a kriplit, s az egyik apród ment le a várkapuhoz. Az udvaronc 
próbálta elhitetni a nyomorulttal, hogy ő a magyar király, ám a nyomorék rájött 
a cserére, s megjósolta, hogy Lajos rövidesen erőszakos halállal fog meghalni.77 

Ez a minta ragadható meg Szerémi által leírt jóslatokban is, históriájának a 
legvégén egy Menyhért nevezetű magyar csillagjós „egy papírján kimesterkedte 
a király születését, hogy ne menjen a háborúba, mert ott hagyják egy sírban a 
mocsár mellett. Ezt a papírt pedig egy futár keze adta át, de Lajos király elől 
elrejtették; vonakodtak tudomására felolvasni, hogy hadjárata abba ne marad
jon."78 A Nagyvátyon feljegyzett mese pedig a következőképpen adta elő Lajos 
halálát: „Aztán mikor már futni kellett a csatából, egyszer hátranéz a király - Víz 
előttem, tűz utánam, édes szógám, merre fussunk? - Megint futottak tovább. Me
gint hátranéz, megint kérdi - víz előttem, tűz utánam, édes szógám, hová le
gyünk? - Megint csak futottak tovább. De már harmadszor nem kérdezhetett 
semmit, mert a török utolérte. Akkor a király egyet fordított a lován, neki egye
nest a Dunának. Aztán oda is fúlt." Ezek a legendák, mesék és hiedelmek ezután 
lassan beépültek a századforduló és a századelő irodalmi alkotásaiba, legfőképpen 

76 NÉMETH 1897. 384-392. - Verancsics ugyanakkor a következőt írta úti naplójában (1553): 
„Batha olim sacro sanguine, Mohacio Ludovici regis clade memorabili minime viso." Vagyis Bátán 
egykor a szent vér, Mohácson Lajos király emlékezetes csatavesztése nem láttatott. VERANCSICS I. 
290. - Vesd össze SZERÉMI 1961. 87. „Midőn megjöttünk Bátára, ahol megjelent a mi Urunk Jé
zus Krisztus vére." -Mohács 1987. 144. Cuspinianus leírása: „Tolnára ment, nem messze a Báta 
nevű városkától, ahol Krisztus vérét tisztelik áhítattal és szembeszáll a törökkel." - A bátaszéki 
szent vér tiszteletére lásd TÜSKÉS-KNAPP 1986. 76-117. 

77 Paul Conrad Balthasar Hahn (-1701) német kalendárium- és krónikaíró. HAN 1686. 243-244. 
78 SZERÉMI 1961. 286. - SUETONIUS 1975. 49. Az antik előzményben Julius Caesar nem olvas

sa el azt a levelet, amely.az ellene készülő összeesküvésről szól. 
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a népszerű drámai müvekben. A fent leírt mesét és népdalt olvashatjuk Baksay 
Sándor történeti körképében is, Brodarics elmesélésébe ágyazva. Voinovics Géza 
drámájában Czettrich beszélte el a históriát Máriának, amelyben Kanizsai Doroty-
tya temette el Lajos holttestét a mohácsi csatamezőn. Szomory Dezső színművé
nek ördögi alakja Szapolyai, aki közli Máriával, hogy mostantól ő a király. Utalá
sai egyértelműsítették a legendát: az erdélyi vajda a király gyilkos.79 

A Mohácsi-vész toposza meghatározó volt a magyar irodalomban évszáza
dokon keresztül, jellegzetes közhelye lett a reformkori literatúránknak. Feltéte
lezhető, hogy már a tragédia után nem sokkal keletkezhetett krónikás ének ma
gyar nyelven is, de sajnos ezekből egy sem maradt az utókorra. Mégis néhány 
forrásból - közvetett módon - képet kaphatunk ezekről az elveszett dalokról. 
Az első fennmaradt irodalmilag jelentős alkotás Listius László a mohácsi csatá
ról írt 17. századi históriája ugyanúgy Brodaricsra támaszkodott, mint Etédi Sós 
Márton 18. századi eposza.8 Zrínyi Miklós Vitéz hadnagy című munkájában 
felhívta a figyelmet, hogy bármennyire is meseszerű Lajos halálának a körül
ményei, ennek ellenére igaz a történet.82 Mohács fogalma tehát a 19. század 
elejére vált történelmi kultuszunk tárgyává, beágyazódva a reformkor szellemi 
mozgalmába.83 Ezt támasztotta alá híres szállóigénk: „Több is veszett Mohács
nál" története, amelynek első említése 1844-ből való. A szállóige legismertebb 

79 SOLYMOSSY 1926. 347. - Vasárnapi Újság 1887. 815. - BAKSAY 1899. 168-169. - VoiNO-
VICH 1922. 83. - SZOMORY 1922. 104-105. „Szapolyai: A király vagyok! Mária: A kezed véres... 
Szapolyai: Itt fogom le... Mária: Merő vér vagy te... Szapolyai: Meggyónom... Mária: Föloldja
lak?... Szapolyai: Megáldozom... Mária: Megáldjalak? Gyónj hát... Gyónj hát... mondd el, hogy 
ölsz, kitanult hóhér, hogy tanuljak tőled... mérget hogy keversz... nagy Corvint hogy öltétek 
meg?... Dózsát hogy kínoztad?... tőröket hogy rejtesz, hogy fened ki kőszíveden!" - Ide kapcsol
ható Mátyás királyról szóló népmesék és mondák a történeti irodalommal való viszonyának leg
frissebb feldolgozása: KRIZA 1990. 363-^10. 

80 SIMÁI 1905. - BEÖTHY 1923. 33-52. - RÉDEY 1926. 313-334. 
81 LISTIUS 1653. - PINTÉR 1906. 152-171.; 280-291. - ETÉDI 1792. - Ihász Imre ebből az 

eposzból írta „A mohácsi veszedelem" című négy felvonásos drámáját 1795-ben, amelynek szö
vege sajnos lappang. 

82 ZRÍNYI 1985. 111. „Másfelől nézzük meg, a mi Lajos királyunkat a szorgalmatlanság hová 
tette, hogy egy hínáros berekbe kellessék egy királynak veszni. Hiszem fabulához hasonló dolog 
ez, penig nem fabula, hanem igaz." 

83 A reformkor gazdag Mohács-irodalmából csak a legfontosabbakat említve: Kisfaludy Károly 
verse (1824), Vörösmarty Mihály két költeménye (Auróra, 1831) és Czuczor Gergely epigrammája 
(1831). Az évforduló közeledtével az 1820-as években megsokasodtak a különböző műfajú, de témá
jukban Mohácsot idéző művek, amelyek folyóiratokban megjelent alkalmi munkák voltak (Kele
men János, Debreczeni Bárány Ágoston). Említést érdemel még Bajza József költeménye (Auró
ra, 1827) és Kölcsey Ferenc beszéde (1826), illetve Kemény Zsigmond tanulmánya („A mohácsi 
veszedelem okairól", 1838). Töltényi Szaniszló szintén négy felvonásban dolgozta fel a mohácsi 
vészt, amely azonban nem jelent meg. Aranyosrákosi Székely Sándor „Mohács" című eposzát 
még az évforduló előtt, 1824-ben írta, de csak 1828-ban került nyomtatásra (Koszorú). A reform
korszakot Eötvös József verse zárta le 1847-ben. 
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irodalmi megfogalmazását Arany János 1856-os versében találhatjuk meg, ugyan
akkor Széchenyi István is leírta a Kelet Népe (1841) című művében ezt a gondola
tot, ám „Minden elveszett már Mohácsnál" formában. Érdekes, hogy Széchenyi 
egy magyar nótára hivatkozott forrásként, de ez az ének nem került elő a dalgyűj
teményekből. Három változata ismert ennek a mondásnak, Moháccsal, Béccsel és 
Budával, s a legrégebbi említés alapján az utóbbit tarthatjuk eredetinek (1794). 
„Több elveszett Buda alatt" így a reformkorban fogalmazódott át Moháccsá. 4 

A szabadságharc bukása után keletkezett művek elsősorban a kortárs történelemre 
vonatkozó utalásokkal voltak színesek.85 A Millenniumtól Trianonig terjedő kor
szakban Mohács az ország pusztulásának jelképe lett, s állandó hivatkozási alappá 
vált a századforduló, majd az 1920-as évek irodalmi és politikai megnyilatkozá
saiban.86 Háy Gyula darabjában 1956 és a nemzethalál víziója köszöntött vissza a 
nézőknek, amely a börtönben írt színmű utóéletét még jellegzetesebbé tette.87 

A Mohács-mítosz 20. századi aktualizálását, át- és újraértelmezését Nemeskürty 
István Ez történt Mohács után című munkája indította el a század 60-as éveiben. 
A példa nélküli, több mint egy évtizedes sajtó- és szakirodalmi vitát kiváltó kötet 
már megjelenésétől a szigorú bírálat és a lelkes támogatás kettőségében élte meg 
az utóéletét. A könyv legendája kialakulását segítette az a nem mindennapi pár
huzam, hogy a történész szakma ritkán tapasztalható egyöntetűséggel és kímélet
len kritikával, ízekre szedve elemezte a kötet állításait, míg a történelem iránt 
fogékony nagyközönség számára, hatalmas sikerét bizonyítva, négyszer is kiadták 
a művét.88 A Mohács-mítosz legfrissebb feldolgozása Kovács Gábor munkáját 
dicséri, aki a történelmi kegyhely jelképrendszerét vizsgálta meg.89 

84 TOLNAI 1926. 311-312. - SIRISAKA 1890. 233. „Több is veszett Buda alatt. Több is veszett Mo
hácsnál." - GAÁL 1844. 18. „Ne búsuljon, több elveszett Mohácsnál." - ARANY 1951. 264. „Ej 
no! Hiszen több is veszett Mohácsnál!" - SZÉCHENYI 1841. 25. 

85 Többek között: Tarkányi Béla (A mohácsi temetés), Eötvös József (.4 zászlótartó, 1863), Szath
máry P. Károly háromkötetes regénye (Sirály, 1854). 

86 A hatalmas tablóból csak néhány példa: Ady Endre meghatározó költeménye („Nekünk Mo
hács kell", 1908) kivételével drámák, mint Baksay Sándor (Dáma, 1899), Bartók Lajos (Mohács 
után, 1898), Voinovich Géza (Mohács, 1922) és Szomory Dezső (II. Lajos, 1922) művei. Ide sorol
hatnánk FÖLKÉR 1900., ANGYAL 1920. és LAMPÉRTH 1926. alkalmi munkáját is. Kiemelkedő még 
Krúdy Gyula trilógiája (Három király 1926-1929). Trianon és Mohács mítoszának irodalmi összekap
csolását Ottlik Géza regényében olvashatjuk (Iskola a határon, 1959). 

87 HÁY 1964.239-337. 
88 NEMESKÜRTY 1966.; 19682. - NEMESKÜRTY 1975.; 19802. - A Magyar Nemzet 2000. január 

27-i híradása szerint elindították Nemeskürty életmű-sorozatát, amelyben megjelenik majd a Mo
hács-könyve is. - SZAKÁLY 1969. 39-40. Első kiadása 6000 példányban jelent meg, s néhány hónap 
alatt elfogyott, csakúgy, mint a 18000 példányos második kiadása. 

89 KOVÁCS 1996. 283-303. Hofer Tamás által vezetett „A népi kultúra a magyar nemzettudatban" 
című kutatási program részeként folyt a vizsgálat. A képző- és népművészeti alkotások elemzése 
mellett egy összefoglalót kapunk azokról a forrásokról, amelyek a „Mohácsi Történelmi Emlék
hely" létesítéséről szólnak. - Itt említjük meg, hogy a mítosz legújabb értelmezésére készül a 
Republic rock-együttes idén ősszel megjelenő albumában, amely az „1526" címet fogja viseli. 



LAKATOS EVA 
Sajtószolgák - a kőnyomatosok 

A címünkben szereplő sajátos sajtótermék mibenlétét, fogalmát már fél év
századdal ezelőtt is magyarázni kellett - ráadásul - a tanulmányunkat is közlő 
szaklapban.1 Holott száz évvel ezelőtt e „kőnyomatosok" használata nélkül 
elképzelhetetlen volt a napi sajtó; híreinek legalább a felét e rossz papíron ké
szült, korlátozott példányszámban megjelenő hírforrásokból merítette. Mi is volt a 
sajtó e - forrásként kezelt - hajdani segédeszköze? Az elnevezés ugyanis félre
vezető. Önmagában a sokszorosításnak egy korai - és olcsó - formáját jelöli, 
ám lényege távolról sem ebben a technikai vonatkozásban lelhető. S azért is 
félreérthető e megjelölés, mert a kőnyomatosnak nevezett időszaki kiadványokat 
utóbb nemcsak kövön nyomva, hanem a sokszorosítás számos új módszerével: 
hektografikus, litograflkus stb. módon is előállították. Létének lényege a hírek 
minél gyorsabb gyűjtése, majd továbbítása volt. Szerkesztője, előállítója erre a 
jólértesültségre és gyorsaságra alapította tevékenységét, s arra természetesen, 
hogy híreit a lehető legolcsóbb módon és anyagon juttassa el - ugyancsak a lehető 
legnagyobb gyorsasággal - előfizetőinek, a lapok szerkesztőinek. A napisajtó 
egyfajta segédanyagával állunk tehát szemben, amely nem a széles nyilvános
ságnak, hanem megrendelőinek készült, akik e hírforrás birtokában állították 
össze lapjaik tartalmát. 

A szakirodalom 1830-ra teszi az első „kőnyomatos" megjelenését. Állítólag bi
zonyos dr. Singer adta azt ki Strassburgban - és levélformában juttatta el előfi
zetőinek. Azért így, hogy elkerülje a cenzúra akadékoskodásait. „Kézzel írott" 
volt, az írásképnek ezt a formáját sokszorosította.2 

E célzott és zártkörű tájékoztatás a következő évtizedekben rendkívül elter
jedtté vált. Legkiemelkedőbb képviselője a kasseli születésű Paul Ludwig Reuter 
volt, aki egész életét a gyors és hatékony hírszolgálat megszervezésének szen
telte. Első neves kőnyomatosat 1849-ben, Párizsban tette közzé. De még ugyan
ebben az évben Aachenbe települt át, mivel megnyílt a távíró-összeköttetés 
Berlin és Aachen között. De nem idegenkedett a hírközvetítés korábbi formáitól 
sem: postagalamb-szolgálatot szervezve meg Nyugat-Európa különböző városai 
között. Utóbb, a tenger alatti kábelek lefektetését követően székhelyét London-

1 L. SUPKA Ervin: Kőnyomatosok a könyvtárban. = Magyar Könyvszemle 1940. 157-164. 
2 HARASZTI József: A kőnyomatos újságok I. = Typographia 1915. márc. 12. 
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ba tette át, ahol idővel az angol világlapok mind előfizettek hírszolgálatára. 
Ügynökhálózata idővel beborította nemcsak Európát, hanem a többi földrészt 
is. 1865-ben kezdeményezését részvénytársasággá alakította, amely ezt követő
en a világ egyik meghatározó hírszolgáltató irodájává vált.3 

A magyar előzmények között - az írásos formában való megjelenésre ala
pozva - egyes források Kossuth Lajos 1832-ben indult Országgyűlési Tudósítá
soknál emlegetik. Tegyük hozzá: csak részbeni jogosultsággal, mert zárt körben 
terjesztették ugyan, de nem más sajtótermékek megrendelésére, tehát „nyers
anyagként" (kész szövegezésben), hanem az olvasóközönség részére.4 Ha a 
„magyar" meghatározáson a „magyarországit" értjük, úgy az elsőséget az 1861-ben, 
Budapesten és német nyelven kiadott Korrespondenzbureau-nak kell adnunk. 
Ez is kézírásos volt; a maradéktalanul osztrák befolyásolást szolgáló szerkesz
tője, Scharf József, hamarosan feladta vállalkozását. 

A minden megszorítástól mentes „első" kőnyomatosunk az országgyűlés ülé
seiről beszámoló Országgyűlési Tudósító volt. Megjelenését két országgyűlési 
gyorsíró, Egyesy Géza és Maszák Hugó kezdeményezte 1869-ben. Még ugyan
ebben az évben megindították az Országgyűlési Értesítő címűt is, amely már 
nemcsak a Ház nyilvános üléseit, hanem a különböző osztályok, bizottságok, 
pártok és rendezvények híranyagát is továbbította a napilapoknak.6 

Ezt követően felgyorsult a kőnyomatosok megjelenése. 1875-ben - Futtaky Gyu
la magánvállalkozásában - megindult a kétnyelvű Budapester Correspondenz -
Budapesti Tudósító, amely már elszakad a parlament munkájától, s híreit már a 
főváros eseményeiből is válogatja. Öt évvel később, 1880-ban létrejön a Magyar 
Távirati Iroda, amely azonban csak nevében azonos a mai, óriásivá nőtt köz
ponti intézménnyel. Ekkor még ez a cím is egyszerű kőnyomatost jelölt, ame
lyet ugyan szoros szálak fűznek az országgyűléshez, ám amely már belföldről 
és külföldről is gyűjt, illetve közvetít híreket.7 Félhivatalos státusa és viszony
lagos függetlensége mögé oda kell képzelnünk a 13 évvel korábbi kiegyezést, 
amely maga után vonta a korábbi k.u.k. távirati ügynökségeitől való függőség 
meglazulását és az önálló magyar hírgazdálkodás kialakításának a lehetőségét. 
Akár jelképesnek is tekinthető: a Magyar Távirati Iroda megindításának enge
délyezését maga Ferenc József láttamozta.8 Az 1880-at követő évtizedek a magyar 
kőnyomatosok kibontakozásának és virágzásának az időszakaként jellemezhetők. 
A korábbi állami gyámság alól szabadulva a magánkezdeményezések tucatjai 

3 UÖ.: A kőnyomatos újságok IV. = Typographia 1915. ápr. 2. 
4 Az országgyűlési gyorsiroda mint a hírlaptudósító újságok melegágya. In: SIKLÓSSY László: 

Az országgyűlési beszéd útja. Bp. 1939. 568. 
5 HARASZTI József: A kőnyomatos újságok. III. = Typographia 1915. márc. 26. 
6L.4.jegyz. 568-569. 
7L. 4.jegyz. 570. 

MARSCHALKÓ Lajos: A MTI jelenti... Hatvanéves a legnagyobb magyar hírszolgálati iroda. = 
Függetlenség 1941. márc. 4. 52. sz. 4., Részletesebben: PIRITYI Sándor: A nemzeti hírügynökség 
története. 1880-1996. Bp 1996. 32-43. 
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jutnak szóhoz. A vezető szerepet játszó Budapesti Tudósító mellett9 a rózsaszínű 
papíron megjelenő Magyar Értesítő, Keleti Értesítő vagy - elsősorban a főváros 
eseményeit figyelő - Magyar Híradó, a Hírcsarnok, illetve a „provinciákat" is 
tájékoztató Budapesti Levelező (Porzsolt Kálmán szerkesztésében) - hogy egy 
1895-ös keresztmetszetnél maradjunk.10 Budapest mellé hamarosan csatlakozik a 
vidék is; egymás után alakulnak kőnyomatosok Gyöngyösön, Kecskeméten, de még 
Kunszentmártonban is. (Teljes áttekintésük lehetetlen.)11 A szakosodás, s ezzel egy
idejűleg különféle intézményekhez való kapcsolódás is kialakul: az Ungarische Post 
(1877) feladata a külföld tájékoztatása volt,12 nem különben a külügyminisztérium 
által kiadott Politische Correspondenzé is.13 Kialakította saját kőnyomatosait a re
formátus és katolikus egyház is. Az előbbi a még kéziratos formában készült Pro
testáns Sajtó, utóbbi Katolikus Tudósító (később: Magyar Kurír címmel).14 

A kőnyomatosok munkája mindenekelőtt a hírszerzéssel kezdődik. Munka
társaik - rendszerint alacsony bérrel is megelégedő fiatalemberek - „egész nap 
hírek után futnak", hogy egy korabeli forrást idézzünk: eljárnak „a különböző egyle
tek, testületek, egyházkerületek gyűléseire, a fővárosi törvényhatósági és a megyei 
gyűlésekre, az akadémiai, Kisfaludy-, Petőfi-társasági ülésekre, a munkások gyűlé
seire, a törvényszéki tárgyalásokra stb."15 Azután rohannak az irodába, ahol 
sebtében megfogalmazzák értesüléseiket, majd sokszorosítják azokat, s a küldöncök 
máris igyekeznek velük a kisebb-nagyobb lapokhoz; naponta többször is. 

Következik a felhasználás. A szerkesztő természetesen nemcsak a kőnyoma
tosokra támaszkodik. Átnézi a külföldi táviratokat, az ugyancsak külföldi lapok 
munkatársai közé „beépült" embereinek leveleit, a vidéki levelezők írásait, a 
többi hazai lapot (a legfőbbeket) - és természetesen a kőnyomatos küldönce által 
hozott híreket. Mindezt ceruzával, de lehet, hogy már eleve ollóval a kezében. 
A kiválasztott közleményeket így továbbítva a soron következő számba. Tartal
muk nagyobbik része a helyi eseményekből, tehát a kőnyomatosok által közve
títettekből áll, hiszen az olvasók többségét ez érdekli.16 

9 A Pester Correspondenz-Budapesti Tudósítóhoz 1. még: H.: Egy öreg újságíró életéből. 
(Emlékezés Lichtenstein Lajosra.) - Pécsi Napló 1903. nov. 8. 4-5. 

10 Kövön nyomott mennykövek. = Fővárosi Lapok 1895. máj. 7. 1441-1442. 
11 A legújabb csoda. = Gyöngyösi Lapok 1899. aug. 10. 5., (hr.): Hírlaptudósítások = Kecskeméti 

Lapok 1907. aug. 18. 190. sz., Hogyan készül a „Közérdek". - Közérdek (Kunszentmárton) 1907. márc. 
31. 1-2., PALÓCZ László: A vidéki kőnyomatos újságok. V. H. O. Sz. [Vidéki Hírlapírók Országos Szö
vetségei 1901. máj. 15. sz. 1-5. (A lapnak ez a száma csak a szegedi Somogyi Könyvtárban van meg.) 

12 L. 4.jegyz. 569. 
13 A külügyminiszteri sajtó-iroda vezetője. = Magyarország 1895. aug. 18. 3. 
14 Protestáns Sajtó. = Magyarország 1895. jún. 26., A Magyar Kurír. = Kalocsai Néplap 1911. 

szept. 13. 3. 
15 LUDOVICUS: A mai napisajtó. V. A helyi kőnyomatosok = Magyar Szemle 1895. jan. 20. 3. sz. 26. 
16 A kőnyomatosok felhasználásához 1. NEMES György: A sajtó műhelytitkai. Bp. 1948. 84-

85., továbbá annak amerikai gyakorlatáról 1. SAJÓ Aladár - RÓNA Lajos: Az újság. Újságírás - új
ságkiadás. Bp. 1902. 78-83. 
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Az elmondottak alapján nem nehéz kikövetkeztetni, hogy miért volt kifizetődő 
kőnyomatost csinálni, másrészről azt is: miért volt előnyös e vállalkozásokra elő
fizetni. A századfordulón vagyunk, az országban több mint 1500 lap jelenik meg, 
egyedül a fővárosban 34 napilap,17 vidéken pedig 106. A szerkesztőségek létszá
ma a maiakhoz képest minimális, hiszen üzletnek a lapkészítés csak így kifizetődő. 
A kőnyomatos a legolcsóbb hírforrás, így akad rá bőven előfizető, aki készen kap
ja a nyersanyagot (anélkül, hogy maga alkalmazná a hírfelhajtó „fiatalembere
ket"). Érdemes tehát kőnyomatosra vállalkozni. Gombamódra el is szaporodtak. 
Mindezek ismeretében nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a felhasználók bizonyos 
mértékig kiszolgáltatottjaivá váltak a kőnyomatosoknak. De - tegyük hozzá -
nem egy esetben maguk is gondban voltak: igazi hírek hiányában, mivel is töltsék 
meg a rendelkezésre álló vagy beígért terjedelmet? Nem egy esetben előfordult, 
hogy ilyenkor lelkiismeret-furdalás nélkül blöfföltek.18 Ennek hatását, továbbgyű-
rűződését hatásosan eleveníti fel az imént már idézett korabeli áttekintés: 

„Egy kőnyomatos lap több hasábra terjedő óriási tudósítást közöl valamely állító
lagos nagy társadalmi eseményről. Az egész óriási cikk csak azért íródott meg, hogy 
valamely előre törekvő nagyság szerepelhessen a sajtóban, s a cikk tulajdonképp 
semmi fontosat nem tartalmaz. Este tíz órakor érkezik a kőnyomatos cikk minden lap 
szefkesztőségébe. A helyettes szerkesztő elolvassa. Látja, hogy a dolog tulajdonképp 
haseontalanság. Már most tanakodik, dobja-e el, vagy pedig közölje? Ha eldobja, s a 
többi napilap mégis közli, akkor másnap a főszerkesztő szemrehányást tehet neki 
esetleg, hogy a többi lap „lefőzte" az ő lapját. Hogy tehát a többi lap ne főzhesse, a 
he^rettes szerkesztő mégis helyet ád a cikknek, habár rövidítve. S a nagyratörekvő úr 
eléfte célját. így gyakorol a kőnyomatos pressziót minden napilapra, mert mindegyik 
napttap attól tart, hogy a másik napilap valamely hírrel megelőzi, s csak hogy meg 
ne«lőzhesse, gyakran értéktelen dolgoknak tért szentel..."19 

Ehhez hasonló példákra hivatkozva jogosnak tetszhetett a megállapítás, hogy 
a kőnyomatos „nagyhatalom". 

17 A szinte hihetetlennek tűnő közlés alátámasztására érdemes felsorolnunk címeiket: Alkot
mány (szerk. Túri Béla), Budapest (szerk. Szatmári Mór), Budapesti Friss Újság (szerk. Ilosvai 
Hugó), Budapesti Hírlap (szerk. Rákosi Jenő), Budapesti Napló (szerk. Kabos Elek), Egyetértés 
(szerk. Pap Zoltán), Esti Újság (szerk. Barna Izidor), Friss Újság (szerk. Habár Mihály), Független 
Hírlap (szerk. Zlinszky István), Független Magyarország (szerk. Perczel Mór), Függetlenség (szerk. 
Ilosvai Hugó), Haladás (szerk. Erdőssi Dezső), Hazánk (szerk. Buday Barna), Kis Újság (szerk. 
Kovács Dénes), Magyar Állam (szerk. Hortoványi József), Magyar Esti Lap (szerk. Szalay Mi
hály), Magyar Hírlap (szerk. Hertzka Tivadar), Magyar Nemzet (szerk. Lándor Tivadar), Magyar
ország (szerk. Holló Lajos), Magyar Szó (szerk. Pályi Ede), A Nap (szerk. Barus Sándor), A Nép 
(szerk. Kadosa Marcell), Népszava (szerk. Garami Ernő), Az Ország (szerk. Buday Barna), Pesti 
Hírlap (szerk. Légrády Imre), Pesti Napló (szerk. Szerdahelyi Sándor), Pesti Újság (szerk. Ney J. 
Jenő), A Polgár (szerk. Szomaházy István), Radikális Újság (szerk. Szilágyi Jenő), Új Hírek (szerk. 
Atzél Endre), Új Lap (szerk. Szentiványi Károly), Új Magyarország (szerk. Méray-Horvát Károly), 
Az Újság (szerk. Gajári Ödön), Világbéke. Forrás: MKsz, 1907. mell. A hazai hírlapirodalom. 

18 A semmitmondó hírtöltelékekről 1. A kőnyomatosok = Magyar Hírlap 1893. dec. 1. 5. 
19 LUDOVICUS: A mai napisajtó. = Magyar Szemle 1895. jan. 20. 3. sz. 27. 
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S e kivételezett helyzetnek nemcsak hír vonatkozásai vannak: a manipuláció
nak azok a lehetőségei, amelyek magasba emelnek ismeretleneket és méltatla
nokat, vagy ellenkezőleg, épp elhallgatják azt, amit pedig - súlyánál fogva - ki 
kellett volna emelni, hanem olyanok is, amelyekről a zugsajtóról szóló tanul
mányunkban már írtunk.20 A kőnyomatos összeállítójának is lehetősége volt 
arra, hogy bizonyos hírek közléséért vagy elhallgatásáért - pénzt követeljen 
akár a kormánytól, akár magánszemélyektől. Létezett tehát „zugkőnyomatos" 
is, esetenként a sajátos zsarolás is. 

Az előfizetők félrevezetésének szelídebb példái közé tartozott, amikor egy 
kecskeméti tudósító - helyi hírek hiányában - a Kecskemét környékén lezajlott 
rablásról, majd pénzhamisításról tudósított; a híreket átvették a központi lapok, 
s ezzel az egész ország előtt hírbe hozta városát.21 A súlyosabb félretájékoztatá
sok közé tartozott, amikor a Magyar Híradó arról tudósított, hogy két egymás
sal szembenálló szerkesztőtárs összeverekedett, s ezt a „hír"-t több napilap is 
átvette. Utóbb azután kiderült, hogy mindez nemcsak valótlan, hanem anyagi 
indítékok álltak a hír mögött.22 

Ismerősek az előfizetésre való „késztetésnek" azok a formái is, amelyeket a 
zugsajtó alkalmazott: ha a kiszemelt szerkesztőségek nem voltak hajlandók 
igénybe venni a kőnyomatos szolgáltatásait, úgy megvádolják őket, hogy már 
eleve híreket vettek át tőle, s nem fizettek érte - a hírhamisítás vádjáról már ne 
is beszéljünk.23 Pedig ez is üzlet volt. Egy 1903-ból származó törvényszéki íté
letből ismerjük meg egy bizonyos Osinger János nevét, aki hat lapnak s egy Ex
pressz nevű kőnyomatos újságnak volt a tulajdonosa. Gyanús vállalkozásai 
rendszertelenül jelentek meg, csak bizonyos alkalmakhoz igazodva, amelyek 
részleteinek pertraktálása vagy elhallgatása pénzt ígért a közreadó zugtulajdo
nosának.24 

Vigyázni is kellett a kőnyomatosok által kínált kényesebb természetű sze
mélyi híreinek az átvételével. Nem egyszer kiderülhetett róluk, hogy valótla
nok, s az érintettek nem vonakodtak sajtópert indítani e hírek közlői ellen; s e 
pereket meg is nyerték. - Ám mi legyen a bűnössel, a büntetéssel? - kit ma
rasztaljon el a bíró: a forrást a kőnyomatost, vagy a hamisnak bizonyult hír köz
zétevőjét? A kőnyomatosok képviselői azt állították, hogy termékük „kézirat", 
amely jogilag nem büntethető. Bűnös az, aki a kézirat tartalmát nyomdai úton 
közzétette. A Kúria salamoni döntést hozott: hiába mondják kéziratnak a kő
nyomatost, az ugyanúgy időszakosan jelenik meg, mint a napisajtó, tehát rá is 
az 1848. évi XVIII. Törvénycikk vonatkozik, azaz elmarasztalható.25 Néhány 

20 LAKATOS Éva: Álhír lapírók és a zugsajtó Magyarországon. = Magyar Könyvszemle 1998. 
3. sz. 233-259. 

21 (hr.): H ír laptudósítás ok. - Kecskeméti Lapok 1907. aug. 18. 190. sz. 2. 
22 A bosszú. = Budapesti Hírlap 1903. jan. 30. 30. sz. 10-11. 
23 A hírlapok parazitái. = Debreczeni Hírlap 1901. máj. 11.2. 
24 A parazita. = Budapesti Hírlap 1903. jan. 11. 11. sz. 12. 
25 Kézirat-e a kőnyomatos? = Budapesti Hírlap 1903. jún. 11. 158. sz. 14. 
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hónappal későbbi ügy - amelynek középpontjában ezúttal is a Magyar Híradó 
állt - még határozottabban járt el: nemcsak a kőnyomatost, hanem annak a híreit 
felhasználó napilapokat is pénzbírságra ítélte,26 mondván: a lapszerkesztőknek 
kötelességük a felhasznált hírek valódiságának ellenőrzése. A bírói gyakorlat
ban végül is ez a felfogás rögzült és maradéktalanul átkerült az 1914-ben meg
hozott új sajtótörvénybe, azzal a különbséggel, hogy büntetéssel már egyedül a 
hírforrást, azaz a kőnyomatost sújtotta.27 

Az első világháborúval véget ért a kőnyomatosok burjánzásának az időszaka. 
A hírszolgálat összefogottabbá, szakszerűbbé és az új technikai változásokkal 
párhuzamosan - gyorsabbá vált. Hozzátehetjük: egyben tőkeigényesebbé is; 
ebben a folyamatban a kisebb vállalkozások nem bírták a versenyt. Egy további, 
ezzel szorosan összefüggő ok - a központosítás. A már addig is állami támogatást 
élvező Magyar Távirati Irodát, amely már a századfordulón túlnőtte az átlag 
kőnyomatos szerkesztőség kereteit, 1918 novemberében Károlyi Mihály álla
mosította, majd a forradalmak után Teleki Pál miniszterelnök a vezetést Kozma 
Miklósra bízta. E vezetés az Irodát a nemzeti tájékoztatás központjává tette: 
részvénytársasággá alakította, jelentős tőkeemeléssel. Mindez nemcsak a leg
modernebb technikai háttér megteremtését, hanem a teljesen új és önálló kül
földi kapcsolatok kiépítését is jelentette.28 

A kisvállalkozások lassú elsorvadásához a központosításon kívül a trianoni 
diktátum is nagymértékben hozzájárult. Az ország nemcsak területileg vált ki
sebbé, drámaian csökkent az olvasók és a sajtótermékek száma is.29 A kőnyo
matosok szolgáltatása iránti igény a töredékére csappant. 1920-at követően 
számuk alig több egytucatnál, a funkcióik is alapvetően megváltoztak.30 Azok a 
vállalkozások maradtak fenn, amelyek valamilyen sajátos szolgáltatást kínáltak. 
Az addig legjelentősebbnek tartott cím, a Budapesti Tudósító - a Magyar Táv
irati Iroda kiépülését követően például nem vállalta a fővárosi versenyt; meg
elégedett a vidéki sajtó tájékoztatásával.31 E versenyben egyetlen szerkesztőség 
teremtette meg a maga sajátos és folyamatos keresletét: a MOT, az 1918 no
vemberében alapított Magyar Országos Tudósító, amely a rendőrségi hírek to
vábbítására vállalkozott. (Elterjedtségéhez az is hozzájárult, hogy az újságírókat 

A kőnyomatos felelőssége. = Budapesti Hírlap 1903. jún. 5. 152. sz. 10. 
27 EDVI ILLÉS Károly: Az új sajtótörvény. = Budapesti Hírlap 1914. máj. 3. 104. sz. 33-34., to

vábbá:/! kőnyomatos sajtójogi felelőssége. = Budapesti Hírlap 1914. júl. 24. 173. sz. 19. 
28 Az MTI részvénybirodalommá válik. 1918-1930. In: PIRITYI Sándor: A nemzeti hírügynök

ség története 1880-1996. Bp. 1996. 53-70. 
29 BUZINKAY Géza: Kis magyar sajtótörténet. Bp. 1993. 99. 
30 A kőnyomatosok fogyatkozása már az 191 l - l 920-as évtizedekben is megindult. Csak a 

nagymúltú és tőkével rendelkező szerkesztőségek pl. Budapesti Értesítő, Budapesti Tudósító, Fő
városi Értesítő stb. maradtak fenn. Kemény György szerint ebben az évtizedben már csak 24 volt 
a kőnyomatosok száma. KEMÉNY György: Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig. Bp. 
1942. XVII. 

31 ZOLNAY László: Hírünk s hamvunk. = Magvető 1986. 199-200. 
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időnként kitiltották a budapesti főkapitányságról, s így a MOT vált a közvetítés 
egyedüli forrásává.)2 

Változatlan funkciókkal működtek az egyházak kőnyomatosai, mint például a 
katolikus Magyar Kurír,33 vagy azok a szerkesztőségek, amelyek valamely 
párthoz kapcsolódtak - a Nachrichtendienst der Sozialdemokratischen Partei 
Ungarns a Magyarországi Szociáldemokrata Párt eseményeit közvetítette a 
külföldnek.34 Változatlanul élt a kereslet a Budapestre külföldről származó 
hírek továbbítói iránt. Különösen a német hírszolgálatnak volt előnye: előbb 
Magyar Figyelő címmel jelent meg gazdasági és szociálpolitikai tartalommal (a 
harmincas években),35 utóbb Berlini Levelek címmel bővült ajánlata.36 

A versenyben maradottak közül talán még megemlíthetők azok is, amelyek 
kulturális szempontból nyújtottak többet az átlagnál. így például a Ráday Pál 
szerkesztette Magyar Futár (nem tévesztendő össze a későbbi szélsőjobboldali 
hetilappal), amely rendszeresen közölt sajtószemléket és kulturális események
ről szóló tudósításokat.37 Külön, és kiemelten kell szólnunk a Móricz Miklós 
(Móricz Zsigmond bátyja) szerkesztette s a Magyar Statisztikai Hivatalban 
1933 és 1944 között kiadott STUD (Statisztikai Tudósító) című, sokszorosítás
sal készült vállalkozásról, amely azonban nem elsősorban napi híreket közölt, 
hanem statisztikákat és tanulmányokat. Kőnyomatosként való emlegetése így meg
kérdőjelezhető; hiszen sajátos átmeneti jelenség - nem is annyira az előállítás 
módja, hanem azon szerep alapján, amelyet szerkesztőjük maga elé tűzött. Alcíme 
ugyanis „a napilapok lapja" - világosan jelzi, hogy felhasználásra ajánlja tartalmát a 
szerkesztőknek, a tájékoztatáson túlmenően - akár a közlemények átvételéig. 
Ezt a szélesre tárt igényt fejezi ki az is, hogy - szakosodva - teljességre törő 
áttekintést kívánt nyújtani a kor egészéről. Kisebbségi Stud című sorozata a 
nemzetiségi létről szólt, a Mérleg Stud a gazdasági élet keresztmetszete kívánt 
lenni, a Kárpát Stud pedig magyar „nézőként" kommentálta a Kárpátok öveze
tének különféle változásait. 8 

Az 1945-öt követő időszakról nincs sok mondanivalónk. Az első években 
még jelent meg egy-két párthoz, egyházhoz kötődő tájékoztató, de már anakro
nizmusként. Részben az államosítások és a sajtó egyoldalú koncentrációja egyben 
az új médiák és az elektronikus hordozók következményeként végleg felesle
gessé váltak a hajdan „nagyhatalomként" emlegetett hírszolgáltatók. 

Áttekintésünket három melléktétellel zárjuk. Elsőként említjük, hogy a múlt 
század második felétől - a napihírek továbbításához hasonlóan - rendszeresen 
folyt a sajtóban az egyre nagyobb szerephez jutó képanyag cseréje. Majd a szá-

32 Az újságírókat kitiltották a főkapitányság épületéből. = Népszava 1922. márc. 9. 3. 
33 A Magyar Kurírról. L. 14. jegyz. 
34 A kőnyomatos több példányát őrizte meg a Politikatörténeti Intézet könyvtára. 
35 Berlini kőnyomat. = Nemzeti Újság 1937. nov. 10. 10. 
36 Berlini magyar újság kritikája az Egyedül Vagyunk támadásairól. - A Mai Nap 1943. máj. 14. 3. 
37 A lap néhány példányáról tudunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött Móricz-hagyatékból. 
38 Kisebbségi Tudósító. = Kisebbségi Körlevél 1939. 1. sz. 10. 
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zadforduló táján - a kőnyomatosokhoz hasonlóan - megjelentek a képügynökségek 
is, amelyek az MTI mintájára nagyvonalú irodákká nőtték ki magukat. A maj
dani sajtótörténet az ő munkásságuk feltárását sem kerülheti meg. 

A kőnyomatosokhoz hasonló feladatra vállalkoztak az irodalmi alkotásokat 
ajánló, illetve terjesztő irodák, szerkesztőségek is. Tevékenységük részleteiről 
alig tudunk valamivel többet, mint a képügynökségekről. Vasárnap. Vidéki 
Lapok Vasárnapi Melléklete. 1927-ben fennmaradt egy-két nyomtatásban is meg
jelent cím - a legnagyobb töredékességében,39 melyek arra vállalkoztak, hogy 
egyes vidéki lapok vasárnapi mellékleteinek kialakításához adjanak segítséget. 
Ennek a kérdéskörnek a feltárása - a sajtótörténeten kívül - az irodalom-szo
ciológia számára is érdekes ismereteket és tanulságokat ígér. 

