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Horváth Árpád néhány szava 

I. K Ö N Y V T Á R T Ö R T É N E T 

Klimes-Szmik Katalin 

H O R V Á T H Á R P Á D * NÉHÁNY SZAVA AZ E G Y E T E M I K Ö N Y V T Á R 
R E N D E Z É S E Ü G Y É B E N . 

SZILÁGYI S Á N D O R IGAZGATÓ K I N E V E Z É S É N E K E L Ő Z M É N Y E I 

Máté Sándor 1899-ben, visszatekintve, a könyvtárról, mint intézményről írta, 
„megkezdte középkorias alakjából való kifejlődését'* értve ezalatt, az új épületbe 
költözéssel párhuzamosan folytatott, új raktári rendezést, katalogizálást, szervezeti 
felépítést és működtetést szabályozó elvek kialakítását. Horvát Árpádnak, (1874. 
január 18. — 1866. december 31.) a könyvtár igazgatójának álláspontját nem 
ismerhették, leszámítva egy közvetlenül érintett, szűk körön kívül, még a kortársai 
sem, az utókor pedig, megelégedett vitapartnereinek az álláspontjával. Ezér t a 
továbbiakban a könyvtárrendezéssel kapcsolatos vitából és Horvát Árpád igazgatói 
működéséből a könyvtárrendezésre vonatkozó írásain keresztül, az ő felfogását 
kívánom feleleveníteni, a kérdést érintő, konkrét viszonyok érzékeltetésével. 

Az Egyetemi Könyvtár 1876. évi megnyitását, új székhelyén, a Szkalniczky 
Antal tervezte palota épületében, nagy várakozás előzte meg. Toldy Ferenc, a 
könyvtár igazgatója 1843-tól 1874-ig, minden befolyását latba vetve,2 harcolt a 
könyvtárat és az épületet fenyegető veszélyek elhárításáért, egy az intézmény 
jelentőségéhez mért és a feladatai ellátásához alkalmas épületért.3 Nyomtatásban 
hátrahagyott írásai közül, a Nyílt levél Sz P. orsz. képviselő úrho\ a M. K, Egyetemi 
Könyvtár ügyében címűben, tudományos alapossággal szerkesztett történelmi 

*Horvát Árpád, miként apja, Horvát István (1784-1846) is következetesen, ezt a névalakot 
használta. Ellenben a felettesek, kollégák, az utókor- hivatalos és félhivatalos írásaikban 
gyakran írták nevét -th végződéssel. 
1 MÁ'ITí Sándor, Jelentés a budapesti magyar királyi tudomány-egyetem könyvtárának 1898. évi 
állapotáról, A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Könyvtárának czímjegyzéke, 
23(1899), 1.; [FERENCZI Zoltán] A magyar királyi tudomány-egyetem könyvtára. Magyar Minerva. 
1(1900) 47. A korszak találó jellemzéseként, átveszi Máténak ezt a megállapítását. 
2 Toldy Ferenc királyi tanácsos, 1863-ban az egyetem Bölcsészeti Kar dékánja volt, 1872-
ben rektora, 1871. májusától a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának a tagja, 
az országos közoktatási tanács tagja, az egyetemi osztály elnöke, a tanári vizsgálóbizottság 
tagja, több bel- és külföldi tudós társaság, levelező- illetve választmányi, több vármegye 
táblabírája. 
3 Königl. Ungarische Universitaets-Bibliothek in Budapest von den Architekten Szkatnitzky und Koch, 
Allgemeine Bauzeitung, 1880; SiSA József, Szkalnitzky Antal, Egy építést^ a kiegyezés korabeli 
Magyarországon, 1994, 130-134. A könyvtárépület teljes bekerülési összege 666 659 ft, 65 kr 
tett ki. Ebből 542 991 ft 98 kr került az építkezés, 108 393 ft 4 kr a berendezése és az 
épületet díszítő művészi elemek 15 274 forint. 
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áttekintéssel kénytelen bizonyítani, sem a könyvtár állománya, sem személyzete, de 
használóinak köre sem indokolja, már 1774 óta, hogy még mindig felekezeti 
intézménynek tekintsék, „a minister, szavával, ... nem teheti valóban országossá: ezé tenni 
azt csupán az Önök hatalmában áll. Segítsék országosan, s eo ipso országos lesz"4 

1870-ben, az Egy országos intézet veszedelmének nyílt és titkos, érdekes, története címmel, a 
Reform című lapban tárta a nyilvánosság elé, az előbbinél másfélszer terjedelmesebb, 
valóságos monográfiában, az Egyetemi Könyvtár épületeinek, 1635—1870 közti 
viszontagságos történetét. Ekkor már nem csak „egy köz könyvtár összeomlásának 
pikant- érdekes katastróphája"'fenyegetett, hanem ehhez társult még egy évtizedek óta 
húzódó pernek, az egyetemre nézve kétséges kimenetele is. Toldy még megérhette, 
hogy a per mindkét fél számára elfogadható módon végződjön, és az új 
könyvtárépület munkálatai azonnal megkezdődjenek. 

Trefort Ágoston kultuszminiszter erélyes és éber felügyelete alatt az építkezés 
előkészületei és munkálatai 1873 tavaszán meg is kezdődtek. 1875 októberére 
elkészült, a díszes, a kor műszaki színvonalának megfelelő épület.5 Készen állt a 
majdani olvasóterem is, az egyetemi karokon oktatott tudományokat és 
művészeteket képviselő húsz múzsa díszlett a mennyezeti freskókon, Lotz Károly 
keze nyomán, közrefogva Ferenc József, Thán Mór festette egészalakos, magyar 
huszár díszegyenruhás portréját. 

Idő közben, 1874. január 18.-án, az Egyetemi Könyvtár élére, kinevezte az 
uralkodó Horvát Árpádot, a diplomatika és az irodalomtörténet tanárát, 
tudományos felkészültségű egyetemi tanárt. Az 1874. évben, Horvát négy 
közleményben kiadta, Értesítő- címmel, a könyvtár kötelmi példányok, ajándékok, 
vásárlások, új szerzeményeinek a szakkatalógusát, az 1875. évit, pedig egy kötetben 
megjelentette meg.6 A „Hírlapok és folyóiratok (hazaiak és külföldiek), Encyclopaedias, 
irodalomtörténeti, könyvészeti és vegyes munkák"után következnek „szak szerint: bölcsészet, 
nevelés- és oktatástan, ó és új nyelvek, nemzeti irodalmak, történelem és segédtudományai, föld-, 
állam- és néprajz jog- és államtudományok, természettudományok, mennyiségtan, 
orvostudomány, gazdászat, műtan, kereskedelem, közlekedés, hadtudomány, szépirodalom, 

4 TOLDY Ferenc, Nyílt levél Sz P- orsz képviselő úrhoz a M- K. Egyetemi Könyvtár ügyében, Pest, 
1868, 17. Kiemelés a szerzőtől. 
s SlSA József, Szkalnitzky Antal... Lm. (3. jegyz.) 130—141. A megelőző évtizedek műszaki 
újdonságait alkalmazta, tűzbiztos vasvázas szerkezetet, a tetővilágításhoz üvegmennyezetet, 
központi fűtést és légcserét, telegráf összeköttetést, gázvilágítást. 
6 V. ö. VÉRTESY Miklós, Szinyei József és Horvát Árpád (Az Egyetemi Könyvtár története 1875/76-
ban), Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei, 1(1962), 97-104.; UÓ, Az Egyetemi Könyvtár története 
1874-től 1944-ig, TÓTH András, VÉRTESY Miklós, Az Egyetemi Könyvtár története, II. rész. Bp., 
1982, 260-261, 263-264, 267-271, 279-82, bibliográfia 505-511, jegyzetek 518-528. 
Vértesy nem említi az Ertesítő-t, sem a korszakról szóló cikkében sem Az Egyetemi Könyvtár 
története II. részében. Ellenben előfordul Szilágyi Sándornak, a partner intézményekkel 
folytatott levélválásában, ahol az Ertesítő-t, mint az általa 1898-ig szerkesztett és 
kiadványcsere keretében terjesztett Czímtár közvetlen előzményeként említi. A Czímtár 
évente jelent meg, név- és tárgymutatóval. Ami az Ertesítő-Ъеп a Zárszó, az a Czímtár-ban a 
miniszterhez címzett évi jelentés, egyéb tekintetben a két kiadvány tagolása, szerkesztése 
megegyezik. 
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művészet, theologia." Az 1874. évi, negyedik kőkemény végén, a gyors tájékozódást, a 
név- és tárgymutató segítette. A Zárszóban foglalta össze a könyvtár fenntartási 
költségeit, a gyarapodásra és a forgalmára vonatkozó statisztikai adatokat.7 Eszerint 
az 5000 forint éves átalányon felül, nem csak a következő 1875. évi átalányból 
használt fel rendkívüli beszerzésre bizonyos összeget, hanem ezenfelül Trefort 
Ágoston utalványozott 5000 forintot: „köttetésre, mamumok pótlására, sok évi 
elmaradást pótolt. A négy egyetemi kar beiktatási alapjából könyvtári illeték 1457 ft. 84 kr. 
Az összes beszerzés 1874-ben 3500 db." volt. Míg a rendszeres dotáción fölüli 
összeggel, régi elmaradásokat lehetett pótolni, addig a könyvtár személyzete, mint 
írja, az „igazgató, két könyvtárőr, három könyvtártis^t, — tehát csak egy egyénnel több, mint e 
század első tizedében. ... Ugyanekkor a könyvtár körülbelül ötvenezer kötetből állott ...a míg 
most a kétszázezret megközelíti. A könyvtár rendes évi dotatiója pedig e század elején, az 1874-
ben feldolgozott összegnek még tizenketted részét sem érte el.щ Toldy bíztatása, tehát, a 
körülményekhez képest elérte célját és a képviselőház pénzügyi bizottsága nem 
csak a könyvtár felépítéséhez szükséges összeget szavazta meg, hanem az 
intézmény felújításához is hozzájárult. 

Trefort Ágostontól megbízást kapott Horvát Árpád a jelesebb európai 
könyvtárak tanulmányozására.9 Horvát Árpád 18 európai könyvtárban járt, német, 
holland, belga területen, illetve Párizsban és Londonban. Ezek között éppúgy volt 
nemzeti-, mint egyetemi-, főiskolai- és szakkönyvtár is, és különböztek ezek a 
könyvtárak egymástól méretben, jellegben de működésük körülményeit tekintve is. 
Felfigyelt az állományról, a könyvtárosok illetve az olvasók használatára készített és 
a könyvtár jellegétől függően eltérő információs eszközök létesítésére is, 
tanulmányozta a katalógusokat és a raktári rendet.10 

Részben ennek a tapasztalatszerző tanulmányútnak eredményeit vetette 
papírra, előbb 1876. áprilisában. 

,Most, midőn a budapesti egyetemi könyvtár végleges rendezésének s címtározásának 
ügye napirendre került" a könyvtár rendezési tervét sürgető rektori utasítás 
nyomán: Hogy a Tekintetes egyetemi Tanácsnak f, é. január 20-kán 174. sz- a. 
kelt felhívásához képest az egyetemi könyvtár rendezése és címtározása iránt javaslatot 
nyújthassak be, elkerülhetlenül szükségesnek tartottam, az olvasóterem megnyitását 
követő első hetek elteltét bevárni, mert csak is az imént lefolyt hetekben szerzett 
tapasztalások alapján mondható megközelítőleg biztos vélemény az iránt, hogy 

7 Az 1875. évi kötet zárszó nélkül jelent meg. 
8 HORVÁT Árpád, A Budapesti Királyi Egyetemi Könyvtár Értesítője. Negyedik közlemény A 
könyvtár gyarapodásai 1874. október 1-től december 31-ig. 1875, XXXI. 
9 Trefort Ágoston, 34722. sz. kelt 1874.1. 15. rendeletével megbízást ad Horvátnak 
Egyetemi Levéltár (továbbiakban EL) 19/a 14, 475-476., és Trefort 11854. sz. kelt 1874. 
IV. 27. kelt határozatával, Horvátnak útiköltséget utalványoz EL 19/a 14, 427. 
10 Horvát Árpád minden állításának igazolását a szakirodalmi hivatkozás pontos 
megjelölésén túl az általa meglátogatott könyvtárak konkrét eseteivel példázza, megemlítve 
miként befolyásolja az adott könyvtárnál alkalmazott könyvtárrendezést annak állománya, 
mérete, jellege, esetleges költözése, építkezés, személyzete. 
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mennyiben vehet részt a könyvtári személyzet - a folyó ügyek elintézése mellett - a 
rendezési és cimtározási munkálatokban." 

Szövegét nyomtatásban is megjelentette, bővített tartalommal, de lényegi 
változtatás nélkül és összefoglaló résszel kiegészítve 1876, Szeptember 1. keltezéssel, 
Néhány szó a budapesti magyar kir. Egyetemi könyvtár rendelése és címtározása ügyében, 
címmel.12 A már hónapokkal előbb kész szöveg és a nyomtatásban megjelent 
változat összehasonlítása alapján, nem mutatkozik különbség Horvát Árpád 
álláspontjában, a könyvtárnak az új épületbe költözését követőn kibontakozott 
viták nyomán. A két szöveg tartalmi azonossága is alátámasztja, az idő közben 
folytatott vitákon nem hangzottak el a meggyőződését cáfoló érvek, szakmailag 
yallalható javaslatok. A könyvtári kérdések megvitatására, mint írja, az egyéni 
nézetek, szubjektív elmefuttatások helyett, a nemzetközi szaktekintélyeket kell 
megszólaltatni, és az érveket, az európai minta-intésetek gyakorlatával alátámasztani. 
Nálunk, mint írja, vannak, akik hiszik, hogy a könyvtártan pusztán conventional dolog, 
mintha a legeltérőbb nézeteknek is azonos jogosultsága lenne. >fAz alapelvek, a 
vezéreszmék már rég meg vannak állapítva, ... logikai, szigorú következetességgel." Aki 
cáfolni akarja ezeket, a „sic volo, sic jubeo" helyett, ami koránt sem cáfolat, idézzen 
hasonló szaktekintélyeket, és mintaszerű könyvtárakat!13 Az áprilisi kéziratos 
változatban,14 bár nem nevezi meg, hivatkozik Szinnyei Józsefnek, vele ellentétes — 
Toldy Ferenc tekintélyére hivatkozó — álláspontjára, miszerint „Nálunk általánosan el 
van terjedve azon nézet, mely a Magyar Könyvszemle 1. füzet 24-ik lapján is hangsúlyoztatik, 
hogy t. i. >könyvtárnál minden oly rendszer célirányos mely szerint a könyvet gyorsan meg lehet 
találnK '15 Az idézett helyen, valóban torzó formában szerepel Toldy Ferencnek, 30 
évvel korábbi, az Akadémia tisztviselői számára írt, de az egyetem könyvtárában is 
alkalmazott utasítása. Azonban nem lett volna a könyvtártan kezdeményezőinek 
egyike,16 ha ennyivel elintézettnek tartotta volna a könyvtárrendezést a raktári rend 
kialakítását minden könyvtárra, egyszer és mindenkorra. Az utasítás, még vázlatos 

11 HORVÁTH Árpád, (Véleményes jelentése az egyetemi Tanácsához]. 23. sz. kelt 1876. IV. 20.. EL 
19/a 15, 116-124. 
12 HORVÁTI I Árpád, Néhány szó a budapesti magyar kir. Egyetemi könyvtár rendezése és címtározása 
ügyében, Bp., 1876. — V. ö. VÉRTESY Miklós, Az Egyetemi Könyvtár története... Lm. (5. jegyz.), 
263. A Néhány szó . • . kiadását két évvel későbbre datálja, ugyanakkor bibliográfiájában, 
505—511. a források között, egyáltalán nem tünteti fel! 
13 HORVÁTI I Árpád, Néhány szó. • • i. m. (12. jegyz.) 25-26. 
14 HORVÁTH, [\/'éleményes jelentése...Jim, (11. jegyz.) 1. EL 19/a 15, 124V. 
15 SZINNYEI József, Az egyetemi könyvtár rendeléséről, MKSz, 1(1876), 21-25. A cikket, a 
Magyar Könyvszemle induló, február-márciusi [!] számában közölte a Nemzeti Múzeumban 
szerkesztett lap, még mielőtt az egyetemi tanács a könyvtárrendezés ügyében lefolytatta 
volna a vitát, Szinnyeitől, a könyvtár első őrétől holott ezidőszerint a feladattal megbízott, 
az igazgató, Horváth Árpád volt. 
16 [TOLDY] SCHEDE!, Ferenc, Könyvtárakról. Bevezetés dr. Schedel' Ferencz illy сzíтй munkájának 
,A könyvtártan kézikönyve. "Mutatványul, Athenaeum, 1(1843), 201—210. 
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jellege ellenére is egyértelmű, utal a könyvtárak, jellegük szerinti, eltérő katalo-
gizálási, raktározási követelményeire: 

„15. § Hogy a könyvtár biztosan és könnyen használtathassék, a könyveknek a) 
célszerű felállítása, b) megélhetése és c) lajstromozása kívántatik. 16. § Minden 

felállítás jó melly szerint a kívánt könyvet bizton és hamar meg lehet találni. 
Hegjobb az mely egyszersmind némi áttekintést enged a külön szakoknak. E két 
fő tekintet a tudományosztály s némely külön szakok (péld. ősnyomtatványok, 
academiai iratok, magyar irodalom, atlaszpk) szerinti felállítást javasolja, de úgy, 
hogy az kelletinél részletesebb, vagy épen szprosan rendszeres ne legyen. Ez 
osztályok és szakok meghatározása egyébiránt a könyvtár mivoltától függ.,yi 

Toldy tervezett könyvtártanában, az egyetemi könyvtárak megkülön-
böztetése sem marad el. Horvát Árpád, a tapasztalatszerzés következő 
módját választotta: 

,yAhol csak szerét tehettem, először, mint olvasó köszöntöttem be, és csak miután 
...a kezelést illetőleg mindent lehetőleg megfigyeltem, ... csak ekkor álltam elő az 
elutazásom előtt szerkesztett kérdőpontok hosszú lajstromával. ... kiküldetésem 
célja egyenesen az volt, ... hogy a látottak és hallottak alapján véleményes jelentést 
terjesszek elő az iránt, milyen eljárás felel meg leginkább a tudomány érdekeinek, a 
könyvtárrendezést, címtározást és kezelést illetőleg.M8 

Horvát Árpád nem engedett a szakszerű könyvtárrendezés és katalógus készítés 
elveiből.19 Ebben a személyes tapasztalatai is megerősíteeték. Mire szolgált a 
személyes tapasztalatszerzés? N e m tudta elfogadni még átmeneti megoldásnak 
sem, a rövidített címleírást, az egyidejűleg alkalmazott vegyes, topgráfiai- és szak 
szerinti jelzetadást és állományrendezést. Vitapartnerei, a szakszerűség velejáró-
jának és egyenes következményének vélték nem egy ismert könyvtár sok éves 
bezárását, generációkat megfosztva a könyvtárhasználattól.20 Horvát Árpád 
azonban az egyik leggyakrabban emlegetett negatív példa esetében, a helyszínen 
meggyőződhetett arról, hogy érdemes a gyakorlattal szembesíteni, a szakiro-
dalomban elterjedt, a szerzők által másoktól átvett, régi toposzokat. Alfred Franklin, 
a neve említése nélkül, 1861-ben, Párizsban adott ki egy olyan könyvtár ismertetést, 
a „Ha Bibliotheque imperiale son organisation, son catalogue; par un bibliophile címmel, 

17 TOLDY Ferenc, Utasítás a M. Academiai Könyvtár' tisztviselői' számára, Budán, 1848, IV. 
Fejezet. A könyvtár hasznosításáról. 15, 16. §. 
18 HORVÁTH, Néhány szó... i. m. (12. jegyz.) 1. 
19 V. ö. VÉRTESY, Szennyei József... i.m. (5. jegyz.), 99. szerint, „Horvát valószínűen előadta ... 
nézeteit, és ... ismert nyakasságával kijelentette, hogy ezeken nem hajlandó változtatni." 
20 V. ö. VÉRTESY, AZ Egyetemi Könyvtár története... Lm. (5. jegyz.), 263., azt a következtetést 
vonja le „Ebből logikusan következik, hogy az egész könyvtárt s így az olvasótermet is be kell zárni pár 
évre." 
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amelyben a könyvtár szánalmas állapotát a szakszerűség számlájára írta, mivel már 
160[!] éve címtárának a nevezetes könyvtárat. Ekkor, mint azt Alfred Franklin írta, 
dacára a hosszúra nyúlt munkálatoknak, a ám tárolásból még beláthatatlanul sok volt 
hátra. Horvát Árpád ellenben megtudta, hogy a szerző, akitől számosan idéztek, 
elhallgatta a késlekedés tényleges okát, nevezetesen a rendszer- és a személy-
változásokat, az épület részenkénti újjáépítésével járó hurcolkodást, a ámtáro^ás 
felfüggesztését azalatt amíg a könyvtár költségvetését hosszabb időre teljes 
mértékben a köttetesre fordították.21 Külföldön sem készülnek el egy-két év alatt a 
ámtárak, ahol pedig ...a rendes személyzeten kívül még kitűnő képzettségű egyetemi hallgatók, 
sőt docensek is (pusztán ex offiáo, minden díj nélkül) vesznek részt a ámtározási 
munkálatokban.22 Ez utóbbi javaslatot, megpendítette a Magyar könyvszemle cikkírója 
is, aki név — és hivatkozás — nélkül, a Vegyes közlemények rovatban, méltató 
szavakkal üdvözli, az Egyetemi Könyvtár megnyitása alkalmával, „a kézikönyvtárban 
elhelyezett 4423 munkának czjmeit" tartalmazó, a „czímjegyzék első kötet'-ét. 

