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Különösnek látszik talán, hogy a Magyar Könyvszemle haláluk 
után ily későn még megemlékezik róluk, de egy szűkebbkörű tudomá
nyos társaságban valaki megemlítette nevüket s a többiek csodálkozva 
állapították meg, hogy e két kiváló pályatársuk nyomtalanul, szak
folyóiratokban való méltatás nélkül eltűnhetett a magyar tudományos 
életből. A legnagyobb elismeréssel emlegették PLECHL BÉLÁt, az 
Országgyűlés Könyvtárának volt igazgatóját, aki — bár minden 
adottsága megvoit hozzá, sem nagy tudományos művekkel, sem 
új elméletekkel, sem könyvtári rendszerek tervezésével és javaslá-
sával nem tette emlékezetessé nevét, mégis nekünk, akik pályatársai, 
barátai voltunk, úgy él emlékezetünkben, mint aki messze felül állott 
azon az átlagszínvonalon, amelyet a könyvtárostól harminc évvel ezelőtt 
megkívántak. Ez a férfiú, ifjonti tudományos társaságunk legművel
tebb tagja, jogász, általános nyelvész, bölcselő, mindent olvasó álta
lános műveltségű könyvtárnok, aki a leggyorsabban vett tudo
mást minden fontosabb új könyvről a szellemtudományok egész terü
letén, aki a képviselőházi könyvtárban és baráti körben valóságos 
ismeretterjesztő előadásokat tartott, művelt és hatott éveken keresz
tül, nyomtalanul maradt ki a magyar tudományos életből, mintha soha, 
semmi hatása nem lett volna, akárcsak az állami adminisztrációs 
gépezet bármelyik elkopott, szabványos csávára, aki helyett nyomban 
be lehetett volna csavarni egy másik, bárhonnan elővett, ugyanolyan 
méretű csavart. 

PLECHL BÉLA pedig nem volt a középiskolai és egyetemi eszter
gályos műhelyben szabványosan kireszelt és kicsiszolt átlag állami 
gépcsavar. Nagybecskereki úri családból származván, kitűnő nevelés
ben részesült, sokat utazott Nyugat-Európában, a magyaron kívül 
úgy tudott németül, franciául és angolul, hogy ezekre a nyelvekre for-
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dított, nemcsak magánszorgalomból, hanem hivatalos megbízásból is, 
s a szláv, román, germán nyelveket általában ismerte annyira, hogy 
szakozásukban és katalogizálásukban nem szorult mások segítségére. 
Élete utolsó éveiben, önértékében kételkedve, a szanszkrit nyelv tanu
lásával próbálta igazolni magát — önmaga előtt, mert másoknál nem 
volt erre szüksége. í r t is szanszkrit grammatikát, melynek kézirata 
halála után elkallódott. 

Óvakodnom kell, hogy ne essem túlzásba, amikor egy régi, ked
ves barátom és volt lakótársam emlékezetét idézem föl, de viszont 
kötelességem úgy megemlékezni róla, hogy a magyar könyvtártörténet
ben érdemeinek ismeretében maradjon fenn neve. Mert mint könyvtár
nok is több volt sok más prédikációs halottnál, emlékbeszédes, nekro-
lógos pályatársánál s mint reference-szolgálatos több volt sokaknál, 
akiknek neve mint elismert könyvtári szakértőé vagy „polihisztoré" 
forog. 

Festő szeretett volna lenni. Szülei kívánságára azonban előbb el
végezte a jogot, doktorátust szerzett s azután ment ki Münchenbe, 
festőiskolába. De nem volt önbizalma, nem hitt tehetségében s a művé
szetből egy időre kiábrándulva, hazajött. Könyvtárakban mindenkor 
szívesen fogadták tisztviselőül a több nyelven beszélő jelölteket s 
PLECHL BÉLÁt az Országgyűlés Könyvtára alkalmazta. Ebben a könyv
tárban különösen szükség volt nyelveket jól tudó tisztviselőre, nem
csak azért, mert a világ összes parlamentjeinek hivatalos kiadványai 
befutottak ide cserepéldányképen, melyeket katalogizálni kellett, hanem 
azért is, mert a külföldi politikusok és államférfiak budapesti láto
gatásuk alkalmával a képviselőház épületét és könyvtárát elsősorban 
tekintették meg s politikai és kulturális kérdésekben a könyvtár tiszt
viselőitől is kértek tájékoztatást. Nyelvismereteivel, széleskörű tudo
mányos tájékozottságával, szorgalmával egyre jobban kiérdemelte felet
tesei elismerését s amikor előde, FÜLÖP ÁRON, az epikus költő meg
halt, egy pillanatig sem volt vitás, hogy a könyvtár igazgatója csak 
ő lehet. 