Végül a könyvtárak és a kőnyomatosok kapcsolatáról. Bevezetőnkben már 
idéztük azt a cikket, amelyet erről a kérdésről, a negyvenes évek elejének a ta
pasztalatairól Supka Ervin, az OSzK egykori munkatársa írt.40 Nem sok jót tudott 
már akkor sem mondani. Megőrzésük tekintetében a kőnyomatosok legfeljebb 
csak a nemzeti könyvtárig jutottak el, közülük is csak a jelentősebbek, azok is 
rendszertelenül. Egyes számaikat a szerkesztőségek - felhasználás után - nem 
becsülték. „Fogyó anyagként" egyszerűen a papírkosárba dobták. A könyvtár 
ugyan - akkor - nem tehette ezt, ám a feldolgozásnak és raktározásnak e lapok 
mostohagyerekei voltak - szabálytalan és minduntalan változó időszakosságukkal, 
rendetlen számozásukkal, különböző nagyságú és nem egyszer változó színű pa
pírjaikkal. Bekötésük szóba sem jöhetett, legfeljebb tékákat kaphattak. A hat
vanas években azután ez is megszűnt. A kőnyomatosok felett nemcsak felhasz
nálásuk szempontjából járt el az idő, a könyvtár is valamiképpen lemondott 
róluk. Egyszerűen beládáztatta állományuk legnagyobb részét, amely azóta is 
„pihen'V de még a felszámolásuk gondolata is felmerült. 

Holott nem egyszer akad kutató, aki keresi.41 A szerkesztőségek munkáját 
szeretné elemezni, s hallatlanul érdekesnek találná: mit, hol és mikor, de legfő
képpen miképpen használtak fel napilapjaink a kőnyomatosok híranyagából. 
Ám még azt sem tudjuk érdemben megmondani, hogy a nemzeti könyvtárnak 
állományában egyáltalán mi az, amit elődeink átvettek és megőriztek. 

Minek tekintsük hát e rövid és távolról sem teljességre törő szemlénket? Fi
gyelemfelkeltésnek? Sírkőnek? Vagy egyfajta ösztönzésnek az irányban, hogy e 
már nagyrészt feledésbe merült sajtószolgák munkáját felderítsük - múltunk 
mélyebb és emberibb megismerése érdekében? A döntés nem rajtunk múlik. 

39 LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok Vagyunk - Zsombolyai Közlöny. Bp. 2000. (meg
jelenés előtt) 

40 T 1 • 

L. l.jegyz. 
41 Leginkább a rendőrségi híreket keresik a Magyar Országos Tudósítóból. De akadt, aki a Hír

csarnok 1909. évfolyamát szerette volna kézbe venni, hogy egy napilapban szereplő ritka orvosi 
esetről szóló tudósítás részleteit is megtudja. 
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Függelék 

Az alábbiakban az elmúlt évtizedek szakbibliográfiai gyűjtőmunkája során fel
gyűlt sajtótörténeti anyagunkból adunk egy ideiglenes listát - távolról sem a teljes
ség igényével - a megismert címekről és a hozzájuk kapcsolódó szekunder-iroda
lomról. 

AGENCE DE PARIS. Szerk. Székely Béla. = Pécsi Napló 1901. szept. 1., 6. 
AGENCE LIBRE ORIENTALE. Szerk. Strausz Adolf, Fodor Viktor. - Budapesti 

cím- és lakjegyzék (továbbiakban: Cím- és lakjegyzék). 1907/1908. 
ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ. Szerk. Leopold Gyula. - Cím- és lakjegyzék 1900/ 

1901. = MKsz, 1907. mell. A hazai hírlapirodalom 
ATLASZ. Kiad. a bécsi argentin konzulátus. = Pesti Tükör 1913. máj. 8., 4. 
BERLINI LEVELEK. Szerk. Abaffy László. = A Mai Nap 1943. máj. 14., 3. 
BUDAPESTER CORRESPONDANCE 1. BUDAPESTI TUDÓSÍTÓ. 
BUDAPESTI ÉRTESÍTŐ. Szerk. Erschinger János, Fenyő Márton, Lakatos Sándor. 

1896-1944. 
BUDAPESTI LAPTUDÓSÍTÓ. Szerk. Pichler Zsigmond. = Cím- és lakjegyzék 

1907/1908. 
BUDAPESTI LEVELEZŐ. Szerk. Porzsolt Kálmán. Indult 1884. febr. 27. = Cim

es lakjegyzék 1907/1908. 
BUDAPESTI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Futtaky Gyula, Sturm Albert, Lányi Zsigmond, 

Buda László. = Kövön nyomott mennykövek. Fővárosi Lapok 1895. máj., 1442., 
Futtaky meghalt. Fővárosi Lapok 1895. dec. 11. 340. sz. 3233-3234., Pécsi Napló 
1895. dec. 15., 1-3., A Budapesti Tudósító új szerkesztője. Budapesti Hírlap 
1896. jan. 3., 6., Cím- és lakjegyzék 1896/1897, 1900/1901, Budapesti Hírlap 
1903. febr. 13. 43. sz. 6., Veszedelmes út. Magyar Hírlap 1906. jan. 9., 1-2., A 
Budapesti Tudósító új szerkesztője. Aradi Közlöny 1908. szept. 5., 3., Szerkesz
tői üzenetek. Pécsi Napló 1908. nov. 6., 7., Sturm Albert halála. Nagyváradi Friss 
Újság 1909. febr. 16. 47. sz. 1., T.: A „Bud. Tud." haldokol. Új Revü 1912. nov. 
1. 95-96., Peisner Ignác: Magyar zsidó hírlapírók. Sturm Albert. Múlt és Jövő 
1912. 165-166., Halló, itt a Hírszemle. A Nap 1913. okt. 30., 10., Budapesti Tu
dósító. Sajtó 1929. 228., Szántó Béla. Nemzeti Újság 1934. szept. 27., 8., Siklóss 
László: Az országgyűlési beszéd útja. Bp., 1939. 570., Szabolcs Bálint negyven
éves újságírói jubileuma. Pesti Tőzsde 1944. márc. 23., 3., Zolnay László: Hírünk 
és hamvunk. Magvető, 1986. 199-201. 

CORRESPONDANCE DE HONGRIE. Szerk. Liptay Kornél. = Cím- és lakjegyzék 
1896/1897., Zsaroló kőnyomatos. Magyarország 1896. ápr. 18., 10. 

CORRESPONDANCE DE PESTH. Szerk. Lichtenstein F. Lajos. - Elhunyt újság
író. Zemplén 1903. okt. 31. 129. sz. 3. 

CORRESPONDENZ BUREAU. Bécs, híreinek pesti kiadása. = Pesti Hírlap naptára 
1919. évre. 73-74. 

EXPRESS HÍREK. Szerk. Osinger János. = Cím- és lakjegyzék 1900/1901., A para
zita. Budapesti Hírlap 1903. jan. 11. 11. sz. 12., Visszavont sajtópör. Magyaror
szág 1905. márc. 29., 14. 

FIGYELŐ. Szerk. Lóránt Dezső. = MKsz 1907. mell. 
DER FINANZOBSERVER. Szerk. Schönmann W. Vilmos, Wettendorfer Vilmos. 

1925-1938. 
FŐVÁROSI ÉRTESÍTŐ. Szerk. Bolgár Lajos. 1905-1921. 
FŐVÁROSI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Bartha Sándor, Bethlen Pál. 1928-1938. Halálo

zás. Világ 1945. dec. 12., 5. 
FÜGGETLEN HÍRMONDÓ. Szerk. Győrffy József. 1903-1914. Törvényszéki csar

nok. Budapesti Hírlap 1903. jan. 21. 21. sz. 9-10. 
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GAZDASÁGI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Kormos Alfréd. = Cím- és lakjegyzék 1907/1908. 
GYORS FUTÁR. = Pesti Hírlap Naptára 1919. 74. 
GYORSÍRÁSZATI HÍRLAP. Szerk. Rosenthal Mór. Temesvár-Budapest, 1895-1896. 
HETI POSTA. = A szegény Apponyi. Kalocsai Néplap 1910. jan. 22., 4. 
HETI TUDÓSÍTÓ. Szerk. H. Havas Albin. = Cím- és lakjegyzék 1900/1901. 
HÍR. Kiad. a Kisgazdapárt. 1947-1950. Az egyéves Politika köszöntése. = Politika 

1948. ápr. 24., 3. 
HÍRCSARNOK. Szerk. Hamvay Gyula, Bodor Zsigmond. -= Cím- és lakjegyzék 

1891/1892., Gyászjelentés. Pesti Napló 1913. aug. 31. 206. sz. 13., A Hírcsarnok 
tulajdonosa. Magyarország 1917. aug. 2., 10., Szerkesztőváltozás. Budapesti Hír
lap 1917. aug. 2. 192. sz. 10., A Hírcsarnok gazdát cserélt. Otthonunk 1917. 
szept. 8., 7., Gyászrovat. Budapesti Hírlap 1918. okt. 2. 230. sz. 8., A Képzőmű
vészeti Társulat gyásza. Magyarország 1918. nov. 5., 12., Neumann Ede: A fővá
rosi napisajtó fejlődése. Typographia 1923. mára 3., Meghalt Lenkei Gusztáv. 
Függetlenség 1936. júl. 28., 7. 

HÍRMONDÓ. Szerk. Lustig Lajos. = Új kőnyomatos. Az Újság 1906. jan. 23., 11., 
Halálhírmondó szerkesztője meghalt. Váci Hírlap 1907. júl. 24., 3., Cím- és lak
jegyzék 1907/1908. 

HUNGÁRIA. Stern Bernát. - Cím- és lakjegyzék 1907/1908. 
INTERNATIONALE POLITISCHE CORRESPONDENT Szerk. Solymássy E. Oszkár, 

Ballá Vilmos, Friedman Békey Samu. 1912-1931. = Magyar Nemzet 1912.245. sz. 9. 
KÁRPÁT STUD. = Országos Magyar Sajtókamara Évkönyve 1943. 225. 
KATOLIKUS TUDÓSÍTÓ 1909-1911. = A Magyar Kurír. Kalocsai Néplap 1911. 

szept. 13., 3. 
KATONAI TUDÓSÍTÓ (MILITÄRISCHE KORRESPONDENZ). - Katonai Tudó

sító. Az Őrszem 1906. jan. 15. 2. sz. 7. 
KEGYELET Központi szaktudósító. = Cím- és lakjegyzék 1907/1908. 
KELETI ÉRTESÍTŐ. Szerk. Rudas Izsó. = Kövön nyomott mennykövek. Fővárosi 

Lapok 1895. máj. 7. 1442., Cím- és lakjegyzék 1907/1908. 
KERESKEDELMI ÉS IPARI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Halmai Jenő. = Cím- és lakjegy

zék 1922/1923. 
KÉZIRAT. Szerk. Verner László, Ballá Miklós = Verner László meghalt. Kunszent

mártoni Újság 1914. júl. 5. 
KÉZIRATOK. = Kéziratok. Bácska 1881. jún. 17., 2. 
A KIR. ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI INTÉZET TÉR

KÉPES IDŐJÁRÁSI SÜRGÖNYJELENTÉSE. = Cím- és lakjegyzék 1907/1908. 
KISGAZDAPÁRTI ÉRTESÍTŐ. Szerk. Lipthay Olga. - Lipthay Olga pöre... Esti Ku

rír 1925. jan. 27. 21. sz. 5. 
KONDOR-TUDÓSÍTÓ. Szerk. Kondor Artúr. = Cím- és lakjegyzék 1922/1923. 
KŐNYOMATOS. = Kőnyomatos lap indul ... Nagyváradon. Szabadság 1892. mára 

29. 79. sz. 3. 
KÖZÉPEURÓPAI KURÍR. Mitteleuropäischer Kurir. Szerk. Bartoss Károly. = Cim

es lapjegyzék 1922/1923-1931. 
KÖZGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ. = Cím- és lakjegyzék 1907/1908. 
KÖZOKTATÁSI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Szöllősi Jenő, Zsedényi Aladár. = Bánó József: 

Kőnyomatosunk ügye. Népnevelők Lapja 1902. nov. 1. 717-719. 
KÖZPONTI LAPTUDÓSÍTÓ. Szerk. Sas Ede, Buday László. = Központi Laptudó

sító. Pécsi Napló 1895. okt. 11., 3. 
KÖZPONTI SAJTÓÉRTESÍTŐ. Szerk. Láng Lipót László. = Cím- és lakjegyzék 

1907/1908. 
KÖZPONTI SAJTÓIRODA. = Cím- és lakjegyzék 1891/1892., 1896/1897. 
KÚRIAI ÉRTESÍTŐ. = Kúriai Értesítő. Budapesti Hírlap 1888. okt. 20. 290. sz. 9. 
KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Szilágyi Gy. Miklós. = Cím- és lakjegyzék 1907/1908. 
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MAGYAR AGRÁRKURÍR 1929-1933. = Szakirodalom. Magyar Róna 1929.6. sz. 145. 
MAGYAR ÉRTESÍTŐ. = Kövön nyomott mennykövek. Fővárosi Lapok 1895. máj. 

7., 1442., A Medsije rend nagykeresztje. Budapesti Hírlap 1896. jan. 10. 9. sz. 7., 
Neumann Ede: A fővárosi napisajtó fejlődése. Typographia 1923. márc. 23., 3. 

MAGYAR ÉRTESÍTŐ. Debrecen. Szerk. Farkas Sándor. = Különfélék. Debreczeni 
protestáns lap 1937. szept. 15. 9. sz. 196-197. 

MAGYAR FIGYELŐ (Berlin). - Berlini kőnyomat. Nemzeti Újság 1937. nov. 10., 10. 
MAGYAR FUTÁR. Szerk. Ráday Pál. = A PIM könyvtári állományában. 
MAGYAR HÍRADÓ. Szerk. Chorin Zsigmond, Erber Tivadar, Tímár Szaniszló, Bo

dor Zsigmond. = Hirtelen halál. Nagyvárad, nov. 18. 276. sz. 3., Halálozás. Alföld 
(Arad) 1879. márc. 29. 73. sz. 3., Kúriai értesítő. Budapesti Hírlap 1888. okt. 20. 
290. sz. 9., Cím- és lakjegyzék 1891/1892., Gyászrovat. Pesti Napló 1898. nov. 
11. 312. sz. 9., Gyászrovat. Budapesti Hírlap 1898. nov. 11. 312. sz. 8-9., Kövön 
nyomott mennykövek. Fővárosi Lapok 1895. máj. 7., 1442., A bosszú. Budapesti 
Hírlap 1903. jan. 30. 30. sz. 10., A kőnyomatos felelőssége. Budapesti Hírlap 
1903. jún. 5. 152. sz. 10., Kézirat-e a kőnyomatos? Budapesti Hírlap 1903. jún. 
11. 158. sz. 14., Adorján Sándor: A kőnyomatos lapok felelőssége. Otthonunk 
1903. okt. 20. 2-4., Magyar Híradó... Otthonunk 1908. okt. 1., 6., Peisner Ignác: 
A jubiláló kőnyomatos. Ország-Világ 1912. febr. 18. 185-186., Gyászrovat. Pesti 
Napló 1912. nov. 5. 261. sz. 13., Gyászrovat. Budapesti Hírlap 1917. ápr. 6. 92. 
sz. 5., Gyászrovat. Magyarország 1917. ápr. 7., 8., Gyászrovat. Budapesti Hírlap 
1917. ápr. 27. 110. sz. 7., Szerkesztőváltozás. Budapesti Hírlap 1917. aug. 2. 
192. sz. 10., Gyászjelentés. Pesti Napló 1918. okt. 2. 230. sz. 10., Gyászrovat. 
Budapesti Hírlap 1918. okt. 2. 230. sz. 8., Pesti Hírlap Naptára 1919. 74., A Ma
gyar Híradó szerkesztőségéből. Budapesti Hírlap 1924. jan. 15. 12. sz. 8. 

MAGYAR KATONAI KÖZLÖNY. Szerk. Csaszkóczy Emil. = Cím- és lakjegyzék 
1922/1923. 

MAGYAR KŐNYOMATOS SAJTÓTUDÓSÍTÓ. Szerk. Vargyes Jenő. = Cím- és 
névjegyzék 1907/1908. 

MAGYAR KURÍR - központilag szerkesztett vidéki lapok értesítője. Szerk. Kulcsár 
Béla. - Budapesti Hírlap 1901. nov. 8. 308. sz. 10. 

MAGYAR KURÍR. Szerk. Malcsiner Rudolf, Jámbor Dezső 1911- = A Magyar Ku
rír. Kalocsai Néplap 1911. szept. 13., 3., Szerkesztőváltozás. Pesti Napló 1913. 
okt. 31., 14., Hadifogoly újságíró. Világ 1916. aug. 29., 12., Lak- és címjegyzék 
1922/1923., Halálozás. Pesti Hírlap 1941. dec. 10. 281. sz. 6., Magyar Kurír új 
felelős szerkesztője. Függetlenség 1942. febr. 7., 5. 

MAGYAR LAPÉRTESÍTÓ. Szerk. Harmat Jenő, Hegedűs Zsigmond. = Cím- és 
lapjegyzék 1900/1901. 

MAGYAR LAPTUDÓSÍTÓ. Szerk. Földi Károly. = Radnóti József: Inczédy László, 
a Magyar Laptudósító és Török Ella. Győri Hírlap 1907. júl. 3. 148. sz. 2., A leg
újabb plágium-ügy. Győri Hírlap 1907. júl. 7. 152. sz. 7. 

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ (MOT). Szerk. Ballá Jenő, Szász Menyhért, 
Ferenczy Károly, Pitroff Gyula. = Elhunyt újságíró. A Nap 1920. aug. 15., 4., Az 
újságírókat kitiltották a főkapitányság épületéből. Népszava 1922. márc. 9., 3., 
Cím- és lakjegyzék 1922/1923., A rendőrség kőnyomatosa. Pesti Napló 1923. 
febr. 28. 3., Halálozás. Népszava 1923. ápr. 12., 6., Meghalt Dunay Ödön. Füg
getlenség 1935. nov. 28., 5., A budapesti városháza. Városok Lapja 1935. dec. 1. 
508., Mese röpiratterjesztésről. Népszava 1938. máj. 3. 99. sz. 9., Meghalt Szász 
Menyhért. Kis Újság 1939. febr. 4. 28. sz. 5., Huszonöt éves a MOT. Reggeli 
Magyarország 1943. dec. 19. 287. sz. 7. 

MAGYAR POLITIKAI HÍRSZEMLE. Szerk. Gyuris Árpád. = Cím- és lakjegyzék 1928. 
MAGYAR TÁVIRATI ÉRTESÍTŐ. Szerk. Fejérvári Frigyes. = Cím- és lakjegyzék 

1907/1908. 
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MAGYAR TÁVIRATI IRODA. Szerk. Maszák Hugó, Egyesy Géza, Radó Sámuel, 
Schwimmer Sándor, Kozma Miklós. = Cím- és lakjegyzék 1891/1892., Kövön 
nyomott mennykövek. Fővárosi Lapok 1895. máj. 7., 1442., A journalisztika kö
réből. Egyelőség 1898. aug. 7. 30. sz. 11., Szerkesztői üzenetek. Pécsi Napló 1908. 
nov. 6., 7., Cím- és lakjegyzék 1907/1908., Zigány Árpád: Sajtószabadság és ter
rorizmus. Huszadik Század 1911. 24. köt. 354-359., Szerkesztőváltozás. Buda
pesti Hírlap 1918. jan. 30. 25. sz. 5., Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd 
útja. Bp., 1939. 569-570., Marschalkó Lajos: A MTI jelenti. Függetlenség 1941. 
mára 4. 52. sz. 4., Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története. Bp., 1996. 
32-35. 

MAGYAR TUDÓSÍTÓ. Szerk. Bakcsy Kornél, Gonda Henrik, Mandovszky Manf
réd. - MKsz 1907. mell., Szerkesztői üzenetek. Pécsi Napló 1908. nov. 6., 7., Új
ságíróból farmer. Temesvári Hírlap 1914. ápr. 12. 33-34., Cím- és lakjegyzék 
1922/1923., Halálozás. Magyar Nemzet 1946. jún. 2., 2. 

MAGYARORSZÁGI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Harmat Jenő. 1905-1914. 
MUNKÁS-HÍRADÓ. = Magyar munkások sérelme Horvátországban. Budapesti Hír

lap 1904. aug. 1. 212. sz. 5., Ötvenezer munkás a parlament előtt. Budapesti Hírlap 
1905. febr. 18. 49. sz. 10. 

MUNKATÁRS. Szerk. Leopold Gyula. = Zöldi Márton írását. Nógrádvármegye 
1907. ápr. 25., Cím- és lakjegyzék 1907/1908. 

MŰSZAKI VILÁG. Szerk. Bojár Sándor. 1904-1912. 
NACHRICHTENDIENST DER SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEI UN

GARNS. (1928-1932) = a Politikatörténeti Intézet állományában. 
NEMZETISÉGI SAJTÓIRODA. Szerk. Mayer József. = Bácskai Határvidék 1904. 

dec. 4., 11. 
NEMZETKÖZI POLITIKAI LEVELEZŐ. Szerk. Solymássy E. Oszkár. = Új kő

nyomatos. Pesti Napló 1912. okt. 20. 248. sz. 14. 
NEMZETKÖZI SAJTÓTUDÓSÍTÓ. Szerk. Pogány György, Mélion József. = Mé-

lion György kitüntetése. Függetlenség 1943. mára 21., 11., Pogány Györgyöt 
örökre eltiltották az újságírástól. Kis Újság 1945. nov. 8., 3. 

Az O. N. SZ. (Országos Nemzeti Szövetség) ÉRTESÍTŐJE. = Budapesti Hírlap 1898. 
jan. 6. 6. sz. 10. 

ORSZÁGGYŰLÉSI ÉRTESÍTŐ. Szerk. Maszák Hugó, Egyesy Géza. - Cím- és 
lakjegyzék 1891/1892., A kőnyomatosok. Magyar Hírlap 1893. dec. 1., 5., Kö
vön nyomott mennykövek. Fővárosi Lapok 1895. máj. 7., 1442., A journalisztika 
köréből. Egyenlőség 1898. aug. 17. 30. sz. 11., Halálozás. Pesti Napló 1924. aug. 
1., 7., Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd útja. Bp., 1939. 569. 

ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Maszák Hugó, Egyesy Géza, Kéry Gyula. 
= Cím- és lakjegyzék 1907/1908., Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd útja. 
Bp., 1939. 568-569. 

ORSZÁGOS HÍRLAPTUDÓSÍTÓ. Szerk. Reményi Endre, Újvári Péter. = Szerkesz
tőváltozás. Budapesti Hírlap 1918. nov. 2. 257. sz. 10., Cím- és lakjegyzék 1922/1923. 

ORSZÁGOS HÍRMONDÓ. Szerk. Szenes Mór. = Cím- és névjegyzék 1907/1908. 
ORSZÁGOS KERESKEDELMI TUDÓSÍTÓ. Bodroghy József. = Kőnyomatost ad 

ki az OMKE. A Nap 1920. aug. 3., 3., Cím- és lakjegyzék 1922/1923. 
PESTHER CORRESPONDENZ. Szerk. Lichtenstein F. Lajos. = Az országgyűlés 

alatt. Fővárosi Lapok 1865. aug. 3. 176. sz. 673., Hírlap jubileum. Torontál 1893. 
dec. 28. 296. sz. 2., Ua. Pécsi Újság 1893. dec. 30., 30., Kövön nyomott menny
kövek. Fővárosi Lapok 1895. máj. 7., 1442., Egy régi újságíró halála. Magyaror
szág 1903. okt. 31., 12., Elhunyt újságíró. Zemplén 1903. okt. 31. 129. sz. 3. 

PESTI HÍRLAPTUDÓSÍTÓ. Szerk. Géczy János. 1913-1914. 
POLITIKAI ÉRTESÍTŐ. Szerk. Csathó Aurél. = Új politikai laptudósító. Budapesti 

Hírlap 1896. jan. 1. 1. sz. 8., Cím- és lakjegyzék 1907/1908. 
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POLITIKAI HÍRADÓ. Szerk. Vadász Sándor. = Siklóssy László: Az országgyűlési 
beszéd útja. Bp., 1939. 570. 

POLITIKAI HÍRLAPTUDÓSÍTÓ - POLITISCHE ZEITUNG CORRESPONDENT 
Szerk. Büchler Vilmos. = Cím- és lakjegyzék 1922/1923. 

POLITIKAI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Jaulusz István. - Cím- és lakjegyzék 1922/1923. 
POLITISCHE CORRESPONDENZ. Szerk. Dóczy (Dux) Lajos. = Kövön nyomott 

mennykövek. Fővárosi Lapok 1895. máj. 7., 1441., A külügyminisztériumi sajtó
iroda vezetője. Magyarország 1895. aug. 18. 225. sz. 3. 

PROTESTÁNS SAJTÓ. Szerk. Péntek Ferenc. = Protestáns Sajtó. Magyarország 
1895.jún.26., 7. 

SPORTÉRTESÍTŐ. Szerk. Őszi Kornél. - Cím- és névjegyzék 1907/1908. 
STUD (Statisztikai Tudósító). Szerk. Móricz Miklós, Sényi Pál. 1933-1944. = Ki

sebbségi Tudósító. Kisebbségi Körlevél. 1939. 1. sz. 10. 
SZÉKESFŐVÁROSI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Radó Károly. 1902-1904. 
TÁVIRATI HÍRADÓ - DEPESCHENBERICHTE. Szerk. Büchler Vilmos Richard. 

- Cím- és névjegyzék 1922/1923. 
TELEFONHÍRMONDÓ. 1895-1896. 
TRANSKONTINENT PRESS. Szerk. Barabás Endre. 1943-1944. 
UNGARISCHE INFORMATION. Szerk. Eichner S. 1900-1915. 
UNGARISCHE POST. Szerk. Radó Sámuel. - Cím- és lakjegyzék 1891/1892., 

1907/1908., Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd útja. Bp., 1939. 569. 
UNGARISCHER ACTIONÄR. Szerk. Lichtenstein F. Lajos 1868-1875. 
UNGARISCHES TELEGRAFEN-CORRESPONDENZ-BUREAU. Kiad. Magyar 

Távirati Iroda. = Cím- és lakjegyzék 1900/1901. 
UNIVERSAL-KORRESPONDENZ. Szerk. Irinyi Jenő. - Egy bécsi magyar újság

írójubileuma. Pesti Napló 1936. máj. 9., 12. 
VASÁRNAP. Szerk. Bethlen Pál. 1907-1917. 
VIDÉKI LAPTUDÓSÍTÓ. Szerk. Marsovszky Gyula. 1921. 
VIDÉKI TUDÓSÍTÓ. Szerk. Gelsei Bíró Zoltán. - Cím- és lakjegyzék 1896/1897. 
ZÓLYOM. • Magyar lap Zólyomban. Budapesti Hírlap 1884. máj. 21. 140. sz. 5. 

EVA LAKATOS 

Die Vorläufer der Pressebüros - die Steindrucke 

Die Studie von Éva Lakatos befasst sich mit den Steindrucken, dem Vorläufer der giganti
schen Pressebüros von Heute. Diese auf primitive Weise vervielfältigten Blätter veröffentlichten 
die regionalen und ausländischen Nachrichten um sie dann für die Redaktionen der Regional- und 
Landeszeitungen anzubieten. Der erste ungarische Steindruck (Országgyűlési Tudósító) erschien 
1861 und berichtete über die öffentlichen Sitzungen des Landtags. Seine Nachfolger, das 1880 
gegründete Ungarische Telegraphenbüro, gaben neben Politik auch die hauptstädtischen und 
ausländischen Nachrichten weiter. Nach 1880 vermehrte sich die Zahl der ungarischen Steindruk-
ke, nach dem ihre Herausgabe in private Hände kam. Um die Jahrhundertwende betrug ihre An
zahl die 50. Die Bedeutung der Steindrucke sank nach dem Erscheinen des Rundfunks von den 
20er Jahren an. Die Studie umfasst auch das Problem der bibliothekarischen Aufbewahrung und 
Bearbeitung der Steindrucke. In Ungarn sind die Steindrucke in sehr begrenzter Zahl erhalten 
geblieben und mit den Fragen ihrer Bedeutung und Anwendung beschäftigte sich die Pressege
schichte nach ihrem Verdienst noch nicht. 



KÖZLEMÉNYEK 

Ferenczffy Lőrinc és Matthaeus Merian d. Ä. kapcsolatához. Ferenczffy Lőrinc (1577— 
1640) a régi magyar irodalom- és művelődéstörténetben mint könyvkiadó vált ismertté. A magyar 
királyi kancellár életét és tevékenységét Holl Béla tárgyalta egy monográfiában1. Az itt bemuta
tásra kerülő forrás izgalmas bepillantást enged a művészetpártoló Ferenczffy hivatali kötelességén 
túlterjedő, kötetlen kapcsolatába Matthaeus Meriannal. 

Matthaeus Merian d.Ä. a kor könyvtörténet és nyomdászismerői között nem szorul különösebb 
bemutatásra. A nevében ma is létező, főleg útikönyveket és térképeket népszerűsítő kiadó eredete 
a XVII. századra nyúlik vissza. Matthaeus Merian d.Ä. (1593-1650) baseli református családból 
származott2. Előbb az üvegfestészetet, majd a metszés mesterségét tanulta ki Zürichben és Basel
ben. 1616-ban érkezett a pfalzi Oppenheimba, peregrinációs körútjának utolsó állomásához. Itt a 
tekintélyes nyomdászcsalád, a református de Bryk szolgálatába lépett. Merian 1617-ben összehá
zasodott munkaadójának a lányával, Maria Magdalena de Bry-vel. Kezdettől fogva jelentős sze
repet játszott a kiadó életében, a tehetséges művész nagyszámú rézmetszetet készített de Bry 
különféle kiadványaihoz. Érdemes felfigyelni alkémiai és politikai művekhez metszett illusztráci
óira ebből az időből. 1620-ban családjával visszatért Baselbe, ahol négy évig maradtak. Ezt az 
időszakot Merian művészi csúcspontjaként szokták jellemezni, ekkor jelent meg ugyanis a Basier 
Totentanz (1621), valamint különböző tájkép- és városmetszetei. 

Miután apósa 1623-ban meghalt, özvegye, aki a nyomdát örökölte (amelyet egyébként vissza
telepítettek Frankfurtba), Merian segítségét kérte a továbbműködtetéshez. A család újra költözött 
tehát, ezúttal Frankfurtba, ahol pár év múlva a polgárjogot is elnyerték. Merian hamarosan a város 
legjobb és legnevesebb kiadói közé emelkedett. Nevét olyan híres művek fémjelzik, mint a világ
krónika, Európa története, a Biblia, Európa topogáfiája, természetesen metszetekkel ellátva. 
Merian 1650-ben Bad Schwalbachban halt meg3. 

Első nagyobb és egyben saját vállalkozásához, amellyel rögtön jelentős sikert is aratott, 1625-
ben fogott hozzá. Ez az Icônes Biblicae volt, a több mint 200 rézmetszettel díszített négy gyönyö
rű album, amelyek híres bibliai jeleneteket örökítettek meg képekben4. A bal oldali lapokon 

1 HOLL Béla: Ferenczffy Lőrinc. Egy magyar könyvkiadó a XVII. században. Bp. 1980. (A to
vábbiakban HOLL.) 

2 Az életrajzi adatok a Merian születésének a 400. évfordulójára megjelent katalógusból szár
maznak. 1. WÜTHRICH, Lucas Heinrich: Matthaeus Merian d. À. Biographie, In Catalog zu Aus
stellungen im Museumßr Kunsthandwerk Franckfurt am Mayn ... zum 400. Geburtstag ... Matthaeus 
Merian des Aelteren. Kiad. többek között: Wilhelm BiNGSOHN, Lucas Heinrich WÜTHRICH, 
Frankfurt-Basel, 1993. 5-19. (A továbbiakban Catalog...) 

3 Merian grafikai munkásságát Lucas Heinrich WÜTHRICH dolgozta fel négy kötetben: Das 
druckgraphische Werk von Matthaeus Merian D. Ae. 1-4. Basel-Hamburg, 1966-1996. 

4 FUSS, Ulrike: Merlans Icônes Biblicae und ihre Bildvorlagen. Einführende Betrachtungen zu 
den Icônes Biblicae (Frankfurt a.M. 1625-1627). In: Catalog... 256-266. 
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Johann Ludwig Gottfried négysoros versikéi találhatóak latinul és németül, ezek a bibliai esemé
nyek rövid tartalmi összefoglalásai, míg a jobb oldalon a Merian készítette metszeteket a versek 
francia változata kíséri. Merian négy részletben adta ki az Icônes Biblicae-X, az első füzet, mint 
előbb említettük, 1625-ben jelent meg, s még nem is Merian neve alatt, hanem 'apud de Bry'. 
Ebben 50 metszettel illusztrálta Mózes öt könyvét. Az 1626-ban és 1627-ben megjelenő második 
illetve harmadik részben még szintén az Ótestamentum jeleneteit vette sorra (64 és 42 metszet), 
míg az utolsó füzetben 1627 őszén immár saját nevén, 77 metszetben és legnagyobb terjedelem
ben az Újtestamentumot foglalta képekbe az előzőekhez képest annyi eltéréssel, hogy a francia 
nyelvű verseket elhagyta. A képek művészi megformálását tekintve érdemes tudni, hogy Merian 
általában előképek után dolgozott. A bibliai jelenetek ábrázolásához Raffaello és iskolája, Dürer, 
és kisebb németalföldi festők műveit használta mintának6. A kiadványok utóéletéhez tartozik még 
az a tény, hogy Merian 1627-ben mind a négy füzetet újra kiadta, igaz szöveg nélkül, majd a 
sikert követően 1629-ben eladta az összes metszetet a strassburgi Zetzner-nyomda örököseinek, 
akik 1630-ban az egész Icônes Biblicae-t megjelentették egy kötetben, majd ugyanebben az évben 
még egyszer felhasználták a 233 Merian-metszetet folio Luther-bibliájuk díszítéséhez. 

Visszatérve az eredeti négy füzet történetéhez, Merian mindegyikhez írt ajánlást. Az elsőt egy 
bizonyos Johan Martin Bawer von Eisenecknek címezte, aki császári tanácsos volt akkoriban. A má
sodikat Anna Maria Königinnek, aki Jacob Sandrart frankfurti kereskedő felesége volt, mindketten 
Merian pártfogói és támogatói. A harmadik rész ajánlása a jószívű és művészetszerető' olvasó
hoz szól, akinek a révén vált oly gyorsan hiánycikké az Icônes Biblicae, s végül a negyedik aján
lásból, amely egyben a forrásunk is, Ferenczffy Lőrinc neve tűnik a szemünk elé. A querquarto 
formátumú kötet címe: 

NÖVI TESTAMENTI / D. N. IESU CHRISTI / Praecipuae históriáé et Uisiones, 
picturis elegantißimis in aes incisis, repraesentantae, / Des Newen Testaments / 
Vnsers Herren Jesu Christi / Fürnembste Historien vnd Offenbarungen / Jn fleissi-
gen vnd Geschichtmesigen Figuren /Abgebildet, aufs Kupffer gebracht, vnd beides / 
zu Nutz und belustigung der Kunstlieb- / enden für Augen gestellet / Durch / Mattheum 
Merian von Basel. /Franckfurt bei dem Auetore Zufmden, 1627.7 

Merian régi ismerősét, a császári tanácsost és magyar királyi kancellárt, nemes Ferenczffy Lő
rincet szólítja meg és köszönti a dedikáció első soraiban. Neki ajánlja az általa rézbe metszett és 
papírra vetett képes Újtestamentumot, mint a művészetet értő és szerető, és a művészeket pártfogoló 
magasrangú személynek. Az elbeszélésből kiderül, hogy 1619 augusztusában kerültek ismeret
ségbe egymással. Ekkor Ferenczffy, II. Ferdinánd császárrá koronázása alkalmából, Frankfurtban 
tartózkodott. Az időt a hivatali ügyeken kívül azonban másra is felhasználta, így ellátogatott a 
közelben fekvő Oppenheimba. Erről az utazásáról más forrásból is értesülünk, hiszen itt működött 
ekkoriban Szenczi Molnár Albert az oppenheimi iskola rektoraként. Ferenczffy és Molnár talál
koztak, a titkár ajándékba kapta a református tollforgató friss könyvét, a Secularis concio 
evangelica-X, amely mű aztán annyira bosszantotta a hithű katolikus Ferenczffyt, hogy Balásfí 
Tamás püspököt kérte fel írásos válaszra, aki a Christiana responsio című művével vágott vissza 
Molnárnak 1621-ben, és egyébként a Ferenczffynek tett ajánlásából tudjuk az egész oppenheimi 

5 Johann Ludwig Gottfried (1584-1633) lelkész Offenbachban, egyben Merian háziszerzője is, 
hiszen több kiadványának a megszövegezésében részt vett, illetve ő írta a világkrónikát, amely 
szintén Merian sikerkiadványai közé tartozott. 

6L.3.1j . 
7 Az általunk használt példány jelzete: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, B. Graph. 

162501. 
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látogatás történetét. De amint a forrásunk is mutatja, nem feltétlenül Molnár Albert volt az utazás 
oka és ürügye. Ferenczffy ugyanis felkereste Johann Theodor de Bryt, Merian apósát, Medán szerint 
ők már korábban is ismerték egymást, hogy vele annak „művészetről, egyéb darabokról és ritka
ságokról tárgyaljanak". Nem utolsósorban azonban bemutatták Ferenczffynek a fiatal Meriant, s a 
királyi titkár, látván a műveit, azonnal megvásárolt tőle néhány darab rézmetszetet. (Meg kell 
említeni, hogy az ajánlás alapján azonban nem egészen egyértelmű, hogy a találkozó Frankfurtban 
vagy Oppenheimban jött-e létre. A de Bryk és Merian ekkoriban még ugyan Oppenheimban laktak, 
de sokat jártak Frankfurtba, és még ebben az évben vissza is költöztek. A helyszínt nem tartotta 
fontosnak Merian kiemelni.) 

Mivel foglalkozott ezekben az években de Bry és Merian? Rendkívül érdekes és izgalmas 
szellemi légkörben9 éppen olyan könyvek kiadásán és illusztrálásán munkálkodtak, amelyek azóta 
is ritkaságszámba mennek és az igényes, magas színvonalú, művészi metszetek miatt gyűjtők illetve 
könyvtárak féltve őrzött darabjai. Merian mintegy húsz de Bry-kiadvány művészi kivitelében volt 
részes. Van úgy, hogy csak a címlapot metszi, s léteznek olyan művek, amelyeket teljes egészében 
ő illusztrált. Első helyen kiemelendő az angol orvos, Robert Fludd10, valamint Michael Maier1 ' 
orvos és alkimista műveinek a metszetekkel való díszítése. A két leghíresebb munkája Meriannak 
ekkoriban éppen Fludd Utriusque Cosmi História és Maier Atalanta Fvgiens című műveinek a 
képekben való megjelenítése. Méltatok szerint neki sikerült először olyan alkémiai képi világot 
megalkotnia, amely igazán közel vitte az olvasóhoz a nehezen megmagyarázható fogalmakat, és 
nem mellékesen az elkövetkező két század alkémiai-hermetikus ábrázolását is erőteljesen befolyá
solta. A de Bry-nyomda mindkét szerzőtől adott ki más müveket is, természetesen Merian közre
működésével12. 1619-ből datálódik Julius W. Zincgref13 Emblematvm, Ethico-Politicorvm, Centvria 

8 HOLL: Í. m. 79-80. 
9 A pfalzi tartományban ebben az időben játszódó, eszmetörténeti szempontból hallatlanul 

fontos események szorosan kapcsolódnak az ún. rózsakeresztes mozgalomhoz. Fluddot és Maiért 
is rendkívül izgatták a rózsakeresztesek, és műveiken keresztül igyekeztek kapcsolatba kerülni 
velük illetve támogatásukról biztosítani őket. A nyugati kutatásban jelenleg alapvetően kettős 
tendencia mutatkozik: az egyik az éppen újabb reneszánszát élő Frances A. Yates és iskolája által 
képviselt vélemény, amely a rózsakereszteseknek és az általuk közvetített eszméknek igen nagy 
szerepet tulajdonít nemcsak az irodalom- és művelődéstörténetben, de a politikai döntésekben is, 
ezzel szemben a racionálisabb és rendkívül alapos forráskutatásokra támaszkodó Carlos Gilly 
háttérben az amsterdami Bibliotheca Philosphica Hermetica-val a Yates-féle megközelítést több 
szempontból is nagyító alá vette és erős kritikával illette. A de Bry-nyomda működésének a meg
ítélése éppen ezért nem egységes a szakirodalomban. Összefoglaló értékelés a korújkori tudo
mánytörténetről, benne a Yates iskoláról is: BAUER, Barbara: Nicht-teleologische Geschichte der 
Wissenschaften und ihre Vermittlung in den Medien und Künsten. = Wolfenbütteler Barock-
Nachrichten (26.) 1999. 3-35. 

10 Robert Fludd (1574-1637) orvos, okkult filozófus. Természettudományos-misztikus művei 
az ember és a világ párhuzamba állításán alapultak. 