„Szerkesztette Szjnnyei József, a könyvtár első őre. Az eszme: ily czímjegyzéket 
kinyomatni és a könyvtárt használó közönség rendelkezésére bocsátani, igen 
szerencsés. Nem csak a kezelést és az olvasók kielégítését könnyíti meg, ... hanem 
előmozdítja azt is, hogy az olvasók és dolgozók magokat a szakirodalom körében 
tájékoznák. De éppen ez utóbbi szempontjából sajnáljuk, hogy (mint az előszóban 
olvassuk) az idő rövidsége nem engedte meg a czjmeknek tudományszakok szerint 
való beosztását, habár annak szükségességéről a szerkesztő meg van győződve. 
Reméljük, hogy egy második kiadásnál e hiányon is segítve leend. Hogy pedig az egyes 
tudományszakokban minden fontosabb munkát fel lehessen találni, óhajtanok, hogy a 
buzgó szerkesztő az egyetem szaktanárainak támogatását vehesse igénybeP 

Semmi nyoma nem maradt, hogy ez a külföldi példa, követőkre talált volna 
egyetemünkön. D e Horvátnál sem találtam sem javaslatot, sem utalást akár a 
könyvtár több éves vagy bármilyen időre szóló bezárásának szándékára24 — sem a 
„Néhány szp" lapjain, sem a Véleményes jelentésében. Ellenkezőleg. Ez utóbbi 
kezdősorai cáfolatnak is beillik: 

„Hogy a Tekintetes egyetemi Tanácsnak f é. január 20-kán 174. sZj a. kelt 
felhívásához képest az egyetemi könyvtár rendezése és ámtározása iránt javaslatot 

21 HORVÁT, Néhány szó.. • /. m. (12. jegyz.) 35. 
22 U.o. 18-19. 
23 A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem könyvtárának állapota, MKSz, 1(1876), 114. Az 
ismertetés megjelenése (március-április) egybeesik Horvátnak, a Néhány szp első, az egyetemi 
tanács számára készült fogalmazványának keletkezési dátumával, ld. HORVÁTH, [Véleményes 
jelentése.. Jim, (11. jegyz.). 
24 V. ö. VÉRTESY, Az Egyetemi Könyvtár története... Lm. (5. jegyz.), 263: „Kovács [dékán] nagyon 
fontosnak tartotta, hogy a könyvtár csak a költözés és ennek előkészülete alatt maradjon zárva, a rendezés 
ideje alatt pedig akadálytalanul látogathassák a hallgatók. E za terve ellenállásba ütközött. 288: ,A 
könyvtár feladatát öncélúan fogta jel, nem törődött az olvasók érdekeivel, a könyvtárat nyugodt szívvel 
Zárta volna be több évre. " 
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nyújthassak be, elkerülhetlenül szükségesnek tartottam, a% olvasóterem megnyitását 
követő első hetek elteltét bevárni, mert csak is az imént lefolyt hetekben szerzett 
tapasztalások alapján mondható megközelítőleg biztos vélemény az iránt, hogy 
mennyiben vehet részt a könyvtári személyzet — a folyó ügyek elintézése mellett — a 
rendezési és ámtározási munkálatokban. — E véleményes jelentés benyújtásának 
késleltetését tehát éppen a szóban forgó ügy érdeke parancsolta nekem. '25 

Horvát Árpád, a könyvtár szempontjából, a korszakváltást egyébként sem az 
épület átadásával egyidejű feladatnak tekintette. 

Egyedül a tudomány érdekeit fogom szem előtt tartani. Ha a viszonyok hatalma, ... 
a tudományos szempontot könyvtárunknál háttérbe találná szorítani, és más 
szempontoknak alárendelni, ... engem azonban a tudományos szemponthoz való 
szoros ragaszkodás alól ... nem mentene föl, miután egy tudomány-egyetem 
könyvtárnoka, rendezési javaslatának kiindulópontjául és vezérelvéül ... nem 
választhat mást, mint a tudományos szempontot." 

Utazásának célja, az idézett példák tanúsága alapján, az volt, többek között, 
hogy követendő mintát találjon, az Egyetemi Könyvtár célszerű rendezéséhez, az 
olvasók szempontjából leginkább használható katalógus típusának a megválasz-
tásához. Egyértelmű, nem ezúton ismerkedett a könyvtári rendezés elveivel. Ezen a 
téren elismert szaktekintély volt, Fraknói Vilmos előtt is.26 Ellenben az Egyetemi 
Könyvtár, részben elavult állománya miatt, és a közeljövőben nagyobb állomány-
frissítés reményében, az egyetemi, tudományos könyvtár igényeinek megfelelő 
elvekhez igazított megoldásokra keresett példát. Mérlegelte a tapasztaltakat, a 
Néhány szóban olyan eseteket is felemlít, amelyek az Egyetemi Könyvtár sajátosságai 
következtében mégsem követhetők. Eljárását éppen azok a kérdések indokolják, 
amelyre a szakirodalom nem ad eligazítást, nem elvi kérdések. Másrészt, nem sietett 
előbb döntést hozni, határidőt megállapítani még mielőtt az új épületben a 
könyvtárrendezés feltételei rendelkezésre nem állnak. Részt vesz 1876. április, 
májusban az egyetemi tanács kezdeményezte vitákban, de júniustól, az egyetemi 
tanács, már Szinnyeit tekinti partnerének, a könyvtárrendezés határidejére tőle kér 
javaslatot, Horvát Árpád munkájának megítélésére is, az ő jelentését tekinti 
érvényesnek. Gyakorlatilag ő irányítja a beosztott könyvtárőröket, díjnokokat, 
utólagos elismerése is másféléves működését jutalmazta. Ugyanakkor Horvát 
Árpád 1876 végéig marad könyvtár igazgatói székében, több évtizedre visszamenő, 
elintézeden ügyek végére igyekszik pontot tenni és szeptemberben, még mint 
könyvtárigazgató megjelenteti az Athenaeumnál a Néhány szó a budapesti magyar kir. 
Egyetemi könyvtár rendezése és címtározása ügyében címmel igazgatói működése alatt 
szerzett tapasztalatainak summáját, ötvözve a Véleményes jelentés-bеп foglaltakkal 
együtt. 

25 U.O. 1. 
26 F[RAKNÓI] V[ilmos], Horvát Árpád röpirata, MKSz, 1(1876), 276-282: 276. 
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Horvát Árpád és Színnyei József nézetei között áthidalhatadan szakadék 
keletkezett már az olvasóterem és a kézikönyvtár „katalógusának" a kinyomtatása 
alkalmával. Vitapartnerei — a pro-rektor, a rektor, Szinnyei József, aki ekkor még 
élvezhette Fraknói Vilmos támogatását is ebben az ügyben - figyelmüket 
deklaráltan a könyvtár a mielőbbi közönség általi használatba vételére össz-
pontosították. Ellentétben Horváttal, Szinnyei keresztülvitte, hogy a részint eleve 
felfrissítésre váró, elavult kézikönyvtárról, aranymetszéses katalógus készüljön, 
melyben az olvasók eligazodását még szakrend sem könnyítette meg, előírták az új 
alapkatalógus címleírásaihoz azt a rövidített formát, amely még az antikváriusi 
ajánló jegyzékek színvonalát sem érte el, (a szerzői név utótagjának a rövidítését, 
terjedelem és pontos kötetszám nélkül, mint például 4-6. köt. helyett, mindössze 3 
köt., stb.). Az új „könyvtárrendezés" zavart keltő jelzetadással kezdődött. Az 
olvasótermi kézikönyvtár kötetei olyan jelzeteket kaptak, ami topográfiai jellegű, a 
tároló szekrényre utal, míg a raktár, ahová a kézikönyvtárból lecserélt kötetek 
majdan, a szakjuk szerint egyszer átkerülnek, szakrend szerinti jelzetet kaptak. Az 
olvasóterem és a raktárak köteteinél alkalmazott jelzet, ugyanakor alakilag nem 
különbözött egymástól. Horvát Árpád a következő példával világította meg az így 
keletett zavart. A kézikönyvtári G jelzetet a jog- és államtudományi szakra 
osztották, ugyanez a raktárban, a történelem és földrajz jelzete, míg a raktári, 
törzskönyvtári B, a jogtudományi műveké és a C, az államtudományoké. Ugyanez a 
В a kézikönyvtárban, az Akadémia, .magyar tudományos kiadványait jelöli és а С, a 
természettudományt és mennyiségtant stb.27 A Véleményes jelentés-Ъеп átmeneti 
megoldást javasol, mely szakszerű is ugyanakkor a szakjelzet betűjele után kitett 
dátummal, (1876. április 20.), szerzők szerinti abc-rend alkalmazásával28 elkerüli, 
hogy a teljes állomány rendezése és katalogizálása feltétel legyen a kézikönyvtár 
használatbavételének. 

Ahhoz, hogy ilyen helyzet kialakulhasson, hozzá járult a Horvát által 
felterjesztett új működési szabályzat javaslatát, a rektor által lényegesen átírt 
taralommal hatályba lépő változata, amelyet kibocsátásakor, 1875. októberében, a 
Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium által jóváhagyott formában közölte a 
Budapesti Közlöny.29 Ebben az igazgatóra vonatkozók nem csak részletesebben vannak 
kifejtve, mint azt az előzőleg érvényben lévő Utasítás elrendelte,30 hanem különösen 
az 1-6, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 23, 33, 43. pontban, még a teljes mértékben szakmai 
jellegű feladatokat illetően is rögzíti az egyetemi vezetésnek alárendelt helyzetét. A 
könyvtárigazgató ilyen irányú felelősségét nem párosította az önálló döntés 
lehetőségével. Éppen a szakmai hozzáértést követelő feladatok esetében fosztotta 

27 HORVÁT, Néhány szó... i. m. (12. jegyz.), 35. 
28 HORVÁT, [Véleményes jelentése.. ji.m, (11. jegyz.), 8. 
29 Ügyviteli utasítás, A vallás és közoktatási magyar királyi Miniszternek 23344. szám alatt kiadott 
ügyviteli utasítása a budapesti Királyi Magyar Tudomány-egyetemi könyvtár számára, Budapesti 
Közlöny, 1875. 242 szám. Az adatot és annak a közlönyben megjelent, hiteles szövegét, 
kolléganőmnek, Ecserné Kazimir Editnek köszönöm. 
30 Toldy Ferenc igazgatósága idején, az Akadémia könyvtárának kezelési utasítására, 1848-
ban szerkesztett pontjait alkalmazta az egyetem könyvtárában is. 
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meg az igazgatót, (lényegében az egyetem könyvtárát) attól, hogy a hosszú távon 
meghatározó döntések elfogadtatásánál a könyvtártani ismeretek érvényesül-
hessenek. Anyagi megszorítás révén (4. pont), kérdésessé válik minden más 
pontban megfogalmazott hatásköre, megfosztva az igazgatót, a tervszerű 
könyvtárépítés lehetőségétől. A könyvtárigazgató számára engedélyezett beszerzési 
keret helyett, ezután a karoknak megszabott határidőn túl beadott és ezért 
érvénytelen, vagyis a „kari lajstromok által kimerítetkn összegek erejéig az igazgató a 
könyvtár általános igényei, és jó belátása szerint inte\ könyvbeszerzést". Gyakorlatilag, a 
könyvtár költségvetése nem egyéb, mint az elemi szükségletek fedezése! A fűtés, 
világítás és a személyzet fizetése még benne foglaltatnak, de már a könyvek és a 
folyóiratok köttetése sem, nem hogy lenne meghatározott, állandó költség hányad, 
a hírlapok és folyóiratok rendelésére, a folytatásokban kiadott művek további 
köteteire, a csonka kötetek kiegészítésére, pótlására.31 Az igazgató nem számíthat, a 
könyvtári adattárak, enciklopédikus művek beszerzésére szolgáló összegre. Nem 
gyarapíthatja az egyetem könyvtárát a több tudományszak művelőit érintő szak-
könyvekkel, amelyet egyik kar sem képes a saját költségvetéséből beszerezni 
mindazonáltal a használatában többen is érdekeltek.32 Tíz pontban foglalja össze a 
maga „Mit kíván a magyar nemzet" parafrázisát 1876. március 15.-én, a Tekintetes 
egyetemi Tanács-hoz címezve. Ezt a tíz pontot, majdnem szó szerint idézi a Néhány 
j-^o-ban.33 Lesújtó véleményét az egyetemi karok tanárai áltál küldött könyvrendelő 
listák pongyola megfogalmazását, elemi bibliográfiai adatok hiányát illetően, a 
Véleményes jelentés-Ъеп találj uk: 

„Ha a tudományos színvonalra egészen jel akarnánk emelkedni, - akkor 
tulajdonképpen egészen új címtárakat kellene készíttetnünk. Igen ám, de először nincs 
pénz, és másodszor nem várhatunk! Sajnos, ha így áll a dolog, akkor nem marad más 
hátra, mint a vas kényszerűség előtt meghajolni. Tudom ugyan, mily zjlált az ország 
pénzügyi helyzete, s azt is tudom, mily égető szükséget képez nálunk a szakcímtár. 
De én a bajok kútfejét nem annyira ebben látom, mint inkább abban, hogy a 
tudomány embereiben nincs meg az érzék a tudományos becsű címtárak iránt oly 
mértékben, mint ahogy megvolt a múlt század végén s a folyó század elején. Akkor t. 
i. mikor a nagytudományú Pray György az „Index rariorum librorum"-ot kiadta; 
akkor, amikor a Széchenyi- és Teleki-féle címtárak megjelenésűkkel nekünk a tudós 
külföld előtt is becsületet és elismerést szereztek. De van még egy nagyobb baj. Ez a 
rendelkezésünkre álló erők elégtelensége. Hogy lehetne a hiányzó erőt pótolni, az 

31 HORVÁT, Néhány szó... i m. (12. jegyz.), 44—46. Tíz pontban sorolja fel a könyvtár 
legfontosabb fedezetlenül maradt szükségleteit. A levéltári iratok szerint ez a helyzet nem 
új, ellenben - bár egyetlen pont sem tér ki erre a szabályzatban - fenntartja a korábbi idők 
gyakodatát, az időnként megítélt, „rendkívüli dotatió" rendszerét. 
32 Uo. 
33 HORVÁT Árpád, 18 sz. 1875/6, kelt 1876. III. 15., EL 19/a 16, 233-235. UŐ Néhány 
szp... i. m. (12. jegyz.), 45—46. 
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elégtelent gyámolítani. Erről szólanom akkor volna helyén, ha a döntő körök, 
tudományos becsű címtárak készítését határoznák el. *54 

A Néhány szó-ban azonban, jóval tapintatosabb fogalmazásban bocsátja sajtó 
alá, bár a tudományos színvonalú bibliográfiák, katalógusok iránti igényesség 
hiányát sem rejti véka alá, a hangsúlyt, a képzett könyvtárosok hiányára helyezi: 

"Hátra van még ... mily előfeltételek mellett volna kersztülvihezp az egyetemi 
könyvtár rendelése és címtározása ... vajjon megvannak-e nálunk a jelenben ецеп 
előfeltételek, s ha most még nincsenek meg, mi volna teendő azpn időpontig, amikor 
majd tényleg meglesznek azok. 

De mielőtt e részletekbe bocsátkoznám ... kell egyet-mást okvetlenül 
elmondanom. ... Azt hiszjk közönségesen, hogy a címtárak készítése pusztán 
mechinakai munka ... nem áll egyébből címmásolásnál; s felettébb megütköznek azpn, 
hogy a könyvtári tisztviselőség, melynek létszáma (mellesleg megjegyezve) 1876-ban 
csak egy egyénnal mutat fel többet, mint amilyen volt e század első éveiben, - újabb 
időben még nem készítette el a szükséges címtárakat. De a szakember tudja — s 
csakis ez tudhatja — mily harmonicus emyclopaediai képzettséget [jegyzetben idézet 
Petzholdt-tól] mennyi nyelvismeretet, mennyi irodalmi ismeretet igényel a ámtározps, 
mily szőrszálhasogató munka ez és mily hálátlan munka (amennyiben aránylag kevés 
a látatja) azpn esetre, ha t. i. a címtárak tudományos színvonalra emeltetni 
szándékozhatnak. — [Külföldön, először is] minden valamire való könyvtárnál a 
címtározási ügyet tudományos szempontból szokták tekinteni és nem érik be oly 
primitív s a bibliográphia igényeinek meg nem felelő leltárakkal [másodszor] még 
külföldön sem készülnek el egy-két év alatt a címtárak, ahol pedig válogathatnak az 
alkalmas egyénekben; s ahol a rendes személyzeten kívül még kitűnő képzettségű 
egyetemi hallgatók, sőt docensek is (pusztán ex nobili officio, minden díjazás nélkül) 
vesznek részt a címtározási munkálatokban.^ 

Márpedig az Ügyviteli utasítás a könyvtárrendezés elveinek felállítását, kimon-
dottan nem szakmai testület, hanem az Egyetemi Tanács hatáskörébe utalja. A 9. §-ban, a 
tisztek feladatairól kimondja, hogy „kötelességüknek tekintsék ezen fölül, azpn működni, 
hogy az összes könyvtár rendezése, címtára ez iránt a tanács által megállapítandó terv szerint 
mielőbb elkészüljön.'"A 2. §, mindössze az igazgató meghallgatásit helyezi kilátásba, de 
a döntéshozatalra jogosultak köre homályban marad. „A könyvtárt illető bármely 
ügyben, csak az igazgató véleményének meghallgatása után történhetik intézkedés." Eleve, a 
könyvbeszerzésre vonatkozó 4. § szövegét, Horvát Árpád, és az egyetemi Tanács, 
valószínűleg eltérő módon értette. 4. § az egyetemi tanács részéről, feltételezhető, 
pusztán a könyvbeszerzés gyakorlati lebonyolítását foglalta magába, miszerint a 
kari könyvtáralap terhére beszerezni javasolt kötetek listáját a karok eljuttatják a 

34 HORVÁT, Véleményes jelentés... i. m. (11. jegyz.), 17. Nevezetesen azok a listák, amelyeket 
egyes karok a könyvtár általi beszerzés céljából küldtek, olykor teljes mértékig 
általánosságokat és nem konkrét, megrendelhető kiadványadatokat tartalmaztak. 
35 HORVÁT, Néhány szó... i. m. (12. jegyz.), 18-20. 
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könyvtárigazgatóhoz, a tanács útján. A könyvtárigazgató, ugyanezen az úton 
megteszi az észrevételeit a karok felé. A végleges lajstromot, ugyancsak az egyetemi 
Tanács útján, visszaküldik a könyvtárigazgatóhoz, aki „a beszerzéseket, haladéktalanul 
eszközölni tartozik." — Horvát Árpád, azonban, mint ezt a Néhány szóban megjegyzi, a 
szakszerű könyvtárgyarapítás érdekében látja indokoltnak: „Ha még kételkednék 
valaki abban, hogy könyvtári ügyekhez szakképzettség nélkül illetékesen nem lehet hozzászólni; 
ügy e paragraphus, egymaga elégséges volna e tekintetben minden kételyt eloszlatni!^6 

Az Egyetemi Könyvtár körül kibontakozó vitában, felidézve Toldynak a 
könyvtámok-ró\ szóló passzusát, megállapítható, hogy többen is érveltek Toldy 
Ferenc tekintélyével, mint ahányan elveinek tiszteletét a gyakorlatba átültetni is 
fontosnak érezték vagy akár csak alaposan ismerték volna. Toldy neve alatt, a 
könyvtárnokkal szemben támasztott követelmény így hangzik: 

, Minden könyvtárnak két lényeges alkotó része van, egy anyagi: ... nyomtatott vagy 
kézjrati munkák, ... s egy szellemi: a könyvtárnok. ... О tartja fenn, ő neveli, 
tudomány rendszeresen, hogy folyvást organicus test, 's ne mechanikus halmaz legyen- Ő 
tételezi fel gyümölcsözését, a' szerint, mint használtatására hatni, sőt helyes rend 
eszközlése, tudományos segédlajstromok' készítése, sőt az intézet* kincsei közzj tételével 
... mulandón túl emelve, időn és téren át, egész irodalmakra 's jövendő korokra is 
elszármaztatni tudja. ...a könyvtárak csak ott és akkor adtak életjelt, hol és a' mikor 
az igazgatás, melly a könyvtárnokban van személyesítve, egész mértékben megfelelt 
hivatásának. Szomorúan igaz másfélül, hogy a gondatlan igazgató gyakorta ... 
sárkány, mely a tudomány kincsein megközelíthetlenűl hever. Fukar, ki elássa, mi a 
köznek van szentelve. A láncon tartott házőrhöz hasonló, mely a nyájasan közelítő 
vendéget is elriasztja küszöbétől. Mert vagy kényelme veszteségétől s gondatlansága 

fölfedezésétől tartván, ezer fogással kifárasztja a tanulni, kutatni kívánót, vagy 
magának akarja kivívni a legégrekiáltóbb egyedárusságot, mely létezik. Igen is, a 
könyvtárnok az, ki a könyvtárnak megölő betűje, vagy verőszjve, ő képes a leggazdagabb 
gyűjteményt holttetemmé lelketleníteni, mint képes azt, ha magát nem ragyogó, de annál 
melegítőbb hivatásának egész lélekkel és szívvel oda adja, élő hatalommá emelni. '57 

Horvát Árpád a gyakorlatban, kollégákkal, felettesekkel szemben is ezt a 
felfogást képviselte. Az egyetem vezetősége által támasztott egyéb igények és 
Horvát Árpád szakmai igényessége közti ellentét, nyilvánvalóvá lett. A dönésthozó 
testület számára, a szakmai érvek felsorolása, annak taglalása, hogy az egymást 
követő lépések kényszerű sorrendben kell hogy kövessék egymást, nem volt 
meggyőző mégsem. A Horvát Árpád írásaira jellemző, deduktív kifejtés egyik 
példáját az egyetemi tanács egyik képtelen követelésére reflektáló részlet 
szolgáltatja. A címtárak között a legszükségesebb a cédulakatalógus vagy lapcímtár. 
Minden további katalógus alapja, nélküle nem készülhet el egyeden más katalógus 
sem. Ilyen cédulakatalógus csak a törzskönyvtár I-XXVII. és XXXVII-XXXIX. 

