
Újabb kötettel egészült ki a Pázmány Pé-
ter pozsonyi magánkönyvtárából szárma-
zó, a jelenkori Magyarországon õrzött
kora újkori nyomtatvány-kollekció. 
A kötet Abraham Bzovius (Bzowsky) do-
monkos szerzetes kétkötetes, egybekötött
vasárnapi prédikációinak gyûjteménye
Concionum dominicalium totius anni
tom. I–II. (Coloniae Agrippinae, apud
Antonium Boetzerum, 1612) címen.

Abraham Bzovius vasárnapi prédiká-
cióinak gyûjteménye jelenleg magántu-
lajdonban van. Tulajdonosa elõzékenyen
hozzájárult ahhoz, hogy kötetét bemutas-
suk az érdeklõdõ nagyközönség nyilvá-
nosságának a budapesti Egyetemi
Könyvtár 2013. március 29-éig látogat-
ható Pázmány-relikviák a budapesti
Egyetemi Könyvtárban címû kiállításán.
A nyomtatvány fizikai meglétével, elõke-
rülésével nem csupán a jelenkori Ma-
gyarországon õrzött, Pázmány pozsonyi
könyvtárából származó kötetek száma
nõtt huszonhétrõl huszonnyolcra (ami
immár összesen harminckét mûvet jelent
az önálló nyomtatványok egy kötetté kö-
tésének gyakorlata miatt), hanem gyara-
podott a magyarság elidegeníthetetlen
nemzeti kincsestára is.

A kötetrõl László Mihály 1987-ben a
Magyar Könyvszemlében mint a nagy-
börzsönyi plébániai könyvtár egyik köte-
térõl adott hírt. A nyomtatvány a nagy-
börzsönyi plébániahivatal és könyvtár
felszámolását követõen lappangott, majd
2008-ban az Új Magyar Athenás, váloga-
tás az Alexandra Antikvárium kincseibõl
címû, tanulmányokkal kiegészített antik-
vár-katalógusban bukkant fel újra.

A Bzovius-kötet címlapján egy áthú-
zott, de jól olvasható XVII. századi hasz-
nálói bejegyzés („Pro magist. Poëtae”) és
a pozsonyi jezsuita kollégium sérült tu-
lajdonosi bejegyzése („Collegij Poso-
niensi Societatis Jesu 1637” [végérõl va-
lószínûleg a papír sérülése miatt hiányzik
a „19. Martij”, Pázmány Péter halálának
napja]) szerepel, az utóbbit egykorúan
kiegészítették az „Ex libris Cardinalis
Pazmany” szöveggel. A kötet fizikai álla-
pota kifogástalan: a pergamenkötést javí-
tották, a leszakadt, minden bizonnyal szí-
nes selyemkötõket vékony bõrkötõkkel
pótolták, s új az oromszegés is. A kötet
elsõ öt és utolsó hat levelét gondosan res-
taurálták, tisztították és kisimították. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. február 17

Újabb kötet Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárában

Abraham Bzovius (Bzowsky): 
Concionum dominicalium totius anni tom. I–II.
(Coloniae Agrippinae, apud Antonium Boetzerum,
1612) címlap 
A pozsonyi jezsuita kollégium tulajdonosi 
bejegyzésével