Nem alkotó, inkább receptív és didaktív természetű tudós, profesz-
szor-lélek volt. Bár jogásznak készült, nem annyira a jog és politika, 
mint inkább a bölcselet, társadalomtudomány, irodalom s később a 
nyelvészet kérdéseivel foglalkozott a legszívesebben. Hihetetlenül sokat 
és sokfélét olvasott, és mindig tiszta fejjel. S amit így magába szí
vott, mint reference-tisztviselő továbbadta, valósággal professzor mód
jára prelegálta képviselők, újságírók, könyvtárlátogatók, bará
tai előtt. Félénk, szobatudós volt, szakadozott, de világos előadású. 
Akik ismerték, a legműveltebb magyar emberek között tartották 
nyilván. 

Magyar Könyvszemle 1942. I. füzet. 4 
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Legszűkebb barátai köréből már csak HORVÁTH JÁNOS és PAIS 
DEZSŐ egyetemi tanárok, SZABÓ MIKLÓS, az Eötvös-kollégium igaz
gatója, T Ó T H FERENC közigazgatási bíró, ÁGNER LÁSZLÓ nyugalma
zott felsőházi osztályfőnök, TRÓCSÁNYI GYÖRGY a Magyar Ország
gyűlés Képviselőháza Könyvtárának igazgatója és jómagam vagyunk 
életben. Mindannyian beismerjük, hogy sokat tanultunk ennek a nem
író tudósnak szerény, szinte bocsánatot kérő baráti előadásaiból, ö 
tájékoztatott bennünket a tudományunk területén kívül történt esemé
nyekről, új könyvekről és szellemi mozzanatokról. Tudományának 
nyomtatott cikkekben, könyvekben nincs nyoma. Egy fordítása jelent 
meg. 

A fenti társaságnak volt szeretett és becsült tagja az országgyű
lési könyvtár másik tisztviselője, a harctéren 1915-ben hősi halált 
halt NAGY SÁNDOR, történelem szakos tanár, igen jeles latinista is, aki 
a középkori magyar történelem területén alkothatott volna, ha ily ifjú 
korban el nem ragadja a halál. Irodalmi munkássága nincs, mind
össze az egyik középkori akadémiai okmánytár bevezetésében mond 
neki köszönetet az okmánytár sajtó alá rendezője a bécsi levéltárban 
számára végzett latinnyelvű levelek lemásolásáért. 

Többek kívánságának teszek eleget, amikor jelen soraimmal föl
elevenítem emlékezetét e két kiváló könyvtártisztviselőnek, akik meg
érdemlik, hogy a könyvtárosok történetében ne merüljön el végképen, 
nyomtalanul szürke, de valamikor sok és nagy értéket takaró nevük. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Előkerült a „Csíki Gyutacs" két száma. A Magyar Könyv
szemle 1941. évi IV. számában, e sorok írójának tollából „Katonai 
hírlapok a magyar honvédség felállításáig" címmel nagyobb tanul
mány jelent meg. A tanulmányba, az eddig ismert adatok alapján a 
következő megállapítás került: „A Csíki Gyutacs"-bó\ egyetlen pél
dány sem ismeretes. Hogy SZALÁDY honnan vette adatait, nem állapít
ható meg." 

A szerző e tanulmányát különlenyomatként eljuttatta a m. kir. 
Hadilevéltárba, többek között az 1848—49-es iratokat őrző osztály 
vezetőjéhez, vitéz SZÖLLŐSY SÁNDOR ezredeshez is. Vitéz SZÖLLŐSY 
ezredesnek feltűnt a cikk előbb idézett megállapítása, mely szerint a 
„Csíki Gyutacs"-ból egy példány sem ismeretes, mert úgy emlékezett, 
hogy egy pár évvel ezelőtt, e jellegzetes lapból látott valahol egy pél
dányt. Kutatni kezdtek a 48-as anyag rendezetlen iratcsomagjaiban 
s pár nap múlva értesítették a szerzőt a nagy meglepetésről: Előkerült 
a „Csíki Gyutacs" 1. és 2. száma. 

Mint ismeretes, a 48-as magyar szabadságharc e jellegzetes „tűzéri 
szaklapjából" mindössze három szám jelent meg, 1849. június 4. és 19. 
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között. A szabadságharcot követő rémuralom idején azonban, az oszt
rák haditörvényszéktől és a fogságtól való rettegés következtében leg
többen önszántukból megsemmisítették az esetleg odáig megőrzött 
bármilyen honvédújságot. Erre a sorsra kerülhetett a jellegzetes „Csíki 
Gyutacs" legtöbb száma is. S mivel a magyar katonai sajtót eddig 
külön figyelemre — sajnos — nem méltattuk, így némileg érthető, 
hogy a „Csíki Gyutacs"-bó\ napjainkig nem került elő egy pél
dány sem. 