36 Uo., 44. 
37 [TOLDY] SCHEDEL, i. m. (16. jegyz), 204. 
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(régi) szekrényeiben tárolt kötetekről van, mint írja és a Frank és a Balogh-
könyvtárról, valamint az 1850-től az évi járulékokról és több kisebb gyűjteményről. 
Az összes könyv tömeg tetemes részéről még nem készült cédula-katalógus. A 
meglevő címmásolatok, 20 év alatt, 10-nél több egyén által, és távolról sem készültek 
egyöntetűen, „koronként még változó terv sprint is készíttetvén. '58 Már 1879-ben történt, 
hogy Márki József javaslatot tett, egy úgy nevezett tanácskormány, vagyis könyvtári 
szakmai megbeszélés tartására. Első helyen említi,39 amire Horvát Árpád már jó 
előre figyelmeztetett, nevezetesen, addig, amíg a könyvtár rendezése szakonként 
nem vihető végbe, amíg az összetartozó többkötetes műveket, a hozzá tartozó 
címleírásokkal nem válogatják össze, addig sorra készülnek a többszöri javítások és 
a csonka katalóguscédulák.40 

„Nálunk 1875. végéig a könyvtár összes gyarapodásai rendesen bevezettettek a 
betűrendes névcímtárba: a folyó évben azonban a könyvtári művelet felsőbb rendeletre 
beszjintettetett. ... külföldön nagy fáradsággal és nagy költséggel készítenek ily 
névcímtárat: mi pedig a már meglevőt is (mely a törzs könyvtárt illetőleg caeteris paribus 
legjobban tájékoztat bennünket még e pillanatban)... elhanyagoljuk. S e balfogás (melyet 
határozottan rosszaltam a maga idejében) ugyanazon tényezők műve, melyek a 
kézikönyvtár fonák rendezését eredményezték inkább pótívek által — melyek 
már ki is vannak nyomva — kiegészítendő sgondosan rectificálandó volna.41 

Sem Horvát Árpád de Szinnyei sem és az egyetem Tanácsa és a felkért külső 
szakértők sem állapítottak meg egy átmeneti időszakot, amely alatt az olvasók 
számára hozzáférhetővé tesznek egy korlátozott, de felfrissített állományt — mint 
amilyen ténylegesen az olvasóterem kézi könyvtára volt, — mindaddig, amíg el nem 
készülnek a könyvtár további állomány egységei nyilvános használatához szükséges, 
az olvasókat pontosan tájékoztató katalógusok. Az újonnan felvett díjnokok még 
nem sajátították el a címleírás szabályait, az épület nagy részét ideiglenesen más 
intézmény használta, így a raktári rend kialakításához szükséges hely sem állt 
rendelkezésre. Mindössze, a könyvtári állomány átköltöztetésekor, novemberben 
kiadott szervezeti szabályzat helyez kilátásba egyetlen átmeneti időre szóló 
intézkedést, az is kimerül a könyvtárban dolgozók hosszított munkaidejében.42 

38 HORVÁT, Néhány szó. • • i. m. (12. jegyz.), 26. 
39 ,A revisio nem előbb, mint a munkában levő s már, több mint 2j 3. részben kész új címtár 
bevégezte után, volna megkezdendő, mert csak akkor lehet tudni, a hiányos munkáknak nincs-e, nem 
lappang-e még valamely része a könyvtárban. Csak akkor, ha a részek, melyekről több címlap van írva, 
összekerülnek, lehet azpk címlapjait véglegesen, miként revisiohoz illik, megállapítani. " 
40 V. ö. VÉRTESY, AZ Egyetemi Könyvtár... i. m. (5. jegyz.), 415. Elveti Máté megállapításait, 
érzelmi motivációira hivatkozva. 
41 HORVÁT, Néhány szó... i m. (12. jegyz.), 27-29. 
42 Szervezeti szabályzat, Л vallás és közoktatásügyi magyar királyi ministérium által 26858 szám alatt 
kiadott szabályzat a budapesti magyar királyi tudomány-egyetemi könyvtár szervezete iránt, Budapesti 
Közlöny, 1875. 255. szám. Kolléganőmnek, Ecserné Kazimir Editetnek köszönöm a 
szervezeti szabályzatnak, a közlönyben megjelent, hiteles szövegét. 
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Ilyen körülmények között az ellentétes nézetek, az esedeges félreértések nem 
tisztázódhattak. Horvát Árpád, a Néhány szó bevezetésében jelzi, nézetei kifejtésére 
a nyomtatásban megjelentetés útján keres módot „kötelességemnek tartom e tárgyról 
nézeteimet elmondani, s amennyire a körülmények engedik, kifejteni. "*3 A könyvtár korabeli 
rendezettségi állapota és a könyvtárral szemben támasztott igény, az azonnali, 
tömeges igénybevétel között húzódott a feloldhatadan ellentét. A könyvtár nyitva 
állt ugyan 1774 -ó ta , mióta az egyetemmel együtt előbb Budára, majd Pestre 
költözött, nem csak az egyetem oktatói és diákjai előtt, hanem a nagyközönséget is 
szolgálva. Elvben minden arra érdemes férfiú látogathatta. Azonban semmi sem 
utalt arra, hogy Horvát Árpád előtt is felkészült lett volna, arra az újabb 
igénybevételre, amit a könyvtár megnyitása utáni években jelentett az egyetemi 
hallgatók ugrásszerűen emelkedő száma, az egymás után létesített főgimnáziumok, 
akadémiák, a doktori vizsgálatra készülő tanárok, a megannyi könyvtárhasználó. 
Külön ügyosztály foglalkozott a kultuszminisztériumban, ezen új intézetek 
létesítésének és működtetésének ügyes-bajos dolgaival. Itt dolgozott Szilágyi 
Sándor, az 1877 őszén, véglegesen kinevezett könyvtárigazgató, közismert kutató 
és forráskiadványok szerkesztője. Éppúgy tisztában volt a könyvtárhasználók 
szükségleteivel, mint a könyvtár személyzetére váró feladatokkal is. Empatikus 
személyisége és kiváló szervező készsége sejtetni engedte, az olvasók érdekeit 
legalább úgy a szívén viseli majd, mint az egyéb teendők irányítását. Az Egyetemi 
Könyvtárnak tehát fel kellett készülnie arra, hogy hosszú időn keresztül nem csak 
az egyetem, nem csak Budapest, hanem az egész ország közkönyvtára legyen.44 

A nagyközönség használatára a könyvtár azonnali átadását, az az állapot korlátozta, 
amelyet Tó th András részletesen ismertet, a könyvtár történetének Toldy Ferenc 
korszakáról szóló fejezetében.45 Az egyetemi Tanács, a könyvtár további 
rendezésének tervét, inkább külső szakértők bevonásával kívánta egyeztetni, 
mintha az egyedüli szempont a gyorsaság lett volna. - Horvát Árpád, igazgatói 
minőségében, a további rendezést, a hosszú távon kielégítő és minél kevesebb 
átmeneti megoldástól terhelt módon tervezte. Célja, a korabeli európai egyetemi 
könyvtári tapasztalatai nyomán, a könyvtár tudományos igénnyel rendezett, 
katalogizált felállítása volt. — Szinnyei viszont elébe ment az egyetemi tanács 
kívánalmainak, holott bibliográfusi korábbi működése, a könyvtártanra vonatkozó 
megalapozott ismeretek hiányában, ezen a téren nem segítették ráadásul a feladat 
lehetetienségével maga is tisztában volt. Erre utal a „Megkezdődött a lehetetlenség 

43 HORVÁT, Néhány szp... i. m. (12. jegyz.), 1. A Magyar Könyvszemlé-ben, az egyetemi 
könyvtár rendezését érintő ismertetések és tervek sorában, magától Horvát Árpádtól nem 
találni közlést, kizárólag Fraknói Vilmos észrevételeit a Néhány szp nyomtatott változatára, 
ebben Horvát érveit nem cáfolja, annak lényeget érintő pontjait meg sem említi. 
44 [FERRNCZI Zoltán} A magyar királyi.. .i.m. (1. jegyz.) 47. „a szorosabb értelemben vett egyetemi 
könyvtári colján kívül még más, országos és olyan teendőket is teljesít, mint aminőket monarchiánk 
másik államában a bécsi udvari és egyetemi könyvtárak együttesen végeznek" irta., az 1. jegyzetben 
idézett korszak jellemzés folytatásaként. 
45 TÓTH András, VÉRTESY Miklós, Az Egyetemi Könyvtár története, I. rész. Bp., 1982,77-85. 
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leküzdése. " frappáns megfogalmazása a Könyvtári emlékek lapjain, az idők megszépítő 
távolából. Akkor azonban reményeket táplált esetleges igazgatói kinevezése iránt, 
mindent meg is tett ennek érdekében. Számításai szerint azt a katalógust, amelyet 
végül egy évtized alatt, kifogásolható színvonalon, időközönként többlet 
munkaerővel Szilágyi Sándor igazgatósága idején elkészítettek, azt Szinnyei három 
év alatt ígérte, hogy irányítása alatt elkészül!46 Attól sem riadt vissza, hogy Horvát 
Árpádot becsmérelje, a könyvtári munkában megkövetelt alaposságát, (különös 
tekintettel a Toldy lemondásával egy időben távozott, gyakorlott munkaerő 
hiányára), körültekintő eljárását kárhoztassa, mint haszontalan, a többieket 
hátráltató mihasznát jellemezze!47 Másfél évi helyettes igazgatói kinevezését 
követőn, Szilágyi Sándor kapott végleges igazgatói megbízatást. Egyik első 
intézkedése, kinevezését követőn, a jutalomért folyamodó Szinnyei támogatása 
volt, mint amely neki már korábban kilátásba volt helyezve, a könyvtár költöztetése 
idején és részben az utóbb tett tapintatos szolgálataiért és helyettes igazgatói másfél 
éves működéséhez mérten. Szinnyei, mikor már sejtette, hogy reményeit nem 
válthatja valóra, még akkor is csak a naplójának vallotta be, úgy érzi akkora 
méltánytalanság érte, mint annak idején Horvát Árpádot, mondván: „Fájdalom, itt a\ 
érdemet, képességet nem tekintik, mint nem tekintették ezelőtt Horvát Árpádnál. " ^ 

Szkalnitzky nem érhette meg legsikerültebb épülettervének a felavatását,49 

Toldy sem lehetett ott jelen, bár a legtöbbet harcolt ezért az új otthonért. Ő k 
legalább élvezhették kortársaik megbecsülését, a nekik kijáró tisztelettel övezték 
őket életükben is és azon túl adóztak emléküknek. Horvát Árpád azonban 
nemhogy a legkisebb elismerést sem érhette meg, utólag sem, de még egy évszázad 
sem volt elegendő ahhoz, hogy a könyvtár érdekében képviselt és vállalt álláspontja 
akár csak méltányos ismertetésben részesülhetett volna. A rendelkezésre álló 
könyvtártörténetek50 számot adnak Szinnyei József gyakorlatias, gyors 
megoldásairól, de homályban marad Horvát Árpád tevékenysége éppúgy, mint 
eltérő álláspontja, látszólagos passzivitásának oka, minden érve, szakmai indokai. 
Szinnyei Józsefnek a könyvtár új épületbe költöztetése során, és különösen az 
olvasótermi kézikönyvtár felállítása, a kézikönyvtárról nyomtatott címtár elkészítése 
által szerzett „érdemeit" mindegyik feldolgozás kiemeli, elhallgatva Horvát Árpád 

46 Vegyes közlemények. [SZINNYEI József], A budapesti tudomány-egyetemi könyvtár végleges 
rendelése... MKSz, 1(1876), 260.; VÉRTESY, Az Egyetemi Könyvtár... i. m. (5. jegyz.), 286. 
47 VÉRTESY, Az Egyetemi Könyvtár... i.m. (5. jegyz.), 286. idézet Szinnyeitől forrás megjelölése 
nélkül. 
48 KENYERES Ágnes, Egy könyvtár hétköznapjai, Bp., 1985, 123. 
49SlSA, i.m. (3. jegyz.) 133. 
50 VÉRTESY, Szinnyei József... i.m. (5. jegyz.); KENYERES Ágnes, Egy könyvtár... i.m. (40. jegyz.). 
Kenyeres, miként Vértesy is tartózkodik Horvát Árpád igazgatói működését illetőn, a tőle, 
magától származó dokumentumok felkutatásától, kizárólag Szinnyei naplójára támaszkodik. 
A Néhány szó téves kiadási évszámát, 1878-at Vértesytől veszi át, Horvát Árpádnak még a 
nevét is olykor elvéti, ld. 118. Egyoldalú beállítását ellensúlyozandó, legalább nem hallgatja 
el Szinnyei túlkapásait: „Bevallom, Szinnyei naplóját olvasva, néha már sajnáltam Horvát Adámot[ 
sic!] Egyre meghasonlottabbá vált a sztártulajdonságokat, mutató Szinnyei mellett." 

22 



Horváth Árpád néhány s^ava 

több mint jogos szakmai érveit. A tények hézagos ismertetése folytán téves 
beállítást és magyarázatot adtak valamennyien, akik az új igazgatói kinevezésről 
szólva, mindössze Szinnyei József csalódottságát vagy az egyetem vezetőinek 
Horvát Árpáddal ellenséges magatartását megszépítik, elégedeüenség gyanánt. A 
korabeli légkört adják vissza és rádupláznak egyoldalúsággal.51 

A kritikus korszak, a könyvtár rendezése, a raktári rend kialakítása, a nyilvánosság 
új eszközeinek megteremtése folytán kialakított új könyvtár új működési rendje 
már Szilágyi Sándor nevéhez fűződik, aki - Szinnyei József másfél éves helyettes 
könyvtárigazgatói működése után és ezt követő, vele teljes egyetértésben — 1877-
ben vette át és igazgatta 1898-ig az Egyetemi Könyvtárat. Ahhoz, hogy az utókor 
mérlegelhesse Horvát Árpád igazgatói, emberi tartását, véleményt alkothasson a 
tervezés korszakáról, szükségképpen egybe kell vetni az általa megfontolásra kínált, 
írásba foglalt szakmai érveket mindazzal, ami utóbb megvalósulhatott. Az 
eredmény márpedig Horvát Árpád igazát bizonyítja, elsősorban tekintettel azokra a 
generációkra, akik kénytelenek voltak a könyvtárban, ezen időszakban 
rendelkezésre álló katalógust használni. 

Horvát Árpád elmélyült, mind elméleti, mind gyakorlati könyvtártani 
ismeretei, melyhez társult oktatói és annak alárendelt tudományos tevékenysége, 
lehetővé tette számára, hogy több összefüggés figyelembe vételével tekintsen a 
könyvtár ügyére, mint azt vitapartnerei tették. A felettes hatóságok által támasztott 
követelmények teljesítése érdekében nem volt hajlandó a könyvtár rendezését oly 
módon felgyorsítani, ami hosszú távon, inkább visszavetette, semmint előbbre vitte 
volna az olvasók és a könyvtár közös ügyét.52 Szilágyi Sándor szerkesztésében az 
évente megjelentetett Címtár sorozatát Horvát Értesítőit nyitotta meg, amit 
Horvát Árpád a Néhány .szó-ban, az elvek szintjén megfogalmazott, annak lépéseit 
Szilágyi is követte. Ellenben a katalógus készítésének, Horvát ellenvetései dacára 
1875 után elfogadott gyakorlata - különösen a rövidített címleírás, a hiányos 
adatfelvétel, a szakokon belül hiányzó tagolás, stb. — szakszerűnek és az olvasók 
szempontjából kellő képen tájékoztatónak nem mondható eredményt hozott, amit 
a huszadik század folyamán, többszöri katalógus korrekciók árán lehetett csak 
kiküszöbölni. Hiába, Horvát Árpád tudott valamit. (1876-ban figyelmeztette az 
egyetem Tanácsát, compendium virium, dispendium tempóm, dispendium virium compendium 
temporise) Ennek ellenére, Horvát Árpádnak a nevét sem említik, holott elsőként írta 
meg, magyar nyelven a rendszerezett könyvtártan alapelveit, egy magyar 

51 VÉRTESY, Az Egyetemi Könyvtár... i. JW.(5. jegyz.), 264, 269-277, 285-289. Különösen a 
285—286. lapon, ahol, mint egyéb, Horvát Árpádot érintő helyeken is teljességgel hiányzik 
nézeteinek szembesítése az idézett ellenvéleményekkel. 
52 U.o. 415-446., különös tekintettel a 417-418, 420-427. A huszadik, sőt a huszonegyedik 
századnak örökül hagyott katalógusok tanúskodnak leginkább Horvát Árpád „csökönyösség"-
ének aposztrofált érvei megalapozottságáról, melyet Vértesy részletesen ismertet. 
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diplomatika jegyzetet és volt, az Egyetemi Könyvtár 1874—1876 igazgatója, nem 
mellesleg kora legképzettebb könytárnoka.i3, 

Horvát Árpádot és Szinnyei Józsefet egyaránt Toldy Ferenc hívta meg a 
könyvtárba kollégának, vezető könyvtártisztnek. N e m sejthette, hogy a könyvtár 
jövőjéről, a megfelelő szakemberek biztosításával,54 mégsem járt, azzal a sikerrel, 
amelyre számíthatott Horvát Árpád könyvtártani és Szinnyei József bibliográfusi 
ismeretei és képességei alapján. Távozásával e két kitűnő elme, egymás adottságait, 
képességeit, tudását összegző együttműködése helyett, egymással szembe kerültek. 
Horvát Árpád lemondott, amikor szakmai követelményei megvalósulásának a 
reményét is elveszítette. Ellenben a lemondás küszöbén még sajtó alá adta a Néhány 
szó, összefoglalással kiegészített szövegváltozatát, „Fiat аррllicatоi'végszóval. 

53 MUSZKA Erzsébet, A történelem és a történeti segédtudományok oktatása egyetemünkön 1770 -
1848, = Fejesetek az Eötvös Loránd Tudományegytem történetéből. Bp., 1974, 1, 46-47; KÁROLYI 
Árpád, Horvát Árpád emlékezte, Emlékbeszédek a M. T. Akadémia elhunyt tagjairól. 11/10 
54 KÁROLYI, Horvát Árpád.. л.т.(53. jegyz.), 7, 16. Toldy latba vetve összeköttetéseit, előbb 
1857-ben hívta a könyvtárba Horvát Árpádot, majd 1865-ben ismét, ezúttal sikerrel. 
Szinnyei Józsefet szintén ő pártolta, egyrészt a könyvtári állás betöltésével 1872-ben, 
másrészt folyóirat repertórium elkészítésére, az Akadémia által adott megbízatással. 
Mindkét alkalommal a döntést hozó testület tagja volt Horvát Árpád is. 
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'Some Words on Reorganizing and Cataloguing the Holdings of the 
University Library'by Professor Árpád Horvát. 