11 Michael Maier (1569-1622) Rostockban filozófiai, Bázelben orvosi tanulmányokat folyta
tott. Prágában II. Rudolf udvari orvosa lett 1609-ben. A császár halála után Németországban, 
Hollandiában s Angliában utazgatott, s sorra írta a könyveit. 1618-ban ismét szolgálatba lépett 
Moritz von Hessen őrgrófnál mint orvos és kémikus. A rózsakeresztes mozgalom védőügyvéde
ként tartották számon, holott nagyon kevés információval rendelkezett Andreae-ről és köréről. 1. 
GILLY, Carlos: Johann Valentin Andreáé. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft - Katalog 
einer Ausstellung. Amsterdam, 1986. 90-91. 

12 Ehhez bővebben: NEUGEBAUER, Rosamunde: Gräfin von der Schulenburg: Die alchemisti-
sche Buchillustration Merians. In: Catalog... 294-305. 

13 Julius W. Zincgref (1591-1635) jogász és költő. 
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című műve, a politikai tárgyalások képes kézikönyve, Merian száz metszetével ellátva, ezzel Me
dán egy csapásra az emblémáskönyvek történetébe is beírta magát. De feltűnt más, nagy vissz
hangot kiváltó kiadásokban is, így a „Große Reisen" és a „Kleine Reisen" című sorozatban, ahol 
amerikai és távol-keleti utazásokat foglalt képekbe. Ugyanakkor más kiadókkal is folyamatosan 
együtt dolgozott. Szoros kapcsolatban állt például a frankfurti Lucas Jennis-szel, akinek alkémiai 
kiadványait számos metszettel tette híressé14. 

Sajnos nem tudjuk, hogy Ferenczffy milyen metszeteket vásárolt Meriantól. Nem lenne megle
petés, ha érdeklődött volna az alkémia iránt, hiszen többek között Evans kutatásai bizonyították, 
hogy az alkémia olvasásának és gyakorlásának - vallási hovatartozástól függetlenül - milyen 
kultusza volt Közép-Európában15. De említésre méltóak Meriannak más témájú alkotásai is, így a 
különféle tájkép- és városmetszetei vagy éppen a halotti tánc sorozata, ezek szintén Ferenczffy 
kezébe juthattak. Az is biztosnak látszik, hogy a neki ajánlott Icônes Biblicae negyedik kötete a 
személyes könyvtárába tartozott. Az 1627-es dedikáció tanúsága szerint Ferenczffy 1619-től 
kezdve kapcsolatban állt Meriannal, köteteinek, metszeteinek vásárlója volt, és valószínűnek 
tartjuk, hogy egészen élete végéig megmaradt e gyűjtési szenvedélyénél16. De nem csak a Merian 
„kezéből származókra vágyott", hanem ő is megküldte a frankfurti kiadónak mások művészi 
darabjait, feltehetően mások metszeteit értette ez alatt Merian. Ha az ajánlás pártfogónak és bőke
zű mecénásnak szóló hízelgő mondatairól lehántjuk a tiszteletrétegeket, akkor is úgy áll előttünk 
Ferenczffy, mint kifejezetten a szép könyvek, az illusztrált művek, a metszetek és a művészet iránt 
érdeklődő, arra sok pénzt áldozó személy. Ez a törekvése nyilvánult meg kiadói munkásságában 
is: a 16-17. században rendkívül gyéren fordultak elő illusztrációk a Magyarországon kiadott mű
vekben. Ferenczffy, aki a könyvekben alkalmazott képek jelentőségéről és magyarázó-megjelenítő 
erejükről meg volt győződve, üdítő felfrissülést hozott ezen a téren, igaz a drága rézmetszetek 
elkészíttetését ő is csak ritkán tudta vállalni, így fametszetekkel díszítette kiadványai nagy több
ségét, sőt, az egyes fametszetek többször is előfordultak különböző művekben. Sajnos ezek mű
vészi értéke és minősége nem üti meg a Merian által képviselt színvonalat, de Ferenczffy Lőrinc 
törekvését a magyar illusztrált könyv létrehozására az utókor is elismeri. 

A forrás 

Szolgálatait ajánlja. Egy régi német közmondást idéz annak az alátámasztására, hogy az előí
télet, a kedvetlenség és a tudatlanság akadályozza meg az embereket az őszinte és pártatalan 
véleményalkotásban. Most, hogy a művészek nevet szereztek maguknak, megtehetik, hogy mű
veiket olyan előkelő személyeknek ajánlják, akik ítéleteikben őszinték, a művészeteket kedvelik 
és egyben értik is. Ez a három oka annak, hogy Ferenczffynek ajánlja az Újtestamentum figuráit. 
A továbbiakban kifejti bővebben a fent említett három okot: Ferenczffy előítéletektől mentes 
véleményalkotását, művészetszeretetét, melyet azzal bizonyít, hogy 1619 óta, amikor is a császár
koronázás idején megismerkedtek egymással, folyamatosan vásárol tőle darabokat, és Ferenczffy 
hozzáértését. Végül még egyszer nyomatékosan neki ajánlja ezt a könyvet, mint a jó művészetek 
patrónusának és támogatójának, és kéri, hogy legyen e műnek a védnöke, valamint a jövőben is 
hadd álljon Ferenczffynek a szolgálatára. 

VlSKOLCZ Noémi: Lucas Jennis frankfurti könyvkiadó katalógusa 1626-ból. In: Művelődési tö
rekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szeged, 1997. 639-654. Itt: 646. 

15 EVANS, Robert J. W.: Das Werden der Habsburger Monarchie 1550-1700. Wien-Köln, 
1989. 255-269. 

16 Erre az érdeklődésére Holl Béla is utalt röviden. HOLL: ». m. 179. 
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Dem Woledlen Gestrengen vnd Vesten Laurentz Ferenczffy, Röm. Keys. Maje-
statt Ráth, vnd deß Königreichs Vngern wolbestalteten Secretario, Meinem Inson-
ders großgünstigen Junckherrn. 

Wol Edler Gestrenger vnd Vester, demselbigen sind mein jederzeit demütig ge-
flissene dienst eusserstes Vermögens zuvor, Großgünstiger Junckherr. 

Wir Teutschen haben ein Alt vnd Vblich Sprichwort vnder vns, wann wir befin
den, daß einer entweder auß vorgefaßtem wohn vnd Praejuditz, oder geschöpfftem 
Vnlust vnd Maßleyd, oder lauterm vnverstand, von einer Sachen, die an ihr selbst 
löblich vnd gut ist, vbel iudiciret, daß wir demselbigen sagen: Du vrtheilst, wie der 
Blinde von den Farben. Vnd zwar wo entweder obangeregt Vorvrtheil, dadurch die 
sinne vnd gedancken deß Menschen eingenommen, oder der Vnlust, so den Anmuth 
vnd Appetit verschlegt, oder die vnwissenheit, so am aller ergsten ist, die vberhandt 
bey einem Menschen hat, wie solt müglich sein, daß derselbige vffrichtig, vnpar-
teyisch vnd gebürender massen von einem vorhabenden object vrtheilen, sprechen, 
vnd demselben sein angehörig lob zueignen solte? 

Dieses haben jederzeit in acht genommen, die Künstler (die haben nun namen 
wie sie wollen) so ihre werck grossen Herren oder sonsten hohen Vornemen Per-
sohnen, ihre affection vnd dienst dadurch zuerzeigen, offerirt vnd verehret haben, 
daß sie solche Personen ihnen erwehlet, welche erstlich im Judiciren vffrichtig vnd 
warhafft, darnach zur kunst lustig vnd anmutig, drittens deroselben verstand netten. 

Eben dise drey vrsachen, WolEdler Gestrenger Junckherr, haben mich auch ver
ursacht, daß E. Gestr. Woledl. vnd Vesten diese meine Figuren, in welchen die für-
nemsten Historien vnd Gesichten oder Erscheinungen deß Newen Testaments vnsers 
HErrn Jesu Christi durch mich Schrifftmessig vnd mit fleiß auffs Kupffer vnd 
vollend papir gebracht, Ich dienstliches fleisses verehren, zuschreiben vnd vnder de-
ro wolgeehrten Namen hab publiciren wollen. 

Dann Erstlich ist E. Woledl. Gestr. vnd Vesten Vffrichtigkeit vnd Vnpassionirt 
Gemüth mir insonderheit wol bekant, als die von allem Praejuditz fern abgewandt, 
ein ding tauffen vnd nennen, wie es zu nennen, nicht loben was zu schelten, nichts 
schelten was zu loben ist, sondern wie die Latiner Scapham Scapham, Ligonem Li-
gonem heissen. 

Diesem nach, kan an der Lieb, Zuneigung vnd anmuth, so E. WolEdl. Gestr. vnd 
Vesten, zu dem Mahlerwerck, wie dann Insonderheit zu der Kunst deß Kupfferste-
chens, darinn nur ein einige, nemblich die schwartze Färb das beste thun muß, tra
gen, Ich so wenig zweiffein, als an der Sonnen Auffgang am hellen Mittag. Dann 
auß disem affect vnd lust ist hergeflossen, daß E. WolEdl. Gestr. vnd Vesten lang 
hiebevorn mit meinem Schweher Seeligen, Johann Dietern von Bry, weiland Bür
gern Buchhändlern vnd Kupfferstechern zu Franckfurt Kundschafft gemacht, Ime 
auch nicht wenig von seiner Kunst vnd andern Stücken vnd Rariteten abgehandelt, 
selbiger grosser Gunst vnd Kundschafft hernachmals mich im Jahr 1619. bey dem 
Keyserlichen Wahl: vnd Crönungstag gewürdigt, etliche stück von meiner handt an 
sich gebracht, vnd diesen favor gegen mir allezeit biß noch auff diese Stund also 
continuirt, daß Ew. WolEdl. Gestr. vnd Vesten mich mit vnterschiedlichem zu
schreiben salutiret, jederweilen etwas von meiner Hand vnd Inuentionen begeret, 
auch hinwiderumb ander Kunststücke von guter Hand zugeschicket, welche lieb lust 
vnd beyliebung zu der Kunst die dritte Vrsach mit sich bringet vnd auff dem Rücken 
tregt. Dann wann Ew. (...) nicht ein sonderbarn vnd scharpffen verstand diser Kunst 
heften, vnd davon nach der Art vnd erheischung judiciren könten, wo wolte diser 
Affect vnd begierde darzu herrühren, sintemal wahr ist, was abermal die Lateiner sa
gen: Ignoti nulla cupido, vnd quid miserum Tamgrin picta tabella juuef! 

Will demnach nochmaln, wie obgemeldt, E. Wol. (...), diese, meine Figuren deß 
Neuen Testaments, so ich durch einen gelehrten Mann mit Lateinischen vnd Teut-
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sehen Versen erkleren lassen, Ich gantz dienstlicher gebühr verehret, offerirt vnd 
dedicirt haben, Als einem grossen Patron vnd förderer dieser vnd anderer guter 
Künsten, mit angeheffter fleissiger bitt, E. (...) wollen solche in ihren Schutz vnd 
Schirm, auffhemen vnd zum besten deuten, meine geflissene willfehrigen Dienst 
vnd Affection hierauß vermereken, vnd mich deroselben wie bißhero, also auch ins 
künfftig zu grossen Gunsten Favor vnd fürderung lassen befolhen seyn. Datum 
Franckfurt den 14. Septemb. 1627. 

E. WolEdl Gestreng vnd Vesten, Gantz dienstlich geflissener Mattheus Merian, 
Burger vnd Kupfferstecher daselbst. 

VISKOLCZ NOÉMI 

17. századi pozsonyi nyomtatványok possessorai. A régi nyomtatványok bizonyos konkrét 
példányain levő possessori adatok elemzése fontos részét képezi a könyvtudomány történel
mével foglalkozó kutatásoknak, mivel közvetlenül rámutatnak az egyes kiadványok korabeli 
használatára, és befolyásolják a könyv társadalomban betöltött szerepéről alkotott elméletün
ket. Konkrét személy vagy intézmény kézzel írott vagy nyomtatott ex librisei kiváló jelek, 
amelyek alapján jogosan feltételezhetjük, hogy az illető könyvtulajdonosnak volt bizonyos 
könyvgyűjteménye, bár nem kellett annak nagy könyvtárnak lennie. Egyidejűleg nagyon érde
kes megfigyelni az egyes kiadásokban megjelenő ex librisek gyakoriságát, mert egy könyvnek 
minél több tulajdonosa volt, annál feltételezhetőbb annak hatékony kihasználása, állandó 
mozgása a társadalomban. A különböző időszakokból származó possessori bejegyzések soka
sága csillapíthatatlan érdeklődésünket váltja ki valamely könyv iránt. Aminek alapján képze
letet alkothatunk a társadalom valamilyen fajta irodalom iránti érdeklődéséről, esetleg az egyes 
kiadványok népszerűségét is megállapíthatjuk. 

A 17. században Pozsonyban nyomtatásban előforduló possessori adatok kutatásának eredmé
nyét a „Pozsony könyvkultúrájának története a 17. században" című disszertációs munkámban 
foglaltam össze, amikor a nevezett időszak minden hozzáférhető pozsonyi kiadványának komplex 
elemzésére támaszkodtam. Munkám során az egyes possessori bejegyzések hiányosságának 
problémájával találtam szemben magam, amikor néhány esetben nem volt feltüntetve a tulajdono
sok keresztneve, ami nagyon hátráltatta azonosításukat. Több kézzel írott vagy nyomtatott ex 
libris nem volt dátumozva, vagy a dátumot nem lehetett biztonságosan megállapítani a példány 
hibás volta miatt. Voltak olyan esetek is, amikor tulajdonosként bizonyos szerzetesrend vagy 
hasonló volt feltüntetve, de nem volt feltüntetve a hely. A 17. század pozsonyi kiadványainak 
tulajdonosai között vannak néhányan a magyarországi társadalom kulturális és politikai képvise
lői közül, de többségük olyan személyek, akiknek az életükről és működésükről csak csekély 
ismereteink vannak, sőt gyakran semmit sem tudunk róluk. A tulajdonosok neveinek azonosítását 
komplikálta a nemegyszer nehezen olvasható kézírás. Nem tüntetem fel azokat a kiadványokat, 
amelyek helyes megfejtésében kétségeim vannak, mivel egyetlen hozzáférhető biográfiai szótár
ban sincs hasonló név feltüntetve. 

A 17. század pozsonyi nyomtatványai között főleg magyar imakönyvekben, Pázmány írásai
ban, Veresmarti vitairataiban, Káldi prédikációiban van sok tulajdonos feltüntetve. Pázmány és 
Káldi művei nagy számban találhatók meg az evangélikus papok könyvtárában is. 
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Magánszemélyek 

Ex librisek a 17. századból 

BEDEGI NYÁRI ISTVÁN (17. sz.) cs. k. kapitány Kassán Révai Péter (1568-1622) magyar koro
naőr, pozsonyi királyi tanácsostól 1610-ben kapta ajándékba, az abban az időben Pázmány még új 
kiadású vitairatát, amelyet a magyar evangélikusok zsolnai szinódusa ellen írt, és ugyanabból az 
évből származik (RMK II. 336)1. 

THURZÓ GYÖRGY gróf magyar palatínus, akinek supralibrise 1612-t tüntet fel az adómódosítá
sokat tartalmazó könyvében ugyanebből az évből (RMK II. 349)2. 

KANIZSAI PÁLFI JÁNOS (7-1641) evangélikus lelkész Nagykanizsáról származik, rektor Somor-
ján tulajdonosa volt Pázmány Péter Alvinczi Péter ellen írt ellenreformációs vitairatának, amelyet 
Pozsonyban 1614-ben adtak ki (RMK I. 451)3. Kanizsai Pálfi János kézzel írott ex librise megta
lálható Pázmány további vitairatán 1620-ból, amelyet ismét Alvinczi írása ellen írt (RMK I. 
505)4. A possessori bejegyzések közül egyik sincs dátumozva, de mivel tudjuk, hogy ez a pap a 
17. sz. első felében élt, biztosan sorolhatjuk ennek a kornak az ex librisei közé. Egyszersmind 
kézzel fogható bizonyítékai annak, hogy a katolikus ellenreformáció vitairatait az evangélikus 
lelkészek is megőrizték és gondozták könyvtárukban. 

DANIELIZ GÁSPÁR ismeretlen eredetű tulajdonos, aki az ex librisét 1663-ban írta bele Pázmány 
vitairatába, amelyet a zsolnai szinódus résztvevői ellen 1612-ben (RMK II. 348)5 írt. 

PASTE Y (PÁST A Y?) TÓBIÁS ismeretlen származású kanonok 1637-re dátumozott kézírásos ex 
librist hagyott hátra az 1625-ben kiadott 4 nyelvű esztergomi szertartás-könyvben (RMK II. 
439)6. 

PETRACHICH KÁROLY 1640-re dátumozott kézírásos ex librise Veresmarti 1638-ban megjelent 
Magyar meditációk könyvében van (RMK I. 684)7. Erről a tulajdonosról semmit sem tudunk, de 
saját feljegyzéseiből kitűnik, hogy abban az időben, amikor a könyvet elolvasta, még diák volt. 
(ad huc studiosum). 

FABRICIUS JAKAB 1641. jan. 2-án adta ajándékba Imrichovics Tamásnak a fent említett eszter
gomi szertartáskönyvet 1625-ből (RMK II. 439) (1. 6. jegyz.). Ha feltételezzük, hogy Fabricius 
volt a könyv tulajdonosa, meg kell állapítanunk, hogy a könyv a possessori bejegyzések szerint 5 
év alatt 3 különböző tulajdonos birtokában volt. 

KORMENDY MIHÁLY volt egyik tulajdonosa Pázmány Péter 1623-ból származó összes vitairatát 
tartalmazó 2. kiadásban megjelent könyve megkímélt példányának (RMK I. 532)8. Az ex librise 
1649-ből származik. 

1 (PÁZMÁNY Péter): Penicvlvs Papporvm Apológiáé Solnensis Conciliabvli ... Posonii. In: Aula 
Archiepiscopali. ... M.DC.X. /=1610/. /11/- 102 1. 

2 VectigalRegium. Posonii... M.DC.XII. /=1612/. /XX/1. 
3 PÁZMÁNY Péter: Az, Igazságnak, Gyeozedelme ... Posonban, M.DC.XIV. /=1614/... /VIII/-

96 /IV/1. 
4 (PÁZMÁNY Péter): ReovidFelelet Ket Calvinista Keonyvecskere ... M.DC.XX. /=1620/ /S.I., 

t.//11/-721. 
5 (PÁZMÁNY Péter): LogiAlogi, Qvibvs Baptae Calamosphactae ... Posonii, M.DC.XII. /=1612/. 

254- / I /1 . 
6 Rituale Strigoniense ... Posonii In: Aula Archiepiscopali... M.DC.XXV. /=1625/ /VIII/ - 327 1. 
7 /VERESMARTI Mihály/: Az Igaz Isteni Tiszteletnek Tiszta Tüköré: ... Posomban, M.DC.XXXVIII. 

/=1638/... 237- /V/ l . 
8 PÁZMÁNY Péter: Igassagra Vezérlő Kalavz ... Posomban ... M.DC.XXIII. /=1623/... /XXVIII/-

1066 1. 
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BORCSICZKY GYÖRGY nem írt dátumot Kéry János skolasztikus filozófiai gyűjteményét tartal
mazó könyvének ex librisére (RMK II. 1325)9. A fennmaradt archív források szerint, amelyben 
Iványi közzéteszi10, hogy ez a possessor 1651-52-ben Sopronban I. Batthyányi Ádám gróf szol
gálatában állt, aminek alapján feltételezem, hogy ex librise a 17. századra vonatkozik. 

WINCKLER JAKAB PHILIPP Pozsonyban működő német evangélikus pap 1669-ben nem megje
lölt napon egy ismeretlen dedikátortól ajándékba kapta Jaros István enkomiumát, amelyet Schilt-
pacher János György pozsonyi orvos tiszteletére állítottak össze 1670-ben (RMK II. 1249a)11. Bár 
ez a jegyzék nincs dátummal ellátva, Winckler Jakab Ph. ismert biografikai adatai alapján feltéte
lezzük, hogy biztosan a 17. századra vonatkozik. 

SÖLNDNER GÁSPÁR lőcsei jegyzőnek, a Szepesi Szék ülnökének volt a könyvtárában a possessori 
feljegyzés szerint Schön Gáspár Selmecbányái rektor teológiai disputája, amelyet az eperjesi Andreas 
Lipko védett meg, és ezen iskola számára 1670-ben a pozsonyi evangélikus könyvnyomdász, 
Gottfried Gründer nyomtatott ki (RMK IL 1250)12. A hibás példány kézírásos ex librise nehezen 
olvasható, úgyhogy ennek a possessornak azonosításában nem vagyok egészen biztos, de a jegyzék 
hiányos dátumozása ellenére működésének ismert adatai szerint biztosan a 17. századba tartozik. 

BALON PÁL ex librisét 1661. (szeptember 22 ?-re) keltezte Balásfi 1616-ból származó ellenre-
formációs vitairatában (RMK I. 467)13, amelyet Zvonarics Imre és Nagy Benedek reformátorok 
ellen írt. Ebből, de néhány további esetből is megállapíthatjuk a könyv tartalmának hosszan tartó 
aktualitását vagyis a tényt, hogy kiadása után csaknem 50 évvel sem ment ki a forgalomból, és 
nyilván állandóan keresett és olvasott volt. 

APONYI BALÁZS (17. sz.) Bars megye főispánja, az aponyi nemesi család sarja Kempis Tamás 
teológiai írása magyar fordításának tulajdonosa volt (RMK I. 811)14, melyet 1648-ban adtak ki, 
de az említett possessori adat 1669-re van keltezve, ami szintén bizonyítéka annak, hogy népsze
rűsége hosszan tartó. 

CHRISTAN MIHÁLY - Nádasi 1665-ből származó magyar meditációjának possessora volt, amely 
a nagyszombati és győri Szűz Mária Kongregáció egyesületnek van címezve (RMK I. 778)15. Ex 
librise a keltezés szerint 1669-ből származik, vagyis még 24 évvel a kiadása után is keresett volt 
az olvasók körében. 

NITTRAY JÁNOS galántai pap 1673.szeptember 21-én írta be ex librisét Káldi vasárnapi és ün
nepi prédikációi magyar nyelven írt nagyon kedvelt, elterjedt könyvébe, amely 1631-ből szárma
zik (RMK I. 601, 602)16. 

9 KÉRY János: Reverendissimi Patris ... Universae Philosophiae Scholasticae. Tomvs Primvs 
.. Posonii, Imprimebat Gottfriedus Gründerus. M.DC.LXXIII. /=1673/. /XIII/ - 354 1. - Tomus 
Secundus. Posonii, Gottfriedus Gründerus, Anno M DC LXXIII. /=1673/. - Tomus Tertius. Imp
rimebat Godefridus Gründerus Posonij, 1673. /VI/ - 472 1. 

10IvÁNYl Béla: A magyar könyvkultúra múltjából. Szeged, 1983. 1. 279. jegyzékszám 455, 
456, 457. ISBN 963 481 815 5 

11 JAROS István: Encomivm ... Joannis Gregorii Schiltpacher ... 1670. Posonii ... Gottfriedus 
Gründer. /Vili/1. 

12 SCHÖN Gáspár: Positionum Theologicarum Decas HL De Deo ... /1670/... Posonii ... Gott
friedus Gründer. /VI/ 1. 

13 BALÁSFI Tamás: Csepregi Iskola ... Posonban. M.DC.XVI. /=1616/ ... /XX/ - 472 (recte: 
470) - /1/1. 

14 THOMAS von Kempen: Kempis Tamásnak Christvs Követeservei Négy könyvei... Posomban 
Aksamitek Zacharias által 1648. /Will/ - 485 1. 

15 /NÁDASDI János/: Maria Aeternitatis Beatae Porta Sancta ... 1645, /S. 1., t./ /VIII/ - 188 1. 
16 KÁLDI, György: Az Innepekre- Való Predikatzioknak Első Része ... Posonban Rikesz 

Mihály. M.DC.XXXI. /=1631/... /11/- IV- 598 -/XII/. 
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ViLHEiM DE (P)RAHEIM a szepesi kamara levéltárosa, levéltárából 1682. okt. 5-én a fent említett 
1676-ból származó adómódosítások egyik példányát adta (RMK II. 1388)17 a nevezett késmárki 
tricesimátornak. 

(W)RANAKOVA AZUR volt a tulajdonosa Etienne Binet „Szivrcskés könyv"-ének Hajnal Mátyás 
magyar fordításában, amely 1642-ben jelent meg (RMK I. 730)18. Ennek az ismeretlen származá
sú, lengyel nevű nőnek az ex librise 1672-ben volt a könyvbe beírva, vagyis pontosan 30 évvel a 
könyv kinyomtatása után. 

FARKAS (ÁDÁM?) (1657-) jezsuita és korponai kapitány 1690. dec. 23-án ajánlotta az evangé
liumok és epistulák könyvét 1616-ból (ECSEDY Judit: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek 
1539-1800. Budapest: Borda Antikvárium, 1996. 92. jegyzékszám 5.)19 Petri Imre atyának (való
színű szintén jezsuitának?). A dedikátor keresztneve fölött nincs feltüntetve, de az összes ismert 
17. században élt és működött Farkasok biografikai adatai alapján arra következtethetek, hogy ez 
legvalószínűbben Ádám lehetett. 

Ex librisek a 18. századból 

EGERLAND JÁNOS ex librisét 1708. nov. 10-én írta bele Dávid Titius (Caploviő, Ján: Bibliográ
fia tlací vydanych na Slovensku do roku 1700. Martin, Matica slovenská, 1972. jegyzékszám XCIII.)20 

pozsonyi evangélikus pap könyvébe, amelyet a magyarországi evangélikusok és a pozsonyi evan
gélikus líceum pedagógusai használtak az oktatásban. Ez a német katekizmus 1694-ben jelent 
meg Reznóban de kiadója, a pozsonyi könyvkereskedő Schärfer Kristóf János volt, aki terjesztette 
is a városban. A könyv használata eszerint átnyúlik a 18. századba. 

SZONKOLYI LÁSZLÓ tulajdonosa volt Sallai István könyve analizált példányának, amely Páz
mány Péter védelmére írt ellenreformációs vitairatot tartalmazott, és 1630-ban jelent meg (RMK 
I. 595)21. Ez a possessori jegy 171 l-ben van keltezve. 

MZPD(?) ismeretlen possessor, aki így jelölte magát a fent nevezett Sallai vitairatot tartalmazó 
példányán 1737-ben (RMK I. 601)22. 

DOBAI SZÉKELY SÁMUEL (1704-1799) író, jogász, nyelvtantanító Eperjesen. Volt a könyvtárá
ban az uralkodói adómódosítás könyvének egy analizált példánya 1676-ból (RMK II. 1388) (1. 
17. jegyz.), miközben ex librise 1739-ben van keltezve. 

ROSTI ANTAL a possessori bejegyzés szerint 1748-ban volt tulajdonosa Káldi vasárnapi prédi-
kációs könyvének (RMK I. 601) (1. 22. jegyz.), amelyet 1631-ben adtak ki. 

KÁLDI György: Az Vasárnapokra- Való Predikatzioknak Első Része ... Posonban Rikesz 
Mihály, M.DC.XXXI. /=1631/... /11/- X - 743 -/XXXVII/1. 

17 Vectigal Regium Reformatum. Recusum Posonij ... Joannis Gregorij Zervveg. Anno 1676. 
/XLI/ 1. 

I8/BlNET, Etienne/: A Jesus Szivet-Szeretö Szivek ... Posomban, M.DC.XLII. /=1642/ ... /XI/ 
-261 (recte: 262) 1. 

19(KOPCSÁNYI Márton): Az Evangéliumok es epistolak ... Becsben /a címlap Pozsonyban/ 
1616. /15 / -153- /146/ - /17 /1 . 

20/TITIUS, David?/: Evangelischen Gottes-Dienstes-Oder Bet-Stunden...Kirchen-Lehr-Ord-
nung...verlegt von Jphann Christoph Schäffer. Im Jahr 1694. /S. 1., t./, /XXIV/ - 288 1. 

2 SALLAI István: lo Nemes Varadnak Gyenge Orvoslása .. Posomban. M.DC.XXX. /=1630/ 
... /VIH/-314-/IV/1. 

22 KÁLDI György: Az Vasárnapokra- Való Predikatzioknak Első Része ... Posonban Rikesz 
Mihály, M.DC.XXXI. /=1631/... /11/ - X - 743 - /XXXVII/1. 
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ZiMAN ANDREAS 1760-ban írta be ex librisét Feuktius Jakab ellenreformációs vitairata magyar 
fordításának (RMKI. 705)23 akkor már 120 éves példányába. 

CSEPCSANYI BATISZ JÁNOS tulajdonosa volt Pázmány a zsolnai szinódus határozatai ellen írt 
1611-ből származó vitairatának (RMK II. 344)24, miközben ex librisét 1767-ben írja alá. 

SzEBENi JÁNOS könyvtárában a possessori bejegyzés szerint 1781-böl volt Pázmány Péter magyar 
imakönyvének egy 150 éves példánya (RMK I. 604)25, amely a 17. században csak Szlovákia területén 
hatszor (ebből Pozsonyban háromszor) jelent meg, de kedvteléssel használták még a 18. században is. 

JÁRY BONIFÁC Budapesten szerezte be könyvtára számára 1788. okt. 29-én Káldi 1631-ben 
megjelent vasárnapi prédikációit (RMK I. 601) (1. 22. jegyz.). 

HRABOVSZKY JÓZSEF szenátor nyomtatott ex librise 1794-ben van keltezve Kéry János szerző 
1672-ben kiadott a törökellenes harcok történetéről szóló könyvében (RMK II. 1313)26. Ebben az 
évben ajándékozta ez a könyvgyűjtő könyvtárát a pozsonyi líceumnak. 

JESZENÁK ISTVÁN DE KIRÁLYFIA és JESZENÁK JÁNOS köznemesek a Dunaszerdahely melletti 
Tejfaluról származó Hieronymus Drexel katolikus meditációs könyve magyar fordításának elő
lapján van nyomtatott ex librise 1643-ból (RMK I. 747)27. Eredetileg ez a könyv Jeszenák István 
magánkönyvtárában volt elhelyezve, aki könyvgyűjteményét 1777-ben báró Jeszenák Jánosnak 
adta át. János neve után az ex librisen 1799 nyomtatott évszám jelenik meg, ami szerint nyilván
való, hogy a könyvben legkorábban ebben az évben lehetett beragasztva. Egyetlen biografikus 
szótárban sem szerepel ezeknek a Jeszenákoknak a neve, úgyhogy nem tudom kik, sem hogy 
milyen rokoni kapcsolatban voltak (lehet szó apa-fiú rokonságról?), báró Jeszenák Pál de Királyfia 
királyi tanácsos (7-1772 ?) leszármazottai voltak, aki Pozsonyban is működött, és a 18. sz. első 
felében építtette fel reprezentatív családi könyvtárát. Jeszenák István és János magánkönyvtárában 
volt Wiedermann Éliás bécsi nyomtatvány-példánya kiváló osztrák személyiségek fényképével, 
amit az RMK II. 66928 tévesen jelölt pozsonyi nyomtatványként a pozsonyi ajánlás keltezése sze
rint 1646-ból. Sorrendben a 3. ebből a produkcióból az 1669-ben megjelent országgyűlési törvé
nyek nyomtatványa (RMK II. 395)29, amelyből egy példány szintén megtalálható könyvtárukban. 

Ex librisek a 19. századból 

GÖMÖRY ISTVÁN (17-18. század) Győrből származó orvosdoktor 1802. februárjában ajándékozta 
a pozsonyi evangélikus konventnek Pázmány ünnepre és vasárnapra szóló magyar katolikus prédiká
cióit 1636-ból (RMK I. 663)30. Valószínű, azelőtt ez magán-könyvgyűjteményébe tartozott. 

Mossóczi INSTITÓRISZ MIHÁLY (1732-1803), köznemes író, tanító, evangélikus pap, a pozso
nyi líceum tanára. Gazdag könyvgyűjteménye volt, amelyet 1803-ban saját kézírásos verses köte-

23 FEUKTIUS, Jákob: Öt rövid Predikátzio ... Posonban, M.DC.XL. /=1640/ ... /11/ - VI -
181-/III/1. 

24 (PÁZMÁNY Péter): Penicvlvs Papporvm Apológiáé Solnensis Conciliabvli ... Posonii. In: 
Aula Archiepiscopali, ... M.DC.XI. /=1611//IIV- 105 1. 

25 PÁZMÁNY Péter: Imádságos Könyv ... Posonyban, M.DC.XXXI. /=1631/ /XLVIII/ - 571 - /TX/1. 
26 KÉRY János: Mártis Turcici Ferocia ... (Posonii, imprimebat Gottfriedus Gründer. Anno 

M.DC.LXXII. /=1672/). /CCXVI/1. 
27DREXELIUS, Hieronymus: Elmélkedések Az Örökke-valoságrol ... Posonban, M.DC.XLIII 

/=1643/-/XLVIII/-4801. 
28 WIEDEMAN, Elias: Comitium Gloriae Centum... /S. 1., t./, /IV/1. - 100 rézkarcolat 
29 Articuli: Articvli Dominorvm Praelatorvm ... ad: ... XXVI: Mensis Maij Anni M.DC.XIX 

/=1619/.../S. l.,t.//IV/l. 
30 PÁZMÁNY Péter: A Romai Anyaszentegyház ... Predikatziok ... Posonban, M.DC.XXXVI. 

/=1636/.../XXX/-12481. 
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tével és tanulmányaival együtt a pozsonyi líceumi könyvtárnak adományozott. A 17. századi po
zsonyi könyvnyomdák termékeit nyomon követve látjuk, hogy Pázmány vitairat-gyűjteményének 
első kiadása 1613-ban (RMK I. 443)31, Sallai, Pázmány Péter védelmére írt vitairata (RMK I. 
595) (1. 21 jegyz.) és Ján Büringernek, a pozsonyi líceum hajdani rektorának latin-német gramma
tikája (RMK II. 1248)32, amelyet 1670-ben állított össze iskolája használatára, is ott jelent meg. 

FRAKNÓI VILMOS (FRANKL) a filozófia doktora, váradi kanonok a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgatói választmányának tagja possessora Sallai István magyar katolikus vitairatának, amelyet 
1630-ban (RMK I. 595) (1. 21. jegyz.) Pozsonyban adtak ki. Ex librise 1879-ben van keltezve. 

Keltezetlen ex librisek 

A Máriatölgyesi ILLÉSHÁZI könyvtár fondjában szerepelt az 1612-ből származó (RMK II. 349) 
(1. 2. jegyz.) adómódosítás könyv nyomtatványa. Ez a példány kiadása óta gróf Thurzó György 
magyar palatínusé volt a possessori bejegyzések szerint. További keltezetlen nyomtatott ex librist 
a máriatölgyesi Illésházi Könyvtárban Eszterházi Miklós ellenreformációs leveleit tartalmazó 
könyvében találunk, amelyet I. Rákóczi Györgyhöz, a Habsburg ellenes felkelés vezetőjéhez 
intézett, és 1644-ben jelent meg nyomtatásban.(RMK I. 762)33. 

KUBÍNYI PÉTER (1765-1835) Nyústyáról származó földbirtokos, királyi tanácsos a vaskohászat 
egyik legnagyobb vállalkozója Szlovákia területén, a Kishonti Művelt Társaság társalapítója. Nála 
volt elhelyezve a társaság könyvtára, Kempis Tamás teológiai írásának magyar fordítása az ő 
tulajdonában volt (RMK I. 811) (1. 14. jegyz.), de ex librisét nem keltezte. Mivel a 17. és 18. 
század fordulóján élt, nehéz megmondani, kb. mikor szerezte a könyvet. 

SZIRMAY TAMÁS magyar író, a város gyalogos századának ezredese. Keltezetlen possessori 
bejegyzést hagyott hátra az 1676-ban kiadott királyi adómódosítások könyvében (RMK II. 1388) 
(1. 17. jegyz.). Csak életének és működésének néhány ismert adata alapján keltezhetjük a 18. 
század első felére, mivel tudjuk, hogy 1704 és 1747 között néhány asztronómiai könyvet adott ki. 

BOCSKAI GYÖRGY meg nem nevezett napon ajánlotta Pázmány prédikációs könyvét 1636-ból 
(RMK I. 663) (1. 30. jegyz.) (pro refrigerio) szó szerint: „a lélek lehűlésére" címmel barátjának 
Pitinger Ferencnek. Nyilván mindketten evangélikus hitvallásúak voltak. 

BÜKY JÓZSEF volt a következő possessora Pázmány magyar nyelvű katolikus prédikációi fenti 
példányának (RMK I. 663) (1. 30. jegyz.). 

BARTÓK FERENC volt possessora Káldi magyar katolikus vasárnapi prédikációinak 1631-ből 
(RMK 1.601) (1.22. jegyzet). 

JANKOVICS (JANKÓVICH ?) ex librisét Canis Péter magyarra fordított 1624-ben kiadott (RMK I. 
544)34 katekizmusába írta bele. Ő sem tüntette fel a keresztnevét, sőt az évszámot sem. 

DRAGOVANICKY GYÖRGY volt a tulajdonosa az „Útitárs" című magyar imakönyv 1643-ban Po
zsonyban 2. kiadásban megjelent egyik példányának (RMK I. 1607)35. 

31 PÁZMÁNY Péter: Isteni Igazságra Vezerleo Kalavz ... Posonban, M.DC.XIII. /=1613/ ... 
/XXIV/-8161. 

32 BÜRINGER János: Nomenciator, et Index tam Nominum ... Posoniense. Posonii ... Gottfre-
dus Gründerus ... /1670/. /LXXX/1. 

33 ESZTERHÁZI Miklós: A Magyar-Orszagi Palatínusnak ... Leveleinek igaz Páriája. Posonban 
M.DC.XLIV/=1644/-441. 

34CANISIUS Péter: Keresztényei Tvdomany ... képekkel kiegyzettetet. Augustában, 1618. 
(Nyomtatták Posomban, M.DC.XXIV. /=1624/...) /11/- 147 -/11/1. 

35 Útitárs/Azaz Reggel, s Estve ... Imádságok ...//Pozsony, 1643/. /XXXVI/-396 megőrzött old. 
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GAU GERGELY keltezés nélkül írta alá mint tulajdonos Balassa Bálint és Rimai János magyar 
imakönyvét 1676-ból (RMK I. 1207)36. 

ZORANICS LÁSZLÓ volt tulajdonosa az esztergomi szertartáskönyv Pozsonyban kiadott megkí
mélt példányának 1625-ből (RMK II. 439) (1. 6. jegyz.). 

TRENCHINI (TRENCSÉNYI) ISTVÁN volt possessora Nádasi János latin nyelvű officiájának 1650-
ből (RMK II. 734)37. 

VIETÓRISZ LÁSZLÓ a Szenice melletti Nagykovalló és Horóc ura a Trencsényi kerületben, akinek 
feltételezem gazdag magán könyvgyűjteményében volt az Üdvözült Anya, Dicsőséges Szűz Mária 
széles körben mondott miséjének egy példánya (RMK I. 745)38, amit Némethi Jakab készített Nyári 
Krisztina könyvkiadó leánya, Eszterházi Julianna számára és 1643-ban névnapjára ajándékozta. A 
könyv belső lapjára van beragasztva a possessor nyomtatott ex librise a címerével együtt. 

LEGRELEN JOSEPHA az említett officia következő tulajdonsa (RMK I. 745) (1. 38. jegyz.). 
(G)LOCZKA M. ex librisét Etienne Binet szivecskés emblémával ellátott imakönyvébe írta bele 

1642-ből (RMK I. 730) (1. 18. jegyz.), amelynek magyar fordítását szintén megőrizte. 
DUKÁTH ÁDÁM volt a tulajdonosa Pázmány vitairat-gyűjteménye utolsó kiadásának 1637-ből 

(RMK I. 673)39. 
BAKSAI MIHÁLY hédervári plébános volt a tulajdonosa Balásfi Tamás magyar katolikus vita

irata egyik megkímélt példányának 1616-ból (RMK I. 467) (1. 13. jegyz.). 
TALABÉR LÁSZLÓ könyvtárában megőrizte Sallai magyar katolikus vitairatát, amelyet 1630-ban 

Pozsonyban adtak ki Pázmány Péter esztergomi érsek védelmére (RMK I. 595) (1. 21. jegyz.). 
NOZDROVICZKY ISTVÁNNAK a könyvei között volt Veresmarti magyar vitairata 1637-ből (RMK 

I. 697)40. 
BÁLINTFFI ISTVÁN possessorként írta alá magát a Kopcsányi által összeállított Bécs-pozsonyi vegyes 

eredetű evangéliumok és episzrulák könyvében 1616-ból (Ecsedy, 1996. 92) (1.19. jegyz.). 
SZAN(R)ICZKY ELEONÓRA volt a tulajdonosa Büringer János pozsonyi evangélikus rektor 1670-

ben kiadott latin-német grammatikájának (RMK II. 1248) (1. 32. jegyz.), amelyet a pozsonyi evan
gélikus líceum oktatásban használt. 