A meglepetésként előkerült számok mind könyvészeti, mind had
történeti szempontból igen érdekes és jellemző adatokat tartalmaznak. 
Hadtörténeti szempontból az adatok külön, részletességgel kerülnek 
feldolgozás alá s így e helyen csak a két szám könyvészeti adataival 
foglalkozunk. 

A „Csíki Gyutacs" első számát csak a cím elé nyomott kis arabs 
egyes és a bevezető szöveg első szavainak az értelme jelzi. Ám ezek
ből minden kétséget kizáró módon megállapíthatjuk, hogy a nevezetes 
melléklap első számával van dolgunk. A lap címe csak ennyi: „ / . Csíki 
gyutacs (Zünder)". Más semmi. Sem évfolyam, sem keltezés, sem jel
leg, sem szerkesztő, sem nyomda, sem ár, semmi, ami a SZALÁDY által 
ismertetett adatokat igazolná. Egyedül a szöveg első sorában szereplő 
„Hadi Lap" és az utolsó sorban lévő „Simo Mozsa" ad némi világos
ságot. Bár ezek a pontos meghatározáshoz igen csekélyek. 

Az első szám i8"5Xn" j cm nagyságú, körülvágott példány, a 
Hadi Lapról ismert silány, vastag papiron, 4 lap terjedelemben. A nyo
más az akkori idő jellegzetes ortográfiájával készült. Az „a" névelő 
után és az „s" kötőszó előtt a nyomdász még mindenütt vonást használ 
a hiányzó betűk jelzésére. így: a' és: 's. A cs-t pedig legtöbb helyen 
„ts"-nek szedték. Egy másik jellegzetes és a 2. számnál részünkre saj
nálatos hiány, hogy a lap mindkét száma egy-egy törtmondattal feje
ződik be. A 2. szám utolsó mondata például így hangzik: „És az az 
önzéssel párosult egyedárusság, mely a ma- Eojtatása következik." 

A mondat befejezésére várhatunk a harmadik szám előkerüléséig. 
A 2. szám egyébként körülvágatlan s így 19*5 X 12*5 cm nagyságú, 
amiből megállapítható, hogy abban az időben ha körülvágtak egy 
lapot vagy könyvet, egy-egy centiméter nem sokat számított. Terje
delemre ez is 4 lapos. 

A „Csíki Gyutacs" első két számának tartalma, az akkori harcok 
egyik legfontosabb tüzérségi eszközével, a lőporral, illetve annak elő
állításával foglalkozik. így azután a sorokban megtalálhatjuk GÁBOR 
ÁRON — akkor tüzérfőhadnagy — és BODOR PÉTER, „a gyutats híres
mester" nevét is. 

4* 
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Amikor a „Csíki Gyutacs" e két ismeretlen számának felfedezését 
közöljük, egyszersmind arról is hírt adunk, hogy e két számmal egy-̂  
idejűleg, ugyancsak a Hadilevéltár említett rendezetlen csomagjából, 
előkerült egy „aprónyomtatvány" is, mely a „Hadi Lap" indulását 
jelenti be a magyar közönségnek. 

A 34X22 cm nagyságú, azonos stílussal és ortográfiával, ugyan
csak az ismert silány papiron előállított nyomtatvány egy önálló 
lapból áll, mindkét felén szövegnyomással. Bevezetésében többek 
között bejelenti, hogy „Csiki ezredes Gál Sándor úr rendeletéből fel
sőbb engedelem 's jóvá hagyás reményében Hírlapot indítunk meg 
mü is. — Hadi Lap — czím alatt." A továbbiakban ismerteti a lap 
tervezett béltartalmát és külalakját. Utóbbit fél ívre tervezi, a meg
jelenést minden hétfőre. Az indulást Pünkösd első napjára, sőt — mint 
írták —, „hamarább is, ha az előfizetés sietve bé gyülend". Közli 
továbbá a tervezett lap árát, a különböző előfizetési és szállítási fel
tételeket és ajánlásokat. A keltezés 1849. április 22. A szedő azonban 
durva hibát követett el, mert az 1849. évszámot 1489-nek szedte. 
Közli végül a bejelentés a szerkesztő és kiadó nevét (BÍRÓ SÁNDOR 
m. k. százados) s azt a fontos körülményt, hogy „Nyomatik a Csik 
Somlyói Zárda betűivel". LUKÁCS JÓZSEF. 