Antecedents of the Assignment of Sándor Szilágyi as Director of the 
University Library 1879-1899 

Summary 

The inauguration of the actual head of the University Library in the year of 1876, 
according to the prominent role hold by the library in the higher education of the 
Hungarian Kingdom recovered the constitutionalism and provoked its includible 
institutional and professional renewal. 
Árpád Horvát, professor of diplomatic who was made director of the library in 
January 1874, had to confront the problem of how he could reconcile the 
increased expectations of the University Senate and the contemporary readers of 
the 250 years old library with its old cataloguing and classification system and what 
to do withh the absence of professional staff aggravated by the scarcity of the 
institution's budget. 
Professor Horvát presented the state of the library several times and he described 
the method to follow in reorganizing and renewing the library but in spite of his 
efforts for clarifing the guiding principles in librarianship the Senate desided for 
propositions of supporters who promised to catalogue the whole amount of the 
holdings in some few years ignoring the professionally correct indications of the 
director. 
"Some words on reorganising and cataloguing the holdings of the University Library of the Royal 
University [actual Eötvös Loránd University] of Budapest" published in September 
1876 by professor Horvát was the recapitulation of both his criticism on the 
condemned practice ordered by the Senate and the passionate and detailed argue to 
follow the internationally adopted principles and rules of librarianship as a system 
consequently constituted of congruent elements. 
The merit of the explanative leaves of the "Some words" consists not only in 
perpetuating the memory of professor Horvát as the first scholar to offer 
systematic rules of cataloguing and organizing the sientific university libraries in 
Hungary. The subsequent facts vindicated both his point of view and his posture 
adopted as well. On the contrary, the precipitouse choise of the Senate had to be 
remembered with its consequences for several generations as an example for 
misunderstanding what the development of science required in the field of the 
librarianship. 
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II. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉBŐL 

Knapp Éva 

A TÖRTÉNETI GYŰJTŐKÖRÖK FUNKCIONÁLIS VÁLTOZATAI. 
HATÁSKÖR - GYARAPÍTÁS - EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A hosszabb ideje tudományos közgyűjteményekben (= könyvtár, levéltár, 
muzeális intézmény, kép- és hangarchívum) tevékenykedő munkatársak kivétel 
nélkül találkoztak azzal a közismert problémával, hogy milyen típusú tartalmi 
átfedések jellemzik a jelentősebb mennyiségű kéziratos állományrészt őrző 
„speciális részlegek"-et, közismert könyvtári nevükön a kézirat- és ritkaságtári 
állományokat, továbbá a múzeumi adattárakat és a levéltárak nem jogbiztosító irat-
anyagot tároló részlegeit.1 Ebben a megközelítésben kísérletet teszek a címben 
jelzett tematika történeti gyökereket is folyamatosan figyelembe vevő meg-
közelítésére. Rövid problémafelvetés után először a történeti gyűjtőkörök 
funkcionális változatait tekintem át, majd a tárgyalt speciális részlegek hatásköri 
problémáival és az állománygyarapítással, végül az együttműködés 
lehetőségeivel foglalkozom. 

Problémafelvetés 

Az országos és tudományos gyűjtőkörű könyvtárak, múzeumok és levéltárak 
rokon intézmények. Falaik között több hasonló jellegű kéziratos anyagot őrző 
részleg található, közismerten hasonló feladatkörrel (gyűjtés, feltárás, megőrzés, 
használat). Ugyanakkor a különféle nagyságrendű, eltérő történetű és hatáskörű 
gyűjtemények között folyamatosan érvényesül bizonyos összemérhetetlenség: 
alapvetően más a különböző történelmi és társadalmi feltételek következtében 
létrejött alapgyűjtemények összetétele, más ezek ismertsége és elismertsége. 
Jelenkori lehetőségeik ugyancsak különböznek egymástól, miközben folyamatosan 
eltérő, napi kihívásoknak kell eleget tenniük. 

A közgyűjtemények eltérő típusaiban, az eltérő közgyűjteményi szakterületeken 
érvényesülő funkcionális szemlélet miatt másféle a viszonyulás az iratokhoz. Több 
szempontból leegyszerűsítve elmondható, hogy a könyvtári kézirattárakban őrzött 
anyagot elsősorban önálló dokumentumként kezeljük, s igyekszünk bibliográfiai 
egységenként feltárni. A múzeumi adattárak iratanyaga - ha esetenként áttételesen 
is - műtárgyakhoz vagy műtárgyként kezelt régészeti leletekhez kapcsolódik. 
Ugyanakkor a múzeumokban őrzött iratok egy része, például egy oklevél vagy 

1 Előadásként elhangzott a „Közgyűjtemények speciális részlegei. Együttműködés, átfedés, 
tájékoztatás. 2005 november 14—15." című konferencián a budapesti Egyetemi 
Könyvtárban. 
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kódex lehet maga is műtárgy. A levéltárakban őrzött személyi hagyatékok és 
gyűjtemények nem tekinthetők jellegzetesen levéltári iratoknak, az oklevelekhez és 
okiratokhoz hasonló jogbiztosító jellegük nincs. A problematikához szorosan 
kapcsolódik az a további, széles körben elfogadott tény, hogy a kéziratos 
állományok jelentős része, elsősorban a középkori kódexállomány nem csupán 
kézirat, hanem — bármely intézményről legyen szó — műtárgy is. 

Elsősorban a történeti gyűjtőkörök XX. századi átalakulásával kapcsolatos 
a kézirattárak, levéltárak, valamint a múzeumi irat- és adattárak gyűjtőkörének 
általános érvényű rendezési igénye. Az elvi és gyakorlati vonatkozások szabályozása 
az elmúlt évtizedekben többször napirenden volt.2 Bebizonyosodott azonban, hogy 
a felsorolt közintézmény-típusokban az általában hosszabb idő során kialakult 
történeti kéziratos anyagokból álló tárak pontosságra törekvő gyűjtőköri 
elhatárolása aligha lehetséges. Gátló tényezőként hat többek között a már meglévő 
dokumentum-együttesekhez való ragaszkodás, a folyamatos törekvés ezek 
állománykiegészítésére, s nem utolsó sorban a zárt történeti gyűjtemények 
ismeretének tartós rögzülése a tudományos köztudatban. 

Az állományok egymáshoz való szoros kötődése és a nyilvánvaló 
funkcionális átfedések is ösztönözhették a törvényhozást, hogy a muzeális 
intézmények, a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődés hármasát közös 
törvényben szabályozzák.3 Ismeretes, hogy az ugyancsak e közintézmények körébe 
tartozó levéltárak szabályozásáról a korábban megalkotott levéltári törvény4 hatálya 
miatt nem esik szó. A közös törvényi szabályozás részleteiben nem tárgyalja a 
felsorolt intézmény-típusok speciális részlegeinek gyűjtőköri elhatárolását. 

Az országos hatáskörű tudományos és szakkönyvtárak, köztük az állami 
egyetemek központi könyvtárai — az áttekintett szervezeti és működési 
szabályzatok tükrében - igyekeznek szakterületükre vonatkozóan gyűjteni 
állományukat. Ennek ellenére gyűjteményeikben számos átfedés tapasztalható. 
Ugyanez a jelenség, szinte törvényszerűen érvényesül a múzeumokban és a 
levéltárakban is, s együttesen különféle, elvben mégis szorosan összetartozó, 
számos kérdést felvető, problémahalmazt rejtenek. 

Történeti gyűjtőkörök - funkcionális változatok 

Azon a szűkebb és tágabb szakterületen belül, melynek iratanyagát rendszeresen 
beszerzi egy-egy közintézmény, viszonylag pontosan elkülöníthetők a mindenkori 
fő- és mellék gyűjtőkör(ök). 

A törvényi szabályozásban például az 1995. évi LXVL, levéltári törvényhez 
fűzött, 10/2002. (IV. 13.) Nemzet i Kulturális Örökség Minisztériuma által 
kibocsátott rendelet értelmező rendelkezései alapján pontosan elválasztható a 
levéltári fő gyűjtőkörtől, a jogbiztosító iratoktól, a mellék gyűjtőkör. A köz- és 

2 Vö. például, BERLÁSZ Jenő, Kéziratok katalogizálása, Budapest, 1958,10-11. 
3 1997. évi CXL. törvény. 
4 1995. évi LXVL törvény. 
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nyilvános magánlevéltárakban regisztratúra jellegű (szerves) fondokban őrzik „a 
szerv vagy személy irattári anyagának [— nála keletkezett vagy a hozzá érkezett és 
rendeltetésszerűen nála maradó iratok összességének —] maradandó értékű részét". 
Ez az iratanyag, összevetve a vizsgálatba bevont további közgyűjtemények irataival, 
jelentős, nem selejtezendő részében nem más, mint a múzeumi adattárak és az 
egyetemi levéltárak jelenkori, folyamatosan keletkező, részben selejtezésre ítélt fő 
iratanyaga. Ugyanebben az értelmezésben megtalálható az is, hogy a vonatkozó 
levéltárak gyűjtemény jellegű (szervetlen) fondokban őrzik „a különböző 
regisztratúra jellegű fondokból származó, valamilyen szempont [(a korabeli, 
személyi, tárgyi, területi, formai stb. vonatkozás azonossága)] szerint válogatott 
iratok együttesé"-t; ami viszont zömében nem más, mint a tudományos könyvtárak 
kézirattárainak meghatározó iratanyaga. Mindez nem csak azt jelzi, hogy a 
különböző közintézménytípusok hasonló iratanyagokat őriznek, hanem azt is, hogy 
a látszólag egymást átfedő irattípusokat a különböző közintézmények teljes 
joggal gyűjtik. 

Példaként megemlítem, hogy a budapesti Egyetemi Könyvtár jelenleg gyűjtőköri 
illetékességből országos feladatkört lát el a filozófia, az általános pszichológia, a 
közép- és újkori egyetemes történelem, a vallástörténet, valamint a vallástudomány 
területén. Ugyanezeken a területeken feladata a kéziratos anyag gyűjtése is. Ezen 
kívül kötelezettsége az egyetemi oktató és kutatómunka szakirodalommal és 
információval való ellátása, valamint a nemzeti kulturális örökség részeként a zárt 
történeti gyűjtemény gondozása. Ismeretes, hogy — mint általában az egyetemi 
könyvtári kézirattáraknak - törekednie kell elsősorban az adott egyetemen oktató 
tudósok hagyatékainak megszerzésére is. Ugyanakkor a tár jelenlegi állománya 
nagyon sokrétű, a XVI. századi kezdetek óta rétegződő kézirattári iratanyag 
legalább nyolcvan kisebb, önálló gyűjteményből tevődik össze. A könyvtárban 
elhelyezett történeti kéziratok részben szervesen, a nagyszombati jezsuita egyetem 
és könyvtára működése révén kerültek a gyűjteménybe. A másik meghatározó 
réteget a II. József-féle aboüció során bekerült iratok jelentik, melyek a XVIII-
XIX. század fordulóján „egybeépültek" a már meglévő, korábbi kéziratokkal. Ezt a 
folyamatot tovább árnyalta és kiegészítette a XIX. századi, tervszerűnek mondható 
gyarapodás - elsősorban történeti, irodalomtörténeti kéziratok és professzori 
hagyatékok által (pl. Lakits György, Katanchich Péter iratai). 

A jelenlegi gyűjtőkör szemszögéből az állománybővítési érdeklődés alapvetően 
kétirányú: vagy azért kell egy mű a meglévő gyűjteménybe, mert hozzá hasonló van 
már, s azt az újabb kiegészítené (például egy szerzetesrendi história domus újabb 
kötete), vagy azért lenne jó elhelyezni egy újabb művet, mert az általa képviselt 
tematika még egyáltalán nem szerepel a Kézirattárban. Mindkettő teljesítése 
egyaránt veszélyes lehet. História domus-okat ugyanis egyaránt őriznek például a 
Magyar Országos Levéltárban vagy az Országos Széchényi Könyvtár Kézirat-
tárában; s például a jezsuita iratok gyűjtését ma elsődleges feladatának az újjáéledt 
magyar jezsuita rendtartomány központi levéltára tartja. Az új típusú 
dokumentumok beszerzése pedig felveti azt a teljesen jogos kérdést, hogy 
szükséges-e újabb kisgyűjtemény létrehozása. Mindez határozottan jelzi, hogy a 
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történeti gyűjtőkörökre épülő aktuális gyűjtőköri változatokat érdemes újra és újra 
definiálni, mert ez a gyűjtemények korábbi története során sem volt másként. 

A XXI. század elején, a számítógépes irattermelés korszakában külön kihívást 
jelent a történeti kéziratok és a hagyományos, tradicionális módon létrejövő 
dokumentumok egyidejű kezelése. A gyűjtőkör szerint illetékes országos közgyűj-
temények mindig meghatározott gyűjtőterülettel rendelkeztek.5 Az állományok 
azonban nem csak tervszerűen gyarapodnak. „Letétek és adományok" bárhol 
keletkezhetnek, s egy-egy adományozói szándékot nagyon nehéz visszautasítani. 
Továbbá figyelembe kell venni, hogy a közgyűjteményi rendszer minden pontján 
létezhetnek és léteznek olyan iratanyagok, melyeket bizonyos alkalmakkor, 
folyamatos gyűjtői szándék nélkül gyűjtöttek össze.6 

A gyűjtőkört alapvetően meghatározza az adott közgyűjtemény típusa is. így 
például a szegedi Somogyi Könyvtár - bár elsősorban városi és megyei nyilvános 
közkönyvtár, helyi önkormányzati fenntartással, tudományos könyvtár is, 
helytörténeti, kézirattári és a Somogyi Károly-féle ritkaságtári gyűjteménnyel, 
melyben országos unikumok dokumentumok is találhatók — gyűjtőköri 
szabályzatában a következő megfogalmazás olvasható: „az alapfunkció ilyen 
széleskörű meghatározása jelzi, hogy a Könyvtárból nem rekeszthető ki sem a 
szakirodalom egyetlen területe, sem a szépirodalom egyeden áramlata, típusa". 
Ugyanakkor a Somogyi Könyvtárban azt is tudják, hogy „a gyűjtőkör mélységében 
tagolt, nem egyenletes, és teljessé vagy megközelítően teljessé csak akkor válik [...] 
ha helyi okokból jellegén túllépő feladatokra is" vállalkozik.7 

A kalocsai Érseki Könyvtár szintén országos jelentőségű kéziratos állományt 
őriz. Tudományos gyűjteményként — bár nem közgyűjtemény - jól bevonható a 
vizsgálatba. Gyűjtőköri illetékesség szempontjából tanulságos önmeghatározása a 
következő motívumokból áll össze. 1. Gyűjtőkörét a könyvtár jellege, alapfeladata 
és a működési területe (földrajzi) határozza meg; 2. a gyűjtőkör tartalmi 
szempontból fő gyűjtőkörre és mellék gyűjtőkörre bontható; 3. dokumentum-
típusok szerint — írásos, ikonográfiái és elektronikus módon megjelent 
dokumentumokat gyűjt; 4. gyűjtőkör szempontjából a meglévő állományt olyan 
egységes egésznek tekinti, melynek elválaszthatatlan része a külön gyűjteményi 
állomány, azonos gyűjtőköri normákkal.8 

Hatáskör 

Az eddigiek: figyelembevételével megállapítható, a szabályozások ellenére egy-egy 
intézmény gyűjteményi hatásköre a valóságban változó jellegű. A kalocsai Érseki 
Könyvtár példájánál maradva: „Az alapító szándéka szerint a Könyvtár hatáskörébe 
tartozik az elhunyt püspökök, kanonokok, valamint a világi papok 

3 Vö. például, HUBRR, Rodolfo, A levéltári hálóit és a gyűjtőköri elhatárolódás Svájcban, ford. 
GECSÉNYI Patrícia, Levéltári Szemle, 49(1999), 42-47. 
6 Vö. HUBKR, i. m. (4. jegyzet) 43-45. 
7 http://www.sk-szeged.hu/altalanos/gyujtokor 
8 http://www.asztnk.hu/konyvtar/mtezet.htm 
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könyvhagyatékának és kéziratos munkáinak (tudományos, irodalmi művek) minél 
teljesebb begyűjtése. Állományát vásárlás és ajándékozás útján is gyarapítja. A 
beérkező kiadványok között található duplumokat, a gyűjtőkörbe nem ülő műveket 
nyilvántartás vezetése mellett értékesíti, vagy más egyházi intézménnyel folytatott 
kiadványcserében hasznosítja."9 

A gyűjteményi hatáskörök kialakítására további példa a Miskolci Egyetem. A 
különböző időpontban alapított könyvtár (= Egyetemi Könyvtár, alapítva 1735), 
levéltár (= Egyetemi Levéltár, alapítva 1982) és múzeum (= Egyetemtörténeti 
Gyűjtemény, alapítva 1985) a 2002-ben kelt közös szervezeti és működési 
szabályzat szerint közös fenntartó (Miskolci Egyetem) és felügyelő (NKÖM) 
mellett külön-külön főhatósági engedéllyel működő három közgyűjtemény. E 
rendszer kialakítása során minden bizonnyal több „tartalmi" nehézséget kellett 
áthidalni. Eleinte a minden valószínűség szerint csak virtuálisan áttekinthető 
történeti könyvtári gyűjteményből kellett leválasztani a levéltári [= a Selmecbányái 
és soproni, (1735—1949), valamint a miskolci egyetem (1949— ) történetére 
vonatkozó írásos dokumentumokat] és a múzeumi [mint előbb, de tárgyi] 
dokumentumokat. Ugyanakkor a továbbélő hatásköri nehézségre utal az a 
megoldás, mely szerint a miskolci egyetemi levéltár és - múzeum a Selmeci 
Műemlékkönyvtárral együtt Történeti Gyűjtemények Osztálya néven működik 
együtt, s közös feladatuk a történeti gyűjtemények fejlesztése, feldolgozása és 
feltárása. 

Állománygyarapítás 

Közismert tény, hogy egy-egy könyvtári gyűjtemény nem más, mint az adott 
könyvtár tervszerűen fejlesztett, rendezett, feltárt állománya; az állomány pedig a 
könyvtár által tartós megőrzésre nyilvántartásba vett dokumentumok összessége, 
melyet a könyvtár folyamatosan igyekszik gyarapítani. A korábbi évszázadok 
kéziratos dokumentumainak beszerzési stratégiája azonban alapvetően eltér a 
nyomtatványokétól. A kéziratok nem rendelhetők meg, folyamatosan figyelni kell 
egyrészt az antikvár kínálatot, másrészt a magángyűjtők által a közgyűjteményeknek 
felajánlott dokumentumokat. Jelentős mennyiségű, rendkívül vegyes iratanyag 
halmozódhat fel például egy-egy tudományos-, szépírói vagy művészi hagyatékban 
— ezek egyrészt a család által gondosan előválogatva, másrészt „ömlesztve", 
rendezés nélkül is bekerülhetnek egy-egy közgyűjteménybe. A közgyűjteményekbe 
bekerülő kéziratok — leegyszerűsítéssel élve — egyes kéziratok vagy kézirat-
együttesek. Utóbbiak szinte kizárólag hagyatékok, melyekhez a kéziratokon és 
levelezésen kívül számottevő egyéb, járulékos rész (például jegyzetek, személyi 
okmányok, fényképek) tartozik. Utóbbiak a hagyatékok szerves részei, így azok 
megőrzése és feltárása kézirattári feladat. A hagyatékokhoz tartozhatnak olyan, 
különleges jelentőségű nyomtatványok is, melyekben eltérő terjedelmű kéziratos 
bejegyzések találhatók. Ezek elhelyezését egyrészt minőségük, másrészt a 

9 http://www.asztrik.hu/konyvtar/intezet.htm 
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hagyatékhoz fűződő kapcsolatuk határozza meg. A jelentősebb terjedelmű 
nyomtatványhoz kötött kéziratokat szokás kéziratként elhelyezni. 

A könyvtári kézirattárakba történetük során a kéziratok mindenféle formája 
bekerült: kódexek, kéziratos könyvek, missilisek éppúgy, mint jogbiztosító iratok, 
oklevelek. A nagyobb múltra visszatekintő könyvtárak kéziratos részlegében 
[elsősorban történetírói gyűjtemények részeként (így például a budapesti Egyetemi 
Könyvtárban Hevenesi Gábor, Kaprinai István és Pray György gyűjtései)] jelentős 
mennyiségben találhatók oklevelek is, ezeket természetesen a kézirattári 
gyűjtemény szerves részének kell tekinteni. 