Intézmények 

A Nagyszombati Jezsuita Kollégium a possessora Székhelyi Miklós filozófiai disputája nyom
tatásának 1638-ból (RMK II. 530)41, amelyet Pozsonyban a nagyszombati egyetem megrendelésé
re adtak ki. A possessorí bejegyzés a nyomtatvány kiadásának évével van keltezve (1638). A 
Nagyszombati Jezsuita Kollégium könyvtára eszerint folyamatosan gyűjtötte és őrizte meg az 
ottani egyetem hallgatóinak disputáit. Ezenkívül az iskola könyvállományában volt nyilvántartva 

36 BALASSA Bálint - RIMAY János: A Néhai ... Istenes Eneki ... Posonban faber Mihály által 
1676./XI/-702 (recte: 705)1. 

37 NÁDASI János: Annus CrucifixiDei Jesu ... Posonii Typis Coll. S. I. Anno M.DC.L. /=1650/ 
/XXI/-4791. 

38 Officium B. M. Virg. Az-az Aszszonyunk Szűz Mariának ... Posonban, 1643. / I l / - XXXXVI 
- 430 - /11/1. 

39PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazságra- Vezérlő Kalavz ... Posonban ... M.DC.XXXVII. 
/=1637/... Találtatik Nagy-Szombatban /XII/- 1073 -/VU/1. 

40 VERESMARTI, Mihály: Intő S Tanító levél ... Posomban, M.DC.XXXIX. /=1639/ ... /11/ -
XXVI - /IV/ - 298 - /XXIX/1. 

41 SZÉKHELYI, Miklós: D. T. O. M. A. Nicolai Székhelyi ... Exercitatio Philosophica ... Poso
nii. (1638)./IV/-20 1. 
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1632-ből két ellenreformátor nyomtatványa, Balásfi Tamás jezsuita vitaíró 1616-ból (RMK II. 
368, RMK I. 468)42, 1690-ben volt katalogizálva Pázmány Péter magyar katolikus vitairatának 
nyomtatványa 1671-ből (RMK I. 1124)43 és Kempis közkedvelt teológiai írásának magyar fordí
tása 1648-ból (RMK I. 811) (1. 14. jegyz.). 

A Nagyszombati Ferencesek Konventje megőrizte a Sigray Ferenc által 1675-ben kiadott kato
likus passiókat (RMK I. 1375)44, a nagyszombati ferencesek azonban nem tüntetik fel a keltezést, 
vagyis az adatokat arról, hogy mióta volt a könyv a könyvtárukban (vagy könyvgyűjteményük
ben) katalogizálva. 

A Lőcsei Jezsuita Kollégium 1712-ben beírta katalógusába Káldi magyar nyelvű Vasárnapi 
prédikációk könyvének egyik megkímélt példányát, amely 1631-ből származik (RMK I. 601) (1. 
22. jegyz.). 

A Szakolcai Jezsuiták Kollégiumának könyvállományában volt egy nyomtatvány 1647-ből a 
Pozsonyban alapított Szűz Mária, Anya Egyesület vallásos céljaira (RMK I. 797)45. A könyvet 
1731-ben katalogizálták, a possessori bejegyzést is akkorra keltezték. 

A Szakolcai Jezsuiták Konventje könyvtárában megőrizte Leonardo Lessio katolikus vitairatá
nak magyar példányát Veresmarti fordításában 1640-ből (RMK I. 706)46, de az ex libris nincs 
keltezve, tehát nem tudjuk a possessori adat dátumát. 

A Szakolcai Jezsuiták Rezidenciája könyvtárának birtokában volt a Magyar Királyság minden 
védőszentjéhez szóló liturgikus könyv, amelyet Pozsonyban adtak ki 1650-ben (RMK II. 737)47. 
A possessori bejegyzés nincs keltezve. További ex librise már keltezve van 1661 évre, Veresmar
tinak A magyar meditációk könyvében található 1638-ból (RMK I. 684) (1. 7. jegyz.). 

A Trencsényi Jezsuita Noviciátus könyvtárának katalógusába 1655-ben jegyezték be Péter 
Canisius katolikus katekizmusának magyar nyelvű fordítását 1624-ből (RMK I. 544) (1. 34. 
jegyz.). Ezenkívül birtokában volt még egy magyar katolikus katekizmus, amelyet Pozsonyban 
névtelenül adtak ki (RMK I. 1576)48 1640 és 1650 között. Ezt is 1655-ben katalogizálták. 

A Pozsonyi Szent Erzsébet kolostor könyvtárában van a Szent Bonaventura rend előírásainak 
magyar nyelvű fordítása 1677-ből (RMK I. 1218)49. A könyvben az ex libris nincs keltezve. 

A Ferencesek Galgóci Konventje tulajdonosa Pázmány a zsolnai szinódus és határozatai ellen 
irányuló vitairata analizált pédányának, amelyet 1610-ben Pozsonyban adtak ki (RMK II. 336) (1. 
1. jegyz.). 

A Ferences Kolostor a csallóközi Szentantalban ex librisét Pázmány Péter vitairat-gyűjtemé
nyére jegyezte be 1623-ból (RMK I. 532) (1. 8. jegyz.). 

42 BALÁSFI Tamás: Echo Christiana Et Catholica ... Impressum Anno Domini M.DC.XVI. 
/=1616/... /Il/— 188 - / I / I . 

(BALÁSFI, Tamás): Epinicia Benedicto Nagi ... Posonii. In: Aula Archiepiscopali, Anno 
M.DC.XVI. /=1616/ /XXIV/ 1. 

43 PÁZMÁNY Péter: Bizonyos Okok ... Posonban, Gründer Gottfried által. M.DC.LXXI. /=1671/. 
/XXXV/1. 

44 Spéculum Passionis Domini ... Franciscum Sigray ... Reimpressum Posonii, Typis Joannis 
Gregorij Zerweg ... M.DC.LXXV. /=1675/. /11/ - CCVII - IV1. 

4 Maria Halaira Valtaknak ... Posomban 1647 ... Aksamitek Zacharias által. /11/- 30 1. 
46 LESSIUS, Leonhard: Tanáchkozás, Mellyet Kellen ... Magárrá, Veresmarti Muhály ... 

Nyomtattatott M.DC.XL. /=1640/... Posonban /LII/- 292 - /XX/1. 
4 Officia Propria Sanctorum Patronorum regni Hvngariae ... Posonii, Zypis Coll. Societatis 

Jesu. Anno M.DC.L. /=1650/ /IV/ - 48 1. 
48 Keresztyéni Tvdomanynak ... Elseo Része. /S. 1., t., a./(1640-1650 között). 40-/VIII/1. 
49BONAVENTURA Sz.: Szent Bonaventura ... rend-Tarto ... Posonban, Zerweg Janis Gergely 

által 1677./IV/-582 1. 
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A Szegedi Ferencesek konventje könyvtárában megőrizte Leonardo Lessius katolikus ellenre-
formációs vitairatának magyar nyelvű fordítását 1611-ből (RMK I. 431)50, azonban kéziratos ex 
librisén nincs keltezés. 

A Lepoglavi Kolostor possessori adatát 1672-ben keltezte Hajnal, Keresztúri Pálnak címzett 
ellenreformációs vitairatában 1640-ből (RMK I. 704)51. Ugyanebben az évben volt könyvtárában 
katalogizálva Veresmarti magyar meditációi 1638-ból (RMK I. 684) (1. 7. jegyz.). 

A Novai Kolostor könyvgyűjteményében van többek között az „Útitárs" magyar nyelvű ima
könyv pozsonyi második kiadásának egyik példánya 1643-ból (RMK I. 1607) (1. 35. jegyz.). 
Kézzel írott ex librise 1696 év (szept. 20-ára ?) van keltezve. 

A Szabolcsi (Zabol) Jezsuita Kollégiumban fennmaradt egy keltezetlen possessori bejegy
zés egy névtelentől származó katolikus teológiai írást tartalmazó könyvön 1671-ből (RMK I. 
1123)52. 

A Leöbeni Jezsuita Kollégiumban fennmaradt egy keltezetlen possessori bejegyzés Pázmány 
magyar imakönyvében a pozsonyi utolsó kiadásból 1650-ből (RMK I. 836)53. 

A Bâti Konvent könyvtárában egyebek között található Kéry skolasztikus filozófiáról írt nyom
tatványa 1673-ból (RMK II. 1325) (1. 9. jegyz.), de a possessori bejegyzésén nincs dátum.. 

A Halasi Reformált Evangélikus Gimnázium megszerezte könyvtára számára Szabó Lajos 
közvetítésével 1873-ban mint újévi ajándékot Nyéki Vörös Mátyás magyar verses imakönyvét 
1636-ból (RMK I. 664)54. A könyv jól megkímélt példányához van csatolva az abból az időből 
származó levelezés, amely szerint ezt a könyvet tartották az egyik legnagyobb értéknek abból, 
amit a könyvtár abban az időben gondozott. Ugyanis több mint 240 éves, régi kiadású könyvről 
volt szó. 

Azonkívül sok kiadást ismerünk doktor Todoreszku Gyula és felesége, Horváth Aranka ma
gánkönyvtárából, vannak ott a Magyar Királyi Egyetem possessori bélyegzőjével ellátott kiadá
sok, legtöbbje pozsonyi nyomtatású a 17. századból, amely az Állami Széchényi Könyvtárban van 
beiktatva eredetileg Széchényi Ferenc könyvtárából, amely alapját képezte a Magyar Nemzeti 
Könyvtárnak a megalapításakor. Itt írások találhatók a Csáky-család hagyatékából, de ezeken 
semmilyen possessori bejegyzés sincs feltüntetve55. Némely példányon találhatunk Vigyázó Fe
renc vagy Horvát István könyvtárából származó pecséteket. Ezek a Pozsonyi Liceum könyvtárá
ban voltak feldolgozva, és az iskola könyvtárának, illetve a Pozsonyi Evangélikus Konfessziónak 
tulajdonai voltak. Mindegyik tartalmazza a proveniens bélyegzőt. Az egyik nyomtatványon a 
hermannstadti Bruckenthal Múzeum bélyegzője van. 

MARTA FÓRISOVÁ 

/LESSIUS, Leonhard/: Tanácskozás, Mellyiket Kellyen Az ... Magyarrá forditattot ... Poson-
ban, M.DC.XI./=1611//XVI/-271 1. 

51 /HAJNALMátyás/: Ki-Tett Czégér ... Posomban, M.DC.XL. /=1640/... /11/- 252 -11/1. 
52 Külömbözö Vallásoknak ... Posonban, Gründer Gottfried által. 1671. /XXVII/1. 
53 PÁZMÁNY Péter: Imádságos Könyv... Posonyban, M.DC.L. /=1650/... /XLVIII/ - 571 - /IX/1. 
54/VÖRÖS Mátyás (Nyéki)/: Tintinnabulum Tripudiantium ... Posonban, 1636 ... /11/- 1181. 
55 A Csáky - család tulajdonára mutatnak a Budapest MOL - ban hagyatékuk dokumentumai

ban megőrzött nyomtatványok. 
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Vers- és jogtörténeti adalék 1647-ből. 1. F. Postma és J. van Sluis Auditorium Academiae 
Franekerensis című repertóriumának (Postma, F. - Sluis, J. van szerk. 1995) két tételében is sze
repel Igaz Kálmán: 1. Az „Orationes & Disputationes sub praeside" fejezet 56/1651.4a tételében 
mint a Compendiolum Socinianismi confutatum (Franeker, 1651) című kötet első három disputá-
ciójának respondense és 2. A „Miscellanea" fejezet M/l 647.2 tételében mint az L. Banckot kö
szöntő füzet magyar nyelvű versének a szerzője. 

2. Az Apáczai Csere János gyulafehérvári beszédében (1653) méltatólag (Apáczai Csere János 
1979: 650), a „Magyarok, jámborok, szómat meg halljátok..." kezdetű, kevéssel későbbi paszkvillusban 
gúnyos hangon (RMKT XVII/9, 348), Szalárdi János Siralmas magyar krónikájának (1662-1664) 
hatodik részében (Szalárdi János 1980: 582) elismeréssel említett Igaz Kálmán életútját Herepei Já
nos vázolta egyik - első ízben 1925-ben közreadott - cikkében (HEREPEI János 1966). 

3. A Compendiolum könyvészeti leírása az RMK III.-hoz készült Pótlások, kiegészítések, ja
vítások 2. füzetében (1991) olvasható a 6308. tételszám alatt. 

4. Az L. Banckot köszöntő füzet címlapadatait a Provinciale Bibliotheek van Friesland (Leeu-
warden) Pb 12915 jelzetű példányának fénymásolatáról idézem (vö. RMNy 2166): 

Applavsvs academici honori & famae. Clarissimi & Consultissimi Viri, D. Lav-
rentii Banck, Norcopensis Gothi, Philosoph. & J. U. D. cum bonorum omnium voto 
ad Professionem Juris in Celebri Academia Franequerana, Ad diem XV. Martij. 
publice introduceretur. A Sincerioribus amicis dicti, dedicati & consecrati. Frane-
kerae, Excudebat Idzardus Alberti, Typographus in Academia Franequerana, 1647. 

5. Úgyszintén fénymásolatról közlöm Igaz Kálmánnak a füzetben szereplő, rímes diszticho
nokban fogalmazott versét (a közlésben három betű, illetve betűelem egykorú változatát ma hasz
nálatos betűvel, illetve betüelemmel helyettesítve): 

Epigramma vngaricvm 
Eorvendezo versek 

Io dolog a' tudomány; mert ollyat félre tassit S. hány 
Mi bölcznek oczmány téstnekis hogyha sovány, 

Gyüyt gazdagságot, gyorsít, gyarapul gyökerében, 
Bátran beszédem B A N K bizonytsa bátor. 

Allyatok itt Ifiak, igazat ha igyekésztek itelni, 
Halgassátok B A N K T, olt belétek tudománt. 

Zengyenek á Musikák (mert B A N K Professor érik) S. ök 
Kérjenek Istentúl B A N K N A K igáz tudománt. 

Igaz Kalmany által írattattak 

6. Az üdvözlő vers címzettje, L. Banck (Banco, di Banco) 1647 és 1662 között a jogtudomány 
tanára volt Franekerben. A tiszteletére írott sorok tehát a 17. századnak nemcsak a vers-, hanem a 
jogtörténetéhez is szerény adalékul szolgálnak. 

7. A fénymásolatok megküldéséért Ferenc Postmát (Amstelveen) illeti köszönet. 

MÓZES HUBA 

Irodalom 

APÁCZAI CSERE János: A bölcsesség tanulásáról. (Fordította Orosz Lajos.) = TARNÓC Márton (Szerk.): 
Magyar gondolkodók 17. század. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó. 1979. 609-655. /Magyar 
Remekírók/ 
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HEREPEI János: Kolozsvári Igaz Kálmán. - HEREPEI János: Apáczai és kortársai. Bp.-Szeged, 
1966. 344-357. /Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, IL/ 

POSTMA, F. - SLUIS, J. van (Szerk.): Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, 
Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums in Franeker 
1585-1843. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1995. 

SZALÁRDI János: Siralmas magyar krónikája. Bp., Magyar Helikon, 1980. /Bibliotheca Historica/ 

Pósaházi János: Summás választétel (RMK I 1047). Egy példányról eddig ismeretlen 
nyomtatott hitvita. Nyolc évvel ezelőtt tenyérnyi könyvecskét kínált eladásra egyik ügyfelünk, 
aki fiatal kora ellenére nemcsak a régi nyomtatványok ismeretében, hanem azok pénzzé változta
tásában is figyelemre méltó tehetségről tett tanúbizonyságot. Ő tudta, mit ad el, a körülvágott, 
vízfoltos, vékony nyomtatványért 150 000 forintot kért, ami az akkori antikvár könyvárak isme
retében nagyon sok pénznek számított. Én tudtam, mit veszek meg, ezért a kért összeget minden 
alku nélkül azonnal kifizettem, és így birtokomba került a magyar hitvita irodalom egyik elve
szettnek hitt darabja, Pósaházi János Summás választétele. 

A XVI-XVII. századi régi magyar irodalom egyik számottevő, mennyiségében is jelentős rétege a 
polemikus teológiai irodalom. Ismeretes, hogy ezekben a munkákban - ma már alig követhetően 
- összekeverednek a teológiai érvek és a személyes kihívásként értelmezett, egyéni sértődöttséget 
tükröző részletek. Ezekkel a többségükben irodalmi stíluskategóriákkal megközelíthetetlen, ese
tenként nyelvileg is nehezen értelmezhető, gyorsan készült, alkalomhoz kötött írásokkal a kilétü
ket és a nyomtatványok megjelenését elhallgató vagy rejtjelező szerzők egyidejűleg támadtak és 
védekeztek, cáfoltak és törekedtek mások meggyőzésére. E kiadványok legfontosabb, jól ismert 
jellemzői a csiszolatlanság, az ingerült hangvétel, a saját teológiai elképzelések előtérbe helyezé
se, s a mindezen túllátni nem akarás. 

Az elmúlt közel másfél évszázadban tudományos munkák sora foglalkozott a hitvitairodalommal, 
ezen belül egy-egy szerző munkáival vagy egy időszak, például a XVII. század második felének 
teológiai vitáival.1 A téma - ennek ellenére - időről időre, még könyvészeti vonatkozásban is, 
újra és újra kimeríthetetlennek bizonyul. Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára első kötetének 
megjelenése (1879) után például Révész Kálmán már 1881-ben panaszkodott a XVII. század kö
zepén zajlott hitviták irodalmának hiányosságairól.2 Amikor Samu János 1901-ben a XVII. század 
második fele vitáit irodalomtörténeti szempontból vizsgálta, megkerülte a könyvészeti problémát, 
s összefoglalóan a következőket állapította meg: „Ezzel elsoroltuk a XVII. század második felé
ben lefolyt hitviták szereplőit és műveit. A fölsorolt műveken kivül van ugyan több vitázó munka 
is, de ezek csak általánosságban támadtak vagy védekeztek s igy inkább theologiai szempontból 
fontosak."3 Zoványi Jenő 1925-ben Sámbár Mátyás és Kis István hitvitázó műveivel s az ezekre 
adott feleletekkel foglalkozott. Az időrendben tárgyalt könyvészeti ismertetések sorozatában a 
példányról ismert kiadványok tartalmi és egyéb sajátosságai mellett Zoványi számba vette a pél
dányról nem ismert munkákat és azok általa kikövetkeztetett jellegzetességeit is.4 

1 HORVÁTH Lajos: Sámbár Mátyás élete és munkái. Bp. 1918.; ZOVÁNYI Jenő: Sámbár Mátyás 
és Kis Imre hitvitái s az ezekkel egyidejű hitvitázó művek. = Theologiai Szemle (1.) 1925. 264-
271.; SAMU János: Hitviták a XVII. század második felében. Irodalomtörténeti tanulmány. Bp. 
1901.; RÉVÉSZ Kálmán: Könyvészeti adalékok a XVII. század második felében folyt hitviták iro
dalmához. = Magyar Könyvszemle (6.) 1881. 328-335. 

2 RÉVÉSZ: Í. m. (1. jegyzet) 328. 
3 SAMU: Í. m. (1. jegyzet) 49. 
4 ZOVÁNYI: /. m. (1. jegyzet) 264-271. 
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A közelmúltban - újabb példányok hiányában - nehézkesen haladt előre a hitviták könyvészeti 
adatainak pontosítása és irodalmi szempontokat figyelembe vevő feltárása. A továbbiakban egy 
példányról korábban ismeretlen nyomtatványt mutatunk be. A kiadvány címlapján a következő 
olvasható: Summás válasz-/ tetei./ Amaz tsalóka könyvecskére: ki-/ nek tzégére hogy már./Három 
idves-/ seges kerdes./ írattatott egy Xeno-cosmus/ szerzetén levő Fráter/ által. 

A rendelkezésre álló könyvészeti adatok és a nyomtatvány összevetése után nem okozott nehézséget 
megállapítani, hogy a sajtó alól a szerző megnevezése nélkül, a nyomtatás körülményeire utaló adatok 
elhallgatásával kikerült munka a felsőmagyarországi hitvita (1661-1669) egyik dokumentuma. A katoli
kus, evangélikus és református részről éveken át tartó vitatkozást Sámbár Mátyás Három idvösseges kér
dés címen, először 1661-ben, Nagyszombatban megjelent munkája váltotta ki. A Sámbár mű későbbi, 
1672-ben megjelent kiadása címlapján a „harmadszor meg-jobbitva ki-bocsáttatott" kifejezés szerepel. 
A könyvészeti irodalom ennek alapján jogosan feltételezte, hogy - bár protestáns részről már 1661 óta 
készültek feleletet adni Sámbár könyvére - a Három üdvösséges kérdés második, feltehetően 1663-ban 
megjelent, jelenleg példányról nem ismert kiadására fogalmazta meg a sárospataki református iskola
mester, Pósaházi János az első magyarországi magyar nyelvű feleletet, a Summás választételi!' 

A példányról eddig ismeretlen hitvita azonos a Szabó Károlynál RMK I 1047 számon téves 
címmel leírt nyomtatvánnyal. Ezt megerősítették Pósaházi János későbbi visszahivatkozásai, 
amelyeket már a korábbi kutatás is jól ismert.6 A Szabó Károlynál szereplő cím („Sámbárnak az 
három kérdéseire való felelet") Sándor István Magyar Könyvesházára, utal vissza.7 Szabó ismerte 
ugyan, hogy Pósaházi a Görtsös bot című munkájában saját korábbi írására a Summás választétel 
címen hivatkozik, ennek ellenére, nem tudni miért, a Sándor István féle címet választotta. Pedig 
amikor a Summás választételre Sámbár Mátyás viszonválasza megjelent, Pósaházi újabb felelettel 
jelentkezett, és ennek címében is a „Summás választétel" kifejezés szerepelt.8 Szabó Károly után 
Révész Kálmán már 1881-ben kárhoztatta az RMK I 1047 Szabó féle címadását. Révész nagyon 
helyesen a Summás választétel címet vélte igaznak Pósaházi két későbbi munkájának (RMK I 
1050 és RMK I 1073) hivatkozásai alapján. Révész egyúttal az ismeretlen helyen 1666-ban meg
jelent Summás választétel terjedelmére vonatkoztatta a Görtsös bot 88. lapján szereplő utalást: 
mivel - írja Révész - „141-ik lapja idéztetik [...] nem épen [!] vékony könyv volt".9 Ebben azon
ban tévedett. A helyesen a Görtsös bot 86. lapján idézett, a Summás választétel 141. lapjára vo
natkozó utalás ugyanis Pósaházi A három kerdesre-valo summás válasz-tételnek [...] nagy ob meg 
erössödése [...] című, példányról is ismert munkájára vonatkozik.10 1918-ban Horváth Lajos 
Sámbár életét és munkáit összegző monográfiájában foglalkozott Pósaházi Summás választételé
vel. Példányt ő sem látott, címként a Szabó Károly féle címet használta. A címben a szerző álne
veként szereplő Xeno-Cosmust Pósaházi önhivatkozásaiból azonosította magával Pósaházi János
sal.11 Zoványi Jenő - ugyancsak példány nélkül - megpróbálta tovább bővíteni az ismereteket és 
feltételezte, hogy a Summás választételnek 1666-ban több kiadása jelent meg.12 

5 SZABÓ Károly: Régi Magyar Könyvtár. I. Bp. 1879. (= RMK I) 411., RMK I 979 megjegy
zés rovatában, vö. RMK I 1127.; ZOVÁNYI: Í. m. (1. jegyzet) 265., 267. 

6 így például: PÓSAHÁZI János: Görtsös bot. (Sárospatak 1668). 72., 83.; vö. még RMK I 
1047 és RÉVÉSZ: i. m., (1. jegyzet) 332. 

7 SÁNDOR István: Magyar Könyvesház. Győr 1803. 45. vö. RMK I 1047. 
8 RMK I 1050. 
9 RÉVÉSZ: i. m., (1. jegyzet) 332. 

10 RMK 11050. 
11 HORVÁTH: i. m., (1. jegyzet) 80-81. 
12 ZOVÁNYI: ». m., (1. jegyzet) 267. 
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4. Az utolsó nyomtatott lap (C2r) 
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A példány ismeretében ma már megállapítható, hogy Pósaházi egészen pontosan hivatkozott 
Summás választételére. Például A három kerdesre-valo summás válasz-tételnek [...] nagy ob meg 
erössödése [...] című munkájában - többek között - a következő sorok olvashatók: „[...] a Sum
más Válasz-tételnek Authora, Xeno-Cosmus szerzetén lévő Fráternek irta magát. [...] A Xeno-
Cosmus [...] Világban bujdosott, mint edgy ideig való vendéget [...] tészen".13 

A kinyomtatás éveként Szabó, Révész, Horváth és Zoványi egybehangzóan a felsőmagyaror
szági hitvita eseményrendje szerint pontosan kikövetkeztethető 1666-os évet jelöli meg.14 A nyom
tatvány tartalma ezt nem kérdőjelezi meg, s az adat ma is hitelt érdemel. A Summás választételben 
nem szerepel konkrét utalás a megjelenési évre. A nyomtatvány első szakasza végén szó esik azon
ban a munka megírását kiváltó Három üdvösséges kérdés megjelenéséről: „Elsőben a Nagy-Györi 
Collegium dugá ki ennek tzegérét: annak utanna 1663-ben [!] Sambár Mátyás Jesuita kezdé itt a 
mi földünkben árulni".15 1663 a Sámbár-mű példány szerint máig ismeretlen második kiadásának 
éve lehet. A „mi földünkben árulni" kifejezés pedig megerősíteni látszik Zoványi feltételezését a 
Három üdvösséges kérdés második kiadásának kassai megjelenéséről.16 

A Summás választétel kinyomtatásának körülményeit vizsgálva Takács Béla - Zoványira hi
vatkozva - nem módosított a megjelenési éven. Takács foglalkozott a példány szerint általa sem 
ismert nyomtatvány megjelenési helyének és nyomdájának a feltételezésével is: Pósaházi sáros
pataki iskolamestersége alapján előbb 1958-ban, majd 1978-ban a Summás választételt Rozsnyai 
János sárospataki nyomdájából kikerült nyomtatványnak vélte.17 Ennek - a példány alaposabb 
megvizsgálása nélkül is - kevés a valószínűsége. Az 1666-ban nyomtatott, példány szerint ismert 
sárospataki nyomtatványok18 impresszummal jelentek meg. A református Sárospatakon a Summás 
választétel teljes impresszumának mellőzése fölösleges lett volna. 

Megvizsgálva a példányt Takács Bélával ellentétben úgy tűnik, hogy a Summás választétel 
nyomdahelye nem lehetett Sárospatak. A kiadványban használt betűtípus, a díszek nagyobb része 
és a nyomdai kiállítás arra utal, hogy ez a hitvita Kassán készült. Megjegyzendő, hogy a címlap alsó 
részén elhelyezett, fát ábrázoló fametszet néhány debreceni nyomtatványban is megtalálható.19 

A Summás választétel nyomdai sajátosságait Galli Katalin és Pavercsik Ilona XVII. századi kassai 
nyomdászatot áttekintő tanulmányának mellékletei segítségével vettük vizsgálat alá.20 A Summás 
választételben használt cirkalmas kurzív betű jól összevethető a kassai Schultz nyomdában 1617— 
1639 között használt kurzív betűvel, annak egyik változataként fogható fel.21 A nyomtatvány 
végén, záródísz funkcióban megjelenő leveles-tulipános nyomdai dísz használata is ismert a kas
sai nyomtatványokból. Galli Katalin és Pavercsik Ilona a Városi nyomda felszerelésének része-

13 RMK I 1050. 37-39., további önhivatkozások ugyanebben a munkában: 40., 42-43., 88., 
307-308. 

14 RMK I 1047.; RÉVÉSZ: i. m., (1. jegyzet) 332.; HORVÁTH: i. m., (1. jegyzet) 80.; ZOVÁNYI: 
/'. m., (1. jegyzet) 267. 

15 RMK I 1047. A3v. 
16 ZOVÁNYI: /'. m., (1. jegyzet) 267. 
17 TAKÁCS Béla: Comenius sárospataki nyomdája. Sárospatak 1958. 83-84.; TAKÁCS Béla: A sá

rospataki nyomda története. Bp. 1978. 201-202. vö. KÓNYA Imre: Pósaházi János élete és műkö
dése. = Sárospataki Református Lapok (8.) 1912.; MAKKAI Ernő: Pósaházi János élete és filozófi
ája. Kolozsvár 1942. 

18 RMK 11037, 1038,1039. 
19 így pl. RMK I 1435: záródísz az utolsó nyomtatott oldalon, RMK II 1659: a Prefatio ad 

Lectorem végén. 
20 GALLI Katalin-PAVERCSIK Ilona: Fejezetek a kassai könyvnyomtatás történetéből. - Az Or

szágos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1981 (1983) 309-377. 
21 GALLI-PAVERCSIK,: /'. m., (20. jegyzet) 9K jelzésű betűsorozat, 316. 
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ként 1663-ból említi. Ugyanezt a díszt 1668-ban Kassán Türsch Dávid használta a Keresztyén 
Catechismus című, teljes impresszumú nyomtatvány címlapjának díszítésére,23 s egy másik, 1667-
ben Kassán megjelent hitvitában záródíszként tűnik fel.24 

A Summás választétel további jellegzetessége az egyetlen alkalommal, az ajánlás elején (A2r) 
található keretezés nélküli, levéldíszes fehér K iniciálé. Jóllehet ezt az iniciálét a kassai nyomdák 
felszerelésének összeállításakor nem vették számba, az mégsem lehet más, mint a Schultz nyom
dában 1618-1631 között használt, fehér alapon stilizált növényi mintás, fehér betűképű iniciálé
sorozat egyik tagja.25 A kassai Schultz nyomda felszerelésében találkozunk továbbá a két lénia 
között kör alakban kirakott, stilizált virágot eredményező szirmokból álló nyomdai cifrával, ami a 
Summás választétel címlapjának hátoldalán, alul és fölül keretbe foglalja a két újszövetségi idé
zetet.26 

A felsorolt nyomdai sajátosságok, valamint több teljes27 vagy részleges28 impresszumú, vegye
sen katolikus, illetve protestáns megrendelésre készült kassai nyomtatvány alapján bizonyosnak 
látszik, hogy a Summás választétel 1666-ban Kassán a Johann David Türsch által vezetett (1665-
1668) Városi nyomdában került ki a sajtó alól. Ezt alátámasztani látszik az a körülmény is, hogy a 
Kassán 1666 körül katolikus és protestáns részről megjelentetett hitvitákat - a Summás választé-
fó/hez hasonlóan - hiányos vagy impresszum nélküli megjelenés jellemzi.29 

Az egyetlen példányban fellelhető Pósaházi munka könyvészeti leírása a következő: 

[PÓSAHÁzi János]: Summás valasz-tetel. Amaz tsalóka könyvecskére: kinek tzégére 
hogy már. Három idvesseges kerdes. írattatott egy Xeno-cosmus szerzetén levő Frá
ter által. [Kassa 1666 Türsch Dávid]. 

A 8 - B 8 C 2 = [18]fol.-8° 

A tulajdonunkban lévő teljes példány egy előttünk ismeretlen kolligátum egyik tagjaként ma
radt fenn, és a kötet szétszedése utáni újrakötéskor kapta jelenlegi fekete bőrkötését. A nyomtat
vány vízfoltos, a lapok jobb oldali szélét még a kolligátum bekötésekor levágták, emiatt a szöve
ges rész több helyen (pl. a címlap hátoldalán, a margón elhelyezett hivatkozásoknál) kis mérték
ben sérült. A lapok a gyakori használattól lekerekedtek. A kötetben található egyetlen, a hátsó 
kötéstábla belső oldalán egykor meg nem száradt tintával készült írás lenyomata tükör segítségé
vel olvasható: „Usu Patris Vardai Simon inscriptus Anno 1786". Hogy Várdai Simon használta-e 
1786-ban az eredeti kolligátumot vagy csupán a mintegy száz évvel ezelőtti újrakötéskor hasz
nálták fel azt a merített előzékpapírt, amin nevének lenyomata olvasható, nem lehet tudni. 

Az impresszum nélküli címlapon (A'r) a címszöveget nyomdadíszekből készített keret veszi 
körül, a szöveg nélküli üres részt a már említett, fát ábrázoló dísszel töltötték ki. A címlap verzó-
ján a két újszövetségi idézet (Un.4,1 és Gál. 5,9-11. - utóbbi valójában csak Gál. 5,9-10.) mint 
mottó hangolja rá az olvasót a hitvita tartalmára. Az A2 jelű levélen a gróf Rhédey Ferencnek 
címzett ajánlás olvasható. Rhédey máramarosi főispán, Huszt várának ura és rövid ideig erdélyi 
választott fejedelem volt. Pósaházi célzatosan választotta ki az ajánlás címzettjének „magas" 

22 GALLI-PAVERCSIK: i. m., (20. jegyzet) XXX. 365., 370. 
23 RMK I 1067a - Magyar Könyvszemle 1926. 142. Példány: Budapesti Egyetemi Könyvtár, 

Kézirattár (= BEKK) RMK I 239b. 
24 RMK 11057 
25 GALLI-PAVERCSIK: ». m., (20. jegyzet) „ f jelű sorozat, 328., 338. 
26 GALLI-PAVERCSIK: í. m., (20. jegyzet) „S" jellel, 348. 
27 BEKK RMK II 192, 194., RMK I 1066, RMK II 1133, 1134. 
28 RMK 11002, 1056, 1057. 
29 Vö. a 27. és 28. jegyzetben felsorolt, vonatkozó munkákat. 
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személyét, mert - mint írja - Sámbár Mátyás is „Méltóságos Személyeknek nevek alatt osztogat
ta" a könyvét.30 

A viszonylag rövid terjedelmű munka lapszámozás nélkül, füzetjelzéssel jelent meg. A tartal
mat Pósaházi római számokkal jelzett paragrafusokra osztotta, s ezeket „szakasz"-oknak nevezte el. 
Az öt szakaszra és befejezésként egy „Toldalék"-ra tagolt szöveg logikusan épül fel. Az első sza
kasz a bevezető, melyben „nemelly elöl jaro dolgokrul", így a tartalomról, a műfajról és a megírás 
okairól szerzünk tudomást. A kérdés-felelet formában készített „kis könyvecske" - a szerző sza
vaival - a „Három idvesseges kerdesrül való tractát iger" (A2r). A második szakasz (A3v-B2r) 
tizenhét, a harmadik (B2r-B5v) tíz, a negyedik (B6r-B7r) pedig négy pontban Sámbár Mátyás egy-
egy „kérdését" taglalja, azzal vitatkozik. Az ötödik szakaszban (B7r-B8r) további öt pontban 
összegzi, valamint továbbgondolja az elmondottakat. Summásan itt jegyzi meg legfőbb kritikáját, 
hogy Sámbár „ebben az egész könyvetskéjében, nem egyebet cselekeszik, hanem Pázmány Péter-
nec régen meg-büszhött crambe-jét teszi elö" (B7v). A Toldalékban (B8r-C2r) Pósaházi elszakad 
Sámbár munkájától, s további húsz pontba szedve összegzi azokat a katolikus hittételeket, ame
lyek eltérnek a refomátus tanítástól. Mint írja: „Mivel az eggyügyüek alig tudgyák, különözve mi 
tőlünk a Pápisták mit hidyenek, állassanak vagy tagadgyanak, im vallásoknac fö fö tzikkelyit, 
(mert az aprolékossabbakat el mulatom) oktatásnac okáért Laistromban szedem" (B8r). 

A kötet részben a Sámbár munka fogadtatása, részben Sámbár viszonválasza31 miatt megér
demli a további vizsgálatot. Pósaházi Summás választétele nélkülözhetetlennek tűnik a folyama
tosan megújuló Pázmány kutatásokban is, mivel a tartalom jelentős részben nem más, mint 
Pósaházi előmunkálata a Kalauzra, tervbe vett, és 1669-ben az Igasság htápja címmel Sárospata
kon megjelentetett válaszához.32 

BORDA LAJOS 

Egy 19. századi német nyelvű városkép-antológia pesti kiadása és utóélete. A Wien und die 
Wiener, in Bildern aus dem Leben (Bécs és a bécsiek, az életből vett képekben) 1842 és 1844 kö
zött külön füzetekben (Lieferungen), képekkel illusztrálva látott napvilágot Pesten, Heckenast 
Gusztáv kiadásában, majd 1844-ben kötet formájában is megjelent. A gyűjteményes kötet (Sam
melband) háromféle kiadásban került az olvasók kezébe: díszkiadásban, harminc rajzzal, ill. met
szettel, amelyből tizenkettő miniatűr kép a címlapon; egy igényes kiadásban, huszonhat kézzel 
színezett képpel; és egy illusztrációk nélküli kötetben. Ilyen címmel és terjedelemben azóta sem 
jelent meg a könyv, bár Stifter már 1844 nyarán tervezett egy külön kötetet saját városképeiből, 
de ez csak halála után valósult meg. ' 

A Bécs-antológia ebben a formában újdonságnak számított és Stifter életében is „kirándulást" jelen
tett egy általa sem addig, sem azután nem művelt területre; a feuilleton műfaj területére. A gyűjteményes 
kötetet rövid dolgozatomban nem vizsgálom részletesen, csak a legjobb darabokat emelem ki és Stifter 
városképeit mutatom be, végül néhány gondolattal kitérek az író és kiadójának, Heckenast Gusztávnak 
barátságára, amely Stifter életében és írói működésében fontos szerepet játszott. 

30 Vö. RMK I 979. 
31 RMK I 1049. 
32 Pósaházi a Summás választételben Sámbár Mátyáson kívül - többek között - az általa „Kalauz 

Péter"-nek nevezett (pl. A5v) Pázmánnyal is vitatkozik. 
Vö. RMK I I 096.1 

1 Vö. EISENMEIER, Eduard: Adalbert Stifter Bibliographie. Linz, 1964. 2. /Schriftenreihe des 
A. Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich.Folge-21./ 
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A szerkesztő és munkatársai 

A kötet ötlete nem annyira új, hiszen 1830 és 1840 között készültek Bécsről városábrázolások, 
a kor népszerű zsáner- illetve életkép műfajában. Közvetlen minták Alexis: Wiener Bilder, 1833 
(Bécsi képek), Glaßbrenner: Bilder und Träume aus Wien, 1836 (Képek és álmok Bécsről) és 
Braun von Brauenthal: Wien und die Wiener, ihr öffentliches und häusliches, geistiges und mate
rielles Leben, 1840 (Bécs és a bécsiek, a közéletben és otthon, szellemi életük és anyagi viszo
nyaik) Az újdonság a megvalósítás módja, nemcsak stílusában, hanem formájában is, hiszen ez 
volt az első német feuilleton-antológia a szó mai értelmében. Rövid prózaművek kortárs íróktól, 
amelyek tárgyukban azonosak, de ábrázolási módjuk, felfogásuk különböző.2 

1841-ben született a gondolat egy könyvről, amely Bécs városát mozgalmas valóságában („in 
ihrer Lebensfülle") mutatná be, autentikus képet nyújtana a birodalmi fővárosról és lakóiról. Az 
erkölcsi célhoz lokálpatrióta szellem társult.3 Heckenast Stiftért bízta meg - aki 1826-tól bécsi 
lakos volt-, hogy segítsen a közreműködők kiválasztásában. Az ötlet Stifter egyik barátjától, Rei-
berstorffertől származott, aki írt is néhány bécsi zsánerképet a kötetbe, de a szerkesztő Stelzham-
mer lett, akitől Stifter 1841-ben már átvette a szerkesztői és adminisztratív munkákat.4 Kiadójához írt 
levelei szerint Stifter szorgalmasan dolgozott a városképeken és ügyelt a többiek munkájára, kor
rigálta és rendezte a kéziratokat. A gyűjteményes kötet 54 darabjából tizenkettőt maga írt. A többi 
nyolc munkatárs neve ma már feledésbe merült, noha W. Haacke „tiszteletreméltó, tekintélyes 
kör"-nek nevezte a társaságot.5 E kortárs írókkal, költőkkel Stifter még egyetemi évei alatt kötött 
ismeretséget. Wagner, Stelzhammer és Perger tájnyelvi költők (Mundartdichter) voltak, dialektus
ban írtak. Nordmann, Scheyrer és Reiberstorffer bécsi újságírók. A dolgozat terjedelmi korlátai 
miatt a munkatársakat csak egy-két jellemző vonással mutatom be. 