XVIII. századi nyomda felszerelési költségei. 1770-ig LANDE-
RER JÁNOS MIHÁLY volt Pozsony egyetlen könyvnyomtatója, amint 
a többi magyarországi városokban is csupán egy-egy nyomda virág
zott, a nyomdák szaporodása 1770 után indult meg. PATZKÓ FERENC 
az első, aki az addig dívott gyakorlatot megváltoztatta. Ez azonban 
nem ment könnyen, mert előbb LANDERER JÁNOS MiHÁLY-lyal, az 
addigi egyetlen pozsonyi könyvnyomtatóval kemény harcot kellett 
megvívnia, amely harcban ellenfele az összes rendelkezésre álló esz-
közöket felhasználta. Ilyen volt többek között az, hogy PATZKÓ 
FERENC nem rendelkezik a nyomda felszereléséhez szükséges tőkével. 
Ezzel szemben PATZKÓ FERENC részletes költségvetést készített egy 
újonnan felállítandó nyomda szükségleteiről, amivel azt igyekezett 
igazolni, hogy nincs is olyan nagy tőkebefektetésre szükség egy úi 
nyomda felszereléséhez. Ez a költségvetés ránk nézve azért becses, 
mert ennek alapján fogalmat alkothatunk arról, hogy miként volt fel
szerelve és micsoda eszközökkel dolgozott a XVIII . századi nyomda. 

A költségvetés szerint egy új nyomda felszereléséhez a következők 
voltak szükségesek: 2 teljesen felszerelt sajtó — 500 frt, 50 szedőszek
rény à 2 frt = 100 frt, 6 szedőállvány a szedőszekrények elhelyezé
sére à 15 frt = 90 frt, 40 szedőléc à 30 kr = 20 frt (60 krajcáros 
forintokban számítva), 6 sorzó (Winkelhacken) à 4 frt = 24 frt, 
20 szedőhajó à 24 kr = 8 frt, 6 gyertyatartó à 2 frt = 12 frt, 6 gyér-
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tyakoppantó à 12 kr = 1 frt 12 kr, 1 üst a firniszforraláshoz — 
20 frt, korom és lenolaj = 40 frt, 50 bála nyomópapír à 10 frt = 

500 frt, 5 rizsma írópapír = 200 frt, apróbb beszerzésekre 50 frt* 
összesen 1565 frt 12 kr. 

Ennél jóval nagyobb összeget irányzott elő a költségvetés betű
beszerzésre, nevezetesen 43 mázsa különböző betűfajtát sorol fel, 
melyeket a költségvetés szerinti elnevezésükön fogunk feltüntetni. 
Német betűk: Címbetűk (Titelschriften) 2 mázsa à 40 frt = 80 frt, 
Text Fraktur 2 mázsa à 30 frt = 60 frt, Text Schwabacher 1 mázsa ~ 
30 frt, Tertia Fraktur 2 mázsa à 36 frt = 72 frt, Tertia Schwabacher 
1 mázsa = 3 6 frt, Mittel Fraktur 2 mázsa à 40 frt == 80 frt, Cicero 
Fraktur 2 mázsa à 46 frt = 92 frt, Cicero Schwabacher 2 mázsa 
à 46 frt == 92 frt, Garmond Fraktur 2 mázsa à 50 frt = 100 frt, 
Petit Fraktur 1 mázsa = 60 frt, Petit Schwabacher 1 mázsa = 60 frt. 
Latin betűk: Címbetűk (Titelschriften) 2 mázsa à 40 frt = 80 frt, 
Text Antiqua 2 mázsa à 36 frt = 72 frt, Text Kursiv 1 mázsa = 40 
frt, Tertia Antiqua 2 mázsa à 40 frt = 80 frt, Tertia Cursiva 1 
mázsa = 44 frt, Mittel Antiqua 2 mázsa à 46 frt = 92 frt, Mittel 
Cursiva 1 mázsa — 50 frt, Cicero Antiqua 2 mázsa à $0 frt = 100 
frt, Cicero Cursiva 1 mázsa — 54 frt, Garmond Antiqua 2 mázsa à 
54 frt = 108 frt, Garmond Cursiva 1 mázsa = 5 8 frt, Petit Antiqua 
1 mázsa — 60 frt, Petit Cursiva 1 mázsa = 64 frt, különböző nyom
dai díszítések 1 mázsa = 50 frt, vonalkák 1 mázsa = 50 frt, össze
sen 1944 frt. 

Amint az előadottakból látható, a betűkészlet beszerzése jóval 
nagyobb költséget igényelt, mint a nyomdai felszerelésre fordítandó 
összeg, pedig ebben a tekintélyes papírkészlet ára is bennfoglaltatott. 
43 mázsányi betűkészlet viszont olyan tekintélyes betűmennyiség, 
hogy ekkora betűkészlettel ebben az időpontban alig néhány magyar
országi nyomda rendelkezett. A nyomdai felszerelést illetőleg figye
lemreméltó, hogy gyertyafény mellett kellett dolgozni, továbbá hogy 
a nyomdafestéket házilag állították elő, ami a nyomdai munkák mel
lett volt elvégzendő. Ez azonban más egykorú nyomdánál is így volt 
s PATZKÓ FERENC ennek megfelelően állította össze költségvetését. 