A gyarapítás szempontjainak kialakításához érdemes figyelembe venni egyrészt az 
általános nemzeti elvárásokat, másrészt a „történeti gyűjtőkör"-t és a közgyűj-
temény szakosodott gyűjteményi funkcióit. A két szempontrendszer elsősorban 
korlátozza a szerzeményezést, ugyanakkor segít fenntartani a zárt történeti 
gyűjteményt. így például az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkáságtári anyagának 
gyarapításakor a bibliofilia szempontjait egyetlen esetben sem lehet érvényesíteni. 
Problematikus az is, hogy egy-egy témakörben szívesen gyűjtenének a közgyűj-
temények szinte „mindent", hiszen a magyarság sanyarú történelme folyamán 
rengeteg dokumentum semmisült meg. A közgyűjteményi gyarapítási profil a 
felsorolt szempontok figyelembevételével tovább finomítható lenne. Kérdéses 
ugyanakkor, mennyiben érdemes ezt részleteiben kidolgozni, ha szinte egyetlen 
részletét sincs miből megvalósítani. A „holt gyűjteménnyé" alakulás veszélye talán 
sohasem volt olyan égető probléma, mint napjainkban. Míg a történeti 
hagyományokhoz való szigorú ragaszkodás „múzeum"-má kezdi alakítani a 
könyvtárak egy részét, a jelenkori egyetemi oktatás feladataihoz való funkcionális 
igazodás viszont a lassan feloldódó határok miatt parttalanná tágítaná a gyarapítási 
ideológiát. Mindkét esetben fontosnak tűnik a tudományos minőség szempont-
jainak széles körű érvényesítése. 

Együttműködés 

Az elmondottak egyértelműen vetik fel a „hogyan tovább"-kérdést. Nyilvánvaló, 
hogy az internet-korszakban a felmerült nehézségek egyúttal további lehetőségek 
kiindulópontjai. Míg az egyre pontosabb gyűjtőköri elhatárolódás kialakítása aligha 
lehetséges, s a szabályozás különféle szintjei és hierarchiái sem tesznek lehetővé 
egységes szabályozást, önként kínálkozik a virtuális együttműködés megvalósítása. 
E cél érdekében megoldást jelenthetne olyan munkacsoportok létrehívása, melyek 
rendezvények keretében cserélnének eszmét és tapasztalatot, elősegítve a 
harmonizálás normáinak szakmai és technikai kialakítását. Az együttműködés e 
formája megkönnyíthetné a közintézmények közötti hierarchikus kapcsolat 
feloldását és eredményezhetné az új, célravezetőbb közös „politika" kialakítását. A 
közös tájékoztatási-, feldolgozási- és értelmezési hálózat kialakítása érekében el 
lehetne kezdeni egy „etikai kódex"-szerűség kidolgozását, melynek eredményes 
elfogadása az egységet jelképezné a sokféleségben. 
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A közgyűjtemények speciális részlegeinek hatásos együttműködését, az átfedések 
kiiktatását jelenthetné továbbá a pontosan szabályozott, egységes nyilvántartás 
kialakítása. Mindannyian tudjuk, hogy az információs társadalom, amiben élünk, 
minden korábbitól eltér. Egyik alapja a virtuális információ-együttes létezése, 
melyben nem csupán „közlekedni", „kommunikálni" is meg kell tanulni. Ismeretes, 
hogy a tudományos kommunikáció a számítógépes technikák következtében 
gyökeresen átalakult. A tudományos műhelyek jelentős része virtuálisan „létezik", 
tagjai nem ismerik egymást személyesen. 

Közismert tény azonban az is, hogy a közgyűjteményi funkciók sikeres 
ellátásához a világon mindenütt elsősorban pénzre, mégpedig minél több pénzre 
van szükség. Mindannyian tudjuk, hogy például a francia nemzeti könyvtárban 
annak idején napi 24 órás folyamatos munkával álltak át a komputertechnikára és 
Wolfenbüttel tudományos könyvtári felvirágzását Paul Raabe páradan leleményei 
biztosították. Magyarországon a jelenlegi gazdasági helyzet minimálisra szorítja 
vissza a közgyűjtemények elvégezhető feladatait, s ezek az intézmények ma 
alapfeladataiknak is sokszor jelentős nehézségek árán tudnak eleget tenni. 

Ha e nehézségeken túl lehetne lépni, kézzel fogható közelségbe kerülne például a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény preambulumában 
olvasható elképzelés megvalósítása a „nemzeti és egyetemes történelem során 
felhalmozott kulturális örökség" feltárásáról, tudományos feldolgozásáról, 
fenntartható használatáról és közkinccsé tételéről.10 Mindennek magvalósí-
tásához — véleményem szerint — nem kellene a hagyományos rendszer szétzúzása 
árán újat kialakítani, s nem gyűjteménycseréken kellene gondolkozni, hanem az 
intézmények történeti hagyományának figyelembe vételével olyan nyitott virtuális 
rendsz;ert kellene kialakítani és a meglévő mellé rendelni, mely időről-időre nem 
telítődhetne fel problémákkal. Az őrzőhelyektől független, mellérendelően 
kialakított virtuális adatbázisok egyúttal alkalmat teremthetnének az egységes, 
közhiteles nemzeti adatbázis kialakítására. Ilyen jellegű törekvések — mindannyian 
tudjuk — léteznek már, ezeket érdemes lenne egy irányba „szerkeszteni" és 
kibővíteni. 

10 Ugyanitt az I. rész 4. § (2). pontjában olvasható: „A kulturális örökség elemeit 
tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára 
megőrizni és hozzáférhetővé tenni." 
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Functional Changes of Policy for Collecting Historical Material. 
Competence - Acquisition - Cooperation 

Summary 

The paper was originally written as a lecture given at the Symposium held at the 
University Library Budapest in 2005. The author gives an historical account on the 
changes of acquisition-policy. After an introduction the different approaches for 
historical collection interests are analysed then the problems of competence-
problems of the different special collections are being shown. The paper ends with 
different solutions for the questions of acquisition and cooperation. 
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Földváry Miklós István 

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG O R D I N Á R I U S K Ö N Y V E I * 

A középkori Európában használatos liturgikus normaszövegek nagyobb részének 
alig maradt nyoma a Magyarországról származó források között:2 a tágabb 
történelmi és földrajzi környezet párhuzamos emlékeinek ismerete ezért 
elengedheteden ahhoz, hogy fogalmat alkothassunk arról a rubrikás 
könyvkultúráról, amelynek ezek a töredékek valaha részét képezték. így nem 
érdemes adottnak tekinteni az elérhető szövegek korpuszát, és ezek adatait vagy 
időrendjét követve beszélni a középkori Magyarország rubricisztikájáról, hanem 
hasznosabb a teljesebb forrásoktól a töredékesebbek felé haladva azokat 
kiegészíteni egymással, és mind tipológiai, mind történelmi szempontból állandó 
figyelemmel lenni a külföldi megfelelőkre, hiszen okkal föltételezzük, hogy az 
ismert szövegek sokszorosa pusztult el azóta, és hogy a fönnmaradt anyag nem 
föltédenül alkotta az egykorinak legjellemzőbb és legfontosabb részét. Sajátosan 
kell kezelnünk az egyes források időrendjét is: a keletkezésük alapján fölállítható 
kronológia sokszor megtévesztőnek mutatkozik, míg az egy-egy szöveg 
fönnmaradt állapotából kikövetkeztethető belső alakulás, majd az ilyen saját 
történettel rendelkező szövegek összevetése többet m o n d a kultusz és a hozzá 
tartozó írásbeliség tényleges folyamatairól. 

További megkülönböztetést tesz szükségessé, hogy a magyarországi források nem 
föltédenül azonosak a magyar forrásokkal. A második évezred első felének 
liturgiatörténetében, így a magyar középkor folyamán a területi rítusokkal azonos 
jelentősége volt a monasztikus, kolduló- és kanonok-, vagy akár lovagrendek 
szokásainak, tehát korántsem biztos, hogy egy igazolhatóan Magyarországon 
keletkezett és használt rubrikáskönyv a magyar, vagyis tágabb értelemben vett 
esztergomi rítus tanúja. Ugyanakkor ezek a rítusváltozatok egymás mellett éltek, 
egyes esetekben hatottak egymásra, és művelőik sem kötődtek egész életükben 
egyikhez vagy másikhoz — egy székesegyházi iskolában tanult diák például rítust 
váltott, amikor csatlakozott valamely szerzetesi közösséghez. Éppen ezért egy, a 
miénkhez hasonlóan hiányosan adatolt rubrikás hagyomány esetén érdemes 

1 A tanulmány az OTKA T 047163 programjának keretében készült, Rubrica Strigoniensis. Л 
középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei című monográfia előkészületeiből közöl néhány 
fejezetet. Logikai előzménye egy, még további kidolgozásra váró fejezetcsoport a középkori 
latin liturgia normaszövegeinek (másként fogalmazva: rubrikás szövegtípusainak) sajátos 
kérdéseiről, tipológiájáról és történetéről. 
2 Ténylegesen magyar liturgikus hagyományt csak ordináriuskönyvek és szerkönyvi rubrikák 
közvetítenek, ezért a rubrikás könyvkultúra egykori összetételének rekonstrukciójához meg 
kell különböztetni azokat a műfajokat, amelyek történelmi-liturgiái okok következtében 
valóban nem voltak jelen Magyarországon, és azokat, amelyeknek hiánya csak a töredékes 
emlékanyagnak köszönhető. 
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megvizsgálni azt is, hogy a Magyarországon elterjedt rendi rítusokat képviselő kortárs 
szövegek teljes egészükben nemzetközi mintákhoz igazodnak-e, vagy áttételesen 
következtethetünk belőlük egy, a fönnmaradtnál gazdagabb esztergomi rubricisztika 
ismeretére; sőt akár az egész Európában azonos alakban elterjedt normaszövegek 
hazai jelenléte is alkalmas lehet arra, hogy pontosabban határozzuk meg vele az 
esztergomi liturgisták műveltségi, nyelvi és műfaji környezetét. 

Mindezekkel a forrásokkal a rubricisztika szempontjából csak kevesen 
foglalkoztak. Először immár több mint száz éve —mondhatni : a magyar 
kodikológia hőskorában— Dankó József közölt egy mára szinte mindenben 
meghaladott tanulmányt, címét tekintve az ordináriusokról, valójában inkább az 
előtte ismert magyarországi rubrikás szövegekről az esztergomi rítus megszűntét 
közvetlenül követő időkig.3 Néhány évvel ezelőtt inkább tájékoztató jelleggel, 
mintsem filológiai eredményekre törekedve mutatta be ugyancsak az ordiná-
riuskönyvet Dobszay László az Über Ordinarius Agriensis kiadásához fűzött 
bevezetőjében (ennek előzményét jelentette néhány bekezdés Kandra Kabos 
megelőző kiadásának 1905-ös előszavában),4 legutóbb pedig magam foglaltam 
össze öt évvel ezelőtti ismereteimet a témában megjelent eddigi leghosszabb 
magyar nyelvű cikkben5 — ennek azonban számos adatát és megállapítását azóta 
végzett kutatásaim során kénytelen voltam helyesbíteni, és ugyanígy fogok tenni a 
soron következőben. 

Az alábbiakban a Magyarországon teljes terjedelmükben fönnmaradt középkori 
rubrikáskönyveket ismertetem filológiai szempontból. Ezeknek minden valóban 
magyar vonatkozású példánya ordinárius vagy annak kivonata. Három igen késői, 
nyomtatott ordináriusunkat (a, c—d), az egyetlen ismert kéziratos példányt (b) és a 
járulékos, azaz nem esztergomi rítusú, de azonos területen használt 
normakönyveket (f) egyelőre a magyarországi-esztergomi rubrikás hagyomány 
egészének tanúiként vizsgálom. Elnevezésük, tartalmuk, szerkezetük és terjedel-
mük, könyvészeti jellegük és koruk alapján következtetni próbálok műfaji 
előzményeikre, használatukra, egymáshoz való viszonyukra és az őket körülvevő 
rubrikás-, illetve szerkönyvi közegre, de nem itt közlöm családfájukat és részletes 
kodikológiai vagy paleotípiai leírásukat (ezeket az egyes, előkészületben lévő 
szövegkiadások bevezetőjében fogja megtalálni az olvasó), sem nyelvi és tartalmi 
elemzésüket (ezek további tanulmányok tárgyát képezik). 

3 DANKÓ József, Magyar egyházi bibliográfiai érdekességek. A% ordinariusok, Magyar Könyv-
Szemle, Bp., 1888. 105-139. 
4 OAgr, 13. 
5 FÖLDVÁRY Miklós István, Ordináriuskönyvek Magyarországon, Magyar Egyházzene, 
9(2001/2002), 397-415. 
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Az E S Z T E R G O M I O R D I N Á R I U S K Ö N Y V 

A forrás leírása 

Leghosszabb és legtöbb példányban fönnmaradt középkori rubrikás könyvünk 
kettős címet visel: változatainak címoldala az „Ordinarius", illetve az „ordinarium" 
szót használja, és a főcím is Ordinarius seu ordo dipinus-пак hívja a művet, de a 
szöveget megkezdő címfelirat a „rubrica seu consuetudo" szavakkal kezdődik/' 

Tartalmát legelsősorban a nyomtatott esztergomi szerkönyvekkel teljesen 
megegyező tételjegyzék adja,7 amelyet bőven egészítenek ki direktoriális utasítások. 
Ceremoniális részletekkel általában csak elvétve szolgál; kivételt képeznek ez alól a 
legnagyobb ünnepek, amelyeknek rendhagyó szertartásai átlagosan részletező 
ordóban vannak kifejtve. A könyv liturgiamagyarázó, szervetlenül betoldott vagy 
függelékes szakaszokat és szerkönyvi szövegeket egyáltalán nem tartalmaz,8 és 
szigorúan a mise és a zsolozsma évkörének leírására szorítkozik, tehát nem közöl 
paraliturgikus vagy a közös életre vonatkozó adatokat, viszont többször hagy helyet 
egyes intonációk hangjelzésének. 

Az Esztergomi ordináriuskönyv terjedelmét csak a legkidolgozottabb európai 
példányoké haladja meg: az egyházi év szinte minden napját fölveszi, és általában 
teljes sorozattal adja meg a nap egyes liturgikus alkalmait. Az évet Szent András 
apostol vigília)ával kezdi, a vasár- és ünnepnapokat az első vecsernyétől a második 
kompletóriumig írja le, miközben a misét minden alkalommal —tehát nemcsak a 
készületi időszakokban— a nóna után helyezi el. Az egyes hórák és a mise tételsora 
kevés kivétellel az elmondás sorrendjét követi, majd a liturgikus nap végén 
szerepelnek a kiemelt „item", „nóta", „notandum" és hasonló formulákkal bevezetett 
hozzáfuzések. Az ordinárius legjellemzőbb szerkezeti sajátossága, hogy keverten 
hozza a temporálét és a szanktorálét. 

6 Magam a jegyzetekben az OStr rövidítéssel, a főszövegben az Ordinarius Strigoniensis vagy 
az „Esztergomi ordinárius(könyv)" megjelöléssel hivatkozom a forrásra. 
7 Tipológiai kutatásaimnak megfelelően a normaszövegek tartalmát a következőképpen 
osztályozom: 1. ordó (egy-egy szertartás leírása), 2. tételjegyzék (liturgikus szövegek 
incipitjei), 3. liturgiamagyarázat (elméleti, történeti vagy szimbolikus kommentár), 4. 
konszuetúdó (a közös élet szabályai), 5. ordináriuskönyv (éves ciklusba rendezett, 
rítusváltozatot közlő, főleg tételjegyzéket tartalmazó forrás), 6. direktórium 
(naptárszervezést és ünnephierarchiát tárgyaló, nemcsak egy évre korlátozódó forrás), 7. 
ceremóniáié (tematikusán rendezett, tételjegyzéket nem közlő, a szertartások drámai oldalát 
leíró forrás), 8. szerkönyvi rubrikák (kiegészítő forráscsoport, amely más alakban elveszett 
rubrikáskönyvek nyomát őrizheti). 
8 Érdemes viszont megemlíteni, hogy kiírja a nagyböjti príma és kompletórium préceszének 
alig rövidített szövegét és a szokásos hamvazási formulát, ld. Ostr 40—42. —az OStr és a 
RStr oldalszámozása saját, megjelenés előtt álló kiadásaimat követi— (Cin/f4) —a 
liturgikus napok rövidítését MM rendszere szerint közlöm—, valamint hogy két helyen 
emlékeztető versekkel segíti „Communicantes"-betétre, illetve az első. két új história 
beiktatására vonatkozó szabályok megjegyzését, ld. OStr 14. (Steph.m.), 80. (de impositione 
prima; et secunds históriáé). 
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A szöveg kizárólag nyomtatott alakban maradt fönn:9 első, kolofon nélküli 
kiadása a Régi Magyar Könyvtár III. kötetének pótlása szerint az 1493 és 1496 közé 
eső években Nürnbergben keletkezett,1" és ehhez áll közel az azonos nyomdából 
származó 1496-os kiadás. Lényegében nem változtatnak a szövegen, de a 
hagyományozás szintjén másik csoportot alkotnak az 1505-ben és 1509-ben 
Velencében, majd 1510-ben Lyonban nyomtatott kiadások. Ezek egyikét, 
valószínűleg az 1509-es változatot revideálja az ordinárius utolsó ismert, 1520-ban 
és szintén Velencében készült kiadása, amely egyes pontokon megváltoztatja a 
szöveget, és kivitelezését tekintve is jelentősen eltér elődeitől. Az utóbbi négy 
nyomtatvány maga is utal arra, hogy költségeit budai könyvkereskedők fedezték, és 
a nürnbergi változatokkal kapcsolatban sem merül föl más megrendelő. A néhány 
évtizeden belül megjelent hat kiadás a korabeli példányszámok ismeretében nagy 
keresletre vall, a kiadványok mérete és kidolgozottsága pedig föltételezni engedi, 
hogy az Esztergomi ordináriuskönyv megvásárlását jóval többen engedhették meg 
maguknak, mint a vele egykorú nagyalakú szerkönyvekét. 

A nyomtatott változat lehetséges e lőzményei 

Az Ordinarius Strigoniensis, és hozzá hasonlóan minden más késő középkori nyom-
tatott liturgikus forrás értékeléséhez lehetőleg pontosan meg kell határoznunk, 
hogy annak mely tulajdonságai kötődnek saját korához, és melyek származnak a 
vizsgált kiadást megelőző idők könyvkultúrájából. Különösen értékesek ebből a 
szempontból a korai nyomdászatról szóló értesülések, és ezek közül is 
kiemelkednek a liturgikus nyomtatványok bevezető szövegei és kolofonjai, amelyek 
közvetlenül tájékoztatnak a szöveg és az azt hordozó tárgy születésének 
előzményeiről és további életútjáról. Hazai vonatkozásban erről a folyamatról az 
első magyar megrendelésre készült nyomtatvány, az először 1480-ban, majd 1484-
ben lényegében változatlan alakban megjelent breviárium Strigoniense bevezetője szól 
a legbővebben.11 Eszerint a munka megrendelését Mátyás király kezdeményezte, 
akinek megbízásából Mihály címzetes milkói püspök breviáriumot adott át 
Theobald Feger budai könyvkereskedőnek: ő továbbította a mintapéldányt a 
külföldi nyomdának, és ő is értékesítette azután az elkészült könyveket.12 A 

9 Az egyes nyomtatványok eddigi legteljesebb leírásához ld. FÖLDVÁRY Miklós István, Az 
Esztergomi ordináriuskönyv. (kéziratos szakdolgozat, Budapest 2002., Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék SD 
17376), 24-28., szövegkritikai viszonyukhoz Uo. 29-40. 
10 RMK III/5031. Egyetlen ismert példányát Olmützben őrzik, ismertetéséhez ld. 
FÖLDVÁRY, Az Esztergomi ordináriuskönyv... i. m (9. jegyz), XXVI-XXVII. 
11 BStr 4. számozatlan oldal. A latin idézeteket mindenütt normatív kritikai átírásban 
közlöm. 
12 Eerről részletesebben ír FlTZ József, A magyar nyomdászat és könyvkereskedelem története I. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1959 L, 162. A kor GELDNER, Ferdinand, Die deutschen 
Inkunabeldrucker, I, Stuttgart, 1968, GULYÁS Pál, A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és 
XVI, százában, Bp., 1931, HAEBLER, Konrád: Typenrepertorium der Wiegendrucke, I., Halle, 
1905, KÓKAY György, A könyvkereskedelem Magyarországon, Bp., 1997, NÓVÁK László, A 
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bevezető arról is beszámol, hogy a mintapéldányt az esztergomi káptalan tagjai 
előbb átnézték és kijavították, méghozzá az esztergomi egyház rubrikája szerint. 