Sylvester Wagner és Franz Stelzhammer ifjúkori barátok voltak, s egyben Stifter barátai is. Az 
antológia legtöbb darabját Wagner írta, élénk színekkel rajzolt népi alakjai a három életképből 
álló Wiener Volks- Faschingszenen (Bécsi farsangi népi jelenetek) lapjairól lépnek elénk. Wagner 
a legszorgalmasabb és legpontosabb munkatárs eredetileg orvosnak készült, de részt vett az 1848-
as forradalomban és menekülnie kellett. Előtte egy évvel adta ki tájnyelvű verseit {Salzburger 
Gsanga). Kötetünkben a bécsi erkölcsábrázolót (Sittenschilderer) képviseli.6 

Stelzhammer zsánerképei is említésre méltók: Abend vor der Linie (Este a város szélén) vagy 
Die Wiener Stadtphysiognomie und der Wiener Volkscharakter (Bécs városképe és a bécsi népi 
karakter). Ezek a kötet legjobb részei Stifter írásai után, akivel a fenti szerzők természetesen nem 
vehetik fel a versenyt, noha Stelzhammert életében nagy megbecsülés övezte, a felsőausztriai tar
tományi elöljáróság kitüntette, életjáradékot biztosított számára és 70. születésnapja valóságos 
népünnep volt a Linzhez közeli Henndorfban, ahol mozgalmas vándorélete után letelepedett. A kor
szak legjobb tájnyelvi költőjének tartották.7 

2 Vö. HAACKE, Wilmont: Stifter als Meister der kleinen Form. - Festschrift für Moriz Enziger. 
Linz, 1961. Vierteljahrschrift des Adalbert Stifter Institutes 10,F. 3/4. 119-120. (A továbbiakban: 
VASILO) 

3 Vö. HAACKE: i. h. 121. 
4 Vö. Nachwort des Herausgebers (1909). In: Aus dem alten Wien. Frankfurt a. M. Insel, 1986. 

272-273. A kötet az 1909-es kiadás alapján készült.(A szerző.) 
5 Vö. HAACKE: i. h. 121. 
6 Vö. HAACKE: i. h. 122. 
7 WURZBACH, Constant v.: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich. (1750-1850). 

Bd. 38. Wien, 1879.178-191. 
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Johannes Nordmann (eredetileg Rumpelmaier) az un. Junges Österreich alkotóihoz tarto
zott, irodalmi hetilapja a Salon magas színvonalú, de rövid életű volt, a 60-as években a Wan
derer politikai újság, majd a Neue Freie Presse szerkesztője. Több műfajban írt (novellával, 
regénnyel, útirajzzal próbálkozott).8 Dániel Friedrich Reiberstorffer írói működése Raimund 
fénykorára esett, akit mesterének tekintett és 1841-ben életrajzát is kiadta folytatásokban, az 
Österreichisches Morgenblattbm. 1848-ban nemzeti gárdista volt és egy utcai harcban halt 
meg.9 

Ludwig Scheyrer falusi és külvárosi történeteket (Dorf- und Vorstadtgeschichten) írt. Nem vált 
jelentős íróvá, nevét egy gyűjteményes kötet összeállítása teszi fontossá (Die Schriftsteller Öster
reichs in Poesie und Prosa, 1856)}° 

Anton Ritter von Perger a Bécs-köteten kívül csak alsóausztriai tájnyelvű költeményeket írt, 
amelyek a Wiener Novellenalmanach 1852/1. kötetében jelentek meg.11 Két munkatársról (C. E. 
és C. F. Langer) eddigi kutatásaim során nem találtam használható adatot az irodalmi lexikonokban, 
ill. a tárgyhoz kapcsolódó tanulmányokban. W. Haacke szerint C. E. Langer valószínűleg csak 
ebben a kötetben publikált.12 

Adalbert Stifter jól ismerte az osztrák fővárost, 22 évig élt itt, 1826-tól 1848 között. Elő
ször mint bécsi diák, majd mint házitanító, festő és író. Bécsi éveit állandó pénzzavar jelle
mezte, szegény diák volt, jogot és természettudományokat hallgatott az egyetemen, de egy 
részvizsgát nem tett le, ezért nem kapott jogi diplomát, így bécsiesen csak Hofmeister (Haus
lehrer) vagyis házitanító lehetett. Nem tudott dönteni két nagy „szerelme" a festés és az írás 
között, végül döntött a véletlen, amikor Feldblumen c. novellájának (1841), majd az Abdias c. 
hosszabb elbeszélésének megjelenése (1843) íróvá avatta. A Heckenasttal létrejött ismeretség 
és barátság elhozta számára az anyagi biztonságot is. A kis csehországi erdei falu, Oberplan 
szülötte elismert bécsi íróvá vált, irodalmi szalonok ünnepelt vendége és a korabeli neves 
író társaság tagja lett. 

A bécsi városképek 1841 és 1844 között készültek, a kötet szerkesztésének idején. Az antoló
gia összeállításával kapcsolatban Stifter azt javasolta Heckenastnak, hogy panorámaképpel in
duljon egy előszó után, majd nagyobb jelenetekből szűküljön a kör az egyéni és egyedi felé. 
Előszavában maga is utal a várost bemutató írások rendhagyó jellegére: 

„E lapoknak nem az a célja, hogy statisztikát nyújtson Bécsről, hanem az, hogy 
komoly és vidám képekben, kaleidoszkópszerű jelenetekben mutassa be a fővárost, 
[...] aki még sosem járt itt, elképzelheti - aki viszont volt már, vagy még itt él, me
lengető emléket idézhet fel. [...] Mivel minden nagyváros [...] tartogat valami hu
morosat a kedves szemlélődő számára [...], de valami borzasztóan komolyat is [...]: 
ezért e komikumnak és komolyságnak mindenképp szerepelnie kell könyvünkben és 
az olvasó nem fog csodálkozni azon, ha a legalsó és legfelső rétegek képviselőivel 
találkozik.[...] Népünnepek tárulnak fel előtte, és kinyílnak a gazdagok báltermei, 
[...] Célunk megvalósul, ha az olvasó kikacagja a bécsieket, de szereti is őket és így 

8 WURZBACH: i. m. Bd. 20. Wien. 1879. 384-386. Az eredeti névre Haacke is utal tanulmá
nyában. .. 123. (A szerző) 

9 WURZBACH: i. m. Bd. 25. Wien. 1873. 144-145. 
10 HAACKE: i. h. 123. 
11 HAACKE: I.A. 123. 
12 HAACKE: i. A. 123. 
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szól: 'Ez valóban bámulatos egy város lehet, amelyet meg kell látogatnunk mielőtt 
életünk véget ér.' [...] Ha a kritikus vegyesnek találja ezeket az írásokat, tartalmukat 
és értéküket tekintve, ezt válaszoljuk: Az olvasó maga sem más [...] 

Bécs, 1841. Augusztus hónap A szerzők"13 

Stifter „ irodalmi városképei" a kötetben 

Stifter városképeivel foglalkozom részletesebben, amelyek a többi közé ékelődnek a kötetben 
Műfaját tekintve e darabok eltérnek a többitől és nem lehet őket a korszak divatos élet- és zsáner 
képei közé sorolni, noha van bennük ilyen elem is. Nem nevezhetjük morálszatíráknak sem, noha 
tartalmazzák ezek jellemzőit is. Eltérnek a novellától, mert eseményben szegények, inkább a leírás 
dominál bennük, a tárcanovellánál viszont többet jelentenek, nem a felszínes csevegés, hanem a 
mélyebb gondolatok szintjén állnak. A Stifter-kutatók nem mindegyike foglalkozott a bécsi vá
rosképekkel, de akik figyelmet fordítottak rájuk, szinte mindegyikük a feuilleton műfaj egyik típu
saként jellemezte. Friedrich Sengle keverékformának (Mischform) nevezi, átmenetnek, amely a 
leíráshoz közelít. Ez Stifter „egyéni" műfaja. Kiemeli még a festészet iránti vonzódását és művei
nek kétrétegűségét (Zweischichtigkeit), vagyis a leírás és elbeszélés különválását egymástól.14 

René Trautmann hangulatképekről (Stimmungsbilder) beszél,15 Karl Riha a városkép (Städtebild) 
egyszerű és átfogó műfajmeghatározást alkalmazza.16 Christian Begemann Stifter-monográfiájá-
ban (akárcsak maga Stifter is előszavában) a dolgozatok, vagy tanulmányok (Aufsätze) megjelö
lést használja a bécsi írásokra, amelyeknek egységét szerinte az író képzelete tartja össze (Einheit 
einer Imagination) és semmi sem köti ezeket az antológia többi eleméhez. 17Az egyértelműség 

13 „Es ist Zweck und Ziel dieser Blätter, nicht etwa eine Statistik Wiens zu bringen, sondern 
in ernsten und heiteren Bildern, wie in einem Kaleidoskop Szenen dieser Hauptstadt 
vorüberzuführen,[...]welches dem, der es nie selbst gesehen, eine Vorstellung gibt - dem aber, 
der hier gewesen oder noch ist, eine ergötzliche Erinnerung. [...] Da jede große Stadt [...] für 
den feinern Beobachter etwas Humoristisches hat, aber auch [...] etwas furchtbar Ernstes [...]: so 
wird auch notwendig jene Komik und dieser Ernst in unserem Buche vorkommen müssen, und 
der Leser wird sich nicht verwundern, wenn ihm Figuren aus den untersten Ständen begegnen, 
und aus den höchsten. - [...] Volksfeste werden vor ihm ausgebreitet, und der Ballsaal der 
Reichen geöffnet, [...] ihr Ziel ist erreicht, wenn der Leser die Wiener auslacht, aber auch liebt 
und wenn er sagt: 'Das muß doch eine erstaunliche Stadt sein, wir müssen doch auch dieselbe vor 
unserm Lebensende noch besuchen und besehen [...]' Wenn Kritiker sagt, daß doch Wert und 
Gehalt dieser Aufsätze so sehr verschieden sei, so antworten wir ihm: Der Leser ist selber nicht 
anders. 1...] 

Wien im Monat August 1841 Die Verfasser" 
Vorrede. In: Wien und die Wiener, in Bildern aus dem Leben. Mit Beiträgen von Adalb. Stifter 

- CE. Langer - CF. Langer - Nordmann - A. Ritter von Perger - D.F. Reiberstorffer - Ludw. 
Scheyrer - Franz Stelzhammer - Sylv. Wagner u.A. Pesth, Gustav Heckenast, 1844. Az idézett 
szövegrészletet és a többi városkép-idézetet saját fordításomban közlöm, az eredeti szöveget 
pedig mai német helyesírással.(A szerző) 

14 Vö. SENGLE, Friedrich: Stifter. In: Biedermeierzeit. Bd.III. Die Dichter. Stuttgart, 1980. 
965-966. 

15 Vö. TRAUTMANN, René: Stifter. In: Die Stadt in der deutschen Erzählkunst des 19. Jahrhun
derts (1830-1880). Winterthur, 1957. 76. 

Vö. RIHA, Karl: Die Beschreibung der großen Stadt. Zur Entstehung des Großstadtmotivs in 
der deutschen Literatur. (Ca. 1750-1850). Bad-Homburg, Berlin, Zürich, 1970. 109. 

17 Vö. BEGEMANN, Christian: Die Welt der Zeichen. Stifters-Lektüren. Stuttgart-Weimar, 1995. 12. 
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kedvéért az irodalmi városkép, röviden városkép műfajmegjelölés mellett maradok. Begemann az 
író metaforikus városábrázolását hangsúlyozza, kiemelve a tenger (Meer) és folyam / ár (Storm) 
metaforát, ami végigvonul a képeken: „ Már a város képe is úgy jelenik meg mint házak óceánja 
vagy mint hatalmas tabló, amelyen ez a háztenger hullámzik " 

Stifter városképei a biedermeier irodalomban elfogadott és alkalmazott ún. kevert formát / 
íiűfajt (Mischform /Mischgattung) képviselik és Kari Riha találó megállapítása szerint „a célelvű 
'árosábrázolásból átmenetet képeznek a művészi városkép irányába."19 

Az író maga is tudta, hogy művei nem illeszkednek szervesen a Bécs és a bécsiek c. kötet többi 
darabja közé, ábrázolásmódjukkal és terjedelmükkel úgymond kilógnak a sorból, művészi értékük 
is meghaladja a többiét. Talán ezért is szerette volna már 1844-ben, a kötet megjelenése után, 
saját városképeit külön is kiadni, de ez a vágya életében nem teljesült. Linzbe költözése után is 
foglalkozott a gondolattal és valószínűleg 1865-ben írt egy előszót a leendő külön könyv számára, 
„Aus dem alten Wien" (A régi Bécsről) címmel, amely már visszatekintés a régi időkre. Ezt a 
tervét halála után Johannes Aprent részben megvalósította.20 Stifter elképzelései szerint azonban 
csak 1909-ben az Insel kiadásában jelentek meg a bécsi városképek külön kötetben és az új elő
szóval, Aus dem alten Wien címmel. Ezt a kiadást még jónéhány követte, sőt egyes darabok külön 
is kiadásra kerültek. A „Der Tandelmarkt" különös módon - talán a figyelemkeltés miatt - koráb
ban jelent meg a Pesther Tageblatt c. magyarországi német nyelvű újságban, mint a gyűjteményes 
kötetet megelőző füzetekben (Lieferungen).21 

Vegyük röviden sorra a 12 városképet! 
A sorrend - mint már említettem -mellékes, hiszen az író fantáziája fogja össze a színes tarka

ságban sorjázó képeket. Kereshetünk gondolatokban vagy hangulatokban hasonló írásokat, de 
mindegyik Stifter impresszióit vetíti elénk; Bécs városa, épületeivel, tereivel, utcáival és alakjai
val, kirándulóhelyeivel és jellegzetességeivel emlékein, tapasztalatain átszűrve jelenik meg. Az 
elbeszélés módja egyes szám első személyű, én-elbeszélés (Ich Erzählung). Aki ismeri a várost, 
újra rácsodálkozik és összeveti saját emlékeivel, aki még nem járt volna itt, kíváncsisága felébred 
és látni szeretné. Stifter a maga különös módján ébreszt vágyat Bécs iránt, aprólékos részletesség
gel írja le, mutatja be a várost. Rengeteg tájegység-, utca-, térnevet használ, de a pontos topográ
fiai megközelítés mellett, a maga egyéni stílusában örökíti meg a várost az irodalom számára. 
Alakjai nem tipikus bécsi figurák, csak ezek vonásait hordozzák, pontosabban egy-két vonást 
nagyít ki; erényeket és hibákat, emberi gyöngeségeket, amelyeket azután nevetség tárgyává tesz. 
Hangvételét többen szatirikusnak vélik (Jürgen Hein, Karl Riha és néhol Ursula Neumann is), sőt 
Riha „morálszatíráról" beszél.22 Hein pedig „szatirikus írásmódról", amelynek eszköze a komi
kum, nevetségessé tétel, s ez komoly kritikát takar.23 Véleményem szerint a szatíra erős kifejezés 

18 Vö. BEGEMANN: /'. m. 15. 
19 RIHA: i.m. 116. 
20 Aprent rendezésében az Ein Gang durch die Katakomben megjelent az 1869-ben kiadott 

Erzählungen c. kötetben és a többi városkép (9db), a Wiener Stadtpost és a Wiener Salonszenen 
kivételével a Vermischte Schriften 2. kötetében 1870-ben. Mindkettő Heckenast kiadásában. Vö. 
EISENMEIER: i. m. 17. 

21 Vö. EISENMEIER, Eduard: Adalbert Stifter: „Der Tandelmarkt". Ein unbekannter Vorab
druck. = VASILO 28/1979. 3-17. Eisenmeier részletesen beszámol Stifter írásának megjelenésé
ről, amelyet a Pesther Tageblatt 1843. évi 5. évfolyamának február 11. és 21. közötti számaiban 
közöltek folytatásokban, és az első részlet után valóban felhívják a figyelmet a nemsokára füzet 
formában is megjelenő kiadásra (Lieferung, 15/16. 1843) 

22 Vö. RIHA: i. m. 105. 
23 Vö. HEIN, Jürgen: Der Erzähler als Satiriker in Stifters Wien und die Wiener. = VASILO 

18/1969. 115. 
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7. ,4z első kiadás címlapja 
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3. Kézzel színezett illusztráció az első kiadásból, a Die Streichmacher (Hencegők) c. zsánerképhez 
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Stifter hangnemére a Bécs-városképek esetében. Előadásában több a szeretetteljes irónia és hu
mor, hiszen nem kívülállóként ír, maga is bécsi lakos és a társasági élet szívesen látott tagja. Való 
igaz, hogy nem tud mindennel azonosulni, nem igazi „nagyvárosi ember", kritizálja a korszelle
met és ismeri a város árnyoldalait is. A javító szándék vezérli, amikor finom iróniával kifigurázza 
a bécsi visszásságokat és az emberi hibákat. 

Már az indítás is festőre vall. Bécs központjából, a Stephansdom tornyából „szemlélődve" festi le 
tablókép formában a várost és környékét: Aussicht und Betrachtungen von der Spitze des St. Ste
phansturmes (Kilátás és szemlélődés a Szt. István templom tornyából). Kora reggel Stifter a 
napfelkeltét nézi és a környező tájtól lassan közelít az ébredező város felé, amint fokozatosan 
kirajzolódik a szürkületből. Ezután figyelmünket ráirányítja a reggeli nyüzsgésre. Egy képzelet
beli utazót kalauzol végig a városon. Nem annyira az ember esendőségéről és kicsinységéről szóló 
alapgondolat kifejtése, sokkal inkább az a művészet érdemel említést, ahogy szavakkal hangokat, 
színeket, hangulatokat varázsol. Stifter képes egy mondatot másfél oldalon keresztül görgetni 
anélkül, hogy leírása színtelenné válna. Az ember Isten előtti kicsinységének érzékeltetésére szí
vesen alkalmaz hasonlatokat a természetből, főleg a rovarvilágból: „ az emberek [...] mint sötét 
hangyák [...] az a kocsi [...] mint egy fekete dióhéj [...] amelyet két [...] bogárka húz [...])24 A pa
norámakép és a madártávlatból való nézelődés Stifter bizonyos távolságtartó magatartását fejezi ki a 
várossal szemben. A korabeli tájképfestők kedvelt perspektívája - a végtelenbe nyúló, szinte keret 
nélküli kép - az írónál a szavakkal való aprólékos leírást, részletrealizmust (Detailrealismus) 
jelent.25 Stifter itt valóban a szatirikus pózát veszi fel „felülről" nézi a világot. Antropomorf ha
sonlattal jeleníti meg a fővárost, az európai nagyvárost, amely „[...] egy nagy monarchia szívdob
banása [...] és ettől a szívdobbanástól függ a többi testrész frissessége, egészsége - [ . . . ] . 2 6 Stifter 
a távolból egy távcső segítségével „pillant" be a belvárosba, kiemel néhány jellegzetes bécsi 
épületet, a pénzverde vagy a fegyvergyár ürügyén kritikát mond az olyan emberi ostobaságokról, 
mint a pénz uralma és a háborúskodás. Majd a város lakóihoz közelít és kiemel egy-egy alakot a 
téren hömpölygő emberáradatból, de ezek sem típusok, bárhol élhetnének. Ahogy a végén maga is 
megjegyzi : „Vedd sorba az embereket és képeket, ahogy jönnek. Most egy kis jelentéktelen lény, 
majd egy komoly, fontos ember, most tréfa, majd komolyság, most egyének, majd csoportok és 
tömegek - és mindez együtt jelenti végül a város szellemét és fontosságát, mindaz ami bennük 
rejlik, legyen az nagyság és tekintély, legyen az mulatság és bolondság, legyen az jóság és vidám
ság."27 Ezekből tevődik tehát össze a város, az ellentétek tarkaságából, amely Stifter városképei
ben is megjelenik, mert ezek is különbözőek tárgyukban, formájukban és előadásmódjukban. 

A föld feletti és a földi városkép után az író lemegy a föld alá, a Szent István templom tornyá
nak magasságából a kripta mélyére, az élők világából a holtakéba. A vidám tarkaságból a der
mesztő egyhangúságba, hogy teret és alkalmat adjon az elmúlásról való elmélkedésnek: Ein Gang 

24„...die Menschen [...] wie dunkle Ameisen [...] jene Kutsche [...] wie eine schwarze 
Nußschale[...] von zwei Käferchen gezogen [...]" Wien und die Wiener, in Bildern aus dem Le
ben, Pesth, G.Heckenast, 1844. IX. A továbbiakban: Wien... Az első városkép a gyűjteményes 
kötet bevezetője, ezért római számokkal jelezték. (A szerző) 

25 Vö. KOSCHORKE, Albrecht: Die Geschichte des Horizonts. Genre und Grezüberschreibung 
in literarischen Lanscahftsbildern. Frankfurt a. M., 1990. 164. 

26 „[...] der Herzschlag einer großen Monarchie ist [...] und von diesem Herzschlage die 
Frische und Gesundheit der anderen Glieder abhängt- [...]" Wien...V. 

27 „Nimm die Menschen und Bilder wie sie kommen. Jetzt ein kleines unbedeutendes Wesen, 
jetzt ein tiefer Mann voll Bedeutung, jetzt Scherz, jetzt Ernst, jetzt ein Einzelbild, jetzt Gruppen 
und Massen - und alles dies zusammen malet dir dann zuletzt Geist und Bedeutung dieser Stadt 
in allem, was in ihr liegt, sei es Größe und Würde, sei es Lächerlichkeit und Torheit, sei es Güte 
und Fröhlichkeit. Wien...XXI. 
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durch die Katakomben (Séta a Katakombakon keresztül). Ellenpontos megoldást alkalmaz, ked
veli a kontrasztokat. Ursula Naumann szerint Stifter ebben a képben a „barokkos mulandóságél
ményt" idézi meg.28 Ez a két kép az ellenpontos ábrázolás révén kapcsolható össze és természete
sen összeköti még a közös helyszín, maga a templom. Ilyen képpár megoldással külön már nem 
találkozunk a későbbiekben, csak egy-egy íráson belül. Stifter nem volt filozófus, csak hívő, de 
amennyit ez a műfaj elbír, annyi elmélkedést életről-halálról, az emberi lét értelméről és ennek 
értékéről megenged magának ebben a két bevezető városbemutatásban. Ezután már komoly és 
derűs képek színes kavalkádja következik. 

A tájképfestő Stifter lép elő a Der Práter (A Práter ) és az Ausflüge und Landpartien (Kirándu
lások a szabadba) c. írásokban. Ez a két kép Stifter táj leíró és portréfestő művészetét is bemutatja. Az 
elsőben a főváros óriási kertjét, a Prátert ünnepnapi forgatagban ábrázolja és az ide özönlő sétálók 
színes seregét mozgásban ragadja meg. Stifter egy május elsejét ábrázol - , vasárnap 4 óra után va
gyunk, tiszta az égbolt és a ragyogó idő kicsalja az embereket a zöldbe, a természetbe. Mi is a Práter 
valójában? „[...] azonban éppen az óriási fővárosnak van szüksége egy óriási kertre, amelybe kiönt
heti lakosságát [...]. Magunk előtt látjuk Stifter „ecsetje" nyomán a tarka-barka tömeget, a min
duntalan elakadó kocsisort és lovasokat, a hölgyeket, akik színpompás ruháikban olyanok, mint 
„eleven virágzó tavaszi bokréták"30 és az egész mozgalmas jelenetet: „[...] tobzódnak a színek, a 
kellem, a pompa, a tömeg a mozgás [...]"31Az egymásra toluló képekben megjelenített város és 
ünneplőbe öltözött lakói után a Kirándulások a szabadba egészen más jellegű. A nagy vonásokkal 
megrajzolt tájkép Bécs környékét tárja szemünk elé, a távolabbi kedvelt kiránduló- és pihenőhelye
ket, a Bécsi erdő vidékét. A Práter és a Kirándulások... életképszerű elemeket is tartalmaznak, 
amennyiben a városlakók kikapcsolódásába, ünnepi, hétvégi kirándulásába engednek bepillantást. 

A szerző egy-egy kedvenc foglalatossága kapcsolja össze a Die Wiener Stadtpost (A Bécs Vá
rosi Posta) és a Der Tandelmarkt (Az ócskapiac) c. két zsánerképet. Ez pedig a levelezés és a régi
ségek szeretete, a gyűjtőszenvedély. Mindkét írás bővelkedik humorban és iróniában, illetve ön
iróniában. Az első vázlat (skicc) - amelyre rövidsége miatt valóban illik ez a műfaj meghatározás 
- a Stifter idejében újdonságként bevezetett levélszállító kocsit örökíti meg. Az író 1832 után, a 
kolerajárvány veszélyének elmúltával tér vissza a városba és örömmel fedezi fel a postakocsit, s 
ennek rendeltetését. A posta áldásos tevékenységének bemutatása után másik gyöngéje kerül 
terítékre:,, E sorok írója bevallja, hogy nagy tisztelője a régiségeknek [...]. A Tandelmarkt 
tulajdonképpen a Trödelmarkt bécsies elnevezése. Az efféle ócskapiac vagy bolhapiac szinte 
minden nagyvárosban megtalálható. Stifteméi a dolgok, tárgyak szeretete feltűnő, szavai nyomán 
szinte életre kelnek a különböző régiségek. Nemcsak a tárgyakat írja le érzékletesen, hanem az 
ócskapiacon megforduló embereket is; a kereskedőket és a vásárlókat. A régi holmik egykori 
viselőikről, gazdáikról beszélnek: „A régiségek iránti szeretetem kiterjed a teljesen haszontalan, 
középkori dolgokra és minden ócska kacatra, amelyeknek nyelvét már nem értjük többé [...]"33 Itt 

28 Vö. NAUMANN, Ursula: Adalbert Stifter. Stuttgart, 1979. 77. 
29 „[...] aber gerade die riesenhafte Residenz braucht einen riesenhaften Garten, in den sie ihre 

Bevölkerung ausgeißt [...]" Wien... 75. 
30 „leibhaftige blühende Frühlingsgesträuche" Wien... 76. 
31 „[...] Farbe an Farbe drängt, Reiz an Reiz, Pracht auf Pracht, Masse an Masse, Bewegung 

auf Bewegung [...]" Wien... 77. 
32 „Der Schreiber dieser Zeilen gesteht, daß er ein großer Verehrer von Altentümer ist [...]" 

Wien... 227. 
33 „Diese meine Liebe zu Altenttimern erstreckt sich aber auch auf ganz unnützes, mittelalterli

ches Zeugs und auf jeden verschollenen Trödel, dessen Sprache wir gar nicht mehr verstehen 
[...]" Wien... 227. 
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ragadja meg az alkalmat, hogy kritikát mondjon a város új arculatáról, az építkezésekről, amelyek 
nyomán eltűnnek és elpusztulnak a régi cirádák, kőangyalkák és a kedves kis dísztó figurák. 
Sajnálja a régi épületeket, mert ezek határozták meg a város hangulatát:,,[...] Ha látok még itt-ott 
egy fekete, sokoromzatú, magasbaszökő házat, már attól félek, hogy másnap arra járva, állványok 
lesznek majd rajta, s ezeken ezernyi ember, akik lebontják a szomszéd házakkal együtt, hogy egy 
csillogó fehér, egyenes, négyszögletes, unalmas bérházat építsenek a helyére."34 

Az emberi gyöngeségeket, hibákat leginkább talán a Die Streichmacher (Hencegők) és a Wie
ner Salonszenen (Bécsi szalonjelenetek) c. zsánerképek figurázzák ki, amelyek hangvételét szin
tén nem csekély mértékű önirónia színezi. Mindkettő a címben szereplő kifejezések magyarázatá
val indul. A „Streichmacher" szó a ma használatos sznob, pervenü árnyaltabb megfelelője, mert 
valódi jelentése inkább tréfacsináló, csínytevő, hencegő, tehát olyan valaki, aki nem rossz szán
dékból ugyan, de becsapja a világot, többnek szeretne látszani mint amilyen a valóságban. A pon
tos meghatározást Stifter sem adja meg, de körülírja a kifejezést és felvonultatja a szekta sokféle 
képviselőjét, nem tagadva: - „[...] hogy magam is közülük való vagyok [...]" így próbálja körül
határolni a szó jelentését: " Mi mindent be nem beszél magának az ember - mely kézzelfogható 
hazugságokat nem hiszi el saját magának ?"35 Majd tobzódó hasonlatokkal, színpompás jelzőkkel, 
kis anekdoták keretében mutatja be a különböző hencegőket - kinagyítva az emberi hiúság, ön
teltség, rátartiság megannyi nevetséges vonását. A szalonok világát feltáró képet is meghatározás
sal kezdi: „Aligha találunk mostanában még egy olyan sokjelentésű, elkoptatott és kárhoztatott 
dolgot, mint a szalon; [...]."36Összehasonlítja a fővárosi szalonéletet a vidéki szülőházban, a kerti 
lakban tartott összejöveteleikkel, a sokszor mesterkélt viselkedést, a tiszta egyszerűséggel. Az 
igazsághoz tartozik, hogy Stifter a bécsi szalonok kedvelt vendége volt. Befutott íróként szívesen 
fordult meg irodalmi szalonokban, pl. a művészetkedvelő Joseph Wertheimer, a Schwarzenberg 
hercegi család és Henriette Pereira-Arnstein bárónő szalonjában.37 Keményen bírálja azonban a 
felszínes összejöveteleket és azokat, akik úgy vélik, hogy „a nyakkendő, frakk, kesztyű és se
lyempárna jelenti a szalon lényegét;"38 Stifter ezekben az ironikus hangvételű, de sokszor szatiri-
záló zsánerképeiben a kor káros (kóros) jelenségeit állítja pellengérre, főleg a feltörekvő közép
osztálynak a nemességet majmoló szokásait, tulajdonságait karikírozza csevegő stílusban, nem 
titkolt nevelő szándékkal. 

Személyes gyermek és ifjúkori élményekből, emlékekből fakad a Die Karwoche in Wien (A nagy
hét Bécsben) és a Leben und Haushalt dreier Wiener Studenten (Három bécsi diák élete és ottho
na). Az első írás gyermekéveinek húsvéti előkészületeit idézi, amikor őszinte vallásos áhítattal 
díszítették a templomot virágvasárnapra és térdeltek húsvét hétfőn a szent sír elé. Az ellenpontos 
ábrázolás itt egy íráson belül valósul meg, a vidéki ember hite és áhítata a nagyvárosi embert már 
nem érinti meg. A húsvét misztériuma adja a keretet Stifter önvallomásához és a kétféle felfogás 
és életstílus (a vidéki őszinte egyszerűség és a nagyvárosi felszínes könnyelműség) szembeállítá-

34 „[...] wenn ich noch hie und da ein schwarzes, vielgiebliges, hochgestrecktes Haus sehe, so 
fürchte ich schon, daß wenn ich morgen vorübergehe, Gerüste dastehen und tausend Menschen 
daran sind, das Haus und seine Nachbarn abzutragen, um ein glänzendes, weißes, gerades, 
viereckiges, reizloses Zinsgebäude hinzustellen. Wien... 227-228. 

35 „[...] daß ich selber einer bin [...] Was macht man sich nicht alles weis - welche handgreif
liche Lügen glaubt man sich nicht selber?" Wien... 188. 

36 „Es gibt kaum ein Ding in neuester Zeit, das so vieldeutig geworden, das so verbraucht und 
verpönt worden, als der Salon; [...]" Wien... 438. 

ROEDL, Úrban: Adalbert Stifter in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Ham
burg, Rowohlt, 1967. 73-74. 

„[...] und meinen, Krawatten, Fräcke, Handschuhe, Seidenpolster machen das Wesen des 
Salons; [...]". Wien... 439. 
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sához. A diákkori emlékek bécsi egyetemista éveit idézik, amikor két barátjával együtt béreltek 
egy kis szobát. Itt is sok az önéletrajzi elem, emlékfoszlányai kelnek életre Pfeiffer, Schmidt és 
Quirin alakjában. A gyermekkori húsvét áhítatát itt újra felváltja a humor, amikor bécsi bohém 
korszakát eleveníti fel. Tréfás és komoly képek váltakoznak, amilyen a diákélet. Stifter itt sem raj
zol egyénit, a diák tipikus jellemzőit ragadja ki, az elején is közli: „Ezt a hármat emeljük ki, nem 
mintha valami egészen különlegeset akarnánk mondani róluk [...], sokkal inkább azért, mert 
pontosan az egész fajtát képviselik és [...] egy Bécsről szóló könyvből nem hiányozhat a bécsi 
diák [...]"39A városba érkezés első lépéseitől, apró színes képekben és humoros jelenetekben 
kíséri végig a vidéki diákok csetlését-botlását, egyetemi és otthoni életét. 

A Wiener Wetter (A bécsi időjárás) és a Warenauslagen und Ankündigungen (Kirakatok és 
hirdetések) c. humoros vázlatok a természet játékának, illetve a vásárlásra csábító hirdetéseknek 
kitett emberek „bukdácsolását" példázzák a szó szoros és átvitt értelmében. Bécs időjárásának 
kimerítő taglalása közben vidám jelenetekkel tarkítja a képet. Hogyan tréfálja meg a természet, az 
eső, a szél és a jég a nagyvárosi embert. Humoros életkép a helyi sajátosságok ábrázolásával. A „Wet
tersammler" (időjárásgyüjtő) Stifter nézelődik és ábrázol: „Kétségkívül [...] Bécsnek saját időjárása 
van [...], léteznek sajátságos külvárosi időjárások vagy egészen eredeti tér- és utcaklímák. így pl. 
az Annagasse valódi jégverem, a Stephansplatz egy szélfújtató."40 

A Kirakatok és hirdetések újra egy emberi gyöngeséget figuráz ki; a vásárlókedvet, az ember 
irányíthatóságát, befolyásolhatóságát: „[...] ámde az nem olyan egyszerű, hogy e kirakatok és 
hirdetések ne csak azt a célt szolgálják, hogy az vásároljon, aki akar, sokkal inkább és tulajdon
képpen azt, hogy az vásároljon, aki nem akar."41 Stifter szerint az első üzletember a paradicsom-
beli kígyó volt. A vásárlókedvet az ember egyik ősi örökletes betegségének tartja. Ebben a kis 
humoreszkben a nagyváros mint a hiúság fellegvára jelenik meg. 

Ezek a városképek tehát a régi Bécset mutatják be, a század első felének birodalmi fővárosát. 
Ezért is írhatta Stifter tervezett külön kötete előszavában: 

„Amit most Bécsről elmondok, még az úgynevezett újjáalakítás előtti Bécsből származik, te
hát [...] a régi Bécsből [...]. Akik a régi Bécsben boldogok voltak, úgy néznek majd e lapokon 
sorjázó ártatlan dolgokra, mint egy régi kedves kifakult fátylára [...]"42 

Stifter és Heckenast 
Az osztrák író és magyarországi kiadója 

Adalbert Stifter az Iris Taschenbuch jószemű és irodalmi téren tájékozott szerkesztője Majláth 
János gróf közvetítésével jutott el a magyar reformkor talán legjobb pesti kiadójához Heckenast 

39 „Wir heben diese drei besonders heraus, nicht als wollten wir von ihnen etwas ganz Beson
deres sagen [...], sondern vielmehr darum, weil sie die ganze Gattung darstellen und [...] in 
einem Buche über Wien dürfe der wiener Student [...] gar nicht fehlen." Wien... 197. 

40 „Allerdings [...] hat Wien sein eigenes Wetter [...1 eigentümliche Vorstadtwetter existieren 
oder gar originelle Platz- und Gassenklimate. So z.B. ist die Annagasse ein wahrer Eiskeller und 
der Stephansplatz ein Windbalg." Wien... 335. 

41 „[...] jedoch nicht so einfach scheint es, daß diese Auslagen und Ankündigungen nicht nur 
den Zweck haben, daß der kaufe, der will, sondern vielmehr und eigentlich den, daß der kaufe, 
der nicht will." Wien... 261. 

42 „Was ich hier von Wien sage, stammt aus Wien vor der sogenannten Neugestaltung, also 
[...] aus dem alten Wien [...]. Die im alten Wien fröhlich waren, werden die harmlose Dinge, 
welche in diesen Blätter folgen,ansehen, wie die ausgebleichten Schleife einer Geliebten [...]" 

Aus dem alten Wien. Frankfurt a. M., 1986.9-10. 
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Gusztávhoz, akihez ezután élete végéig hű maradt. 1841-ben Majláth felkérte Stiftért, hogy küld
jön egy novellát az Iris 2. évfolyama számára, amelyben egyébként több jónevű osztrák szerző 
szerepelt írásaival. Stifter a Feldblumen (Mezei virágok) c. novelláját szánta az évkönyvbe, ez 
elnyerte a kiadó, Heckenast tetszését is. Ezt kővetően egymás után láttak napvilágot Stifter leg
jobb elbeszélései az Traben és az író az almanach állandó munkatársa lett. Barátságuk ekkor 
kezdődött és egy életen át tartott. Leveleztek és személyesen is találkoztak. Stifter csak egyszer 
látogatta meg barátját Pesten, pilismaróti birtokára is készült, de nem jutott el. Heckenast viszont 
felkereste őt Bécsben és linzi házában is. Kiadta a Studien (Költői vázlatok) c. elbeszéléskötetet 
1844-ben, szokása szerint egy rézmetszetekkel ellátott díszkiadásban és egy egyszerű, illusztráció 
nélküliben. Ekkor Stifter már ismert volt nálunk az Iris által és a Studiennek olyan nagy sikere 
lett, hogy újból megjelentették 1847-ben, majd 1867-ig még négy kiadást ért meg.43 Stifter már 
1851-ben átadta munkáinak kiadói jogát Heckenastnak, aki örökös kiadója lett. Nagy sikerrel 
jelentette meg Stifter további műveit is német nyelven a korábban népszerűvé vált Studien-
formátumban. A Bunte Steine (Tarka kövek) háromtagú novellafűzért 1853-ban, majd 1876-ig 
még három kiadásban, továbbá a Nachsommer (Nyárutó) c. nagyregényt 1857-ben és még négy 
kiadásban. Stifter egyes terjedelmesebb elbeszéléseiből külön is megjelentetett (Hochwald, 
Abdias), majd utolsó regrénytrilógiáját a WitikoX, 1865-67-ben adta ki. Az író halála után 1869-
ben kiadta háromkötetes levelezését és 1870-ben Vermischte Schriften címmel, megjelentetett 
még három kötetet, amelyeket Johannes Aprent - Stifter barátja és hagyatékának kezelője, a linzi 
reáliskola tanára - rendezett sajtó alá. Egy évvel később Stifter teljes életművét adta ki 21 kötet
ben, az író előzetes tervei szerint. Ezekkel az özvegy, Amália asszony anyagi gondjain is segített. 
Pozsonyba költözése után 1873 és 1878 között még megjelentetett barátja műveiből egy-egy 
díszkiadást.44 

A 19. század első felében sok német nyelvű irodalmi alkotás látott napvilágot Pest-Budán, hi
szen a német ajkú polgárság anyanyelvén olvashatta és a magyar fő- és középnemesség még a 
reformkorban is szívesen fogadta a magyarok mellett, a német és osztrák szerzőket. író és kiadó
jának barátsága természetesen nem mindig feszültségektől mentes, noha ez később feledésbe 
merül: „Kétségtelenül Stifter nem utolsó sorban sikeres és remek kiadójával való együttműködé
sének köszönheti, hogy [...] csakhamar a német nyelvterület egyik legjobban fizetett írója lett."45 

A közös érdeklődés mellett anyagi szempontok is egymáshoz fűzték a két embert, hiszen Stifter 
írásai „kelendőek" voltak és Heckenast nagylelkűen honorálta író barátját. Fried István véleménye 
szerint: „Stifter levelei a tiszteletről, igaz barátságról tanúskodnak, akárcsak Heckenast levelei. 
Egymás megbecsülése és azonos világnézet jellemezte a két embert, akik a biedermeier és a rea
lizmus művészi törekvéseit vallották, illetve terjesztették."46 

Mura ÁGOTA GIZELLA 

43 Vö. SZEMZŐ Piroska: Német írók és pesti kiadóik a 19. században (1812-1878). Bp. 1931. 
94. /Német Philológiai Dolgozatok. 47./ 

44 Vö. SZEMZŐ: i. h. 102-103. 
45 SCHOENBORN, Péter A.: Adalbert Stifter. Sein Leben und Werk. Berlin, 1992. 230. 
46 FRIED, István: Adalbert Stifters Beziehungen zu Ungarn. = Német Filológiai Tanulmányok/ 

Arbeiten zur Deutschen Philologie VII. Debrecen, 1973.56. 
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Krónika, az első hazánkban nyomtatott 
könyv = Évford 1998. 81-84. ill. 

GERE István: Erasmus és Frobenius - Typ 1998. 
4. 12. 

HORVÁTH Károly: A brassói nyomda története 
a XVI. században = Typ 1998. 1. 4. 

KOCSIS Attila: Heltai Gáspár = TheolSzle 1999. 
4. 242-243. 