A LANDERER és PATZKÓ közötti vitát, melynek az ismertetett 
költségvetés csupán egyik részletét képezi, Mária Terézia királynő 
1770. október 15-i elhatározása (Helytartótanácsi ltár: Miscellanea 
Fasc. 58 Nr 302) döntötte el, mellyel Pozsonyban második nyomda 
felállítását engedélyezte (petito in ordine ad erigendam Posonii alte-
ram typographiam deferatur), ami megtörte a LANDERER JÁNOS 
MIHÁLY addigi egyeduralmát s olyan vetélytársat állított mellé, aki 
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addig a LANDERER-nyomdában volt alkalmazva, kitűnően ismerte 
tehát üzleti titkait. 

Az eset kevéssel utóbb Pesten is megismétlődött, itt azonban 
könnyebben ment a második nyomda engedélyezése, mert a városi 
tanács 1772. január 29-i jelentése szerint (Htanácsi ltár: Miscellanea 
Fasc. 58. Nr. 302) az ottani EiTZENBERGER-nyomda nagyon fogyaté
kosan volt felszerelve (requisitis ad satisfaciendum publico necessa-
riis provisam non esse) s ennek következtében, a kérelmező ROYER 
ANTAL FERENC 1773. március 17-én engedélyt kapott a nyomda fel
állítására. Ez már a második kísérlete volt ROYER ANTALnak, amióta 
az apjától örökölt pozsonyi nyomdát LANDERER JÁNOS MiHÁLYnak 
eladta, az eiső kísérlet azonban balul ütött ki. 1760-ban ugyanis 
Nagyszombatban akart nyomdát alapítani, az Egyetemi Nyomda 
azonban e kísérlettel szemben olyan szívós ellenállást fejtett ki, hogy 
kérését elutasították. Hasonló kísérletek megelőzésére az Egyetemi 
Nyomda azt is ki akarta mondatni, hogy Nagyszombatban a jövőben 
sem fognak második nyomdát engedélyezni, ennek kimondására azon
ban soha nem került sor, mert a helytartótanács a kért kiváltság meg
adását azon feltételhez kívánta kötni, hogy az összes helytartótanácsi 
nyomatványokat ingyen fogja előállítani a nyomda. (Htanácsi ltár: 
Miscellanea Fasc. 74. Nr. 451.) GÁRDONYI ALBERT. 

Karai László óbudai prépost budavár i háza. A Magyar Könyv
szemle utolsó számában KARAI LÁSZLÓ budavári házának helyéül a 
pénzügyminiszteri palota keleti oldalát jelöltem meg azon indokolás
sal, hogy az utca keleti oldalát a domonkosok temploma és kolostora 
foglalta el, magánházak tehát csupán az utca nyugati oldalán állhat
tak, ahol most a pénzügyminiszteri palota emelkedik. A Karai-ház 
helyére vonatkozó megállapításomat kétségtelenné teszi II. ULÁSZLÓ 
királynak az esztergomi káptalan magánlevéltárában található 1506. 
október 31-i oklevele, amely szerint KÉTHÁZY PÁL esztergomi prépost 
végrendeletében a házat misealapítványként az esztergomi káptalanra 
hagyta. A ház a mondott oklevél szerint a Boldogasszony-egyházzal, 
vagyis a mai Mátyás-templommal szemben állott, amiből arra kell 
következtetni, hogy valósággal a pénzügyminiszteri palota keleti olda
lán keresendő KARAI LÁSZLÓ budavári háza, ahol a legrégibb magyar
országi nyomdatermék készült. GÁRDONYI ALBERT. 

Polonikák a Magyarországi Levéltárak és Könyvtárak Tulaj
donában. Akik Északkelet-Európa történetével, irodalmával vagy 
kultúrájával foglalkoznak, nem egyszer hihették, hogy érdeklődési 
körüket nem gazdagíthatják eredeti és hazai földön megtalálható for
rások alapján. Már-már megrögződött az előítélet: levéltárainkban 
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nincs érdemleges polonika. Az más területre tartozik, hogy ami van, 
az a nyelvi nehézség miatt válik sokszor hasznavehetetlenné. 

A közelebbi szemlélő azonban meglepően sok anyagot talál s 
inkább azt sajnálja, hogy ezt mindezideig nem doglozták fel. Pedig 
érdemes lett volna, hiszen van köztük nem egy ritkaságszámba menő 
okmány. 