A korai vagy ősnyomtatványokban hagyományozott liturgikus szövegek 
forrásértékével kapcsolatban először azt érdemes kiemelni a Breviárium Strigoniense 
bevezetőjében olvasottakból, hogy a nyomtatvány előzménye egyetlen kézirat, vagy 
valamivel később egy korábbi nyomtatvány lehetett. Különösen fontos ezt 
megállapítanunk azért, mert a hazai megrendelésre készült nyomdatermékekkel 
foglalkozó szakirodalom évtizedeken keresztül félreértette az idézett szöveg 
megfogalmazását. Mihály püspök szavait, melyek szerint 

breviárium correctum pro exemplari super boris canoniás peragendis de tempore et de 
Sanctis, diurnis et nocturnis circumspecto Theobaldo Feger de Kirchem librario ad impri-
mendum plura breviaria pro boris canoniás iuxta sanctiones canonicas peragendis 
traderemus, 

a szakértők jelentős része úgy értelmezte, hogy a könyvkereskedőnek több 
breviárium adatott át, holott valójában a sorokkal följebb szereplő breviárium 
correctum a traderemus tárgya, míg az állítmányt közelebbről megelőző plura breviaria 
az ad imprimendum gerundiumnak van alárendelve. A mondot t szerzőket a 
szövevényes mondatszerkezet mellett nyilván az tévesztette meg, hogy számukra az 
„imprimere" kifejezés már a könyvnyomtatás számos nyelvben otthonossá vált 
terminusával azonos, míg a könyvnyomtatást technikai újdonságként látó kor még 
szükségesnek találhatta, hogy a tranzitív ige mellett jelölje a sokszorosításra utaló 
tárgyat is. Ha viszont a nyomtatott változatnak egyeden kézirat adta forrását, az azt 
is jelenti, hogy a nyomtatott könyv pusztán másolata egy bizonytalan eredetű 
kéziratnak, és nem jelenti több kéziratos előzmény kritikai földolgozását.13 

Másrészt viszont figyelembe kell venni, hogy a mintapéldányul választott kódex 
nem valamely esedeges darabja a kor kéziratosságának: a klérusnak érdeke volt, 
hogy a drágán megvásárolt könyvek a legjobb és központi úzust képviselő szöveget 
tartalmazzák, így bizonyára a legnagyobb gonddal írt kéziratot választották ki a 
rendelkezésükre álló készletből. A kolofonok ráadásul szinte állandóan megjegyzik, 
hogy a mintapéldányt hozzáértők javították ki, ami föltételezni enged egy, a 
kinyomtatást közvedenül megelőző átdolgozást vagy legalábbis igazítást. Az erre 
utaló megjegyzés ugyanazon nyomtatvány egyes újabb kiadásaiban puszta 
reklámfogásnak tűnik, de olyan esetekről is tudunk, amikor valóban szervezett 
szöveggondozói munka előzte meg egy-egy kézirat nyomdába bocsátását.14 Az 

nyomdászat története, Bp., 1927., SOLTÉSZ Zoltánné, A magyar könyvnyomtatás képeskönyve 1473-
1973, Bp., 1973. 
13 A több breviáriumra vonatkozó kérdésről és annak kutatástörténetéről ld. FlTZ, i. m. (12. 
jegyz),160, a probléma megoldásához FÖLDVÁRY, Az esztergomi ordináriuskönyv... i. m. (9. 
jegyz), 43. 
14 A Missale ... episcopatus Zagrabiensis címfölirata is ilyen előkészületeket föltételez: „Missale 
secundum chorum et rubricam almi episcopatus Zagrabiensis ecclesiae, roboratum et 
approbatum in sacra synodo et generali capitulo sub reverendissimo domino Luca 
episcopo". Zágrábbal kapcsolatban közvetlen összefüggésről beszél az anyag tartalmi-
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előmunkálataikról bővebben nyilatkozó könyvek híradásaiból tehát аг a 
következtetés vonható le, hogy egy-egy korai liturgikus nyomtatványban valamely 
jó minőségűnek ítélt régebbi, de a kor igényeinek és tudásának megfelelően kisebb 
vagy nagyobb mértékben javított kézirat másolatát kell látnunk, és nincs okunk 
arra, hogy ezt a következtetést ne terjesszük ki a bevezető és kolofon nélküli, vagy 
azokban kevesebb könyvtörténeti részletet eláruló példányokra. 

Fölmerülhet azonban, hogy a vélt kézirat a nyomdai tevékenység közben 
szenvedett módosulást. A XV—XVI. századi nyomdászmesterek —különösen a 
szerző nélküli, így például a liturgikus könyvek esetében— legalább részlegesen 
önmagukat tekintették az egyes munkák szellemi tulajdonosának, és fönntartották 
maguknak a jogot, hogy tipográfiai, sőt akár nyelvi és helyesírási ízlésüket is 
érvényesítsék a mintául kapott forrás rovására.15 A XVI. század egyes szerzői föl is 
panaszolják a műveik kiadatásakor tapasztalt túlzott önállóságot, és egyre inkább 
igénylik, hogy időben hozzájussanak a kefelenyomathoz. Első nyomtatott rubrikás-
és szerkönyveink nyomdai javítása mégsem változtathatott annyit a föltételezett 
kéziratos ősön, hogy az kérdésessé tegye annak a kéziratosság korára visszautaló 
forrásértékét. Mivel a folyamat döntően világi kezdeményezésre és felügyelettel 
zajlott, mivel a korabeli magyarországi kereskedők külföldi műhelyekkel 
dolgoztattak, és mivel a szedéstáblákat a nyomást követően szétbontották és a 
betűket újraöntötték, egészen biztos, hogy a klérus, amely nem megrendelője, 
hanem csak reménybeli vásárlója volt a terméknek, a mintapéldány átadásától a 
nyomtatott könyv kézhezvételéig nem ellenőrizhette a szöveget. így mind a 
könyvkereskedő, mind a nyomdász saját hasznát kockáztatta volna, ha önkényes 
javításai túlterjednek a kéziratos eredeti előzetes javításakor használt mértéken, míg 
a mintapéldányhoz való hűség nagy kereslethez és ismételt megrendelésekhez 
vezetett. 

Az Esztergomi ordinárius kiadásainak és azok nyomdahibáinak összehasonlító 
vizsgálatakor emellett azt tapasztaltam, hogy azok a szöveget nyelvi-helyesírási 
értelemben is csak az egyes szavak, de nem a mondatok vagy még kevésbé a 
megfogalmazás és a szerkezet szintjén érintették.16 E kisebb helyreigazításokat vagy 
tévesztéseket valószínűleg nem a nyomdászmester, hanem legényei végezték, illetve 
követték el, akik maguk is megbecsült, írástudó emberek voltak, de a szedés lassú, 
betűről betűre haladó munkája közepette nem érzékelhették a szöveg folyamatát, 
és csak jelentéktelen helyesírási vagy egyszerű alaktani kérdésekben alkalmazkodtak 
a műhely szokásához. Mindennek alapján föltételezem, hogy az Ordinarius 

szerkezeti revíziója, a reprezentatív karkönyvek leíratása és az első nyomtatványok között 
SZENDREI Janka, A magyar középkor hang/egyes forrásai, Bp., 1981. (Műhelytanulmányok a 
magyar zenetörténethez, 1), 33. 
15 A föntebb idézett, nyomdászattal és könyvkereskedelemmel kapcsolatos források erre 
vonatkozó anyagának összefoglalásához ld. FÖLDVÁRY: A% esztergomi ordináriuskönyv... im. 
(9. jegyz.), 43-46. 
16 A nyomdai és a nyelvhelyességi hibák teljességre törekvő összegyűjtését az 1509-es kiadás 
alapján végeztem el, majd a kérdéses helyeket összevetettem a másik öt kiadással. Az ebből 
a munkából készült jegyzéket ld. FÖLDVÁRY: A% esztergomi ordináriuskönyv... i. m. (9 jegyz.), 
30-32. 
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Strigoniensis első fönnmaradt kiadása sem tartalmát, sem fölépítését vagy nyelvi 
jegyeit tekintve nem tisztán kortárs összeállítás, hanem hűségesen követ egyetlen, 
de a könyvkereskedőnek való átadást megelőzően ellenőrzött és javított kéziratos 
őst. Ennek korához és eredetéhez, illetve a nyomtatást megelőző kéziratos 
átdolgozás mértékéhez és jellegéhez a bennfoglalt adatok mérlegelésével próbálok 
közelebb kerülni, miközben a rokon forrásokkal való összevetésből és a nyelvi 
elemzésből levonható következtetéseket későbbre hagyom. 

A közvetlen mintapéldány 

A szöveg kéziratos elődjének keltezéséhez a benne év szerint rögzített káptalani 
döntések adnak közvetlen segítséget. Ezek közül a legkorábbi 1478-ból, a legutolsó 
1484-ből származik.17 A kézirat lezárásának terminus post quem-je ezek szerint 
1484, amely egybeesik a két legkorábbi fönnmaradt nyomtatványt kibocsátó 
nürnbergi Stuchs-nyomda fölállításának évével, vagyis a belső adat nem mond el 
többet a szöveg keletkezésének idejéről, mint amit a paleotípia eredményeinek 
fölhasználásával és saját szövegkritikai elemzéseim nyomán már korábban sikerült 
kimutatnom. 

Az évszámokkal kijelölt szűk, nyolcéves időközt azonban másként is 
értelmezhetjük. Az ordináriuskönyvekre tipológiai szinten jellemző a folyamatos és 
többrendbeli toldalékolás, hogy tudniillik a fönnmaradt változatok végén, de az 
egyes nagyobb egységek, napok vagy liturgikus alkalmak után is azonosíthatók 
olyan részletek, amelyek az őket megelőző szöveget kiegészítik. Ezek akár több 
szakaszban, több rubricista működése során ízülhettek a hozzájuk viszonyított 
alapszöveghez, de semmiképpen sem egykorúak azzal: ezt leginkább a korábbinak 
tekinthető alapszöveg és a toldalékok közti ellentmondásokkal lehet bizonyítani.18 

Egyes kéziratokon jól látható, hogy hogyan bővült egy-egy ordinárius tartalma a 
lapszéleken több kéz által, és —mint említettem— olyan forrásokat is ismerünk, 
amelyek a megszokottnál látványosan szélesebb margót hagynak szabadon, nyilván 
azért, mert már a könyv első leírásakor föltételezik annak majdani kiegészülését.19 

Ezek a folyamatok a nyomtatott rubrikáskönyvek és néhány nagy műgonddal írt 
kézirat esetén csak a műfaj más képviselőivel való összevetésben és a szöveg 
rétegeinek fölfejtésekor mutatkoznak meg. 

Noha a folyamatos szövegtörténeti mozgásban lévő ordináriusok között kevés 
olyan van, amellyel kapcsolatban egyértelműen használható az „alapszöveg" 

17 1478: OStr 25. (Ep/D2), 1481: OStr 76. (Corp), 1484: OStrll. (Corp), 1480: OStr 136. 
(Ded), 1483: OStr 136. (Ded). 
18 Viszonylag gyakori, hogy az egyes itemek kezdetén egyértelmű szabályt olvasunk, később 
viszont ugyanazt módosítják, vagy legalább viszonylagossá teszik a további toldalékok. 
19 A margókat és a lap alját a főíráshoz hasonló kivitelű toldalékokkal írja tele pl. a XIII. 
századi bayeux-i ordinárius (CHEVALIER, Ulysse: Ordinaire et coutumier de l'eglise cathédrale de 
Bayeux (XIIIе siede). Paris, 1902. (Bibliothéque Iiturgique 8)), széles margót hagy a 
módosításoknak pl. a fécampi ordinárius (Cl I ADD, David, The Ordinal of the Abbey of the Holy 
Trinity Fécamp. (Fécamp, Musée de la Benedictine, Ms 186) I. London, 2000. (Henry Bradshaw 
Society 111), a szöveg után legalább két szakaszban toldalékol a RStr. 
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kifejezés,20 és az Ordinarius Strigoniensis is számos ponton bizonyul liturgikus 
jegyzetek egyszerű gyűjteményének, kétségtelen, hogy a könyv szerkezeti vázát adó 
kalendárium és az egyes napok tételrendjét néhány kiegészítéssel közlő 
fejezetbeosztás egyszeri és átgondolt munka eredménye, amely egyben az 
ordinárius első kimutatható rétegének is látszik.21 A további részek relatív korát és 
az alapszöveghez viszonyított helyzetét annak alapján ítélhetjük meg, hogy azok 
mennyire szervesen illeszkednek a kisebb vagy nagyobb szerkezeti egységek 
sorrendjébe. Mivel a keltezést segítő öt káptalani döntés mindegyike egy-egy lezárt 
tartalmi egységet követ, és egy-egy semmiféle tartalmi összefüggést nem mutató 
jegyzetsorozatban kap helyet, indokolt azokat függetlenül kezelni az alapszövegtől. 
Az első nyomtatott változat megjelenésének időpontjához feltűnően közeli 
dátumok ilyen megközelítésben nem az ordináriuskönyv egésze, hanem az utolsó 
kéziratos átdolgozás korát jelölik, és közülük a legkorábbi, az 1478-as káptalani 
döntés éppen a megelőző átdolgozásokhoz és az alapszöveghez szolgál terminus 
ante quem-mel. 

Az utolsó kéziratos redakció idejénél —minthogy az nem tágítja ki jelentősen a 
forrás értelmezhetőségének időhatárait— fontosabb annak mértéke és jellege. Erre 
a korabeli liturgikus viszonyok és a nyomtatott könyvek föltételezhető használata 
mellett szintén az ordinárius belső érvei alapján következtethetünk. A kéziratos 
előzmény meg nem nevezett szerzője számos alkalommal szólal meg első 
személyben, vagy használ első személyre utaló névmásokat.22 Bár az efféle 
megfogalmazások több átdolgozótól is eredhetnének, valóban egy szerzőt 
valószínűsít az, hogy ezek az évmegjelölésekhez hasonlóan toldalékos szerkezeti 
egységekben olvashatók, sőt egy alkalommal azonos itemben található az 
évmegjelölés és az egyes szám első személyű állítmányhasználat. így 
megkockáztathatjuk, hogy az 1478 és 1484 körüli években működő redaktor 
azonos azzal, akinek szórványos megjegyzéseiből az összeállítás körülményeire és 
forrásaira lehet következtetni. 

20 Ez leginkább akkor fordult elő, ha a kéziratos ordinárius nem egy székesegyház, hanem 
valamely szerzetesrend vagy monasztikus irányzat liturgikus normakönyve volt, így 
másolataiban hosszabb időn keresztül több területen törekedtek egy meghatározott 
eredetivel való egyezésre. 
21 Ennek jelentősége leginkább a kivonatos ordináriusokkal szembeállítva nyilvánvaló. Ilyen 
a RStr, a külföldi példák közül modern kiadásban is megjelent pl. ОDENTHAL, Andreas, Der 
älteste Liber Ordinarius der Stiftskirche St. Aposteln in Köln. Untersuchungen циг Liturgie eines 
mittelalterlichen kölnischen Stifts. Siegburg, 1994. (Studien zur Kölner Kirchengeschichte, 28), 
WEGENER, Gertrud, Der Ordinarius des Stiftes St. Ursula in Köln - BLUM, Hans, Aus kölnischer 
und rheinischer Geschichte. Festgabe Arnold Güttsches zum 65. Geburtstag gewidmet, Köln 1969 
(Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins e.V., 2v), 115-132., vagy SARI'S 
GROS, Miquel del: La consueta antiga de la Seu dVrgell (Vic, Mus. Episc, Ms, 131), Urgellia 
1(1978), 183-266. 
22 Az első személyű igealakokat és az első személyre utaló névmásokat egészítik ki a 
rubrikás stílus azon fordulatai, amelyek második személyt szólítanak meg. Bár egyértelműen 
nem bizonyítható, hogy ezek a helyek és az évmegjelölések a könyv szövegének azonos 
rétegéből valók, emellett szól, hogy a forrás terjedelméhez képest közel azonos arányban 
találhatók meg. 
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Több , a könyv szerkezetébe szervesen illeszkedő tartalmi mozzanat alapján 
egyértelmű, hogy az alapszöveg közvetlenül a főszékesegyház szokását őrzi: a 
templomszentelés ünnepét annak dedikációs évfordulóján adja meg, a 
processziókat a hozzá tartozó stációs templomhoz vezetteti, az oltárok titulusa és a 
ceremoniális részek számos helymegadása csak az elpusztult esztergomi 
széptemplom viszonyai között értelmezhető.23 A redaktor hozzáfűzései ugyancsak 
megmaradnak a káptalani környezetben — a szöveg utolsó szerzője nyilvánvalóan 
az esztergomi kar tagja, aki saját gyakorlatára hivatkozik, amikor többek között így 
ír: 

Si vis, pmscripto modo poteris matutinas perßcere, si autern vis, uti etiam hodie in choro 
Strigoniensi sokmus matutinum perßcere, modo infrastripto.24 

Az a liturgista pedig, akinek szerkesztői munkáját elég megbízhatónak tartották 
ahhoz, hogy egy legalább hat kiadást látott és az esztergomi rítus normakönyvének 
számító nyomtatványhoz vegyék alapul, bizonyára hozzájutott a káptalan akkor 
ismert liturgikus vonatkozású szövegeihez. Erről, és közvetve munkamódszeréről 
árulkodik egyik, témánk szempontjából különösen fontos megjegyzése: 

Quidam suffragium de Resurrectione hie perfidunt, sed, ut diligentius percept, et in 
antiquis ordinariis a dudum approbatis repperi, quod tantum debet perfid feria secunda 
Rogationum in secundis vesperis.25 

Eszerint az utolsó redaktor több régi ordináriust használt a vitás kérdés 
eldöntésekor, és így legalábbis fölvethetjük, hogy ezeket, vagy ezek egyikét vette 
saját tisztázata szerkezeti mintájául. A legfontosabb kérdés velük kapcsolatban az, 
hogy az általa említett ordináriusok egymástól lényegében független szövegek, vagy 
egyazon normakönyv alakulásának egyes állomásai, ám erre a jelenleg ismert 
forrásállomány birtokában nem lehet megnyugtató választ adni. Munka-
hipotézisként mégis az utóbbi lehetőséget ajánlom: olykor külföldi székesegyházak 
leltárai is több ordináriust jegyeznek, de rendszerint az elavult könyvek között 
említik őket.26 Az eleven liturgikus élet viszonyai között természetesebbnek látszik, 

23 A dedikációs ünnep a Szent Márton napja (november 11.) utáni vasárnap, ld. OStr 132. 
(Brict.cí), a processziós templom Szent István-protomártír egyháza, ld. OStr 50. 
(Qu/H6/f5), OStr 56. (Pasc), OStr 66. (Asc), OStr 84. (Adalb.m.), az oltárokkal és a 
helyrajzzal egy előkészületben lévő tanulmányom foglalkozik. 
24 OStr 116. (Dep.Emer.cf.). 
25 OStr 65. (Pasc/H6/f4). 
26 így pl. AMIÉT, Robert, COLLIARD, Lin, LOrdinaire de la Cathédrale d'Aoste ßibliotheque 
Capitulaire, Cod. 54, fol. 93-240), Aoste, 1978. (Monumenta Liturgica Ecclesias Augustanas, 
4) saját bevezetése szerint (151-152., XV. sz.) már kezeiheteden volt a régibb aostai 
ordinárius, ezért kellett belőle új redakciót készíteni. A redaktor megemlíti, hogy a 
szövegtörténeti őst szerkesztő Bonifác püspök iránti tiszteletből nem módosított a könyv 
szerkezetén. DURAND, Georges, Ordinaire de Péglise Notre-Dame Cathédrale d Amiens par Raoul 
de Rouproy (1291), Amiens—Paris, 1934. (Mémoires des Antiquaires de Picardie, 22), 
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ha egy időszakban egy ordináriuskönyv van használatban, de mivel ezek 
kiegészítése és módosítása rendszeres, szükség van azok időnkénti újramásolására. 
Ez azonban nem teszi fölöslegessé a korábbi példányokat, hiszen a tisztázat 
készítője fölöslegesnek ítélhet egyes rubrikákat, amelyek később mégis hasznosnak 
bizonyulnak, és az Esztergomi ordináriusban is találkozhatni olyan kérdésekkel, 
amelyekben nem született végleges döntés, ezért velük kapcsolatban érdemes lehet 
figyelembe venni az egymástól eltérő precedenseket. 