PILINYI Péter: Gutenberg-kori ősnyomtatvány 
= Typ 1998. 6. 16. [„Fustus Biblia" (Mainz, 
1462)] 

SZABÓ András: Vizsoly a 16. század végén = 
Respublica litteraria... 45-51. 

17—18. század 

BORDA Lajos: Pázmány Péter „Vindiciae ecc-
lesiasticae" (1620) című vitairatának két ki
adásváltozata = MKsz 1999. 4. 425-435. 
ill. 

BORSA Gedeon: Új nyomdatörténeti adatok Er
délyből • MKsz 1999. 1. 69-74. 

ECSEDY Judit: Alte ungarische Bücher mit fal
schen deutschen Druckorten 1561-1800. 
Ergänzungen zu Emil Wellers Repertórium 
Die falschen und fingirten Druckorte. Bp.: 
Borda Antikvárium, 1999. 244 p. ill. 

V. ECSEDY Judit: Ismeretlen nyomda Kőszegen 
= Fülöp Géza emlékkönyv... 71-77. [5] t. 

GÉCS Béla: A 275 éve alapított második budai 
nyomda és a Landerer nyomdászcsalád -
MG 1999. 5. 105-107. 

GÉCS Béla: A legkisebb hazai könyv 1686-ból 
= MG 1999. 4. 78. 

GERE István: Defoe és a Pater Noster Row nyom
dászai = Typ 1998. 5. 8. [Angliai „kis-
nyomdászok ] 
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HORVÁTH Károly: Nyomdaalapítók, irodalom
pártolók. Kájoni János és Klimo György = 
Typ 1999. 2. 5. ill. 

PAVERCSIK Ilona: Bártfai históriák = MKsz 
1999.2.216-221. 

19-20. század 

BAJÁK László: Címerek a gyászszertartásokon, 
halotti címerek a 19. századból - HOMúz-
Évk 35-36. 1997. 163-191. 

BERNULA B. Péter: A monori Popper Nyomda 
története és kiadványai = Monori krónika... 
316-348. ill. 

FARKAS Miklós: 1889 óta Párizsban is van 
Kossuth Nyomda = MG 1999. 5. 11 l - l 12. 

GÉcs Béla: A vonalzógép feltalálása - 1803 = 
MG 1999. 6. 93-94. 

HORVÁTH Károly: A Józsefváros története = 
Typ 1998. 2. 4. [Pilinyi Péter: A Józsefvá
ros története c. művében található nyomdá
szattörténeti adatok kigyűjtése] 

Kner Nyomdaipari Múzeum. Az ismertető szö
vegét írta ... FÜZESNÉ HUDÁK Julianna. 
Gyomaendrőd: Kner Nyomda Rt., [19981. 
72 p. ill. 

KÖRMENDI Géza: Nyomdák = Tata és Tóváros 
története a két világháború között. Tata: 
Önkormányzat, 1998. 82 p. 

LOVÁSZI Józsefné: Ugróczi Ferentz: Zentai üt
közet (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Sze
ged 1998. 6. 2. 

MURÁNYI Lajos: A nyomdalapítástól a tényle
ges működésig... Néhány adalék az első 
székesfehérvári nyomdász Számmer Mihály 
(1763-1806) 1804. évi tevékenységéhez = 
Fülöp Géza emlékkönyv... 131-135. 

NÁNAI Gabriella: Klösz György és Fia Grafikai 
Műintézet = Erzsébetváros 125 éve. Szerk.: 
DANCS István. [Bp.]: Madách I. Gimn., 1997. 
50 p. 

PILINYI Péter: Az 1848/49-es szabadságharc 
nyomdász katonái = Typ 1998. 4. 4. 

PILINYI Péter: A mélynyomtatás Gutenbergje = 
Typ 1998. 3. 8. [Klics Károly] 

PILINYI Péter: Papírpénzeink eredete = MG 
1999. 6. 81-83. és Typ 1998. 1.8. 

PILINYI Péter: Százharminc éve alakult az Athe-
naeum Nyomda = Typ 1998. 8. 1-2. 

SZABÓ István: A szolnoki „Bagoly Üzletház és 
Könyvnyomdai műintézet" = Jászkunság 
1999.2. 111-115. ill. 

TIMKÓ György: Valóban a linó volt a legtöké
letesebb sorszedő gép? = MG 1999. 6. 53-
63. 

Könyvművészet, illusztráció, ex libris 

Ajánlójegyzék. Pest és Buda régi látképei és 
egyéb ritkaságok. Skultéty Csaba gyűjte
ménye. Bp.: Borda Antikvárium, [1998]. 85 
p. (Műgyűjtő magyarok, 1) 

ARATÓ Antal: Diskay Lenke emlékkiállítása az 
Országos Széchényi Könyvtárban = Kis-
grafíkal999. 1.4-5. 

BAKOS Katalin: A magyar tervezőgrafika kez
detei. Üzleti nyomtatványok kiállítása az 
Országos Levéltárban = Levéltári Szemle 
1999. 3. 69-74. ill. 

Binder János Fülöp - Grafikatörténeti tanul
mányok... 61-135. ill. 

CSIBY Mihály: Kisgrafika, ex libris. Bp.: EFO 
K., 1998. 148 p. ill. 

ENDREI Walter: Egy orvosi exlibrisről = 
OrvtörtKözl 1997-1998. 158-165. 273-
274. ill. 

ERDÉSZ Ádám: Kner Albert. Könyvművészet, 
reklám, látványtervezés. Gyomaendrőd, 1999. 
109 p. (A Kner Nyomdaipari Múzeum fü
zetei, 31) 

HAIMAN György: Kner Imre és a barokk tipog
ráfia. (Tanulmányok). Gyomaendrőd, 1998. 
61 p. (A Kner Nyomdaipari Múzeum füze
tei, 30) 

KASSÁK Lajos: Reklám és modern tipográfia. 
Szerk. CSAPLÁR Ferenc. Bp.: Kassák Mú
zeum, 1999. 94 p. ill. 

KNAPP Éva - TŰSKÉS Gábor: Barokk társulati 
kiadványok grafikai ábrázolásai = MKsz 
1999. 1. 1-34. ill. 

NAGY Erzsébet: Illusztrált könyvek (A Somo
gyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 7. 
2-3. 

NAGY Erzsébet: Kézzel színezett, XVIII. szá
zadi botanikai könyvek (A Somogyi-könyv
tár kincsei) = Szeged 1998. 4. 2. 

PILINYI Péter: A fametsző művész = Typ 1999. 
3. 8. ill. [Riedl Károly Ágoston és Morelli 
Ödön Gusztáv] 

B. SUPKA Magdolna: Perei Zoltán hagyatéka = 
Kisgrafika 1999. 4. 2. 

SZÍJ Rezső: Könyvkiadás, könyvművészet, tár
sadalom. 2. kötet. Bp.: Szenei Molnár Társ., 
1995 [11998]. 462 p. ill. 
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A Thuróczy-krónika illusztrációinak forrásai és 
a középkori magyar királyok ikonográfiája 
= Grafikatörténeti tanulmányok... 7-23. ill. 

VARGA Emőke: Emberarcú szarvasfej. Ötven 
év képben és írásban. Kass János albuma = 
Szeged 1998. 2. 28-30. 

Zeller Sebestyén = Grafikatörténeti tanulmá
nyok... 25-59. ill. 

Zene kottacímlapokon és ex libriseken. Kiállí
tás az Iparművészeti Múzeum és egy ma
gángyűjtemény anyagából. [Bp.]: Pesterzsé
beti Múz., 1998. [24] p. ill. [GELLER Kata
lin, HORVÁTH Hilda írásával] 

Papír 

BORA Gyula: 75 éves a Csepeli (Dunapack) pa
pírgyár. (Neményi Testvérek Papírgyárától 
a Dunapackig) = Papíripar 1999. 1. 4-9. 

KONCZ Pál: Papírtörténeti adatok, vízjelek Lé-
káról III. = Papíripar 1999. 3. 108-110. ill. 

LINDNER György: A papír útja Ázsiából Európába 
Tsai-Lun. 2. rész = Papíripar 1999.5.188. 

Scripta manent: a papír- és könyvrestaurálás 
műhelytitkai [szerk. FEBRENTHEIL Henriette]. 
Bp.: Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egye
sület, 1998. 75, [4] p. ill. 

TÓTH-OROWAN Lóránt: Betekintés a papírmé
retek világába (A XIX. és XX. szazad leg
ismertebb papírformátumai). 1-3. - Papír
ipar 1999. 3. 111-115.; 5. 184-188.; 6. 
231-233. ill. 

Tsai-Lun - első papírgyártó vagy epigon? ... 
összeáll. LINDNER György [1. rész] = Pa
píripar 1999. 3. 107. ill. 

VÁMOS György: A papírkészítés rövid törté
nete és jövője. Előadás a Papíripari Kuta
tóintézet alapításának 50. évfordulójára = 
Papíripar 1999. 4. 136-137. 

VÁMOS György: Történetek a papírról. I—III. = 
Papíripar 1997. 3. 110-113.; 4. 147-153. 

Kötéstörténet 

Könyvkötések = MUCKENHAUPT Erzsébet: A csík
somlyói Ferences Könyvtár kincsei. Könyv
leletek 1980-1985. Bp.: Balassi K.; Ko
lozsvár: Polis Kvk., 1999. 53-87. 

ROZSONDAI Marianne: A Kalocsai Főszékes
egyházi Könyvtár ősnyomtatványainak köté
séről - Fülöp Géza emlékkönyv... 159-165. 

Könyvkereskedelem 

BÁLINT Gábor: Gombos János, a kávéházi 
könyvkolportőr = MKsz 1999. 3. 349-352. 

HORVÁTH László: Az Erdélyi Szépmíves Céh 
Győr-Moson-Pozsony és Sopron várme
gyékben az 1930-as években = KisalfKvt 
1999. 1-2. 22-27. 

MONOSTORI László: Szeged könyvkereskedése 
és könyvterjesztése. 1835-1998. Szeged: A 
Tisza Hangja 22; Bába és Társai Kft, 1999. 
418 p. 

PAVERCSIK Ilona: A magyar könyvkereskede
lem történetének vázlata 1800-ig = V. 
ECSEDY Judit: A könyvnyomtatás Magyar
országon a kézisajtó korában. 1473-1800-
ig. Bp.: Balassi K., 1999. 295-340. 

Sajtótörténet 

Több évszázadot átfogó munkák 

CSÚRI Ákos: írott magyar sajtó egykor és ma -
Gutenbergtől Spielbergig... 53-72. ill. [A 
magyar sajtótörténet nevezetesebb folyó
iratai] 

CSÚRI Ákos: Az újság létrejötte = Gutenbergtől 
Spielbergig... 48-52. ill. 

HORVÁTH József: Győr-Moson-Sopron megye 
sajtótörténetének vázlata. 1. A kezdetektől 
1918-ig = KisalfKvt 1999. 1-2. 10-21. 

17-19. század 

BÍRÓ Ferenc: A „tudományok", a nemzeti 
nyelv és az eredetiség. Kármán József Urá
niájának programírásairól = Mesterek, ta
nítványok... 59-67. 

G. ETÉNYI Nóra: „Szigetvár 1664. évi ostroma." 
Egy téves hír analízise - és a Zrínyi-ha
gyomány = Történelmi Szemle 1999. 1-2. 
209-228. [Sajtó- és „propagandatörténet" 
1663-64] 

FEHÉR Katalin: Leánynevelésünk és a felvilá
gosodás kori magyar sajtó = MKsz 1999. 2. 
231-241. 

H. K.: Az első magyar sajtóper = Typ 1999. 
10. 16. ill. [Az Athenaeum-per (1839-41)] 

KERESZTY Orsolya: Első gyermeklapunk törté
netéhez = MKsz 1999. 3. 346-349. [Ma
gyar Gyermekbarát, 1843-1844] 
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A polgári átalakulásért folytatott küzdelmek 
eszméi és intézményei. Az átalakulás prog
ramjának kiszélesedése - Kossuth Lajos és 
a Pesti Hírlap = Polgárosodás és szabadság. 
Magyarország a XIX. században. írták GUNST 
Péter et al., szerk. VELIKY János. Bp.: Nem
zeti Tankönyvkiadó, 1999. 90-96. 

RÓZSA Mária: Auf Ungarn bezügliche Berichte 
der Wiener Wanderer 1851-1861 = Jahr
buch der Ungarischen Germanistik 1997. 
173-189. 

RÓZSA Mária: Az 1848/49-es magyar forrada
lom és szabadságharc visszhangja a Miner
va című folyóiratban (1848-1856) = MKsz 
1999. 1.35-45. 

SZÁLLÁSI Árpád: A XIX. század végi magyar 
egészségügy tükörképe a Természettudomá
nyi Közlönyben = Orvosi Hetilap 1999. 46. 
2585-2587. 

SZILÁGYI Márton: Kármán József és Pajor Gás
pár Urániája. Debrecen: Kossuth Egy. K., 
1998, 19992. 490 p. (Csokonai Könyvtár, 
16) 

19-20. század 

BUZINKAY Géza: A megrajzolt vicc: a buda
pesti karikatúra = Micsoda város! Karikatú
rák a 125 éves Budapestről. Föszerk. SÁN
DOR P. Tibor. Bp.: FSzEK, 1998. V-XIX. 
[A fővárosi vicc- és élclapokról] 

CsÚRl Ákos: A magyar média jelenlegi fel
osztása = Gutenbergtől Spielbergig... 73-
80. ül. [Országos napilapjaink történeté
ről] 

T. KNOTIK Márta: A Szegedi Híradó szer
kesztőségei, kiadóhivatalai és nyomdái 
(1859-1925) = IrMűvtörtT 2. 1999. 67-
86. £11. 

NAGY Erzsébet: Egy csendes forradalmár. So
mogyi Károly és az 1848-as magyar forra
dalom = Szeged 1999. 3. 47-49. [Lap
kiadói, -szerkesztői tevékenységérő 1] 

PÁJER Imre: A rábaközi sajtó története (1889-
1917) = Arrabona 1999. 237-256. ül. 

PERECZ László: A pozitivizmustól a szellem
történetig. Athenaeum, 1892-1947 = Athe-
naeum-tár... 687-701. 

VERTSE Márta - SZABÓ Ferenc: 150 éves az 
olasz jezsuiták folyóirata = Távlatok 1999. 
2. 265-270. [La Civilta Cattolica] 

20. század 

BAKÓ Endre: Debrecen irodalmi élete = Deb
recen története... 189-216. [Irodalmi fo
lyóiratok, antológiák! 

BÁLINT Gábor: A Nyíl regényújság története = 
MKsz 1999. 4. 460-463. 

BÁLINT Gábor: Rácz Vilmos: párbajhős és lap
kiadó = MKsz 1999. 2. 244-246. 

BÉNYEI Miklós: A debreceni sajtó 1944 után = 
Debrecen története... 337-355. 

BOGNÁR Zsuzsa: Eisler Mihály József és társai 
- Lukács György szellemi vonzásköre a 
Pester Lloydban (1907-1914). I—II. = MKsz 
1999. 1.46-64.; 2. 186-195. 

BORBÁNDI Gyula: Másodkezdés. Látóhatárból 
Új Látóhatár = Új Forrás 1999. 10. 72-90. 

BORBÁNDI Gyula: Az utolsó előtti év. 1988 az 
Új Látóhatár történetében - Hitel 1999. 10. 
82-91. 

BUDA Attila: Ki volt Magyar Mór? = Iroda
lomismeret 1999. 3-4. 155-164. [A Nyugat 
történetérőll 

CSOBAI László: A sajtó. 1-2. rész = A művelő
dés évszázadai Békéscsabán. Szerk.: KÄFER 
István, KÖTELES Lajos. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város, 1998. 347-364.; 635-649.; 
842-872. 

FARKAS Jenő: '56 - Magyar Műhely - avant
gárd. Portré Nagy Pálról - Nagy Pállal = 
Nagyvilág 1999. 1-2. 123-147. 

FILEP Tamás Gusztáv: Szempontok a (cseh
szlovákiai magyar sajtó első két korszaká
nak történetéhez = A (cseh)szlovákiai ma
gyar... 330-377. 

GRÓH Gáspár: Sajtó-rendszer-váltás = MSzle 
1999. 5-6. 53-65. 

HEGEDŰS József Odó: Bencés irodalmi élet 
Pannonhalmán a két világháború között. Pan
nonhalma: [Pannonhalmi Főapátsági, 1998. 
131 p. (Pannonhalmi füzetek, 43) [A Pan
nonhalmi Szemle történetérőll 

A helyi sajtó története = PÁNDY Tamás: „100 
éves falu a városban" - Pestszentimre. Bp.: 
Dr. Széky Endre Pestszentimre Tört. Társ., 
1998. 243-245. ül. 

JEMNITZ János: Le Mouvement socialiste (1899— 
1914) [A munkás- és szocialista sajtó törté
netéből] = NMunkmozgTört 1999. 136-143. 

KÖRMENDI Géza: Újságok = Tata és Tóváros 
története a két világháború között. Tata: 
Önkormányzat, 1998. 80-82. 
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KUNTÁR Lajos: Megerősödtek a gyökereink. 
25 éve jelent meg a folyóiratunk első száma 
= VHonismKözl 1999. 4. 56-58. 

LACZA Tihamér: A magyar sajtó Szlovákiában 
1945 után = A (cseh)szlovákiai magyar... 
378-426. 

LENGYEL András: Egy „összvidéki" folyóirat
kísérlet. Juhász Gyula és a Magyar Jövendő 
= Szeged 1998. 12.44-47. 

MADÁCSY Piroska: L'esprit français autour de 
la revue Nyugat, 1925-1935. Échanges in
tellectuelles franco-hongrois an XXe siècle. 
Francia szellem a Nyugat körül, 1925-1935. 
Tanulmányok a XX. századi magyar-fran
cia értelmiségi találkozások köréből. Laki
telek: Antológia; Paris: Lettres Hongroises, 
1998. [8j, 397 p. ül. 

MONOSTORI Imre: Az Új Forrás vonzásában = 
Új Forrás 1999. 3. 53-67.; 4. 75-84.; 5. 
78-95. 

MONOSTORI Imre: Az Új Forrás vonzásában. 
Dokumentummemoár, 1969-1998. Tatabá
nya: JAMK, 1999. 318 p., [15] t. ill. (Új For
rás könyvek, 33) 

Móricz Zsigmond a Kelet Népe szerkesztője. 
Levelek I., Levelek II. (A levelek jegyze
tei). A válogatás és az utószó TASI József 
munkája, sajtó alá rend. és a jegyz. írta Sz. 
FEHÉR Judit, G. MEREA Mária és TASI Jó
zsef. Bp.: Petőfi Irodalmi Múzeum; Argu
mentum K, 1998-1999. 559, 489 p. 

MURÁNYI Gábor: Egy ismeretlen Szekfű Gyu
la-levél. Adalékok a Magyar Nemzet 1943-
as főszerkesztőváltásához = Kritika 1999. 
9. 29-31. ill. 

A Nyugat-jelenség (1908-1998). Szerk. SZABÓ 
B. István. Bp.: Anonymus K., 1998. 198 p. 
(Nyugat Könyvtár, 2) 

Orvosok és a Nyugat első évfolyamai; A Sal-
varsan felfedezésének visszhangja a Nyu
gatban; A Nyugat „gyógyszerésze", Rippl-
Rónai József, Freud, Ferenczi és a Nyugat, 
Németh László és a Nyugat; Szent-Györgyi 
Albert a Nyugatban = SZÁLLÁSI Árpád: 
Magyar írók orvosai és a magyar orvosírók. 
Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti In
tézet, 1998. 139-159. 

PÉTER László: Még egyszer: Illyés és a Tisza
táj. Harminc levele Annus Józsefhez = Ti
szatáj 1999. 10. 78-88. 

RÁcz Lajos: Barth Károly és a Kálvinista Szemle 
(Sajtótörténeti emlékezés) = TheolSzle 1999. 
2. 78-80. 

RAYMAN János: A pécsi újságok aprópénzei 1919-
ből = Baranya 1996-1997.265-277. ill. 

RÓNAY László: Harc és/vagy igehirdetés? Fe
jezet a katolikus sajtó és rádió hazai törté
netéből = Vigília 1999. 2. 125-134. 

SYLVESTER András: Körösi Valósága = Magyar 
Tudomány 1999. 5. 610-616. ill. 

VARSÁNYI Erika: Hírlap vagy pártlap? Viták a 
Népszava jellegéről (1908-1933) - Múl
tunk 1999. 3. 182-202. 

Kö ny vtártö rtén et 

Több évszázadot átfogó munkák 

BOGNÁR Mária: Iskolai könyvtárunk - A Türr 
István Gimnázium és Pedagógiai Szakkö
zépiskola évkönyve. Szerk.: HAUBER Ká
roly. Pápa: [Türr I. Gimn. és Ped. Szak-
középisk.1, [1998]. 46-47. ill. 

Ferences könyvtár = TAKÁCS J. Ince: Sabaria 
Franciscana. A szombathelyi ferencesek tör
ténete. Szombathely, 1998. 212-232. (Acta 
Savariensia, 14) 

KÉRI Katalin: Az írott szó csendes birodalma. 
Könyvek és könyvtárak a középkori iszlám 
világban = Iskolakultúra 1999. 5. 29-40. 

KISS Endre József: Könyvsorsok a sárospataki 
Nagykönyvtárban = Olvasásfejlesztés isko
lában... 5—16. 

MUCKENHAUPT Erzsébet: A csíksomlyói Ferences 
Könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980-1985. 
Bp.: Balassi K.; Kolozsvár: Polis Kvk, 1999. 
247 p., [46] t. ill. [Adattár I—II. 94-200.] 

NÉMETH István Péter: Ex libris „Papensia" a 
Pápai Református Főiskolai Könyvtár törté
netéről = Megyei Pedagógiai Körkép 1999. 3. 
29-35. 

A Württembergi Tartományi Főkönyvtár = Ki-
SARI BALLÁ György: Száz várrajz Württem
bergben. Bp., 1998. 34-39. 

16-19. század 

BODA Miklósné: Könyvek vonzásában. A 18. 
századi Pécs könyvtári kultúrájáról = Fülöp 
Géza emlékkönyv... 65-69. 

GAZDAG István: A nádudvari olvasó-egylet 
könyveinek jegyzéke, 1873 = A Hajdú-Bi
har Megyei Levéltár Évkönyve 1997. 317— 
333. 
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A gymnasium épülete. A benczés templom. 
Könyvtárak = BAKONYVÁRI Ildefonz: A pá
pai katolikus gimnázium története a pálosok 
és a bencések idejében, 1638-1898. Pápa, 
1998. 151-156. [Reprint kiadás] 

DOBRI Mária: Szily János alapítványa a szé
kesegyházi könyvtár javára = VHonism-
Közl 1999. 3. 19-20. Ili- [1792] 

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Reformá
tus Gimnázium XVI. századi könyveinek 
katalógusa. Összeáll. ZVARA Edina, SIMON 
Ferenc. Szeged: Scriptum, 1998. 103, [7] p. 
ül. 

KÓKAY György: A magyarországi könyvtárak 
és a művelődés a 18. század második felé
ben. Klimó György emlékezete = MKsz 
1999.3.304-313. 

MONOK István: A nagyenyedi kollégium 1764. 
évi katalógusa = Fülöp Géza emlékkönyv... 
127-130. 

NÉMETH Balázs: A XVIII. századi Magyaror
szág főpapi könyvtárainak szerepe az írás
beliség fejlődésében, különös tekintettel a 
szombathelyi és pécsi püspöki könyvtárra = 
A magyar felnőttoktatás... 136-140. 

SEBESTYÉN Mihály: Apaffy Mihály könyvaján
déka a marosvásárhelyi scholának = MKsz 
1999. 2. 221-226. 

SISA József: Klassizistische Bauten des 19. 
Jahrhunderts. Die Bibliothek und der Turm 
von Pannonhalma = Acta Históriáé Artium 
1996. 1-4. 167-184.111. 

SKALICZKI Judit: Zene és könyvtár. Két zene
oktatási könyvtár kialakulása a múlt század
ban = Fülöp Géza emlékkönyv... 167-175. 

TÓTH Ferenc: Janzenista művek a Szombathe
lyi Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményei
ben = MKsz 1999. 1. 82-91. 

VARGA András: A szeged-alsóvárosi ferences 
rendház könyvtára, 1846. Szeged: Scrip
tum, 1998. 139 p. (Olvasmánytörténeti dol
gozatok, 8) 

19-20. század 

BÉNYEI Miklós: Közkönyvtárak az idő sodrá
ban. Különös tekintettel a városi könyvtá
rakra = KKK 1999. január 21-26. 

A Budapesti Történeti Múzeum és Könyvtá
rának létrejötte = HANNY Erzsébet: Buda 
1686. évi visszavívásának egykorú irodalmi 
emlékei a Budapesti Történeti Múzeum 

Könyvtárában. Bp.: BTM, 1998. 7-11. (Mo-
numenta Historica Budapestiensia, 9) 

CSOBAI László: A könyvtár. 1-2. rész = A műve
lődés évszázadai Békéscsabán. Szerk.: KÄ
FER István, KÖTELES Lajos. Békéscsaba Me
gyei Jogú Város, 1998. 449-465.; 650-663. 

FRIGYIK Katalin: Bemutatkozik a Szent István 
Király Múzeum könyvtára = FejMeKvt 
1995. 2. 4-6. 

GYURIS György: A tudományosság forrásvidéke. 
A szegedi Somogyi-könyvtár tudományos 
tevékenysége = Szeged 1998. 12. 98-101. 

KOCSIS Zsuzsanna: Az iskola könyvtára = A Ma
dách Imre általános (Szegedi I. Polgári 
Fiúiskola) jubileumi évkönyve. Válogatta 
és szerk. Dr. CSAJBÓK Ernőné et al. Szeged, 
1998. 65-66. 

KOVÁCS Ilona: Az amerikai közkönyvtárak ma
gyar gyűjteményeinek szerepe az asszimilá
ció és az identitás megőrzésének kettős fo
lyamatában, 1890-1940. Bp.: OSzK, 1997. 
191 p. ül. (Az Országos Széchényi Könyv
tár kiadványai, 7) 

MEZEI Zsolt: A Református Főiskola könyvtára s 
századfordulón = A Pápai Református Kollé
gium Évkönyve 1997-1999. 146-156. ül. 

Ötven éves a városi magyar könyvtár = BARA-
NYAY József: Kalandozások Komárom vár
megyében. Szerk.: VIRÁG Jenő. Tatabánya: 
Komárom-Esztergom Megyei Önkorm, 1998. 
132-135. [Másodközlés; eredetileg megje
lent: 1937] 

VASAS Lívia: Vesaliustól az elektronikus könyv
tárig - Orvosi Hetilap 1999. 30. 1695-
1698. [A SOTE Könyvtárának történetéről] 

ViTÁLiSNÉ ZILAHY Lídia, NÉMETH László: Monori 
könyvtárak = Monori krónika... 358-361. 

20. század 

ARATÓ Antal: Egy tanácskozás margójára, 
avagy könyvtári párosverseny 1952-ben = 
FejMeKvt 1998. 4. 12-13. 

BÁRÁNY Éva: Buda első közművelődési könyv
tárának története. Bp.: Uránusz K., 1999. 
80 p. ill. 

ÉHÁRTNÉ VARGA Zsuzsanna: Szertárak, könyv
tárak = A Pápai Állami Tanítóképző Intézet 
emlékezete 1896-1996. Pápa: „A Pápai Ta
nítóképző Centenáriuma" Alapítvány, 1998. 
29-34. [A tanítóképző tanári és ifjúsági 
könyvtárának történetéről] 
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FÖLDES Tihamér: Részletek egy pályázatból: 
Az én falum könyvtára = VMeKvtErt 1999. 
3. 41-42. ül, [Bucsu község könyvtárai 

KATSÁNYI Sándor: A Bartha Miklós Társaság 
és a Fővárosi Könyvtár = Fülöp Géza em
lékkönyv... 99-103. 

Könyvtár, filmszínház = DÖME Ottó: Az 1000 
éves Bácsbokod története. Bácsbokod Kö
zség Önkormányzata, 1998. 134., 300-313. 

Könyvtárak = PÁNDY Tamás: „100 éves falu 
a városban" - Pestszentimre. Bp.: Dr. Szé
ky Endre Pestszentimre Tört. Társ., 1998. 
233-236. ül. 

Központi Kenézy Könyvtár = BOT György, KA-
PUSZ Nándor: Nyolcvanéves a debreceni or
vosképzés. Intézetek és klinikák története, 
professzoraik életrajza; 1918-1998. 2. átdolg. 
kiad. Debrecen: DOTE, 1998.148-149. 

KUNTÁR Lajos: Adalékok az 50 éve alakult 
Körzeti Könyvtár történetéhez = VMe
KvtErt 1999. 3. 38-40. ül. 

LÁZÁR György: Rekviem egy könyvtárért = 
Lege Artis Medicináé 1999. 12. 979-980. 
[A Selye-könyvtárról] 

MOGYORÓSSY Jánosné: Egyidősek vagyunk a 
népkönyvtári mozgalommal (Alkalmi kis 
könyvtártörténet a Józsai Könyvtárról) = 
HajdBihMeKvtT 1999. 1. 31-37. 

MOLNÁR Mónika: „Nyilvános könyvtár" Szom
bathelyen = VMeKvtErt 1999. 3. 34-37. Ül. 

A Pécsi Pedagógiai Főiskola Könyvtárának 
története = 50 éves a Pécsi Pedagógiai Fő
iskola, 1948-1998. Szerk.: HEILMANN Imre. 
Pécs: JPTE, 1998. 99-106. 

POLGÁR Tamás: Adatok a Sopron Városi Köz
könyvtár korai történetéhez Házi Jenő je
lentése tükrében = Soproni Szemle 1999. 2. 
168-172. 

POLNER Andrea, POLNER Krisztina: Könyvtá
rak = Erzsébetváros 125 éve. Szerk.: DANCS 
István. [Bp.]: Madách I. Gimn., 1997. 80-
81. p. [A Deák Ferenc 2. számú és a FSzEK 
22. számú (fiók)könyvtár történetéről] 

SÁGI Ferenc: Bük község könyvtára = VMe
KvtErt 1999. 1. 30-32. 

Szí vi Józsefbe: A Budapesti Közgazdaságtu
dományi Egyetem Központi Könyvtárának 
története oktatást-kutatást támogató szol
gáltatásainak szemszögéből = 50 éves a Bu
dapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. 
Jubileumi tudományos ülésszak, 1998. ok
tóber 1-3. Szerk. TEMESI József. 3. köt. 
Bp.:BKE, [1998]. 1532-1547. 

TÓTH Lászlóné: Könyvtárunk története = Mo-
nori krónika... 433—436. 

VARGA Edit: A Hajdúböszörményi Városi Könyv
tár a megalakulástól 1989-ig = HajdBihMe
KvtT 1999. 1. 3-16. Ül. 

Bibliofillá 

Apponyi könyvtár és levéltár = VÁRNAGY An
tal: Hőgyész. Községtörténeti monográfia 
II. rész. Hőgyész, 1998. 81 p. 

GOLDZIHER Ignác: Kaufmann Dávid könyvtára 
- Múlt és Jövő 1999. 4. 66-70. ül. [Má-
sodközlés(?)] 

KÓRÁSZ Mária: „Kossuth nevét apró gyermek
korom óta hordozom magammal". Vasváry 
Ödön 1848/49-ről = Szeged 1998. 10. 24-
27. [Vasváry Ödön gyűjteménye, Kossuth
ról megjelent amerikai kiadványok] 

KŐSZEGFALVI Ferenc: Az Espersit-téka és utó
élete =MKsz 1999. 2. 19-210. 

OJTOZI Eszter: Possessori bejegyzések a debre
ceni Egyetemi Könyvtár 1700-1750 kö
zötti külföldi könyveiben IV. (Nemesek és 
polgárok könyvei) = MKsz 1999. 2. 226-
231. 

OJTOZI Eszter: Possessori bejegyzések a debre
ceni Egyetemi Könyvtár 1700-1750 kö
zötti külföldi könyveiben, V. (Értelmi
ségiek és diákok könyvei) = MKsz 1999. 
4. 446-459. 

Posszeszorok = MUCKENHAUPT Erzsébet: A csík
somlyói Ferences Könyvtár kincsei. Könyv
leletek 1980-1985. Bp.: Balassi K.; Kolozs
vár: Polis Kvk., 1999.37-52. 

SÓLYMOS László Silveszter: Himmelreich György 
pannonhalmi kormányzóapát (1607-37) 
könyvtárkatalógusának feldolgozása. Ada
lékok a Szent Benedek-rend pannonhalmi 
könyvtárának történetéhez. Pannonhalma: 
[Bencés K.], 1998. 155 p. ül. (Pannonhalmi 
füzetek, 44) 

Kiadástörténet 

16-17. század 

BARTÓK István: „Sokkal magyarabbúl szólhat
nánk és írhatnánk." Irodalmi gondolkodás 
Magyarországon 1630-1700 között. Bp.: 
Akadémiai K.; Universitas K., 1998. 380 p. 
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BITSKEY István: Könyvkiadás Felső-Magyar
országon a 16-17. században • Virtus és 
religio. Tanulmányok a régi magyar irodal
mi műveltségről. Miskolc: Felsőmagyaror
szág K., 1999.37-57. 

HALÁSZ Magdolna: Szellemi értékeink: Come-
nius Orbis pictusa = Olvasásfejlesztés is
kolában... 17-20. 

KOVÁCS Sándor Iván: „A szók szárnyasak, mint 
az elbocsátott madár". Pázmány és a szlovák 
irodalom = Távlatok 1997. 3-4. 467-478. 
[Pázmány műveinek szlovák kiadásai] 

MIKÓ Árpád: Erzabt Matthäus Tolnai (1500-
1535) und die Renaissance in Pannonhalma = 
Acta Históriáé Artium 1996. l^t. 97-105. ill. 

NAGY Erzsébet: XVI. századi könyvek (A Somo
gyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998.2.2-3. 

NAGY Erzsébet: Szent Brigitta látomásai (A So
mogyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998.1.2. 

PACZOLAY Gyula: Baranyai Decsi Jánosról és 
az „Adagiorum"-ról = Néprajzi Hírek 1998. 
1-4. 84-87. ill. 

PAVERCSIK Ilona: Egy dunamenti parasztember pa
nasza - Fülöp Géza emlékkönyv... 149—151. 

Puritánus irodalmi és hitmélyítő művek = ÁGOS
TON István: A magyarországi puritanizmus 
gyökerei. Magyar puritánus törekvések a 
XVII. század első felében. Bp.: M. Ref. 
Egyh. Kálvin J. K., 1997. 139-151. 

SÓLYOM Jenő: Az Ötvárosi Hitvallás (Sajtó alá 
rend. CSEPREGI Zoltán) = TheolSzle 1999. 
5. 283-294. 

SZABÓ András: A Balassi-epicédium megjelenési 
körülményei = Respublica litteraria... 72-76. 

TAKÓ Edit: Régi magyar könyvek (A Somogyi-
könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 11. 2-3. 

V. V.: Az,Adagiorum" megjelenésének évfordu
lója Négyszáz éves az első magyar közmondás
gyűjtemény = Néprajzi Hírek 1998. 1-4. 83. 

18-19. század 

CSEPREGI Zoltán: A dunántúli pietisták Jenai" 
műhelye. Nyomdatitkok és szerzőségi kér
dések =MKsz 1999. 1. 74-81. 

FEHÉR József: Szirmay Antal Hungária in para-
bolis-a = HOMúzEvk 37. 1999. 571-583. 

FEHÉR Katalin: Magyar nyelvű tankönyveink és 
a sajtó a 18-19. század fordulóján = MKsz 
1999.3.314-328. 

GAZDA István: A Magyar Tudományos Akadémia 
reformkori kiadványai, 1831-1848. Piliscsaba: 

M. Tud.tört. Int., 1999. 169 p. ill. (Magyar 
Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 13) 

HANGODI Ágnes: Emblémáskönyv Nagy Péter 
számára. Amszterdam, 1705 = Fülöp Géza 
emlékkönyv... 93-98. 

HANGODI Ágnes: Kalendáriumok Nagy Péter 
Oroszországában = MKsz 1999. 4. 438-
446. ill. 

KARASSZON Dénes: 100 éve jelent meg Preisz 
Hugó „Bakterológiá"-ja = Évford 1999. 
127-128. ill. 

MEZEI Márta: Kazinczy kiadói munkásságáról. 
A kötet-szerkesztő = Mesterek, tanítvá
nyok... 187-202. 

MEZEI Márta: A kiadó mandátuma. Kiadói né
zetek és eljárások Révaitól Kazinczy ig. Deb
recen: Kossuth Egyetemi K., 1998. 192 p. 
(Csokonai könyvtár, 15) 

MOLNÁR László: 225 éve jelent meg Delius 
Kristóf Bányatana = Évford 1998. 90-94. ill. 

NAGY Erzsébet: Gróf Forray Iván: Utazási al
bum (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Sze
ged 1998. 9. 2-3. [Bp. Rohn ny.; Bécs, 
Reiffenstein és Rösch, 1856] 

NAGY Erzsébet: Szeged első „testvérvárosai" 
1879-ben (A Somogyi-könyvtár kincsei) = 
Szeged 1998. 5. 2-3. [Programfüzetek a 
szegedi árvíz utáni újjáépítésre tartott kül
földi jótékonysági programokról] 

NYOMÁRKAY István: Szalay Imre magyar nyelv
tanának szerb fordítása = Magyar Nyelvőr 
1999. 3. 335-340. 

PRISZTER Szaniszló: Két évszázados Kitaibel 
Pál fő műve, a „Descriptiones ... Hungá
riáé" - Évford 1999. 94-97. ill. 

RÓZSA Mária: „Ungarn und Deutschland". Kert-
beny Károly kiadványáról = MKsz 1999. 2. 
242-244. 

SZÁLLÁSI Árpád: 225 éve jelent meg Weszpré-
mi István orvosi bibliográfiájának első kö
tete = Évford 1999. 90-91. ill. 

TÓTH Péter: Fejezetek egy grammatika regé
nyéből = Debreceni Szemle 1998. 1. 48-58. 
[Az ún. Debreceni Grammatika (Bécs, 1795) 
„előélete", szerzői, stb.] 

UDVARI István: Utószó helyett. Kutka János 
katekizmusa (Buda, 1801) Egy XIX. század 
eleji ruszin kulcsmű = IoaHHb KytKa: Katux 
cd'ci. HanbiH... Buda, 1801. évi kiadás ha
sonmása. Kiadásra előkészítette: UDVARI 
István. Nyíregyháza: Berzsenyi György Ta
nárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filoló
giai Tanszéke, 1997. 191-199. 
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UDVARI István: Utószó helyett. Magyarországi 
ruszin ábécéskönyvek a XVIII. századból — B 
yKBapb H3BiKa pycicaro [Ruszin ábécéskönyvl 
Buda, 1799. évi kiadás hasonmása. Kiadásra 
előkészítette: UDVARI István. Nyíregyháza: 
Berzsenyi György Tanárképző Főiskola Ukrán 
és Ruszin Filológiai Tanszéke, 1998.70-82. 

VÉRTES László: Zay Sámuel egészségügyi felvilá
gosítóról = Egészségnevelés 1999.1-2.48-50. 

ZÁCH Alfréd: 125 éve jelent meg a Meteoroló
giai Intézet Évkönyveinek első kötete = Év-
fordl998. 110—111. Hl. 

ZSÁMBOKI László: 225 éve jelent meg Born Ig
nác bányászati-kohászati útleírása = Évford 
1999. 87-89. Ül. 

19-20. század 

ERDÉLYI Erzsébet - NOBEL Iván: A nemzet 
csak itthon marad meg. Beszélgetés Püski 
Sándorral = Új Horizont 1999. 2. 25-32. 

GADÓ János: Megszállottak, üzletemberek, pro
fik, amatőrök. Zsidó könyvkiadás 1989 után 
= Szombat 1998. 9.3-6. ül. 

KNÍCHAL, Oldfich: A magyarországi szlovák iro
dalom = Barátság 1998. 1. 1984-1988. ül. 

LUKÁTS János: Rendszerváltó évtized. A ma
gyarországi németek a könyvkiadás tükré
ben, 1985-1995 = KKK 1999. április 12-17. 

G. MERVA Mária: Negyvennyolc a ponyván = 
Holmi 1999. 3. 342-349. 

MÉSZÁROS István: A Szent István Társulat 
százötven éve. 1848-1998. Bp.: Szent Ist
ván Társulat, 1998.358 p. 

MÓZES Huba: A két világháború közötti erdélyi 
kisebbségi magyar prózakötetek és a második 
világháború utáni recepciójukat jelző újrakia
dások megjelenésének dinamikája 1989 de
cemberéig = MKsz 1999.2.246-255. 