Nem áltatjuk magunkat, mintha e kis írás keretén belül az itt 
megtalálható anyag egészét adhatnók, vagy akárcsak annak kimerítő 
képét. Átfogó és messzemenő tanulmánynak kell azt felmarkolni. 
Mindössze az eddigi kutatások eredményeit szeretnők röviden össze
foglalni és a rendelkezésünkre álló igen értékes és érdekes anyagra 
irányítani az érdeklődők figyelmét. 

Jellemző, hogy a hazai levéltárak és könyvtárak lengyel anyagán 
először és egyedül lengyel történészek tartottak szemlét. A lengyel 
történelem szempontjából kutattak magyar földön. Első helyen kell 
megemlékeznünk Dr. FR. PAPÉE igazgatóról, aki a XV. század máso
dik felére vonatkozó anyagot ismertette: „Wiadomosc o archiwach 
wqgierskich i materjale ich do dziejów polskich w drugiej polowie XV. 
wieku." (Archiwum Komisji Hist. VIII . 428. old.) ST. KUTRZEBA a 
két ország kereskedelmi kapcsolatait tanulmányozta és a kassai levél
tárban talált sok értékes anyagról számolt be: „Akta odnoszace sie do 
stosunków handlowych Polski z Wegrami glównie z archívum koszyc-
kiego z lat 1354—1505." (Archiwum Komisji Hist. IX. 407. old.) 
W. ZAKRZEWSKI a protestánsok 1591-ben, Radomban tartott kon
gresszusáról írt magyarországi forrásmunkák alapján: „Djaryusz 
zjazdu protestantów w Radomiu w 1591" (Archiwum Komisji Hist. 
IX. 486. old.) Ugyanerre a tárgykörre vonatkozik CZUCZYNSKI latin 
nyelven írt műve a: „Scriptores rerum Polonicarum XVIII . " 

Nagyobbarányú kutatást végzett: JAN DABROWSKI, JAN LOS, JAN 
PTASNIK, ST. ZACHORSKI és W L . BARAN, akik a krakkói Tudományos 
Akadémia megbízásából jártak hazánkban 1913-ban, hogy felkutassák 
az itt található polonikákat. Ez volt az első rendszeres, szervezett 
munka ezen a téren. Sajnos, az első világháború megzavarta igen hasz
nos munkájukat s így csak a meglévő eredményt adták ki egy össze
gező jelentés formájában: „Sprawozdanie z poszukiwan na Wegrzech." 
(Krakow. Nakladem Akademii Umiejetnosci. 1919.) Az anvag teljes 
közlése helyett mindössze annak leírására szorítkoztak. így is sikerült 
rámutatniuk az anyag gazdagságára és értékes útbaigazításokkal el
látni az érdeklődőket. 

Kutatásuk főterülete természetesen Budapest volt. De nem hagy
ták figyelmen kívül az erdélyi és a felvidéki levéltárakat sem, mint
hogy a közös kapcsolatok szálai századok folyamán odavezettek a 
legsűrűbb hálózatban. 
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Mindenekelőtt a középkorra vonatkozó anyag érdekelte őket. 
A legvégső korhatárt — magyar szokás szerint — 1526-ban állapí
tották meg. De hamar kiderült, hogy az anyag gyér. Elhatározták 
tehát, hogy kiterjesztik kutatásukat a következő századokra s így el
jutottak a XVIII . század végéig. Az eredmény nem lehet egységes. Az 
egyes könyvtárakban mindössze a középkor végéig juthattak, míg 
másutt átkutatták az újabb idők anyagát is. 

Ez az „expedíció" a következő helyeken dolgozott: Budapest: 
Orsz. Levéltár. — Nemzeti Múzeum. Gyulafehérvár: Batthyányi 
Könyvtár. — Káptalani Levéltár. Nagyszeben: Bruckenthal-Múzeum. 
— Ferencrendiek Könyvtara. — Városi Levéltár. Kolozsvár: Kollegium 
Könyvtára. — Unitárius Kollégium Könyvtára. — Piaristák Könyv
tára. — Egyetemi Könyvtár. — Városi Levéltár. Beszterce: Levéltár 
(főleg kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó anyag). Marosvásárhely: 
Teleki Könyvtár és Levéltár. — Kálvinisták Kollégiumának Könyv
tára (gazdag gyűjtemények, de kevés anyagot nyújtanak). Brassó: 
Városi Levéltár. — Szász Gimn. Könyvtára. Esztergom: Káptalani 
Könyvtár. — Prímási Levéltár (mint „locus credibilis" értékes anya
got nem tartalmaz). Besztercebánya: Városi Levéltár. Körmöc
bánya: Városi Levéltár. Kassa: Káptalani Könyvtár. — Jogakadémiai 
Könyvtár. — Városi Levéltár. Jászó: Premontreiek Könyvtára. Sel
mecbánya: Levéltár. — Kimaradt az egri Líceumi Levéltár, ahol még 
ma is feldolgozatlan polonikát találunk. 