A „régibb ordináfiusok" 

Mindennek alapján könnyen lehetséges, hogy a nyomtatott ordinárius mintája nem 
valamely javított régebbi példány, hanem egy új tisztázat volt, amely azonban — 
módosításaitól és toldalékaitól eltekintve— hűségesen folytatta az antiquus ordinari-
us-ok sorozatát. A szöveg alaprétegének régiségére utal, hogy a Szent Kereszt 
Megtalálásának ünnepét követő jegyzetsorozat legvégén, annak ötödik tételeként 
olvasható egy mondat az 1370—1378-ig uralkodó XI. Gergely pápa 
intézkedéséről,27 ami a föntebb kifejtett elv szerint a korábbi itemek és az alapréteg 
terminus ante quem-jét száz évvel a legkorábbi említett káptalani döntés elé engedi 
helyezni. További archaizmust jelentenek például a következők. A szöveg a 
nagyböjt első vasárnapjának matutínumában és még néhány helyen nem hóránként, 
hanem tételtípusonként közli az incipiteket, amire csak igen korai tételjegyzékekben 
akad példa.28 Űrnapját követően több oldalon keresztül rendezetlen jegyzetsorozat 
olvasható, amely az egyre összetettebb direktoriális részletekben mintegy nyomon 
követi nemcsak a nyár eleji nagyünnepek (Pünkösd, Szentiván, Péter-Pál, az új 
história beiktatása) egybeeséséből és nyolcadaik érintkezéséből fakadó kérdéseket, 
hanem az újabbak (Szentháromság vasárnapja, Úrnapja, Sarlós Boldogasszony, 
Szent László király ünnepe) fokozatos bevezetését is.29 

LXVIII—LXXII. közli az amiens-i székesegyház kincstárának jegyzékét 1347-ből: a leltárban 
öt „ordinarium" szerepel, többek között „vetus", „novum" és „Romanum" minősítésekkel. 
L R U P P I , Heidi, Der Über Ordinarius des Konrad von Mure. Die Gottesdienstordnung am 
Grossmünster Zürich, Freiburg Schweiz, Universitätsverlag 1995. (Spicilegium Friburgense, 
37), 33—40. szerint a zürichi Grossmünster 1260 körül írt ordináriusa is a módosításoktól 
vált áttekinthetetlenné, és ezért szerkesztették újra 1520-ban. 
27 OStr 89. (Inv.Crucis). A hely származhat valamely liturgiatudományos munkából is: 
ebben az esetben első lejegyzése nem föltétlenül egykorú a hivatkozott pápával. 
28 Ilyen pl. a számos, ezredforduló körüli vagy azelőtti forrás közül egy kapituláréval 
egybeszerkesztett, beneventán tételjegyzék a XI. századból, ld. GAMBER, Klaus, REHLE, 
Sieghild, Manuale Casinense (Cod. Ottob. lat. 145), Regensburg, 1977. (Textus Patnsuci et l i -
turgia, 13), 28-37. 
29 Szentháromság vasárnapját először a X. század elején tartották meg. Az ünnep a XI. 
századra széles körben elterjedt, de Róma és több liturgista szakíró még a XII. század végén 
is elvetette. Általánosan XXII. János pápa vezette be 1334-ben. Űrnapja ünneplésének első 
említései a XIII. század elejéről származnak, hivatalos bevezetése 1264-ben történt. Sarlós 
Boldogasszony ünnepét először a ferencesek tartották meg egységesen 1263-tól fogva, majd 
1389-től rendelte el az egész latin egyházban IX. Bonifác pápa, ld. RADÓ Polikárp OSB, 
Enchiridion liturgicum compkctens theologia7 sacramentalis et dogmata et leges iuxta novum codicem 
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Ezeknél is jellemzőbb, hogy az ordinárius kétszer közöl a tavaszi kántorböjtre 
vonatkozó rubrikákat: először annak rögzített, a szerkönyvekből ismert helyén, 
azaz a nagyböjt első vasárnapját követő héten, majd azonos tartalommal veszi föl a 
kántorböjti szerdát a harmadik, illetve ellenkező tartalommal a kántorböjti 
szombatot a negyedik héten (az illető rubrika végén az előbbit is ugyanide utalja).30 

A probléma oka az, hogy az évnegyedes böjtök eredetileg nem a temporale rendjét 
követték, hanem hónaphoz voltak rögzítve, így a tavaszi kántorböjt ugyan mindig a 
nagyböjtre, de a húsvét időpontjának változásait követve annak nem mindig 
egyazon hetére esett. A kántorböjtök kezdetének temporáléhoz rendelése viszont 
meglehetősen korai fejlemény, így a tévesztés a liturgikus könyv-kultúra egészen 
korai szakaszát vonja be a szöveg előtörténetébe.31 Végül ugyanezt sejteti a könyv 
szerkezete: noha a temporale és a szanktorále egymásba illesztése a Sacramentarium 
Gregorianum legkorábbi változataira megy vissza,32 és a rubrikáskönyvekben a 
szerkönyveknél tovább megmarad, a XV. század végén már ritkaságnak számít. 
Ebben a vonatkozásban az esztergomi rítus ismert emlékei között az ordinárius 
párhuzama legkorábbi fönnmaradt breviáriumunk, a zágrábi Metropolitanska 
Knjiznica MR 67-es jelzettel őrzött, XIII. századi kézirata és a XII. századi Codex 
Albensis.33 

Egyes, itt be nem mutatott tartalmi elemek és később tárgyalandó párhuzamok 
további érvekkel szolgálhatnának azt illetően, hogy az Esztergomi ordináriuskönyv 
szövegtörténetének legkorábbi rétege a XIII—XIV. század fordulóját övező 
mintegy száz évhez kötődik: ugyanekkor készült —további előzmények alapján— a 
főszékesegyház liturgiájának legjobb kéziratos másolópéldányát adó hangjelzett 
breviárium és misszále, és egész Európában ekkor virágzott föl a következő 

rubricarum, II, Roma—Fribourg—Barcinone, 1961, 1278-1283., 1353. Szent László királyt 
1192-ben avatta szentté III. Celesztin pápa (www.heiligenlexikon.de), liturgikus tisztelete 
mindjárt ekkortól valószínű, de saját offíciumának első emléke csak mintegy száz évvel 
későbbről származik, vö. FALVY Zoltán, MEZEY László, Drei Reimoffirqen aus Ungarn und ihre 
Musik, Bp., 1968 (Musicologia Hungarica, 2), 42. 
30 OStrAA. (Qu/Hl/f4), OStr Ab. (Qu/H3/f4), OStr46. (Qu/H4/S). 
31 A kántorböjtök pontos idejét VII. Szent Gergely pápa rögzítette 1078-ban, ld. R\DÓ, i. 
m. (29. jegyz.), II. 1099., ld. még VöGEL, Cyrille, Medieval Liturgy. An Introduction to the 
Sources. Revised and Translated by William Storey and Niels Rasmussen, Portland—Oregon 1986, 
312. Az OStr ténylegesen a nagyböjt negyedik hetére utal („ista quattuor tempóra celebran-
tur post dominicam Lastare"), ami XV-XVI. századi viszonyok között megdöbbentőnek 
számít. A hely értelmezése további kutatást igényel. 
32 MARTIMORT, Aimé-Georges, Les "Ordines", les ordinaires et les cérémoniaux, Tumhout, 1991. 
(Typologie des sources du moyen äge, LVI), 64. 
33 Zagreb: Metropolitanska Knjiznica/ Universitska Knjiznica: MR 67., Graz: 
Universitätsbibliothek: No. 211. A korai szerkönyvek és az OStr közti kapcsolat azonban 
áttételes, a szanktorále és a temporale összekapcsolásának módja ugyanis eltér bennük. Az 
OStr szerkezetének jellegzetes vonása, hogy pl. nem advent első vasárnapjával, hanem Szent 
András böjtjével kezdődik, és hogy7 szentek ünnepeit helyezi az advent és a böjtelő egyes 
vasárnapjai közé, miközben a vízkereszt utáni idő, a nagyböjt és a húsvéti időszak 
vasárnapjait egymás után hozza. Szerkezeti párhuzamainak megtalálása további munkát 
igényel. 
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évszázadokat meghatározó rubrikás- és szerkönyvi kultúra keretei között az 
ordinárius műfaja. 

A nyomtatott redakció szempontjai 

Hátravan azonban, hogy értelmezzük a szövegtörténet végét jelentő nyomtatott 
redakció szempontjait. Ehhez a kinyomtatott ordinárius föltételezhető célját és 
használatát kell elsősorban ismernünk. A könyv terjedelmének legnagyobb része 
tételjegyzék, jóllehet első kiadását megelőzően már megjelent —ráadásul éppen 
Georg Stuchsnál— az azonos tételeket közlő breviárium, majd egy másik nürnbergi 
nyomdában a misszále is.34 Az említett szerkönyvek és az ordinárius ismételt 
kiadásai alapján úgy gondolom, hogy mindkettőre kereslet mutatkozott, de a 
nagymértékben megegyező tartalom miatt kédem, hogy ugyanazon klerikusok 
részéről.35 A nagyobb és igényesebb szerkönyvek a kisebb és egyszerűbb ordinárius 
árának többszörösébe kerültek, vásárlóik a klérus gazdag és befolyásos rétegéből 
származhattak36 — az ordináriust ehhez képest a valamivel kevésbé tehetős 
egyháziak használhatták normakönyvként, a tételjegyzéket tekintve talán a XV. 
század második feléből még Magyarországon is viszonylag nagy számban 
fönnmaradt, díszítetlen, kurzív írású magánbreviáriumok anyagának ellenőrzésére 
és helyesbítésére. 

A kéziratban is szereplő tételjegyzék tehát megmaradt, de funkciója 
megváltozott. Bár a redaktor viszonylag gondosan kigyomlálta a csak székesegyházi 
vagy gazdag plébániai környezetben használatos szerkönyvekre való hivatko-
zásokat, egy-egy alkalommal mégis említi az anüfonálét és a pontifikálét, négyszer a 
graduálét, a nem zsolozsmában, hanem processziós segédletként használt 
kapituláréra pedig tizenötször utal.37 Ennél jellemzőbb a rubrikák szerkönyvi 
hátterére, hogy a kevésbé jellegzetes, és így a redaktor által meghagyott, közel 
negyven require vagy vide kezdetű utasítás meghatározott szerkönyvtípusokra, sőt 
néhol meghatározott példányokra enged következtetni, és ezek kivétel nélkül a 
székesegyházak differenciált könyvkultúrájából valók.38 Részben ugyanebből követ-

34 A BStr és az OStr tételsorának teljes összevetését még nem végeztem el, de lényeges 
különbséget mindeddig nem találtam köztük. 
35 Az OStr direktoriális tartalma megfelelően egészítette volna ki a szerkönyveket, de az 
egykorú nyomtatványokat használó klerikusoknak fölösleges lett volna a könyv terjedelmét 
—és ezzel árát— több mint kétszeresére növelő incipitjegyzék. 
36 A könyvárak és a papi jövedelmek viszonyáról ld. MADAS Edit, MONOK István, A 
könyvkultúra Magyarországon. A kezdetektől 1730-ig, Bp., é. п., 26-27'. 
37 A kapituláre processziós használatát igazolja, hogy a Budapest: OSzK: Clmae 408. 
Esztergomi kapituláre valóban tartalmazza a só- és vízszentelést, majd a RStr-Ъеп is kiírt 
két, processziós könyörgést az első, számozatlan lapokon. 
38 Jellemző erre, hogy az OStr 8. (Adv/D3) az A diebus loannis Baptista antifónával (MM 
5064) kapcsolatban Keresztelő Szent János Fővételének ünnepére utal. Az antifóna a 
breviáriumokban rendszerint itt, vagyis advent harmadik vasárnapjának kompletóriumában 
található, és csak az antifonálék közlik Keresztelő Szent János Fővételekor. A graduále 
egyik említésekor az OSir azt is elárulja, hogy az általa hivatkozott szerkönyv első oldalán 
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keztetek arra, hogy a szerkesztő nem újraírta, hanem csak felületesen kivonatolta a 
rendelkezésére álló kéziratot vagy kéziratokat. A tételjegyzék és a funkció szerint 
szerkesztett szerkönyvek egymáshoz rendeltségét jelzi az is, hogy az ordinárius csak 
ritkán közli az incipiteket a tulajdonképpeni tételjegyzékekhez hasonló módon, és 
gyakran jelöl meg teljes sorozatokat egyeden kezdő formulával.39 

Sajátos viszonyban van a nyomtatott ordinárius a nyomtatott szerkönyvekkel. 
Az 1480-as breviárium bevezetője szerint a mintapéldányt iuxta rubricam ecclesia Stri-
goniensis javították. Mivel Magyarországon a „rabrica" szó magát az ordináriusköny-
vet is jelentheti (mindhárom fönnmaradt forrás tartalmazza ezt a megjelölést), 
könnyen lehet, hogy maga a kéziratos előzmény jelentette a javítás normáját. 
Ugyanakkor egy ízben maga az ordinárius hivatkozik — b á r csak toldalékban— 
nyomtatott szerkönyvre, a szövegösszefüggés alapján breviáriumra, vagyis 
föltételezi annak meglétét, legalábbis egyes olvasóinak tulajdonában.40 

A liturgikus könyvkészlet egészéhez való viszonya szempontjából is 
megállapíthatjuk tehát, hogy az ordinárius egyszerre tartalmaz a kéziratosság korára 
és a székesegyházi környezetre vonatkozó elemeket, illetve a kortárs kisebb 
templomok „minimálliturgiájára" szabott rendelkezéseket. Ezek közül az előbbiek 
maradványszerűek, míg az utóbbiak a nagy példányszámban terjesztett 
nyomtatvány fölhasználóit veszik tekintetbe. Őnekik elsősorban direktoriális 
adatokra, Magyarországon pedig a szerkönyvek ára és az elhasznált vagy kétes 
eredetű kisebb kéziratok miatt tételsorra volt szükségük,41 míg a XIII-XTV. század 
fordulóján még szokásos liturgiamagyarázó, közös életet érintő vagy ceremoniális 
részleteket nemhogy tudták nélkülözni, de nem is kívánták velük növelni a 
nyomtatvány terjedelmét, és ezáltal költségeit. Az 1478 és 1484 körül működő 
szerkesztő ezért fájdalmas, de érthető veszteséget okozott az utókornak azzal, hogy 
mintapéldányait megfosztotta a mai olvasót leginkább foglalkoztató szakaszok 
többségétől. N e m csonkította viszont jelentősen azokat a bekezdéseket, 
amelyekben a ceremoniális rubrikák szinte elválaszthatadanul keverednek az 
incipitekkel és az egyszerűbb körülmények között is alkalmazható utasításokkal. így 
maradhatott ránk az Esztergomi ordinárius közvetítésével néhány hagyományos 
ordó, és bennük néhány olyan értékes adat, amelyeknek nem olvasható más forrása 
a középkori Magyarország ma ismert liturgikus könyveiben.42 

található meg a kérdéses Alleluja-verzus: „Alleluia: Duke lignum adoremus, require in primo 
folio libri gradualis." OStr 110. (Cyriac.et soc.mm.). 
39 Véleményem szerint az egyes szertartástípusok szöveganyagát folytatólagosan közlő 
szerkönyvek magánhasználatra vagy másolópéldányként készültek, míg az egyes 
tételtípusokat közlő szerkönyvek a differenciált térben elképzelt, sokszereplős liturgiát 
szolgálták. 
40 „Item: Lectiones habes in libris impressis, si vis." OStr 126. (Severin.cf.). 
41 Ezt erősíti meg, hogy az esztergomi rítus utolsó nyomtatott emléke, az OTe/is ordinárius 
volt. Ennek megjelenésekor, 1580-ban már mintegy félszáz éve nem jelent meg 
nyomtatásban esztergomi rítusú szerkönyv, így a teljes állomány igen elhasznált lehetett. 
42 Ezek az ordók sorrendben a következők: a hamvazószerdái hamvazás és processzió, a 
nagycsütörtöki krizmaszentelés és lábmosás, a nagypénteki csonkamise, a nagyszombati 
vigília, a húsvéti matutínumba illesztett föltámadási szertartás, a húsvétvasárnapi processzió 
és nagyvecsernye. 
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A RUBRICA STRIGONIENSIS: AZ ÚGYNEVEZETT SZEPESI ORDINÁRIUSKÖNYV 

A forrás leírása 

Az esztergomi rítushoz tartozó egyeden ma ismert kéziratos rubrikáskönyv egy 
kicsiny, de vaskos kódex első szakaszát foglalja el.43 Főcíme Rubrica Strigoniensis-nek 
nevezi, az utolsó, függelékes oldalt megelőző kolofon pedig a „rubrica totius anni 
de dominicis et festivitatibus" szavakkal jellemzi a szöveget.44 

Túlnyomó részét az Esztergomi ordináriuskönyvhöz hasonlóan direktoriális — 
főleg másodlagos hórákra és szuffrágiumokra vonatkozó— rendelkezések töltik ki, 
de azzal ellentétben csak néhány liturgikus napnál közöl teljes vagy ahhoz közelítő 
tételjegyzéket. Egyes alkalmakról meglepően gazdag ceremoniális leírást ad, ez az 
érdeklődése azonban nem érvényesül következetesen, és teljességgel elmaradnak a 
ceremóniákra vonatkozó utasítások a nagyheti szent háromnapban, holott ez az 
időszak rendszerint a legtöbb ilyen adatot őrzi meg az egyébként direktoriális 
szempontú szövegekben. A forrás nagycsütörtökön allegorikus magyarázatot fűz a 
sötét zsolozsmában meggyújtandó gyertyák számához és azok fokozatos 
eloltásához, máshol pedig kifejezett hajlamot mutat az elméleti megközelítésre. 
Szigorúan megmarad a mise és a zsolozsma leírásánál, így hiányoznak belőle a pa-
raliturgikus vagy közös életre vonatkozó elemek, viszont teljes terjedelmében 
megad két processziós könyörgést, valamint egy, az Esztergomi ordináriusból is 
ismert hamvazási formulát.45 

A szöveg két fönnmaradt nyomtatott ordináriuskönyvünk egyenkénti 
terjedelmének átlagosan egyharmadát teszi ki. Szerkezeti egységeit a kéziratból 
látványosan kiemelkedő címekkel különbözteti meg: ezek ugyan nem jelennek meg 
következetesen az értelmileg elkülönülő szakaszok élén, illetve némelyikük 
használata indokoladannak látszik, de érzékelni engedik a szerkesztő szándékát, aki 
legtöbbször tömör, általánosító bekezdésekben írja le a temporale egyes 
időszakainak jellemző vonásait, majd a szentek ünneplésének az adott időszakra 
jellemző szabályait, és nem bocsátkozik az egyes napok vagy szertartások 
részleteibe. Az egyházi év napjainak sorrendje a leírásban olykor fölborul, és még 
kevesebb következetesség mutatható ki az egyes napok tárgyalásában. A hórák 
egymásutánja sokszor megtörik, alkalomhoz nehezen köthető megjegyzések 
szakítják meg, és nem érvényesül egységes elv a különálló liturgikus alkalmakat 
szabályozó rubrikák tartalmi egységeinek összerendezésekor sem. A könyv az imént 
jelzett, általánosító megközelítésben keverten hozza a temporale és a szanktorale 

43 A teljes kódexről ld. DANKÓ József, Vetus Hymnarium Ecclesiasticum Hungáriáé, Bp., 1893, 
465-484. A RStr-X az idézett, korábbi kiadás, DANKÓ, Magyar egyházi bibliográfiai érdekességek... 
i. m.{ 3. jegyz.) és saját, azóta részben felületesnek bizonyult tapasztalataim alapján 
ismertettem néhány évvel ezelőtt, ld. FÖLDVÁRY Ordináriuskönyvek... i. m. (5. jegyz.), 410— 
412. 
44 RStrl. (Adv/Dl), RStr 51. (de generali festő). Az JL57r38. (Hist.Reg.) az „istius ordmarü" 
szavakkal hivatkozik a szövegre. 
45 RJ>39. (Tnn), RStr 47. (Nat.BMV), RStr 21. (Cin/f4). 
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körébe tartozó részeket, de nem dolgozza ki az utóbbit sem: a megnevezett 
ünnepek többsége véletlenszerűen, többnyire csak egy-egy jegyzet kedvéért van 
említve. A nagyobb tematikus egységeken belül így az egyeden többé-kevésbé 
következetesnek látszó megoldás a tartalmukat tekintve független mondatok 
„item" szóval való bevezetése. 