TÓTH István: Kovács Vilmos „Holnap is élünk" 
című regénye megjelenésének körülményeiről 
- Hatodik Síp 1999.1-4.169-178. [1965] 

TÖRÖK Petra: Zsidó könyvkiadás 1945 előtt -
Szombat 1998. 9. 7-9. ül. 

Olvasástörténet 

Az olvasókörök = KIRÁLY István: Balmazújvá
rosi krónika. A második világháborútól a 
millecentenáriumig. Balmazújváros, 1998. 
117-122. 

FEJTOVÁ, Olga: Zum Vergleich der bürgerli
chen Privatbibliotheken in Prager Neustadt 
und Heilbronn im 17. Jahrhundert = Bür
gerliche Kultur... 23-36. 

FÜVESSY Anikó: „... Mitsoda Fatumokon for
gott Erdélynek dolga". Cserei Mihály His
tóriájának kéziratos másolata = Jászkunság 
1999.3. 165-170. ül. 

HELTAI János: Bürgerliche Patronatstätigkeit 
und Lesegewohnheiten. (Die Beispiele der 
Familien Szegedy und Asztalos in Kaschau 
und Tyrnau) = Bürgerliche Kultur... 37-44. 

HŐBE Judit: Szent Gellért és a könyvészet = 
Szent Gellért vértanúságának 950. évfordu
lóján. Konferencia a Szegedi Hittudományi 
Főiskolán és a JGYTF Történettudományi 
Tanszékén 1996. szeptember 19-20. Szerk. 
DÖBÖR András et al. Szeged: Belvedere Mé
ridionale, 1998. 147-152. (Belvedere Méri
dionale kiskönyvtár, 11) 

KOVÁCSNÉ KASZAPOVICS Katalin: A Mohácsi 
Sokac Olvasókör története, 1905-1947. Pécs: 
Krónika, [1998]. 99 p. [12] t. ül. 

MOLNÁR Julianna - VARJÚ Zsuzsanna: Az ol
vasás és a könyv szerepe a dualizmus-kori 
polgárság magánéletében = MKsz 1999. 3. 
329-342. 

MONOK István: Luterische Orthodoxie, sächsi
scher Philippismus und Irenismus im Lese
stoffe des luterischen Bürgertums in Un
garn - Bürgerliche Kultur... 71-80. 

NAGY Júlia: Tanárok, diákok és a könyvtár régen 
és ma = Olvasásfejlesztés iskolában... 37-43. 

RYANTOVÁ, Marie: Die Bücher in Nachlass-
inventaren der niederen Geistlichkeit der 
Prager Erzdiözese im 18. Jahrhundert = 
Bürgerliche Kultur... 91-103. 

ROTH András: Olvasásra nevelés a XVII-XVIII. 
sz. magyar társadalmában = Olvasásfejlesz
tés iskolában... 21-36. 

SEIDLER, Andrea: A nő mint a 18. századi pe-
riodikumok olvasója. (A folyóirat-hirdeté
sek, az előszavak és az ajánlások forrásérté
kéről) = MKsz 1999. 1. 91-97. 

SZABÓ Béla: Juristen und Bücher im frühneuzeit
lichen Ungarn - Bürgerliche Kultur... 45-70. 

SZÓRÓ Ilona: Az olvasókörök közművelődési, 
felnőttnevelési tevékenysége a Dél-Alföldön 
a szabadmüvelődés korszakában (1945-1949) 
= A magyar felnőttoktatás... 174-178. 

VARGA András: Erudition der Ärtzte in Ungarn 
im 17. Jahrhundert = Bürgerliche Kultur... 
81-90. 
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VARGA Éva: írástudók Somogyban a két világ
háború között (1919-1939) = Somogyi Mú
zeumok Közleményei 13. 1998.445-473. 

WEYRAUCH, Erdmann: Stadtbürgerliche Kultur 
in Norddeutschland im 16. und 17. Jahr
hundert - das Beispiel Braunschweig = 
Bürgerliche Kultur... 11-21. 

A múlt neves bibliográfusai, könyvtárosai, 
újságírói 

ACZÉL Géza: Kassák Lajos. Bp.: Akadémiai K., 
1999. 431 p. (Irodalomtörténeti könyvtár, 42) 

Aki szerkesztőnek született, az orvostudomány 
sem menti meg = SZÁLLÁSI Árpád: Magyar 
írók orvosai és a magyar orvosírók. Pilis
csaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 
1998. 161-165. [Osváth Kálmán] 

BODÓ Imre: Egy elfelejtett göllei... (120 éve 
született Hajdú Miklós hírlapíró, lapszer
kesztő...) = Somogyi Honismeret 1999. 1. 
64-65. 

ERDŐDY Gábor: A forradalom és szabadságharc 
vezető diplomatái. Teleki, Szalay, Pulszky 
= Rubikon 1999.4.39-44. 

FUTALA Tibor: „Sohasem éreztem magam kész
nek". Emlékezés a húsz éve halott Sallai 
Istvánra = KKK 1999. február 43-45. 

GLATZ Ferenc: Szolgálatban egy életen át. V. 
Windisch Éva (1924-1993) = V. WINDISCH 
Éva: Kovachich Márton György, a forrás
kutató. Bp.: MTA Tört.tud. Int., 1998. 7-
10. (Társadalom- és művelődéstörténeti ta
nulmányok, 24) 

GYÖRGY Béla: A Spectator-hagyaték útja = 
NyelvKult 1999. 108. 76-78. [Krenner Mik
lós (1875-1968)] 

Hírlaptörténetünk első orvos szerkesztője: Decsy 
Sámuel = SZÁLLÁSI Árpád: Magyar írók orvo
sai és a magyar orvosírók. Piliscsaba: Magyar 
Tudománytörténeti Intézet, 1998. 39-43. 

HORVÁTH Károly: Erdélyi János. Sokoldalú 
lapszerkesztő = Typ 1999. 5. 12. ÜL 

HORVÁTH Károly: A felvilágosodás erdélyi elő
futára [Bod Péter] = Typ 1999. 8. 8. ül. 

HORVÁTH Károly: Kármán József. Egy irodal
már a felvilágosodás korában = Typ 1999. 
7. 9. ül. 

KÁPOLNAI Iván: Bél Mátyás emlékezete = Va
lóság 1999. 10.23-32. 

KÉGLI Ferenc: Adalékok Könczöl Imre fehér
vári éveihez (Fejér Megyei Tanács, Szé
kesfehérvári Városi Könyvtár) 1949-1952 
= FejMeKvtl998. 4. 7-11. 

Kiss Antal: Aszúszemezgetés az újságíró Pi
linszky szőlőjében = Hitel 1999. 6. 96-100. 

Körösi József emlékkönyv. [Bp.]: Scholastica, 
1998. 283 p. Ül. 

LAZNIK Gabriella: Áttekintés Könczöl Imre éle
téről és pályafutásáról 1948-ig = FejMeKvt 
1998. 4. 2-6. 

LENGYEL András: A modern médiaszemélyi
ség. Az újságíró Móra = Irodalomismeret 
1999. 3-4. 152-155. 

NAGY Erzsébet: 110 éve halt meg Somogyi 
Károly (1811-1888) = Szeged 1998. 4. 20. 

NYÁRÁDI Gábor: A szenvedély tévedései. Em
lékezés Faragó László publicistára = MSzle 
1999.5-6. 113-129. 

SÁNTA Gábor: „A kiábrándult urbanitás poétá
ja" = Budapesti Negyed 1999. 1. (23.) 12-
38. ül. [Kóbor Tamás] 

TÓTH Péter: Kultsár István (1760-1828) = Szom
bathelyi tudós tanárok. Szerk. KÖBÖLKUTI Ka
talin. Szombathely: BDMK, 1998. 13-37. ÜL 

TÜSKÉS Tibor: Várkonyi Nándor, a szerkesztő 
= Árgus 1998. 1.47-51. 

UDVARI István - VIGA Gyula: Sztripszky Hiador 
és négy levele Hermán Ottóhoz = HOMúzEvk 
38. 1999. 1299-1314. 

V. WINDISCH Éva: Kovachich Márton György, 
a forráskutató. Bp.: MTA Tört.tud. Int., 
1998. 216 p. (Társadalom- és művelődés
történeti tanulmányok, 24) 

ZSOLDOS Sándor: Somlyó Zoltán, a „Szeged és 
Vidéke" munkatársa (1909. május-szep
tember) = IrMűvtörtT 2. 1999. 184-190. 

CZÖVEK ZOLTÁN - PERGER PÉTER 



SZEMLE 

Kner nyomtatványok és egyéb ritkaságok: 
Haiman György gyűjteménye / Kner publi
cations and other rarities: The collections of 
György Haiman. [Szerk. BORDA Lajos, BORDA 
Lajosné]. Bp., Borda Antikvárium, 1999. 154 
1.: ill. + 1 mell. (8 1.). /Műgyűjtő magyarok 2.1 

Az elmúlt év antikvár életének értékes ter
mése a „Műgyűjtő magyarok" című sorozat 2. 
kötete a Borda Antikvárium kiadásában. A bib
liográfia Haiman György (1916-1996) hagya
tékának eladásra került részét tartalmazza. A ki
advány a magyar könyvkultúra nemes hagyo
mányai két kiváló képviselőjének szerencsés 
találkozása. 

A könyvgyűjtemény egykori tulajdonosa Hai
man György méltó utóda és folytatója volt a 
szakma csodálatát és tiszteletét élvező Kner 
örökségnek. Kner Izidor unokájának, Kner Im
re, Endre, Albert és Erzsébet unokaöccsének a 
család pusztulása és szétszóratása után is volt 
ereje és tehetsége, hogy magas színvonalon kö
vesse, ápolja, tanítsa a nagy elődök tudását és 
hitét. A könyvművész halála előtt négy évvel 
Erdész Ádámmal készült interjúkötetében így 
válaszolt az életutat összegző kérdésre: „Elju
tottam annak felismeréséig, hogy milyen le
gyen ... a magyar tipográfia. Megkíséreltem ezt 
művelni, legjobb tudásom szerint, esetenként 
sikeresen. ... A könyv szemünk láttára - re
mélem átmenetileg - megszűnik könyv lenni 
... Meggyőződésem, hogy a kulturális érték
pusztulás a könyv területén is átmeneti jelen
ség és múltával nem ugyanoda jutunk vissza, 
ahol állottunk, hanem sokkal magasabb kiin
dulópontra ... Tehát elégedetlen vagyok, de hi

szek a jövőben." A választékos, igényes könyv
gyűjtő ízlése, értékszemlélete jelent meg az 
1999-ben az Országos Széchényi Könyvtárban 
kiállított anyag katalógusában. 

A Haiman-örökösök a gyűjtemény egy ré
szét felkínálták az antikvárvilágnak. A rokonok 
nagyon lelkiismeretes, gondos műkereskedésre 
találtak a Borda Antikváriumban. Borda Lajos 
és felesége az előbb idézett interjú évében, 
1992-ben 15 éves közös munkásságuk alkal
mával a következőt fogalmazták meg: „Az an
tikváriumok is lassan-lassan egyéni arculatot öl
tenek ... Bízhatunk benne, hogy évek múlva pezs
gő antikvár piac lesz, nívós kínálattal és igényes 
vevőkkel... Meggyőződésünk szerint a könyv- és 
antikvárszakma fontos dolog, ezek színvonalán 
sok minden lemérhető. A magunk részéről azon 
fáradozunk, hogy ez a színvonal magas legyen." 
Törekvésük elhessegette Haiman György érték
féltő aggodalmait, és szándékuknak - mint a je
len kiadvány is bizonyítja - maximálisan eleget 
tettek. A könyvkereskedés a hagyaték kiállítá
sára brunet-i alaposságú bibliográfiát adott ki. 

Az esztétikus katalógus borítóján - stíluso
san - Kner Erzsébetnek a Pantacsatrához, az 
életbölcsességek régi indiai tankönyvéhez ké
szített pergamenkötése látható. Első pillanatra 
a kötetet a tipográfiai áttekinthetőség, a gazdag 
képanyag és a szép papír teszi vonzóvá. A tá
jékozódást segíti a névmutató, helynévmutató, 
a hivatkozott bibliográfiák listája, a rövidítések 
feloldása és a nyomtatványok antikvár szem
pont szerinti csoportosítása. Az árjegyzéket 8 
oldalas füzetecskében mellékelték. 

Az állomány tematikus feltárása nagyban 
hozzájárul az áttekinthetőséghez. A 766 tétel 
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háromnegyed részét teszik ki a Kner nyomtat
ványok, csekély (kb. 5-5 %-os) arányban for
dulnak elő azok a példányok, amelyek a Kner 
család tagjainak közreműködésével fémjelzet
tek, illetve bibliofiliák és más ritkaságok, több 
mint egytizedét alkotják a nyomdászattal és a 
könyvművészettel foglalkozó munkák. A négy 
egységet a kis kétalakos vándornyomdász Kner 
jelvény választja el. 

Az anyag feldolgozásához 19 bibliográfiát 
vetettek össze. Az egyes daraboknál jelezték, 
hogy melyik helyen, milyen formában lelhető-
ek fel. A rendkívül körültekintő, pontos feltáró 
munka után Bordáék tipográfiai kiemeléssel 
gondoskodtak arról, hogy a tételek részletes le
írásában ne vesszenek az antikvár szempontból 
lényeges adatok. Nagyon szép erénye a kataló
gusnak, hogy ahol teheti, ott közli a kötetekhez 
fűződő kultúrtörténeti, könyvtörténeti kurió
zumokat, dedikálásokat. Az apró információk 
bőséges forrásértékkel bírnak, hiszen az érdek
lődő előtt kirajzolódnak a hagyatékozó emberi, 
családi, szakmai, társadalmi kötődései. Az adott 
korba helyeződnek, megelevenednek a tárgyak, 
mesélnek arról a világról - annak szellemiségé
ről, hangulatáról -, amely létrehívta őket. Né
hai tulajdonosukról nyújtanak hű képet. „Kne-
réknek! Ha tudtam és ha tudok értéket adni: - a 
módot maguk adták meg rá ... [Komor] Ban
di" „...a régi népies stílus kihervadt itt belőlem 
- úgy festek, mint sok más ... [Lesznai Anna]" 
„[Kner] Imrének testvéri szeretettel [Kozma] 
Lajos" „[tervezte, szedte és nyomta] Nagyapá
nak [Kner Izidor] Gyurka [Haiman György]" 
„Haiman tanár úrnak sok szeretettel és köszö
nettel minden segítségért ..." A figyelmesebb
nek Haiman György és a Borda Antikvárium 
közös sikereiről tanúskodó példányok is be
szédesek. 

Az ajánló jegyzék mintaértékű a könyvszak
mában. Maradéktalanul megfelel a sorozat esz
meiségének: egy valamikor szerves egészet ké
pező (könyv)gyűjteményt képes úgy bemutatni, 
hogy az az egykori tulajdonos jelenléte nélkül, 
régi környezetéből kiszakítva megtartsa erede
ti, eleven egységét. A példányokról közreadja 
mindazon ismereteket, amelyek gyűjtőjüknek 

meghatározóak voltak, és azokat is, amelyek 
szerint a szakirodalom s a szakma számon tart
ja. Ugyanezen elvek alapján ír le elsőként más 
eddig publikálatlan nyomtatványokat. Harmo
nikus bibliográfiai szintézis keletkezik a vala
mikori gyűjteményszervező személyisége, a 
vonatkozó feltárt könyvészeti források és a 
saját primer adatok között. 

Szükségszerű, hogy a magyar bibliofília e 
két kiemelkedő alakjának sorsa kereszteződjön 
egymással. Haiman György mértékadó könyv
kultúrája áthatóan érvényesül a Borda Antikvá
rium - a tőlük megszokott - értő műgonddal, 
pontossággal rendszerezett katalógusában. S 
mint eddig valamennyi Borda kiadvány, ez is 
joggal sorolódhat a könyvtárak, a könyvkeres
kedések és a könyvgyűjtők becses és nélkülöz
hetetlen kézikönyvei közé. 

FABÓ EDIT 

Fazekas Tiborc: Bibliographie der in selb
ständigen Bänden erschienenen Werke der 
ungarischen Literatur in deutscher Über
setzung (1774-1999). Hamburg, Eigenverlag 
des Verfassers, 1999. 

Fazekas Tiborc hungarológus, a hamburgi 
Institut für Finnougristik und Uralistik oktató
ja, a magyar-német irodalmi kapcsolatok el
kötelezett kutatója és ápolója több mint egy 
évtized alatt összegyűjtögetett cédulaanyagát 
vitte gépre, rendezte áttekinthető bibliográfiává 
e kötetben. 

A szerző, amint azt előszavában kifejti, maga 
is tisztában van azzal, hogy egy efféle egysze
mélyes vállalkozást csakis abbahagyni lehet, 
beteljesíteni aligha. Az összegyűjtött anyag 
megjelentetésére az alkalmat egyfelől az 1999. 
évi Frankfurti Könyvvásár szolgáltatta: a szerző 
teljes joggal tartotta fontosnak, hogy a díszven
dég Magyarország irodalmának német nyelven 
hozzáférhető szegmensét az egyes reprezenta
tív művek mellett ez az átfogó kiadvány is 
képviselje. És hát, bizony, másfelől, bibliog
ráfus-munkája eddigi hozadékának hamaros 
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betakarítására azon ugyancsak bevallott felis
merés, kényszerűség, ha úgy tetszik, késztette, 
hogy a számítógépes bibliográfiák általánossá 
válásával a magányos harcosként végbevitt, 
hagyományos formában publikált adatgyűjté
sek óhatatlanul el fogják veszíteni a versenyt a 
folyamatosan bővíthető és korrigálható online 
adatbázisokkal szemben, amelyekben, ráadá
sul, keresgélni is jobban lehet. 

Mit kapunk kézhez a jelen munkában? 
önálló kötetekben megjelent magyar iro

dalmi szövegek német fordításainak bibliográ
fiáját, amely elsősorban a hosszú 19. század 
termésének tekintetében törekszik kimerítő ala
posságra. Kettőezer-nyolcvankilenc tételt, ami 
ez esetben ennyi címet, és jóval több kiadást, 
illetve esetleges újrafordítást jelent (pl. tizen
egy Az ember tragédiája-fordítástl), mivel az 
azonos címek minden impresszuma egyetlen 
tétel alá van rendelve. Kettőszázharmincegy 
antológiáról tud a bibliográfia. Ezek képezik a 
címleírások első nagy egységét, cím szerinti al
fabetikus sorrendben, majd ezt követi a második 
nagy egység, a szerzői betűrendes bibliográfia, 
Ady Endrétől Zsolt Béláig. Kétféle regiszter: 
személynévmutató és a kiadók mutatója talál
ható a kötet végén. 

Jókai Mór toronymagasan nyert 184 tétellel. 
(Kisregényeit, novelláit is kiadogatták önálló 
kötetekben.) Ezek döntő többségükben a pálya 
utolsó harmadának idejéből származó fordítá
sok-kiadások, de nem feltétlenül a kései regé
nyekéi, és nem is feltétlenül bécsi kiadóknál. 
Sőt: jelentős fölényben vannak a németországi 
impresszumok. Úgy tűnik tehát, nem lehet el
intézni Jókai népszerűségének miértjét annyi
val, hogy könnyű volt akkoriban, mert a kettős 
Monarchia kedvezett a magyar irodalom német 
fogadtatásának, de talán azzal sem, hogy Jókai 
nemcsak az uralkodócsaláddal, hanem Bis
marckkal is körültekintően ápolta a kapcsola
tokat. Egy ilyen imponáló adat akár a Jókai-je
lenség újragondolására is ösztönözhet. 

Petőfi a második hatvanhét címmel. Mik-
száthnak 41, Molnár Ferencnek 39, Herczeg 
Ferencnek, akit jobbára ugyancsak a k. u. k. 
időkben adtak ki, 34 tétele van. A 19. század te

hát még biztosan vezet a német nyelvterületen 
a modern magyar szerzők előtt: Adynak, Krú-
dynak, Karinthy Frigyesnek, Móricznak, Németh 
Lászlónak 10-25 címét lelhetni föl német fordítás
ban, nagyjából ugyanannyit, mint Esterházynak, 
Konrád Györgynek vagy Nádas Péternek. 

Fazekas Tiborc ennyit tett le, még egyszer 
hangsúlyozom, egyszemélyes kutatómunkával, 
az asztalra, ebben az igen-igen hasznos kötetben. 
Ebben az, ahogy maga nevezi, „őszinte" bibliog
ráfiában, amely jelzi a hiányzó adatok helyét, 
mintegy felkínálva magát az utána jövők kiegé
szítéseinek, esetleges helyesbítéseinek. 

Jól látszik a könyvből, hogy a bibliográfiá
kon túlmenő, ám azokra messzemenően tá
maszkodó kutatómunkának mely irányokba kell 
majd továbbindulnia a magyar-német irodalmi 
kapcsolatok vizsgálatát illetően. Vállalkozni 
kell majd a sajtóban, más időszaki kiadványok
ban fellelhető német nyelven megjelent magyar 
irodalmi művek szisztematikus felkutatására -
amint erre Fazekas Tiborc könyvének körülte
kintő címe is utal. A jelen bibliográfia beval
lottan pragmatikusan szűkre vett, azaz a mai 
szépirodalom-fogalmunkat a 19. századra is 
visszavetítő gyűjtőelve arra figyelmeztet, hogy 
a majdani kutatásoknak van még mit meríteni
ük a régebbi korok azon fordításterméséből, 
amely egy tágabban értelmezett irodalomfelfo
gást tükröz. És ugyancsak innen kezdődhetnék 
az anyag különböző szempontok szerint való 
„szétszálazása": például a sommás „német for
dítás" fogalmának közelebbi szemügyre vétele. 
Mit fordítottak le és adtak ki Ausztriában, mit 
Svájcban, mit Németországban? Melyik Né
metországban: az egység előtti német államokban, 
a Császárság idején, a Harmadik Birodalom
ban, az NSZK-ban vagy az NDK-ban? Nyilván 
nem mindegy. 

És végül, nagy tanulságokkal szolgálna e 
fordítások kritikai-stilisztikai-eszmetörténeti 
feldolgozása. Alighanem jó néhány esetben 
meglepődnénk, mi is áll német nyelven azon 
a szellemi koordináta-ponton, ahová irodalmi 
tudatunk ezt vagy azt a nagy magyar regényt 
vagy költeményt oly otthonos-biztosán elhe
lyezte... 
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Még csak annyit: Fazekas Tiborc bibliográ
fiája, támogatás híján, a szerző saját költségén 
és kiadásában jelent meg - az érdeklődők 
könyvesbolti forgalomban nem, csak a ham
burgi Finnugor Intézethez fordulva juthatnak 
hozzá a kiadványhoz. 

GÁNGÓ GÁBOR 

Bibliographie. Lieferbare ungarische Bü
cher. Hrsg. Von Christine SCHLOSSER. Bp. 
Corvina Kiadó, 1999. 111 1. 

A magyar irodalom iránt érdeklődő német ol
vasó számára hasznos kis kiadvány jelent meg a 
Frankfurti Könyvvásár alkalmából az elmúlt év
ben, a kereskedelemben forgalomban lévő, német 
nyelvre fordított magyar művek jegyzéke. A kötet 
összeállítója, a magyar irodalom évek óta lelkes 
terjesztője, a Berlinben élő Christine Schlosser. 

A szerzők fotóival illusztrált könyvecske a 
magyar írókról és költőkről minden esetben 
rövid életrajzot és méltatást is közöl. 

A bevezetésben Christine Schlosser kitér ar
ra, hogy a magyar irodalom a 19. század eleje 
óta többé kevésbé jelen van a német könyvpia
con. A magyar nyelv sajátos helyzete miatt 
azonban ez nem volt mindig könnyű. Most az 
adott alkalmat a magyar irodalom népszerűsí
tésére, hogy az 1999. évi frankfurti könyvvásár 
díszvendége Magyarország volt. A bibliográfia 
első részében a művek a szerzők nevének alfa
betikus sorrendjében követik egymást, az össze
állításhoz a német nemzeti bibliográfia „Ver
zeichnis Lieferbarer Bücher" című sorozata, 
könyvkatalógusok, illetve a kiadóktól szárma
zó információk nyújtottak segítséget. A szer
zőkről szóló egyéb tudnivalók az ide vonatkozó 
lexikonokból, bibliográfiákból, irodalomtörté
netekből és könyvismertetésekből származnak. 
A következő részt antológiák képezik (felso
rolva az egyes kötetekben szereplő minden 
szerzőt), majd egy meseköteteket tartalmazó 
kis csoport következik, ezt követi a gyermek-
és ifjúsági irodalom. A mutató a szerzői név
mutatót, a műfordítói és a kiadói mutatót tar

talmazza. A kötetet egy függelék zárja, amely
ben a németül és egyéb más nyelveken publi
káló magyar származású szerzők művei szere
pelnek, valamint a magyarországi német iro
dalom alkotói. A kötet összeállítója külön fel
hívja a figyelmet, hogy George Tábori és Eph
raim Kishon nem kerültek felvételre a bibliog
ráfiába, mert műveik felsorolása a bibliográfia 
kereteit szétfeszítette volna. 

Ha összevetjük az élő és a már halott szer
zők szereplését a kötetben, arra a megállapítás
ra juthatunk, hogy az élő szerzők száma jóval 
meghaladja a többségében már klasszikusnak 
számító halott szerzőkét. Míg például Jókai 
Mór életében szinte minden müvét lefordították 
németre, ma egyetlen műve, nem is a legnép
szerűbb {A két Trenck) kapható német fordí
tásban. Petőfi Sándor, akiről elterjedt a köztu
datban, hogy a világon mindenhol ismerik, és 
akit valóban rengeteget fordítottak németre kü
lönböző korszakokban, is hasonló sorsra jutott. 
Egyetlen verseskötete és a Nemzeti Dal Su-
sanna Gahse esszéjével együtt megjelentetett 
fordítása képviseli a kötetben. Bár lehet, hogy 
ez csak a 19. századi magyar irodalomra vonat
kozik, hiszen Ady Endre és Kosztolányi Dezső is 
3-4 fordításkötettel szerepel. Míg a ma élő, és 
német nyelvterületen amúgy is jól ismert, számos 
német kitüntetéssel díjazott Esterházy Péter, Kon
rád György, Kertész Imre és Nádas Péter nép
szerűségét a frankfurti könyvvásár csak fokozta, 
ők 6-9 művel a legnépszerűbb magyar írók. 

Ez a karcsú bibliográfiai összeállítás hasz
nos hozzájárulás a magyar irodalom német 
nyelvterületen való jobb megismertetéséhez. 

RÓZSA MÁRIA 

Heltai Nándor: „Örökre ide fészkelem 
magam." Az első kecskeméti könyv- és lap
nyomtató Szilády Károly. Kecskemét, Kecs
keméti Lapok Kft., 2000. 100 1. 

„A könyvnyomtató szó még a koporsóról se 
maradjon le" - írja végrendeletében Szilády 
Károly, aki a nyomdász- és kiadói munkát 
valóban hivatásnak tekintette. 
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Ezt a hivatás- és irodalomszeretetet emeli 
ki róla írt tanulmánykötetében Heltai Nándor. 
A könyv címlapjáról a markáns arcú, egyenes 
tekintetű nyomdaalapító, Barabás Miklós fest
ményéről néz ránk, majd végigolvasva a köny
vet feltárul előttünk gazdag életpályája és 
megismerkedhetünk „alkotásaival" is. Érdekes 
és jól elrendezett illusztrációs anyag nyújt eh
hez segítséget. Heltai Nándor, a „szakmabeli" 
és könyvszerető szimpátiájával, meleg hangon 
bontja ki előttünk az első kecskeméti könyv
nyomdász sikerekben gazdag, de kudarcokat 
sem nélkülöző életét, akit Kecskemét városa az 
idén emléktáblával is megtisztelt. 

A reformkor egyik tennivágyó embere volt, 
„polgár" - ahogy egy szóval jellemzi Heltai -
tehát szorgos, munkálkodó hazafi. A nyomda
alapítás napja 1841. július 1. esemény volt a 
város történetében, hiszen a szellemi élet fel
lendülését hozta magával, rangot adott az al
földi városnak, ahol már állt a piarista iskola és 
a református kollégium. A kultúra új képvise
lőjét örömmel fogadták. Debreceni tanulmá
nyai után, nagyothallása miatt nem folytathatta 
a családi hagyományt (református lelkészsé
get), ezért Bécsbe küldték szülei, hogy kita
nulja a nyomdászmesterséget. Marasztalták is a 
császárvárosban, de inkább hazahozta tapasz
talatait és tudását. 

Pesten Trattnernél dolgozott, majd önálló 
nyomdát szeretett volna, de nem kapott rá en
gedélyt, így egy ideig a pápai református főis
kolával kötött szerződést. Végül József nádor 
közbenjárására megkapta a várva-várt enge
délyt Kecskemétre. Nyolc évig várt arra, hogy 
önálló legyen. Kecskemét előkelőségei és lakói 
ünnepséggel fogadták, megcsodálták Prágából 
és Bécsből hozatott gépeit, a „műhelyt", ahol 
rögtön egy emléklapot is nyomtattak a nagy 
esemény tiszteletére. 

A tekintélyes Athenaeum többször is hírt 
adott a Szilády-nyomda szép könyveiről, Toldy 
Ferenc különösen pártolta és méltatta ízléses 
kiadványait, s tankönyveit külön is kiemelte. 
Műhelyének Pestre költöztetését is támogatta, 
de ehhez még az akadémiai ajánlás sem volt 
elég a versenytársak ellenében. Szilády Kecs

keméten maradt. A Regélő 1844. februári 
felmérése szerint minden 20. könyv nála látott 
napvilágot hazánkban. Felesége halála után 
végleg itt maradt az alföldi városban, házat vett 
és ezáltal „teljes jogú" kecskeméti polgárrá 
vált. Részt vett a könyvek terjesztésében is, 
hiszen nem volt még könyvkereskedés a város
ban. 1846-ban megnyitott könyvüzletét azonban 
a csekély érdeklődés miatt - a lakosság egyhar
mada nem tudott olvasni - be kellett zárni. 
Könyvkiadással is foglalkozott, szinte az ösz-
szes korabeli pesti és európai nyomdával leve
lezésben állt. 

A Szilády-nyomda kivette részét a márciusi 
eseményekből is, Petőfi „Nemzeti Dal"-át, 
majd a „Mit kíván a magyar nemzet" c. röpi
ratot itt sokszorosították. Leveleiben írottakat a 
forradalom helyi eseményeiről Heltai forrásér
tékűnek tartja. Az önkényuralom kezdetén 
szinte megállt az élet a Szilády-nyomdában is 
és csak igen lassan élénkült meg újra. Kiadta 
Cervantes Don Quijote c. művét, majd V. Hugó, 
Goldsmith, Szophoklész, Phaedrus egy-egy mű
vének magyar fordítását és a Bánk báni, ezek
kel a munkákkal irodalmi körökben is elisme
rést aratott. 

Nevéhez fűződik a Kecskeméti Lapok c. he
tilap nyomtatása is. A leghíresebb költők Ka
zinczy, Arany, Tompa néhány műve is a kecs
keméti nyomdából került az olvasók kezébe, 
igényes és szép kivitelben. A magyar irodalom 
mindig szívügye volt. 

Kitűnő szakember lévén minden újítást fi
gyelemmel kísért és a legjobb minőségű anya
gokkal dolgozott, munkatársait is megválogatta. 
Megpróbálkozott a nyomdai szakkifejezések 
magyarításával és szerkesztett egy Könyvnyom
dászán Műszótárt, amelyet bírálatra elküldött 
Toldy Ferencnek. 

Heltai Nándor így jellemzi: „... munkáját 
szenvedéllyel szerető, tudását folyamatosan 
gyarapító, pontos...kitartó, kálvinista hitéhez 
szívből ragaszkodó ember..." Családját sze
rette és fiait sok jó tanáccsal segítette, üzleti 
ügyeibe is bevonta. Felesége után nagyobbik 
fiát is elvesztette, mielőtt átadhatta volna neki 
az üzemet. Nagy családjából 3 fia és 2 lánya 
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maradt. Nyomdája jelentette a legnagyobb 
gondot számára, szerette volna, ha továbbra is 
a család tulajdonában marad. „A kecskeméti 
nyomdát Szilády nevétől soha megfosztani ne 
engedjék" - búcsúzott 1871 májusában. Fia, 
majd unokája vezette a nyomdát 1883-ig, az
után el kellett adniuk. 

Könyve végén Heltai Nándor örömmel nyug
tázza, hogy a régi üzem ismét felvette alapítója 
nevét és ezt a könyvet már itt nyomtathatták. 

MUTH ÁGOTA GIZELLA 

Szecskó Károly: Kandra Kabos 1843-1905. 
Eger, Főegyházmegyei Könyvtár - Hittudomá
nyi Főiskola, 2000. 1191. 

Szokatlan gyorsasággal jelent meg egy kis 
könyvecske Egerben, a Főegyházmegyei Könyv
tár és a Hittudományi Főiskola közös kiadásá
ban. Dr. Antalóczi Lajos pp. prelátus kanonok 
atya, érseki könyvtárigazgató előszavát 2000. 
április 29-én keltezte, s a kiadvány már május 
végén elhagyta a nyomdát - helytörténészek, 
egyháztörténészek és a magyar kultúra iránt 
érdeklődők szélesebb rétegeinek örömére. 

Kandra Kabos (élt 1843-1905, papi műkö
dése 1869-1905) mind a régészetben, mind a 
pogány magyar ősvallás kutatásában maradan
dót alkotott, ám nevét elsősorban egyháztörté
neti munkái őrzik. Száz év távlatában nem cso
da, ha mégoly kiváló szerzők művei is elavul
nak, ám Kandra több kötetes Adatok az egri 
egyházmegye történetéhez c. munkáját ma sem 
nélkülözheti a nívós egyháztörténeti kutatás. 
Érdemes elővenni Szabolcs vármegye történe
téről írott monográfiáját is, noha ma már a tör
ténettudomány Kandra megállapításainak egy 
részét, így a várispánságról vallott nézeteit re
videálta. Forrásértéküek azonban adatai. Amint 
az életrajzból (7-17. 1.) megtudjuk, papi pá
lyája kezdetén a mindennapi gondok - parókia 
kerítésének javítása, beomlott templomtető s 
hasonlók - szorításában sem adta fel kutatói 
hivatását, amiben része volt Foltin János plé
bánosnak, a kiváló régésznek, aki fiatal káp

lánját nemcsak buzdította, de bevonta saját 
kutatásaiba is. Később - már a Magyar Törté
nelmi Társulat által is elismert régészként -
kedvezőbb körülmények között dolgozott az 
egri érseki székhelyen, mint káptalani jegyző; 
noha ekkor is ellátott például hitoktatói fela
datokat, így sohasem szentelhette életét kizá
rólag a kutatásnak. Ám hangyaszorgalma, szí
vós kitartása sohasem hagyta el a termékeny 
szerzőt, amíg az állandó feszített munkában 
kimerült szervezetben időnek előtte kilobbant 
az élet. Szecskó Károly nyugalmazott levéltá
ros - maga is hangyaszorgalmú, adatgyűjtés
ben alapos és termékeny kutató, az egri hely
történet szakértője - a szűk terjedelem ellenére 
is bőséges adatbázissal, idézetek, dátumok, 
pontos forráshivatkozások tömegével doku
mentálja Kandra Kabos életét és tudósi, vala
mint szépírói pályáját. Nem elégszik meg az
zal, hogy a kötet végén közreadja Kandra élet
művének teljes bibliográfiáját (noha ez sem 
lenne kevés, sőt!), hanem részletesen taglalja 
műfajonként - történeti monográfia, forráskia
dások, pecséttani munkák, régészeti tudósítá
sok, sőt recenziók elemző bemutatásán át -
Kandra munkásságát, összevetve a tudomány 
mai állásával. így megtudjuk, miként vélekedik 
ma Kristó Gyula neves történészünk a Kandra 
által is vizsgált (de mai szemmel tévesen érté
kelt) várispánság intézményéről, de azt is, 
hogy Kosa László magyar néprajztudomány
története felületesen ítél, amikor visszhang 
nélkülinek mondja Kandra Magyar Mitológi-
áját, hiszen Szecskó bőséges bibliográfiával 
bizonyítja annak korabeli - nemcsak elutasító, 
hanem sok esetben méltató - fogadtatását. Sor 
kerül még az ember, a barát, a tudóstárs be
mutatására is. Talán túlságosan is nagy anyagot 
idéz a barát, pályatárs és oltártestvér Bartalos 
Gyula emlékezéséből, amely természetesen for
rásértékű, ám a nyomtatásban is megjelent 
(1906.) illetve az irodalomjegyzékben ponto
san feltüntetett emlékbeszéd kilencvenhárom 
százalékának szó szerint való idézése még a 
megfelelő témakörökre osztva és darabolva is -
indokolatlan. A kötet fentebb már dicsért pre
cizitása, bőséges és pontos hivatkozási appa-
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rátusa jól áttekinthető témabeosztással, rövid 
fejezetekre és alfejezetekre tagolással, valamint 
szabatos, tehát szakmailag pontos, ám könnyen 
olvasható fogalmazásával mind a hivatásos 
kutatók, mint a kulturált nagyközönség számára 
megfelelő vezérfonalat nyújt. Ára is elérhető: 
az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban jelenleg 
ötszáz forintért lehetett hozzájutni, ami napja
ink könyvkereskedelmi viszonyai közt határo
zottan szolidnak mondható. 

Végül a recenzens feltétlenül szólni kíván a 
kiadás módjáról és a kiadó erényeiről is. A ba
rokk kor nagy püspök-mecénásai (Klimó György 
Pécsett, Padányi Bíró Márton Veszprémben, 
Barkóczy Ferenc Egerben majd Esztergomban, 
Batthyány Ignác Gyulafehérvárott) sorában a 
legelső hely Eszterházy Károly egri püspök 
életművét illeti. Jól dokumentálják ezt a Dr. 
Antalóczi Lajos könyvtárigazgató által szer
kesztett kötetek, mint Az Egri Főegyházmegyei 
Könyvtár Jubileumi Emlékkönyve, illetve a 
hozzá kapcsolódó tudományos ülés anyagának 
önálló kiadása, amelyek akadémiai folyóiratok
ban (Irodalomtörténeti Közlemények, Magyar 
Könyvszemle) s más orgánumokban is terjedel
mes és elismerő recenziót kaptak avatott szer
zők tollából. Antalóczi kanonok úr tudósi 
odaadással ápolja Eszterházy püspök emlékét, 
amelyről több helyen - így a pápai egyháztör
téneti konferencián - tartott, illetve publikált 
előadásai tanúskodnak. A tudománypártoló 
Eszterházy püspök alapította könyvtár jelenlegi 
vezetője a nagy püspökhöz méltó erkölcsi 
magaslatra emelkedett, amikor még a Tudóst is 
háttérbe szorítván az Ember, Antalóczi doktor 
saját kutatási témájáról mondott le, amikor 
hosszan dédelgetett tervét átadta Szecskó Ká
rolynak, hogy a nyugalmazott levéltáros gyor
sabban dolgozza fel Kandra életművét, mint
sem azt a plébános-könyvtárigazgató bokros 
teendői engednék. (Nemcsak az előszó utal erre 
röviden; jelen sorok írója másfél évtizede rend
szeresen folytatván egyháztörténeti kutatásokat 
egyebek mellett Egerben, többször használta 
Kandra kéziratait is, elbeszélgetvén Antalóczi 
doktorral, aki aktívan készült a Kandra-életmű 
feldolgozására.) Méltó a régi nagy mecénások 

emlékéhez Mikolai Vince pp. prelátus, kanonok, 
az Egri Hittudományi Főiskola rektorának anyagi 
áldozatvállalása is, amikor a Főegyházmegyei 
Könyvtárral karöltve közösen megjelentették 
ezt a hasznos segédkönyvet. Ne feledjük: amíg 
a barokk kor egyházi személyiségeinek főpapi 
javadalmak és főúri magánvagyonok álltak ren
delkezésére, addig a jelen kor egyházának 
előbb a kommunista ateizmus vallásüldözése, 
majd a pénzközpontú piacgazdaság elpogányo-
sodása közepette, személyekben, vagyonban és 
szellemben megfogyatkozva (megrabolva!) kell 
helyt állnia. Ha a nagy nehézségek árán művelt 
szűkebb lelkipásztori küldetésén túl még energiát 
igyekszik fordítani kulturális örökségének ápo
lására is, akkor mindenképpen megérdemli, hogy 
ezt forrón üdvözöljük, sőt a lehetőségek szerint 
segítsük is - további példák reményében. 

FÖLDVÁRI SÁNDOR 

A nyíregyházi Szent György Magyar Or
todox Egyházközség könyvállományának ka
talógusa. Debrecen, A Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Művészettörténeti Tanszékének 
kiadványa [Alapító-szerkesztő NAGY Mártái, 1999. 
[5], 145 1. /Posztbizánci Közlemények 4./ 

Az egyházközség könyveinek és kegytár
gyainak számbavételét a kultúra iránti szenve
délytől fűtött Úsz István paróchus kezdemé
nyezte; a munkát 1997-ben kezdte el egy mun
kaközösség, befejeztet a paróchus már nem ér
hette meg, 1998-ban elhunyt. 