Főleg a felsőmagyarországi városokban találtak gazdag anyagot. 
E levéltárak anyaga gazdagságban felülmúlta a várakozást. Igazi ki
aknázásuk még sok tekintetben a jövő történészére vár. A legbőségesebb 
anyag a Nemzeti Múzemban van. A legérdekesebb lengyel nyomtat
ványokat viszont a kolozsvári Kollégium Könyvtárában találjuk. 
Tudjuk, hogy a lengyel ariánusok itt telepedtek volt le. Az ő hagya
tékuk az az értékes könyvanyag. Socius, SMALCIUS, MOSKARZEWSKI, 
SCHLICHTING, CRELLIUS, OSTERRODE munkái mellett ott tataijuk (5 pél
dányban!) GASLAWSKI ÁDÁM „Re futa cio"-ját is 1613-ból. A kolozsvári 
piaristák könyvtárában is sok lengyel vonatkozású anyag volt. 
A jezsuiták azonban — a rend feloszlatásakor 1774-ben — felgyúj
tották azt. A scsavniki levéltárban bőséges anyag van a Krakkóval 
való kapcsolatainkat illetőleg. Sajnos — tudtunkkal — mindezideig 
feldolgozatlan. 

A magyar levéltárak és könyvtárak tulajdonában lévő poloniká-
kat három csoportba osztottuk: 1. oklevelek, 2. kéziratok és 3. 
nyomtatványok. 

Oklevelek. 616 oklevelet találtak, ezek közül 226 középkorú 
A krakkói Tudományos Akadémia megbízásából csak azokat írták 
le és közölték a maguk teljességében, amelyek a középkorra vonat-
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koznak. A többit csak kivonatokban közölték. Ezen oklevelek törté
nelmük érdekes részleteit világítják meg. Sok köztük kereskedelmi 
kapcsolatokra vonatkozik, de ott találjuk például JÁN OLBRACHT tör
ténetét, aki a magyar koronát akarta magának megszerezni. A ké
sőbbi anyag közt van több BÁTHORY ISTVÁN és SOBIESKI JÁNOS ural
kodására vonatkozó forrásmű. Külön figyelmet érdemelne a kolozs
vári unitárius eklézsia gazdag levelezése. 

Kéziratok. A kéziratok két részre oszthatók: i . azok, amelyek 
véletlenül, vagy töredékesen tartalmaznak legyei történelmi vonatko
zásokat és 2. azok, amelyek nem tartalmaznak ugyan igazi történelmi 
adatokat, de vagy lengyel földön Íródtak, vagy valamikor ott voltak. 
A kéziratok összeírásával igen hasznos munkát végeztek az „expedí
ció" tagjai. Ezek mutatják, meddig terjedt a lengyel irodalom hatóterü
lete. Ez az idegenbe származott, odahaza kedvelt és olvasott irodalom 
a műveltség fokmérőjévé vált. Belőle látjuk, kik voltak azok, akik 
könyvekkel foglalkoztak, kik és mit olvastak, mi volt szellemi táplá
lékuk. Az 57 ilyen kézirat értékes tényezője a Kárpátokon túli közép
kori műveltségnek és történelmi adat is. 

Nyomtatványok. A fent megnevezett könyvtárakból 324 lengyel 
nyomtatvány került elő. Ezek részben teljesen ismeretlenek voltak, 
részben tévesen idézték őket, vagy a felületes leírás miatt komolytala
nok. Az is igaz, hogy kevés kivétellel a legtöbbnek nincs különösebb 
jelentősége. Mindössze a XVI—XVIII . századi lengyel bibliográfia ki
egészítésére szolgál. Főleg panegyrikusokat és egyetemi dolgozatokat 
találunk köztük, amelyek Królewiecben (54), Gdanskban (44), Torun-
ban (43) és Wittenbergában (39) nyomattak. 

A XVI. századból 36 nyomtatvány került magyar területre. Köz
tük kettő igen érdekes. Egy krakkói és egy párizsi. 40 nyomtatvány 
a XVIII. , a többi a XVII . századra vonatkozó anyagot tartalmaz. 

SZABÓ és HELLENBRANT 209 polonikát említ. Egy részüknek más 
a lelőhelye. 

Érdekes volna tanulmányt írni arról, hogy a szomszéd országok 
szellemi termékei hogyan jutottak magyar földre s volt-e hatásuk a 
magyar kultúra fejlődésére. E tanulmányban felbecsülhetetlen anya
got szolgáltathat a magyarországi levéltárak polonikája. 

CSORBA TIBOR. 

Egyetlen példányban megjelent magyar nyomtatvány, mely nem 
unikum. LÖRINCZY GYÖRGY, a nemrégiben elhunyt jeles költő és író verset 
írt a Magyar Hírlap 1910. február 20-i számába, Végrendelet címen. E ver
set füzet-alakban is kiadta, címlappal és záradékkal. A címlap a következő: 

„Végrendelet. — Irta Lörinczy György (a név autotypia), — virág
dísz, — Komárom, 1910. február 16." 
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A záradék pedig a következő: 
„Ez a különlenyomat a Magyar Hirlap 1910. február 20-iki számából 

egyetlen példányban Beöthy Zsoltné Szabó Aranka úrnő számára készült." 
1927-ben ez „egyetlen példányban" megjelent különlenyomatnak két 

példányát sikerült megvásárolnom s ennek kapcsán cikket írtam a Magyarság 
1927. november 6-i számába, megírván egyebek közt, hogy „ennek az egy 
példányban nyomtatott könyvnek hol itt, hol amott bukkannak föl példányai, 
nagy örömére a ritkaságkedvelőknek, akik szép pénzeket fizetnek érte". 

Másnap reggel LÖRINCZY GYÖRGY igen tisztelt és kedves barátom a kö
vetkező dedikálással ellátott „legitim" példányt nyújtotta át nekem: 

„Ezt a magam tulajdonát tevő második példányt emlékül adtam Tró-
csányi Zoltán kedves írótársamnak és régi jó barátomnak, a Magyarságban 
ma megjelent szeretetreméltó megemlékezése emlékére. — Budapest, 1927. 
nov. 6. Lörinczy György." 

Ezt az egyetlen példányban megjelent, nyolcoldalas, vászonpapírboríté
kos kis füzetet tehát már maga a szerző is több példányban rendelte meg s 
nem lehetetlen, hogy a nyomdász a maga számára is nyomott belőle néhány 
példányt, amelyek a könyvpiacra kerültek. így tehát az egyetlen példányos 
könyv többpéldányos, de így is mindenesetre érdekes ritkaság. 

Végül meg kell említenünk, hogy nem különlenyomat. A költemény 
szögletes (fraktúrára hajló) díszbetűkkel van nyomtatva, a két oldalt betöltő 
vers fölött virágdíszes fejlécekkel. TR. Z. 

Keletmagyarországi és erdélyi gyűjtés. A keletmagyarországi és 
erdélyi területek visszacsatolása után a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi Könyvtára megtette a szükséges intézkedéseket a 
román megszállás éveiből való hungarikumok összegyűjtése érdeké
ben. Az illetékes hivatalos szervek kellő időben összegyűjtötték az 
anyagot. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára 
az összegyűjtött anyagot azonban nem vette át, mert időközben a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium átutalta a kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár román eredetű kötelespéldányainak másodpéldá
nyait a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának. 
Ezzel az átengedéssel a Könyvtár birtokába jut a román megszállás 
éveiből származó hungarikumoknak egy körülbelül teljesnek mond
ható gyűjteménye. GÁSPÁR MARGIT. 

A legújabb kor magyar könyvészeti törekvései. Az Erdélyi 
Múzeum 1941. XLVI. kötetében MOKCSAY JÚLIA fenti címen tanulságos 
könyvészeti cikket írt, de amit a kötelespéldányok beszolgáltatásáról 
és a megtorló eljárások eredményéről mond, helyreigazításra szorul. 

Cikkében ezt írja: „1936-ban Magyarországon 844 sokszorosító 
vállalat közül csak 571, vagyis a nyomdaiparnak csupán 68 száza
léka szolgáltatott be kötelespéldányt." Azt nem vette észre, hogy 
a 844 sokszorosító vállalat közül 13 j csak űrlapot, névjegyeket és 
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ehhez hasonló beszolgáltatás alá nem eső nyomtatványokat állít elő. 
(Magyar Könyvészet 1936. FITZ JÓZSEF: „Magyar Könyvészet 1936") 
Ha a beszolgáltatási százalékot helyesen az egész nyomdaipar után 
számította volna ki, akkor eredményképen 68 százalék helyett 83*6 
százalékot tudott volna kimutatni. Részben téves az az állítása is, 
hogy hiába indítanak a könyvtárak megtorló eljárásokat. Az Országos 
Széchényi Könyvtár az utolsó négy évben a törvény szigorú és követ
kezetes alkalmazása folytán elérte, hogy a nyomdaiparnak már <)j szá
zaléka eleget tesz törvényes kötelességének. GÁSPÁR MARGIT. 