A kiadványban Haupt Erik tollából 714 új
görög, Szálai Zsuzsáéból 201 latin, magyar, 
német, francia, angol, román, illetve bilinguis, 
trilinguis könyv leírását olvashatjuk. (Itt kell 
megjegyeznem, hogy a paróchiának mintegy 
70 egyházi szláv és cirill betűs román könyve 
is van; bibliográfiai leírásaikat Földvári Sándor 
el is készítette, de előttem ismeretlen okok 
miatt azok nem kerültek be a kiadványba.) 
Mind Haupt, mind Szálai másfél oldalas beve
zetőt írt, amelyekben az állomány kialakulását, 
hányatott sorsát ismertetik, és felhívják a fi-
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gyeimet a legértékesebb művekre. Haupt is
mertette a leírásoknál alkalmazott szemponto
kat is. 

Végigolvasva munkáikat a recenzensen ta
nácstalanság lesz úrrá. A szerzők ugyanis a 
közel ezer könyv leírásából nem szerkesztettek 
bibliográfiát; anyagukat nem rendezték sem 
ábécé, sem kronológiai sorrendbe, nem látták 
el nyomda, időrendi és nyelvi mutatókkal (má
sodik többnyelvű rész!). A possessorok muta
tóját, valamint a rövidítésjegyzéket is hiányo
lom. 

Ily módon, ha az olvasó egy könyvet keres, 
nincs mit tenni, végig kell böngésznie az egész 
kiadványt. 

Haupt Erik bibliográfiai leírásai jók, tartal
mazzák a kötések és a margináliák ismertetését 
is. Hasznos lett volna, ha munkáját kiegészíti 
É. L. J. Le Grand Bibliographie hellénique 
című művének azonosítószámaival. 

A recenzens tanácstalansága fokozódik Szá
lai Zsuzsa sorai olvastán. 0 ugyanis egyszerű
en lemásolta a könyvek címlapjait, nemhogy 
bibliográfiát, de bibliográfiai leírásokat sem 
készített. A szerzők nevei, illetve a címrendszó 
(pl. „Calendarium") a hosszú címlapmásola
tokban vannak elrejtve. Az impresszumokban 
szereplő római számokat nem írta át arab szám
ra, az álneveket (pl. Cornelius a Lapide), és a 
rövidítéseket nem oldotta fel. Az RJVIK és a 
Petrik használata igencsak szükséges lett volna 
a Magyarországon nyomtatott könyveknél. A kö
téseket, a lapszámozást Szálai pontosan közli, 
a margináliákra utal. Sajnos az ő részében sok 
a sajtóhiba. 

Egyik szerző sem foglalkozott a csonkasá
gok meghatározásával. Véleményem szerint a 
kéziratokat külön kellett volna leírni, esetleg 
függelékben. A kiadványon lektor(ok) neve 
nem szerepel, pedig lett volna tennivalójuk. 

Summázva eddigi észrevételeimet, a könyv 
kiadását kétévi munka után elsietettnek tartom, 
hibái elkerülhetőek lettek volna, ha az abban 
illetékesek nem törekszenek mindenáron gyors 
eredményre. 

OJTOZI ESZTER 

Az Esztergomi Egyház a magyar művelődés 
századaiban (kódexek, kéziratok, metszetek). 
Kiállítás az esztergomi Főszékesegyházi Kincs
tárban a Bibliotheca anyagából. 2000. július 4 -
30. A kiállítást KÖRMENDY Kinga vezetésével 
CZÉKLI Béla, MADAS Edit és SARBAK Gábor 
rendezte. 

A 2000. millenniumi évben az esztergomi 
egyházi gyűjtemények egymás után nyitották 
művelődéstörténeti időszaki kiállításaikat a ma
gyar szentekről és ereklyéikről, az esztergomi 
könyvkultúráról majd a magyar pecséttörténet
ről, miközben tudományos konferenciákat ren
deztek, katalógus- és tanulmányköteteket jelen
tettek meg. Könyvtörténeti szempontból mégis 
a Bibliotheca anyagát bemutató kiállítás a leg
érdekesebb, amelynek szakmai előkészítését és 
forgatókönyvét elsősorban az MTA Könyvtár 
Kézirattára kutatójának, Körmendy Kingának 
köszönhetjük. Jelen bemutatót az is indokolja, 
hogy e kiállításhoz sajnos katalógus nem jelent 
meg. 

A szerény alapterületű kiállítás nemcsak az 
esztergomi könyvkultúra évszázadairól nyújt 
informatív tájékoztatást, hanem a bemutatott 
tételek többségénél az eredeti dokumentum 
megpillantásának az élményével is megajándé
kozza a látogatót. A laikus látogató persze alig
ha veszi észre, hogy a tömör leírások a kiállítás 
tervezőjének sok évtizedes kutatásait összeg
zik, az egyes tételek azonosítása vagy tudomá
nyos értékelése mögött tanulmányutak, cikkek 
vagy katalóguskötetek állnak (vö. MKsz (116.) 
2000. 3. sz. 352.; legutóbb összefoglalóan: in: 
Ezer év Szt. Adalbert oltalma alatt. Szerk. 
HEGEDŰS András - BÁRDOS István. A Prímási 
levéltár kiadványai, 47-56. /Strigonium an-
tiquum 4./). Körmendy Kingának új szempontú 
kodikológiai vizsgálatokkal az esztergomi ka
nonoknak a bécsi, padovai, bolognai egyetemen 
folytatott kánonjogi tanulmányaihoz kapcsoló
dó, eddig ismeretlen, jórészt a bécsi Nemzeti 
Könyvtárban (ÖNB) lévő forrásokat sikerült 
azonosítani. Csak megerősíteni tudjuk vélemé
nyét, hogy az esztergomi főszékesegyház kö
zépkor könyvkultúrája az ország egyházi köz-
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pontjának kultúráját közvetítette az egyházi és 
világi társadalom felé. A káptalan tagjainak kép
zettsége a középkori magyar értelmiség meg
határozó rétegének műveltségi szintjét reprezen
tálja és teszi megfoghatóvá. 

A kiállítás időrendben haladva hat egységre 
tagolódik. Az első korszak az érsekség alapítá
sától a város törökök általi elfoglalásáig, 1543-
ig terjed. Az esztergomi egyház megnevezés 
alá a székesegyház mellett a káptalan és a 14. 
században alapított Collegium Christi is bele
tartozik, de még így csak kevés könyvről van 
tudomásunk, s még kevesebb maradt fenn. A tár
lókban eredetiben vagy fényképeken bemuta
tott művek közül ide tartozik az Énekek éneke 
kommentárja (12. század), Nyás Demeter ér
seki helynök formuláskönyve (1525 előtt), az 
Esztergom váraljai Szent Imre kápolna vagy 
oltár Graduale töredéke (1350 körül), Szálkai 
László iskolás jegyzetei (1489-90), egy Biblia, 
amelyet a beírás szerint egy bizonyos Temlinus 
másolt (Bécs, ÖNB, fénykép, 1394), Ioannes 
de Balbis Grammaticája (Bécs, ÖNB, fénykép, 
1430 előtt), Franciscus de Zabarella: De horis 
canonicis (Bécs, ÖNB, fénykép, 1454), egy 
Breviárium (Bécs, ÖNB, fénykép, 1494 előtt), 
Pseudo Diogenes levelei (Bécs, Diözesenar
chiv, fénykép, 1458 után), valamint egy Capi-
tulare (1374 után). 

Az esztergomi gyűjtemények második, im
már nagyszombati korszaka 1543-tól 1611-ig 
tartott. Az újrakezdést olyan nevek fémjelzik 
mint Várday Pál, Oláh Miklós vagy Telegdi 
Miklós érsekek nevei és könyvtárpártolása. 
A korszakban megjelennek a nyomtatványok, 
V. Kelemen: Constitutiones (Velence, 1489), 
Szt. Ambrus művei (Bázel, 1492), Szt. Tamás 
Summája. (Velence, 1467), Liber Agendarius 
(Nagyszombat, 1583), Chronologia ecclesi-
astica (Bécs, 1580), Ex probatissimis authori-
bus... vocabula (Augsburg, 1518), s olyan je
lentős kéziratok mint a Bakócz-graduale (Oláh 
Miklós 1555. évi ajándéka), illetve a Vita Adae 
et Evae (cseh munka, Szondy Pál nagypréposti 
ajándéka, 1558 előtt). 

Az 1611. évi nagyszombati zsinat ismét fel
állította és támogatta a székeskáptalani könyv

tárat; a székesegyházak könyvtárát ettől kezdve 
nevezték káptalani könyvtárnak. Ebből az idő
szakból a legértékesebb gyarapodás Lippai György 
és Szelepchényi György érsekek neveihez 
fűződik. Utóbbi érseksége alatt már elkészül a 
könyvtár első helyrajzi, majd betűrendes kata
lógusa. A 17. század elején még megszereznek 
Budáról, az egykori királyi várból származó 
kódexeket, majd a Barkóczy Ferenc érsek ne
véhez kapcsolódó káptalani magánlevéltári 
rendezéséhez középkori kódexlapokat is fel
használnak. A bemutatott művek között talá
lunk egy Balassi Bálint diákkori bejegyzését 
tartalmazó bázeli, 1530. évi nyomtatványt, Kö
rösi Zsigmond egyetemi jegyzetét (Róma, 1644), 
Körösi Zsigmond Luther Enarrationes könyvét 
(Strassburg, 1530), Szelepchényi György Páz
mány metszetét az Igazságra vezérlő kalauzból 
(Pozsony, 1637), Lippai György tulajdonából 
Veresmarti Mihály Tanácskozás c. munkáját 
(Pozsony, 1640), Szelepchényi érsek magáról 
készített metszetét bemutató Szt. Bonaventura 
kötetét (Nürnberg, 1491). A Lippai György által 
megvásárolt értékes Fugger-könyvtárra utaló 
darabok mellett a Bécsbe szállított budai könyv
anyag, az ún. Budai II. gyűjteményből szárma
zó, az 1674. évi katalógusban egyedüliként 
megtalálható kódex, Nagy Szent Gergely Éne
kek éneke magyarázatai (Scheyern, 1473) ér
demel figyelmet. 

1776 és 1820 közöttről, a káptalan nagy
szombati és az 1761 után alapított pozsonyi 
érseki könyvtárak időszakából Batthyány Jó
zsef, ül. Barkóczy Ferenc, valamint Rudnay 
Sándor érseksége figyelemre méltó. Az utóbbi 
határozta el az érsekség és káptalan, s termé
szetesen a könyvtárak visszaköltöztetését Esz
tergomba. A kiállított művek közül Aranyszájú 
Szt. János De sacerdotio c. könyvét említjük, 
amelyhez Barkóczy írt előszót, s az általa ala
pított esztergomi érseki nyomdában, Royer 
Antalnál nyomtatták (Esztergom, 1763). 

Az ötödik korszak már a közelmúltba vezet 
át. 1853-ban épült fel Hild József tervei szerint 
az érseki és káptalani könyvtárak közös épüle
te, Szt. Jeromos egyházatya szobrával. Ekkor 
szállították át a könyvtárat Nagyszombatból, 
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amit kétévnyi állományrendezés követett. Sci-
tovszky János érsek (1849-1865) gyarapította 
a könyvtárat a vitatott ún. Esztergomi krónikát 
tartalmazó 12. századi iskolás jegyzettel. Jor-
dánszky Elek hagyatékából került a gyűjte
ménybe egy magyar nyelvű biblia, a Jordánszky-
kódex (1516-1519), a nagyszombati klariszáktól 
pedig az ún. Nagyszombati kódex (1512-
1513), valamint további vásárlások és ajándé
kozás útján egy Psalterium (Würzburg, 1279), 
egy Evangelistarium (Neustift, 1482), egy ana
baptista énekeskönyv (1665), valamint egy 
pergamenre nyomtatott imakönyv (Augsburg, 
1520). 

A hatodik korszak immár a máig tart, amely
nek meghatározó személyisége Simor János 
érsek (1867-1891). Ő egyesíti a Főszékesegy
házi Könyvtár néven az esztergomi könyv
gyűjteményeket. A kanonok közül pedig Dan-
kó József bécsi teológiai tanár (ti889), ill. 
Knauz Nándor (t 1896) prímási levéltáros, po
zsonyi prépost, Majer István (ti893) kanonok, 
nagyprépost, valamint Lepold Antal (fi971) 
kanonok, könyvtári prefektus hagyatékai, ill. 
az utóbbi metszetgyűjteménye érdemelnek em
lítést. A legújabb gyarapodást már csak egy-
egy darab érzékelteti: a Dankó-gyűjteményböl 
egy Huszita antiphonarium (15. sz. második 
fele), a Kanuz-gyűjteményből egy Psalterium 
(Buda, 1500-1510), illetve egy csere útján 
megszerzett Missale (Ewich, 1471). 

Az esztergomi kiállítás a rendelkezésre álló 
szerény anyagi lehetőségek ellenére is a leg
színvonalasabb millenniumi művelődéstörté
neti kiállítások közé sorolható. A Kincstár 
rendelkezésre bocsátott helységeit a kiállítást 
rendezők maximálisan kihasználták, néhány 
termet azonban biztosan fel tudtak volna hasz
nálni. A jövőre nézve mégis feltétlenül kívá
natos lenne az esztergomi egyházi gyűjtemé
nyekhez egy alapterületében és elrendezésében, 
valamint megközelíthetőségében is méltó idő
szaki kiállítóhely létrehozása. 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

Oldás és kötés. Lengyel József és Tóth 
Viktor magyarországi és oroszországi pályá
ja. Kiállítás. Bp., Orosz Kulturális Központ. 
2000. szeptember 26 - október 6. 

Különös levelet láthatott, aki 2000. szep
tember végén, október elején ellátogatott a bu
dapesti Orosz Kulturális Központba, a Bajza 
utcába: féltenyérnyi nyírfaháncson bolhányi ci
rill betűkkel, pár soros szöveg. Lengyel József, 
a feladó, a messzi Szibériából üzent rajta fele
ségének, Nyina Szergejevna Lengyelnek, 
született Kizevalternek. írástörténeti kuriózum 
a huszadik század derekáról, a távírók, a tele
fon és az atombomba korából, kétezer évvel a 
papír fölfedezése után? A kiállítás rendezői 
gondoskodtak róla, hogy ez a gondolat egy 
percig se fordulhasson meg a látogatók fejé
ben. A levelet rozsdás szögesdróttal koszorúz
ták, s ettől a nyírfaháncs primitív adathordozó
ból szimbólummá nemesedett. A szenvedés, a 
megaláztatás, az áldozat, a rabság, a száműze
tés szimbólumává: huszadik századi tövisko
szorúvá. A kommunista lágerekben elpusztult 
tízmilliókra emlékeztetett a parányi nyírfaké
reg. A rendezők nem bízták a véletlenre, hogy 
ez az intés, ez az üzenet eljusson a látogatókhoz. 
A padlón vastag kötél tekergett - fojtón, meg-
bilincselőn, alattomosan, mint a kígyó. A börtön, a 
bezártság, a rabság érzetét tovább fokozták a 
drótfonatos, rácsos paravánok: börtön volt a 
hazám... S ez nem olcsó érzelgősség, ez a kiál
lítás tényleg arról is szólt, hogy Lengyel József 
és Tóth Viktor választott hazája hosszú évtize
dekig kontinensnyi börtön volt. Ikerkiállítást 
láthattunk ugyanis: egy író és egy festő békésen 
megfért egymás mellett a teremben. No, nem 
csupán a sógorság, hanem a közös sors okán. 

Lengyel Józsefet nem kell bemutatni. Illetve 
lehet, hogy újra be kell mutatni. Az 1919-es 
Tanácsköztársaság forrófejű kommunistája Bécs 
és Berlin érintésével 1930-ban érkezett meg 
Moszkvába, a kommunista világmozgalom szí
vébe. Építeni és rombolni jött. Építeni a szo
cializmust, s rombolni azt a világot, amelynek 
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egyik szimbóluma kétezer év óta a töviskoszorú. 
Ekkor még nem sejtette, hogy 1938-ban ő is 
megkezdi a maga kálváriáját (az orosznak 
szemléletesebb kifejezése van erre: „kínok út
ján való járás"), s mindösszesen tizenhét évet 
tölt majd lágerekben és száműzetésben. Elő
ször 1948-ban szabadult, s Moszkva mellett, 
Alekszandrovban húzta meg magát. Alek-
szandrov, Rettegett Iván egykori székhelye, a 
Moszkvából kitiltott politikai foglyok kény
szerlakhelye volt ekkor. S itt fonódik bele a 
történetbe Tóth Viktor, a nálunk szinte isme
retlen festő, iparművész. Első világháborús ha
difogolyként beállt a Vörös Hadseregbe, majd 
a harcok elültével Moszkvában festeni tanult. 
Felvette a szovjet állampolgárságot, gyökeret 
eresztett, családot alapított: az eloroszosodott 
balti német Kizevalter család egyik leányát vette 
feleségül. Kizevalter papa ekkor még nem sej
tette, hogy még egy magyar vöt rendel majd 
neki a sors, hogy kisebbik leánya is magyar 
férfinak, Lengyel Józsefnek nyújtja a kezét. Pe
dig ez történt. S innentől egy ideig párhuzamo
san fut a két magyar, a festő és az író élete. 
Mindkettejüket 1938-ban tartóztatták le, majd
nem egyszerre szabadultak 1946-ban, illetve 
1947-ben. Egy, illetve két évig mindketten 
Alekszandrovban éltek, Tóth Viktor házában. 
(Pár éve márványtábla emlékeztet rájuk.) Len
gyel Józsefet azonban tovább üldözte a balsors 
(szó szerint: bal-sors). 1949-ben újra letartóz
tatták, újra száműzték, míg végül 1955-ben 
hazatért Magyarországra. Ekkor Tóth Viktor már 
Novgorod mellett egy porcelángyárban dol
gozott, s 1963-ban művészeti vezetőként érte a 
halál. Most, csaknem negyven év múltán, ő is 
hazaérkezett. Pár darab igazán szép tájképét 
láthattuk a kiállításon, ebben a műfajban al
kotta a legmaradandóbbat. Melankolikus, bús 
tájakat festett, de nem a „bús magyar sorsot". 
Színvilága teljes egészében orosz. Nem szov
jet, orosz! Tóth Viktornak született, de amikor 
ecsetet vett a kezébe, Viktor Tootként alkotott. 
A rideg, fenséges, északi orosz tájat festette, 
azt, amelyről Lengyel József is többször mély 
ragaszkodással írt, legszebben talán a Sárga pi
pacsokban. Lengyel József itthon talált rá igazi 

hangjára. A Szovjetunióban megtalálta, ponto
sabban átélte a témát, de a hangra a szülőföld
jén lelt rá. Mert miről is írhatott volna élete 
hátralevő részében, mint a lágerek népének 
szenvedéséről? S írt is: szívósan, csendes 
határozottsággal, lírával. Azon kevés kommu
nista írók közé tartozott, akit az antikommu
nisták is megbecsültek. A magyar Szolzsenyi-
cinnek szokás őt mondani, de ez több okból is 
téves, maga Lengyel József sem szerette. Szol-
zsenyicin mindig kívül állt a kommunista 
mozgalmon, s teljes egészében, úgy ahogy van, 
elvetette a kommunizmust. Lengyel József 
sohasem jutott el eddig a pontig. Élete végén a 
kommunizmusból némileg kiábrándult, de il
lúzióival nem tudott leszámolni. Világlátásuk, 
művészi céljuk is különbözik. Alkotó pályája 
első szakaszát leszámítva, Szolzsenyicin tulaj
donképpen nem szépirodalmat, hanem krónikát 
írt. A vállaltan csak szépíró Lengyel József in
kább rokonítható Variam Salamovval, az észa
ki lágerek világának dalnokával. 

A kiállítás több intézmény példás összefo
gása révén jött létre. Az alekszandrovi Cveta-
jeva Múzeum, a norilszki GULAG Emlékmú
zeum, a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tára Kézirattára (ebből a gyűjteményből szár
mazik a ritkaságnak számító, fentebb említett 
nyírfaháncs levél), a Marcali Városi Helytörténeti 
Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, valamint 
a Lengyel- és a Tóth család egyaránt hozzájárult 
a kiállításhoz. Külön ki kell emelnünk Lengyel 
Tatjána, Lengyel József leánya szerepét, aki a 
szervezőmunkán túl, szerény anyagi lehetőségeit 
messze meghaladó összeggel támogatta a kiál
lítást. (A másik támogató Marcali, Lengyel József 
szülővárosa volt.) Az Orosz Kulturális Intézet 
jó házigazdának bizonyult. A szép kiállító
terem, az igazán ízléses környezet önmagában 
is vonzóvá tette a helyszínt, de az intézet mun
katársainak szervező munkája és szakmai ráter
mettsége nélkül csak vizuális térélmény maradt 
volna a látogatókban. Mindössze azt sajnáljuk, 
hogy ez a szépen rendezett kiállítás ilyen rövid 
ideig fogadta az érdeklődőket. 

BABUS ANTAL 
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Reinhard Lauer. Schriftenverzeichnis 1958-
2000. Hg.: Anke BRUHN und Walter KROLL. 
Seminar für Slavische Philologie der Georg-
August-Universität Göttingen, 2000. 61 1. /Das 
Blauer Turm 15./ 

A valóban kék színű, az egyetemi kék „to
ronyiban elhelyezett szláv szeminárium euró
pai hírű professzora, a russzistaként, jugoszla-
vistaként nagy nevet szerzett Reinhard Lauer 
65. születésnapjára állították össze életmű-
bibliográfiáját munkatársai-tanítványai. Ez a 
valóban szép szokás, amely tudománytörténet 
egyben, nemcsak tiszteletadás, hanem egy disz
ciplína önismeretéhez feltétlenül szükséges vál
lalkozás. S bár némileg egyszerűbb formában, 
egyes magyar egyetemeken szintén honos. (Le
gyen szabad ezúttal a Debreceni Tudomány
egyetem ilyen irányú kezdeményezéseit emlí
tenem: önálló kötetben, ám szerényebb kivitelű 
formában a kerek évfordulóhoz ért mester
professzorok életművének bibliográfiájával ör
vendeztetnek meg, és szerénytelenül említem 
meg az általam szerkesztett A kultúraköziség 
dilemmái című tanulmánygyűjteményt, amely
nek függelékében Vajda György Mihálynak az 
utóbbi 15 esztendőben publikált munkái jegy
zékét közöljük.) A közös név- és tárgymutató
val ellátott göttingai kötet nem pusztán egy 
nagyívű tudósi pálya áttekintésével szolgál, 
hanem elgondolkodtat a személyi bibliográfiák 
elrendezhetőségéről is. A 497 tétel impozáns 
teljesítmény, 42 esztendő kutatásaiba egy ezer 
oldalas orosz irodalomtörténet éppúgy belefér, 
mint a németen kívül szerbül, horvátul, szlová
kul, dánul stb. megjelentetett könyvek, tanul
mányok, kritikák, kutatási beszámolók. Lauer 
professzor sokrétű munkássága arra ösztönözte 
a bibliográfia szerkesztőit, hogy a kronológia 
betartásával a műfaji osztályozást vállalják, 
méghozzá a külső szempontok (terjedelem, ön
álló kötet stb.) szerinti csoportosítást. A nálunk 
ismert értekezés-alakzatok közül: a könyvek, a 
szerkesztések, a folyóiratban, többszerzős kö
tetben közölt értekezések, a recenziók kapnak 
helyet, ebbe a rovatba soroltatnak az újságcik
kek is, valamint a nálunk kevésbé ismert „mél

tatások" (a szó 'laudatio' értelmében), továbbá 
munkabeszámolók, interjúk, fordítások - és a 
Lauer professzor „kitalálta" (alapította) ama 
sorozat darabjai, amelynek kifejező német címe: 
Vorlesungsbegleithefte (Broschüren), magyarul 
kissé nehézkesen-magyarázkodva adható vissza: 
az egyetemi (évfolyam)-előadásokhoz mellé
kelt füzetek, 25-40 lap terjedelemben, amelyek 
további tájékoztatást kínálnak az érdeklődő di
ákságnak az adott szemeszter anyagával kap
csolatban. Itt jegyzem meg, hogy külön rovat
ba kerülnek a lexikon-szócikkek, amelyek nem 
kizárólag írók biográfiáját mutatják be, hanem 
művek ismertetését is vállalják, például a Kind-
lers Literatur Lexikon részére. Nem pusztán 
"tartalmi" kivonatot adnak, hanem elemzési 
szempontokat is fölvázolnak. 

Egyetlen hiányérzetemnek tudok csak hangot 
adni. Ezt azonban kissé messzebbről indulva 
tudom elfogadhatóvá tenni. Egy nemzetközi 
hírű és a nemzetközi tudományos megosztás
ban oly tevékeny, szervező tudós, mint Lauer 
professzor, egy-egy tanulmányát nemcsak egy 
nyelven teszi közzé, hanem anyanyelvén kívül 
más országok nyelvén is. Lényegében kisebb 
(nagyobb?) változtatásokkal, de ugyanarról a 
tanulmányról van szó. Az említett debreceni 
példára hivatkozva jegyzem meg, hogy talán 
szerencsés lett volna ide- meg odautalással el
látni a vonatkozó tételeket; kitetszett volna, hogy 
mely értekezések keltettek nagyobb visszhan
got, olyannyira, hogy fordításban másutt is 
megjelentek. A névmutató természetesen eb
ben is segítségünkre van, így a hiányérzet egy
ben a recenzensi maximaiizmusnak is példája. 

A magam részéről (akit a szlavisztika szer
fölött érdekel) ezt a bibliográfiát kiváló „se
gédeszközeként tartom számon; úgy fogom 
használni ezt a füzetet; arra gondolva, hogy ha 
majd személyi bibliográfiát készítek, lektorá
lok, szerkesztek, tudom, milyen mintát kell 
követnem. Az igen alapos tudós Lauer profesz-
szor életmű-bibliográfiája így a tudománytör
téneti szerep mellett a bibliográfia gyakorlata 
számára is fontos. 
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SIDLOVSKYO. PRAEM., P. R. POKORNY (1996-

tól J. PAREZ). 

A Csehszlovák Tudományos Akadémia 1953-
ban bizottságot hozott létre az (akkori) ország 
kisebb gyűjteményeiben fellelhető kéziratok 
regisztrálására, tudományos feldolgozására. 
A bizottság székhelye természetesen Prága 
volt, és a hamarosan meginduló felmérés is 
sejthetően a cseh-morva-sziléziai országrészre 
koncentrálódott, a háborítatlanul fennmaradt 
kastélykönyvtárakra. (Nyilvánvaló, csak vi
szonylagos háborítatlanságról beszélhetünk, 
mert a gyűjtemények mintegy kétharmadát el
szállították eredeti őrzési helyéről, és amint 
Csapodi Csaba már 1958-ban megemlítette a 
Magyar Könyvszemle lapjain, hetven könyvtár
ban helyezték el, integritásukat azonban meg
őrizték.) A két évtizedes munka során feldol
gozott anyagot a '80-as években revíziónak 
vetették alá, majd 1990-94 között regisztrálták 
a korábban feldolgozatlan gyűjtemények kéz
iratait is. A munkálatok eredményét immár a 
Cseh Tudományos Akadémia kezdte közzéten
ni 1995-ben. 

A sorozat első kötete a kastélyok, várak és 
városi paloták gyűjteményeinek útmutatója. 
A kastélykönyvtárak felügyeletét és szakmai 
irányítását a prágai Nemzeti Múzeum Könyv
tára látja el, sőt két egyházi intézményét is, a 
kromefiz/kremsieri püspöki kastélyét és a Mál
tai Lovagrend prágai nagyperjelségének könyv
táráét, ezért az utóbbiak is bekerültek a kalauz
ba, valamint - feltehetően a teljesség érdeké
ben - a Lobkovic család roudnice/raudnitzi 
könyvtára, amely egyébként a Klementinum-
ban kutatható. A kötet, amelynek bevezetője 
németül és angolul is olvasható, 226 könyvtár 
leírását tartalmazza az egykori őrzési helyek 
alfabetikus rendjében, mai őrzési helyükről a 

kiadvány hallgat, csak a múzeumi könyvtár 
szolgálhat információval. Az egyes tételek a 
következő rendben épülnek föl. A kastély ne
vét a föllelhető kéziratok száma követi. Nem 
ritka az olyan gyűjtemény, amely egyetlen kéz
irattal rendelkezik, a legnagyobb a Lobkovic 
könyvtár a maga 677 kötetével. Ezután a kéz
iratok időköre következik a legrégibb és leg
újabb datálható kézirat alapján. Az utóbbi akár 
20. századi is lehet, a részletezés során azon
ban már csak az 1850 előtti darabokról adnak 
számot a kötet munkatársai. Jelzik a kéziratok 
nyelvi megoszlását, majd röviden ismertetik a 
könyvtár történetét. Ezt követi a gyűjtemény 
anyagának tematikus jellemzése néhány címszó 
segítségével. A tematikus ismertetés után az 
összes középkori kézirat, és a feldolgozók 
számára érdekesebbnek tűnő újkori kéziratok 
rövid leírását kapjuk (szerző, cím, datálás, 
jelzet, esetleg possessor). A gyűjtemény-leírás 
utolsó pontjában a rá vonatkozó bibliográfiai 
tételeket találjuk. A könyvtárak leírását tárgy-
és névmutatók teszik teljessé. A kötetet közel 
harminc fekete-fehér képtábla zárja, nem túl jó 
minőségű reprodukciók néhány kódexről, vi
szont annál szebb archív felvételek húsz könyv
tárbelsőről. A kastélykönyvtárak felügyeleti 
szervük, a Nemzeti Múzeum Könyvtára segít
ségével kutathatók. Itt őrzik inventáriumaikat, 
amelyek alapján a kutató bekérhet Prágába 
kéziratokat, illetve a Múzeum közvetítésével 
jelentkezhet be egy-egy gyűjteménybe. Petr 
Masek vezetésével megkezdődött az inventári-
umok számítógépre vitele, olyan programmal, 
amely a lehető legrészletesebb lekérdezhetősé
get biztosítja. 

A sorozat második része 101 archívumból 
mintegy 22 000 tételt, köztük 2400 kódexet 
regisztrál, eltekintve természetesen a levéltári 
jellegű anyagtól és a személyi fondok kézirata
itól, mivel ez utóbbiakat J. Hanzalová már 
1995-ben publikálta (Soupis osobních pisem-
nych pozùstalosti a rodinnych archivù v Ceské 
republice). A kéziratok feltárása az 1970-es évek 
végén kezdődött a helyi levéltárosok adat
közléseivel, majd a kalauz munkatársai 1996-
97-ben véglegesítették az adatokat autopszia 
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alapján, legalábbis a középkori darabok eseté
ben. A kötet felépítése megegyezik a sorozat 
első darabjáéval. A gyűjtemények alfabetikus 
rendben követik egymást, és az egyes tételek 
leírásában sincs eltérés a korábbiaktól, egyet
len változtatás kivételével. Nem adják meg, az 
anyag jellegéből következően valószínűleg nem 
tudják megadni a kéziratok pontos számát, 
hanem egy csillaggal jelzik, ha a levéltárban 
100-nál kevesebb, kettővel, ha 100 és 500 kö
zötti a kéziratok száma, a három csillagos le
véltárak pedig 500-nál több kéziratot őriznek. 
(Mint a kastélykönyvtáraknál, itt is megjegy
zendő, hogy medievisták számára nem okvetle
nül a legnagyobb gyűjtemények a legbecseseb-
bek, mivel a nagy archívumok kéziratainak zö
mét 16-19. századi darabok adják.) A kötetet 
mutatók és fekete-fehér reprodukciók zárják. 

Hungarica-kutatók számára a sorozat eddigi 
darabjai nem sok újdonsággal szolgálnak. Em
lítésre méltó a KromefizVKremsierban őrzött 
14. századi biblia, amely a 15. század közepén 
a győri minoriták tulajdonában volt (1. Csapo-
di: Bibliotheca Hungarica II. Bp. 1993. 1947. 
sz.). Apponyi Balázs (17. sz.) verseinek kézira
tát Mnichovo HradiStë-ben őrzik, a Waldstein 
könyvtárban. (A gyűjtemény 1921-ig a duch-
cov/duxi kastélyukban volt elhelyezve, ahol 
nem kisebb híresség gondozta a köteteket a 18. 
század végén, mint Dux és a világ legismertebb 
könyvtárosa, Giacomo Casanova.) A zluticei 
levéltár állományából érdekes lehet Hermann 
Nostitz tábornok naplója az 1848—49-es ma
gyarországi hadjáratról, a prágai állami levéltár 

anyagából - noha nem hungaricum - E. E. 
Waldstein naplója 1735-46-ból a Collegium 
Germanicum Hungaricumban töltött tanuló
éveiről. A cenzusból nem derül ki, de nagyon 
valószínű, hogy a morvaországi - olmützi, 
kremsieri - gyűjtemények figyelemreméltó ma
gyar vonatkozású anyagot őriznek. Ez a Nem
zeti Múzeum adatbázisának elkészülte után 
viszonylag könnyen áttekinthető lesz. 

A hungarica-feltárás tekintetében megint 
csak nem túl fontos, de szép új évkönyv-so
rozatot indított a strahovi könyvtár. Első kötete 
1995-ben jelent meg, miután a gyűjtemény 
visszakerült a Premontrei rend tulajdonába. Az 
évkönyv eddig megjelent köteteinek első har
madát Strahovval és a többi, jórészt cseh pre
montrei kolostorral foglalkozó tanulmányok 
teszik ki, „Monasterialia" címmel. „Ex biblio
theca" a címe az évkönyv következő egy
ségének, amely fölvállalva elődjének, a húsz 
évfolyamot megélt Strahovská knihovnának te
matikáját, irodalomtörténeti, textológiai, nyom
dászattörténeti stb. tanulmányokat közöl. Az 
évkönyv utolsó harmadában rövidebb közle
ményeket, recenziókat olvashatunk. Az utóbbi
ak kivételével minden tanulmány német/angol 
nyelvű rezümével jelenik meg. Az igényes ki
állítású, színes borítóval megjelenő évkönyv 
eddig egyetlen magyar vonatkozású tanulmányt 
közölt, P. Matovéik összefoglalását a leleszi 
premontrei kolostor korai történetéről (2/1996. 
7-32). 

FÖLDESI FERENC 

Hibajavítás 

A Magyar Könyvszemle 2000. 3. sz. 397-398. lapján az 1. és a 3., valamint a 
2. és a 4. kép nyomdatechnikai hiba miatt fölcserélődött. A képekhez tartozó 
szövegek sorrendje változatlan. 

A kiadásért felel az Argumentum Kiadó igazgatója 
Megjelent 11,08 A/5 ív terjedelemben 

HU ISSN 0025-0171 
Nyomta az Argumentum Kiadó Nyomdaüzeme 

Felelős vezető: Roznai Zoltán 



TARTALOM 

Bánfi Szilvia: A csíksomlyói ferences gyűjteményben lappangó ismeretlen, 16. századi deb
receni nyomtatvány-töredékek 417 

Farkas Gábor Farkas: II. Lajos rejtélyes halála 1 443 
Lakatos Éva: Sajtószolgák - a kőnyomatosok 464 

KÖZLEMÉNYEK 

Viskolcz Noémi: Ferenczffy Lőrinc és Matthaeus Merian d. Ä. kapcsolatához 478 
Fórisová, Marta: 17. századi pozsonyi nyomtatványok possessorai 483 
Mózes Huba: Vers- és jogtörténeti adalék 1647-ből 492 
Borda Lajos: Pósaházi János: Summás választétel (RMK I 1047). Egy példányról eddig 

ismeretlen nyomtatott hitvita 493 
Muth Ágota Gizella: Egy 19. századi német nyelvű városkép-antológia pesti kiadása és 

utóélete 501 

BIBLIOGRÁFIA 

Czövek Zoltán - Perger Péter: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtörténeti szak
irodalom 1999-ben 514 

SZEMLE 

Kner nyomtatványok és egyéb ritkaságok: Haiman György gyűjteménye. Bp. 1999. (Fabó 
Edit) 527 

Fazekas Tiborc: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der unga
rischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774-1999). Hamburg, 1999. (Gángó 
Gábor) 528 

Bibliographie. Lieferbare ungarische Bücher. Bp. 1999. (Rózsa Mária) 530 
Heltai Nándor: „Örökre ide fészkelem magam." Az első kecskeméti könyv- és lapnyomtató 

Szilády Károly. Kecskemét, 2000. (Muth Ágota Gizella) 530 
Szecskó Károly: Kandra Kabos 1843-1905. Eger, 2000. (Földvári Sándor) 532 
A nyíregyházi Szent György Magyar Ortodox Egyházközség könyvállományának kataló

gusa. Debrecen, 1999. (Ojtozi Eszter) 533 
Az Esztergomi Egyház a magyar művelődés századaiban (kódexek, kéziratok, metszetek). 

Kiállítás... aBibliotheca anyagából. (Veszprémy László) 534 
Oldás és kötés. Lengyel József és Tóth Viktor magyarországi és oroszországi pályája. Kiál

lítás. Bp., Orosz Kulturális Központ. (Babus Antal) 536 
Reinhard Lauer. Schriftenverzeichnis 1958-2000. Hg.: Anke Bruhn und Walter Kroll. Göt

tingen, 2000. (FriedIstván) 538 
Prûvodce po rukopisnych fondech v. Ceské republice. I—II. Praha, 1995-1998. -

Bibliotheca Strahoviensis. Praha, 1995- (Földesi Ferenc) 539 



Ara: 300 Ft 

SOMMAIRE 

Bánfl, Szilvia: Des fragments d'imprimés inconnus de Debrecen du XVIe siècle, latents 
dans la collection franciscaine de Csíksomlyó 417 

Farkas, Gábor Farkas: La mort énigmatique de Louis II, roi de Hongrie. 1 443 
Lakatos, Eva: Les valets de presse - les lithographes 464 

CONTRIBUTIONS HISTORIQUES 

Viskolcz, Noémi: A la relation de Lőrinc Ferenczffy et de Matthaeus Merian d. Ä 478 
Fórisová, Marta: Les possesseurs de quelques imprimés de Pozsony (Bratislava) du XVIIe 

siècle 483 
Mózes, Huba: Un document de l'histoire du vers et du droit de 1647 492 
Borda, Lajos: János Pósaházi: Summás választétel (Une réponse sommaire, RJVIK I. 1047). 

Une dispute théologique impriimée jusqu'ici inconnue sur un exemplaire de 
l'ouvrage 493 

Muth, Ágota Gizella: L'édition de Pest et la postérité d'une anthologie urbaine de langue 
allemande du XIXe siècle 501 

BIBLIOGRAPHIE 

Czövek, Zoltán - Perger, Péter: La littérature spéciale hongroise de l'histoire de l'impri
merie, du livre, de la presse et des bibliothèques en 1999 514 

REVUE 

Des imprimés de Kner et d'autres curiosités: la collection de György Haiman. Bp. 1999. 
(Fabó, Edit) :. 527 

Fazekas, Tiborc: Bibliographie der in selbstständigen Bänden erschienen Werke der unga
rischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774-1999). Hamburg, 1999. (Gángó, 
Gábor) 528 

Bibliographie. Lieferbare ungarische Bücher. Bp. 1999. (Rózsa, Mária) 530 
Heltai, Nándor: „Örökre ide fészkelem magam". („Je me fais un nid ici pour jamais".) Ká

roly Szilády, le premier imprimeur de livres et de journaux à Kecskemét. - Kecske
mét, 2000. (Muth, Ágota Gizella) 530 

Szecskó, Károly: Kabos Kandra 1843-1905. Eger, 2000. (Földvári, Sándor) 532 
Le catalogue du stock de livre de la Communauté Religieuse Hongroise Orthodoxe Saint 

Georges de Nyíregyháza. Debrecen, 1999. (Ojtozi, Eszter) 533 
L'Église d'Esztergom au cours des siècles de la civilisation hongroise (des codex, des ma

nuscrits, des gravures.) Une exposition du stock de la Bibliotheca. (Veszprémy, 
László) 534 

Oldás és kötés. La carrière en Hongrie et en Russie de József Lengyel et de Viktor Tóth. Une 
exposition. (Babus, Antal) 536 

Reinhard Lauer. Schriftenverzeichnis 1958-2000. Hg. Anke Bruhn und Walter Kroll. Göt
tingen, 2000. (Fried, István) 538 

Prüvodce po rukopisnych fondech v Ceské republice. I—II. Praha, 1995-1998. -
Bibliotheca Strahoviensis. Praha, 1995- (Földesi, Ferenc) 539 

Ë 