A lapszéleken a leíróé mellett legalább három másik kéztől származó jegyzetek 
tanúsítják a rubrikák folyamatos bővítését és változtatását.46 Ugyancsak toldalé-
kolásról vall, hogy már a kolofont közvedenül megelőző részbe az ott szereplő 
novemberi-decemberi szentek mellett húsvét nyolcadáról szóló mondatok és egy 
általános rubrika kerültek.47 Jellemző az is, hogy rníg a könyv elején név szerint 
említett első szent a december 21-én ünnepelt Szent Tamás apostol, addig Szent 
András apostol és a Szeplőtelen Fogantatás ünnepei a könyv végén szerepelnek: az 
előbbi megoldás a temporáléhoz alkalmazott, ezért november 30-án kezdődő 
szanktorálék rendszerébe illeszkedik, az utóbbi viszont az önálló, és így január 1-én 
induló szanktorálékra jellemző. Ezeknél is nyilvánvalóbb nyoma a szöveg 
kiegészítésének, hogy a kolofonnal záródó, de nem teljesen teleírt utolsó oldal 
verzójára további öt, egymással sem tartalmi, sem sorrendi összefüggésben nem álló 
itemet jegyzett föl a főszöveget leíró kéz.48 

A Rubrica Strigoniensis a budapesti Egyetemi Könyvtár 73-as jelzetű latin kódexének 
első harmincnyolc lapján olvasható XV. századi gótikus kurzív jegyzetírásban. A 

46 Kiadásomban a margináliákat a következőképpen csoportosítottam: 1. a) Körbevágás 
előtti, rubrikáit, az alapírással egyező tinta és kerekded duktus (a lapszéli javítások szintén 
tőle valók). — 1. b) Körbevágás előtti, rubrikáit, az alapíráshoz hasonló duktus, de annál 
néhol halványabb tinta és kisebb betűméret. — 1. c) Körbevágás utáni (elméletileg lehet 
körbevágás előtti is, de az írástükörhöz közel jegyzetel), nem rubrikáit, egyébként mint 1. b. 
— 2. Körbevágás előtti, rubrikáit, kisebb betűméret, az alapíráshoz képest enyhén barnás 
tinta, elnagyolt, erősen szálkás duktus, vékonyabb toll, gyakrabban jegyzetel az oldal alján 
vagy tetején. — 3. Körbevágás utáni, egyébként mint 2., de kevésbé elnagyolt, az írástükör 
közvetlen folytatásaként jegyzetel. — 4. Körbevágás utáni, vörös tinta, az alapíráséhoz 
hasonló, de elnagyoltabb duktus, valószínűleg azonos az aláhúzásokat és betűkiemeléseket 
végző rubrikátorral; valószínűtlen, de teljesen nem kizárt, hogy az 1. а—с kéz vagy kezek 
valamelyikétől származik. — 5. Körbevágás utáni (elméletileg lehet körbevágás előtti is, de 
az írástükörhöz közel jegyzetel), nem rubrikáit, az alapíráséval nagyjából megegyező 
betűméret, egyébként mint 3., de még elnagyoltabb. — A rendszerezés nem jelenti az egyes 
kezek meghatározott szkriptorral való azonosítását, csupán arra vonatkozik, hogy a kódex 
körbevágása, a tinta színe, a jegyzet rubrummal való kiemelése vagy annak hiánya, a 
betűméret és a duktus alapján hányféle írásképpel találkozhatni a lapszéleken. A föltüntetett 
hétféle íráskép származhat hét vagy akár több különböző személytől, de föltehető, hogy a 
betűméret változása vagy a tinta színének halványulása egyazon írásfolyamatban 
következett be, valamint az, hogy a körbevágáson belüli és az azáltal csonkult jegyzetek 
nem illeszkednek időrendbe, hanem csak az írástükörtől való távolságuk különbözött. így 
az azonos számmal, de különböző betűvel jelölt írásképek származhatnak egyazon 
személytől, és nem kizárt az sem, hogy az 1. és a 4. kéz azonos, jóllehet az előbbi az alapírás 
folyamatához, az utóbbi viszont a rubrikáláséhoz kötődik, és köztük legalább két, az 1. a—c-
től különböző kéz jegyzetelte a szöveget. Ez esetben legalább négy kéztől eredeztethetek a 
lapszéli jegyzetek. 
47 Rí/r 50-51. (Adalb.m. - de generáli festő) 
48 RStr 51. (in quattuor temporibus - diebus dominicis) 
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kézirat további anyagának legkorábbi évszámot is tartalmazó kolofonjai alapján a 
könyv 1469 előttre datálható.49 A művet Dankó József jelentette meg 1893-ban Vetus 
Hymnarium-ának függelékeként,50 az akkoriban szokásos diplomatikus átírásnak 
köszönhetően nehezen áttekinthető alakban, ráadásul olyan mennyiségű súlyos átírási 
hibával, hogy azok a szöveget a legtöbb helyen értelmezhetetlenné teszik. Kiadása 
ennek ellenére sokáig egyetlen közveden forrása volt a középkori magyar rubridsz-
tikának, bibliográfiai tételként bekerült a nemzetközileg ismert szakirodalomba, és 
téves, tehát valójában sem az eredetiben, sem a rokon szövegemlékekben nem 
szereplő szóalakjaival együtt földolgozta anyagát a Magyarországi középkori latinság 
szótára is.51 Dankó József munkájának mégis vitathatadan erénye, hogy a már említett 
tanulmánnyal és néhány hasznos jegyzetével együtt először hívta föl a figyelmet erre a 
forráscsoportra,52 és kielégítő leírását adta az ordináriust tartalmazó kódexnek — 
ennek újabb, javított változata az Egyetemi Könyvtár latin kéziratos anyagát közlő 
katalógusban található meg.53 

A könyv rítusa 

Dankó József volt az, aki az önmagát Kubrica Strigoniensis-пек mondó kéziratnak az 
Ordinarius Scepusiensis, vagyis „Szepesi ordináriuskönyv" címet adta. A bevezetőben 
ugyan sietett megjegyezni, hogy valamely esztergomi normaszöveg hűséges 

49 A legkorábbi évszámot is tartalmazó bejegyzés az 1460-as lőcsei zsinati határozatoknál 
szerepel, de ez nem föltétlenül egyidejű a határozatoknak a kódexbe való lejegyzésével. A 
továbbiakban a kolofonok némelyike említi a szöveg lezárásának évét, az évszámok pedig 
—1469, 1470, 1476, 1470, 1483, 1462— az utolsót kivéve megközelítőleg követik az 
időrendet (Ahol ez nem így van, ld. 246-401., ott az ívek keveredését is rögzíti MEZEY 
László, Codices Latini medii asvi Bibliothecce Universitatis Budapestinensis, Bp., 1961, 124.). Mivel a 
RStr a kötet első könyve, és kurzív írása ellenére is rendezettebb képet mutat, mint számos 
később következő szöveg, a kronológiai sort megnyitó és biztosan nem toldalékos kolofon, 
vagyis 1469 előtt kellett keletkeznie. Az évszámot tartalmazó részletek áttekintéséhez ld. 
DANKÓ: Vetus hymnarium... i. m. (43. jegyz.), 469-476., MEZEY, í. m., 127-129. Uo. 124: A 
kódex első könyveit leíró, Esztergomból való Ioannes Gerhardi de Aranyas szepesi pap 
1437-ben a bécsi egyetem hallgatója volt, majd ő zárta le 1462-ben, még diákként a 389r 

oldalon olvasható szöveget, a 181r oldali kolofon szerint pedig 1469-ben énekelte újmiséjét. 
További kronológiai segédlet, hogy a 271v oldalon az 1464-1482-ig terjedő évek aureus 
numerus-ai szerepelnek. Az 1462-es szöveg viszonya a RStr-hez bizonytalan, de a terminus 
post quem vsz. nem korábbi az 1460-as évek elejénél. 
50 DANKÓ, Vetus hymnarium... L m. (43. jegyz.), 485-571. 
51 MARTIMORT, i. m. (32. jegyz.), 57., MKLSz Il, XLVII. (a szócikkekben Ord. Str. jelöléssel). 
52 Különösen hasznosak az 572. oldalon kezdődő jegyzetek, amelyek az újkorban elsőként 
szenteltek komoly figyelmet az Oi7r-nek és az OTel-nak, illetve kivonatolva vagy átírásban 
megőrizték a MNStr egyes, azóta elveszett ordóit. A jegyzetek egyébként megtévesztő 
módon az OStr különböző kiadásaira hivatkoznak, mintha azok eltérő szöveget 
tartalmaznának, holott az idézett helyek egyaránt megtalálhatók a 6 ismert kiadás 
mindegyikében. 
53 MEZEY, /. т., 124-129. 
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kivonatáról van szó,54 mégis ezen a néven került be a szöveg a magyar 
medievisztika tudatába, és ma is így, vagy legalább így is kell említenie annak, aki 
egyértelművé akarja tenni, hogy nem a nyomtatott, címfeliratában a „rubrica" szót 
szintén használó Esztergomi ordináriusról beszél.55 Fontos tehát mérlegelnünk, 
hogy minek alapján adta az első kiadó forrásának a mondot t címet, hogy 
elfogadható-e az általa bevezetett megjelölés, és hogy ha igen, akkor mennyiben 
szepesi, és mennyiben ordináriuskönyv a tárgyalt kézirat. 

A kódex kétségtelenül a Szepességből, az esztergomi érsekségnek egyik gazdag 
és városias, liturgikus szokásait tekintve valamelyest független térségéből származik. 
Ezt igazolják benne a szepesi káptalan tagjainak bejegyzései, a lőcsei zsinati 
határozatok, a szepesi kanonokok halálozási idejét számon tartó obituárium és 
számos más adat. A rubrikásköny szepességi használatára egyetlen, részben 
levágott és nem a főszöveget leíró kéztől származó item utal a 12. lap verzójának 
fölső lapszélén: 

[A dominica Omnis terjra canitur sequentia Grates nunc omnes usque ad Septua-
gesimam secundum chorum ecclesia sancú Martini.56 

Ezzel szemben a főszöveg semmivel nem utal szepességi eredetre. A Szent 
Márton-prépostság jelzett szokása valóban ellenkezett az esztergomi gyakorlattal, 
ott ugyanis már a vízkereszt nyolcadát követő közvasárnapokra a nyáron szokásos 
Omnes una celebremus kezdetű szekvencia van előírva,57 de mivel a kézirat nem szól 
az időszak miséiről, nem tudhatjuk, hogy a törzsszöveg mutat-e szepesi jelleg-
zetességet ebben a kérdésben. Valószínűbb, hogy nem: a patrónusként említett 
Szent Márton —jóllehet közkedvelt és Magyarországon különös tiszteletben álló 
védelmező— csak egyszer, utalásképpen jelenik meg a rubrikákban. Az egyetlen 
szent, akinek vigíliáját és ünnepét is főcímmel emeli ki a könyv, Szent Lőrinc, az 
esztergomi székesegyház főoltárának egyik oltalmazója.58 

Még pontosabban engedi megválaszolni a kérdést a szepességi zsolozsmás 
források nemrég lezárult földolgozása. A Corpus antiphonalium officii ecclesiarum centralis 
Europa esztergomi kötetének megjelent temporáléja és szanktoráléja teljes 

54 A teljes címfelirat szerint Ordinarius Scepusiensis sive Strigoniensis s&culi decim quinti e codice 
manuscripto Bibliothecce R. Universitatis Budapestinensis tnodo primum editus. A Stock János szepesi 
prépost (hivatalban volt 1433-1464-ig) nevéhez fűződő, az esztergomi székesegyház 
gyakorlatát előíró rendelkezésekről is beszámol DANKÓ: Vetus hymnarium... i. m. (43. jegyz.) 
479_480. 
55 Magam a jegyzetekben a RStr rövidítést, a főszövegben a Rubrica Strigoniensis vagy az 
„úgynevezett Szepesi ordinárius(könyv)" megjelölést használom a forrásra. 
56 RStr 14. (Ep/D2). A jegyzet a föntebb 2-es számmal jelölt kéztől származik, azaz 
legalább a 2., legföljebb a 4. marginálónak tulajdonítható. 
57 Vö. OStr 25. (Ep/D2). A Grates nunc omnes egyébként karácsonyi szekvencia: a karácsonyi 
időszak egyes elemeit megőrző liturgikus gyakorlat határnapja Esztergomban nem 
hetvenedvasárnap, hanem Gyertyaszentelő volt. 
58 OStr 110. (Laur.m.) 
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tételjegyzékben engedi összevetni a központi esztergomi és a szepességi forrásokat.59 

Bár az utóbbiak egymástól legalább annyira eltérnek, mint az esztergomiaktól, 
elkülöníthető bennük néhány olyan szövegválasztás, amely a szepességi gyakorlat 
megkülönböztető jegyének minősül.60 A köztudatban „szepesi"-nek tartott „ordinári-
uskönyv" szűkre szabott incipitkészletében ezek egyike sem található meg, így az an-
tifonále válogatása szintjén sem jogos a liturgikus értelemben szepesinek tekinthető 
források közé sorolni a használatát tekintve valóban szepesi rubrikáskönyvet. 

Végül a főcímbe foglalt „Strigoniensis" jelzőt erősíti meg az, hogy a szöveg 
kisebb részletekben is esztergomi székesegyházi eredetet föltételez. A ceremoniális 
itemekben olvasható szereposztás, néhány szorosabb helyrajzi párhuzam, a Szent 
István első vértanúról nevezett stációs templom rendszeres említése61 és 
mindenekelőtt a processziós könyörgések hivatkozásai az érseki egyház teljes 
titulusára, az Istenszülőre és Szent Adalbertre azt jelzik,62 hogy a szepesi 
kanonokok nem saját rítusuk egyénített vonásainak megörökítésére használták a 
könyvet, hanem közvetítésével valóban a katedrális rubrikáját követték. A szöveg 
önmegjelölése tehát helyes: a Rubrica Strigoniensis mint liturgikus forrás esztergomi, 
és csak könyvtörténeti értelemben kötődik a Szepességhez. 

A könyv műfaja: székesegyházi eredet és az alkalmazás 

Egy szempontból mégis jogos megkülönböztetni a központi esztergomi 
forrásoktól. Ha a rubrikák az idézett lapszéli jegyzet kivételével nem is tudósítanak 
szepességi szokásokról, azokat nem a főszékesegyházi káptalan tagjai jegyezték le 
saját használatukra. A tárgyalt szöveg szerkezete, terjedelme, tartalmi és nyelvi 
állapota is egyértelművé teszi, hogy nem valamely katedrális példányról készült 
másolattal van dolgunk. A szerkezet szintjén nem mutatható ki benne filológiai 

59 DOBSZAY László, KOVÁCS Andrea, Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis 
Europae V/B. Esztergom/Strigonium (Sanctorale), Bp., 2006. A szepesi forrásokról: II. 42-
43. 
60 DOBSZAY, KOVÁCS, i. т., 45-59. A temporalis itemek általában nem elég részletesek 
ahhoz, hogy ezek a különbségek megjelenhetnének bennük. Mégis a „szepesi" jelleg ellen 
szól, hogy a RStr tartalmazza a Festina ne tardaveris responzóriumot az ádventi kántorböjt 
vesperásaiban, és hogy a Szepességre jellemző Regem venturum helyett az esztergomi 
Praestolantes invitatóriumot írja elő advent utolsó hetére, amely a szepesi szerkönyvekből 
rendszerint hiányzik. A szanktorále legfőbb, Esztergométól elütő sajátossága a szepesi 
szerkönyvekben, hogy jóval több szentet ünnepelnek, sokszor saját offíciummal. (Pl. Affra, 
Hedvig, Orsolya, Szervác, Zsigmond, Zsófia stb.) Az ilyen ünnepek közül egy sem szerepel a 
RStr-ben: az egyetlen liturgikus nap, amelynek nincs párhuzama az OStr-ben, Szent István 
király nyolcadnapja, ez azonban megvan az OAgr-bеп és az OTel-ban is, így nem tekinthető 
szepesi jellemzőnek. 
61 A szöveg 6-szor említ püspököt, 4-szer éneklőkanonokot. Az ordók között 
fönnmaradtak olyanok, amelyek hiányoznak az OJ>-ből, így a karácsonyi és a 
gyertyaszentelői rendtartás: ezek viszonylag pontos térviszonyokat követnek. A stációs 
templom titulusa 3-szor jelenik meg. 
62 Figyelemreméltó az is, hogy a Szent Adalbertről szóló megemlékezés 11 alkalommal 
szerepel a RStr-Ъеп a mindennapos szuffrágiumok leírásaiban — ezek egyébként szintén az 
esztergomiakkal azonosak. 
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alapréteg: egyetlen olyan vonása sincs, amely következetesen érvényesülne, és 
elképzelhetővé tenne egy mégoly kezdetleges és hevenyészett, de első 
megfogalmazást. A szöveg ugyanakkor egy kéztől származik, és egy gyűjteményes 
kódex elején szerepel, tehát fönnmaradt alakjában egyeden személy munkája, és a 
neki ot thont adó kötetben sem betétszerűen, hanem előkelő helyen áll. Irásképe is 
—jóllehet nehezen olvasható— sokkal gondozottabb, mint a kéziratban később 
következő, valóban toldalékos részek számos darabjáé. Ugyanettől a kéztől 
származik még például a vizsgált részt követő Tractatus de arte moriendi, és néhány azt 
követő, tartalmi kapcsolatot szintén nem mutató írás. A különböző témájú, 
folyóírásukhoz képest gyakorlott szkriptorra valló művek valószínűvé teszik, hogy 
a Rxbrica Strigoniensis leírója elhasznált, nehezen áttekinthető vagy talán kölcsönzött 
anyagokból készített tisztázatot az új kódex első szakaszában. 

N e m liturgista, hanem másoló volt: ezt tanúsítják föltételezhető íráshibái is. Míg 
Dankó József méltaüanul lebecsülte az ismereden lejegyző nyelvi és tárgyi 
ismereteit, addig én kezdettől fogva föltételeztem, hogy egy, a használhataüanságig 
romlott szövegre a XV. században és a Szepességben sem pazarolhattak időt, 
munkát, tintát és papírt.63 Saját olvasatom mindenütt alátámasztotta ezt a 
hipotézist: az általam közölt szöveg — a rubrikás nyelvhasználat különösségeivel is 
számolva— nyelvileg sehol, liturgikailag pedig csak helyenként értelmetlen. Ahol 
konjektúrára tettem javaslatot, ott a hiba mögött álló gondolkodás követhető. A 
leíró a liturgikus fogalmak ismeretében, a szertartások rendszeres végzőjeként és a 
középkori papi átlagtól elvárható közlatin birtokában veszti el a fonalat egyes 
nehezen adatható kémekben: változata legalább a tagmondat szintjén mindig 
értelmes lectio facilior, és csak a tágabb tartalmi környezetben semmitmondó, vagy 
még ritkábban hibás.64 

Félreolvasásai csak egy saját munkájához hasonlóan, vagy annál is inkább 
vázlatos forrásra vezethetők vissza: másképp nem lennének megmagyarázhatók 
azok a tévesztések, amelyeket a scriptor ártatlanságának vélelmében is kénytelen 
voltam azonosítani.65 Van azonban objektív lehetőség is a szövegromlás 
mértékének megállapítására. A Rubrica Strigoniensis-Ъеп nyilvánvaló idézet a két, 
processzíós könyörgés, és ezek mellett szövegszerű párhuzamokat találtam az 
Esztergomi ordinárius néhány helyével, a korabeli kéziratos és a későbbi 

63 DANKO, Vetus hymnarium... i. m. (43. jegyz.), 478. szerint a másoló „liturgicae linguas haud 
bene gnarus persspe vocum invertit sensum, et in describendo peccavit". A szöveg egyes 
részein valóban romlott, ami kétségtelenül bizonyítható a jobb szövegű OStr, BStr vagy 
Budapest: OSzK: Clmas 408-párhuzamokkal és a hibás incipitekkel, de a szövegösszefüggés 
ismeretében mindenütt érthető vagy javítható. 
64 Mivel a RStr esetében fontosabbnak tartottam a hagyományozás természetének 
érzékelhetővé tételét, mint egyeden, helyes változat rekonstrukcióját, a főszövegben 
mindenütt megtartottam az eredeti, akár súlyosan hibás olvasatot. A nyilvánvaló hibákat a 
jegyzetekben „Coni.", a kevésbé nyilvánvalókat „Malim" jelöléssel helyesbítettem. A 
másoló botlásai ezek és a főszöveg összevetésével tanulmányozhatók. 
6э Viszonylag gyakoriak pl. egyes szóvégek vagy rövidítések rossz föloldásai, amelyek 
tcxruális írású ős mellett elképzelhetetienek lennének. Fölmerülhet viszont egy eredetileg jól 
olvasható, de hevenyészett módosításokkal teleírt eredeti lehetősége is: ezt támogatná, ha a 
hibák nagyobb hányada toldalékos szövegrészekben lenne kimutatható. 
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esztergomi breviáriumokban szokásos impozíciós rubrikával, sőt hamvazó-
szerdánál egy ferences ordináriussal is.66 A főszöveget ezeknél sem igazítottam a 
megtalált eredetihez, mert az adott részlet romlatlan alakjánál fontosabbnak 
tartottam, hogy a különböző forrásokból származó mondatok nem ugyanolyan 
mértékben torzultak, és így az átvétel és a hagyományozás különböző szintjeit 
képesek érzékeltetni.67 

A jelenleg olvasható kéziratot valamely megegyező tartalmú előzmény 
lényegében pontos tisztázatának tartom. Leírója legföljebb lapszéli jegyzeteket 
illeszthetett a főszövegbe, vagy a forrásában látott módosításokat érvényesíthette. 
N e m szerzője volt a könyvnek: neki tulajdonítom azokat az értelemzavaró hibákat, 
amelyek a liturgikus tartalom félreértéséből vagy követni nem tudásából fakadnak. 
Általában mégis értette a könyvet: esetieg erről tanúskodhatnak a megbízható 
központozás és a rubrummal való kiemelések,68 a biztosan tőle származó 
margináliák és mindenekelőtt —mer t ezek nem származhatnak a mintapél-
dányból— saját szövegét érintő javításai.69 

Mintapéldánya egy szakértő liturgista jegyzetgyűjteménye lehetett, aki első 
kézből ismerte az esztergomi normakönyvet vagy -könyveket, többszöri 
közvetítéssel használt más forrásokat (így például a processzionális könyörgéseket 
vagy a ferences ordináriust közvetítő ismeretien dokumentumot) , és tekintettel volt 
a székesegyházinál szerényebb körülményekre is. A jegyzetgyűjtemény talán még 
őáltala bővült és módosult folyamatosan: már lezárása előtt ellátták a föntebb 
említett, kolofon előtti toldalékos részekkel, majd lezárása után, de még a 
föltételezett mintapéldányban kaptak helyet a kolofon utáni, kiegészítő itemek. A 
mintapéldány előéletével kapcsolatban fölösleges találgatásokba bocsátkoznunk: a 
hagyományozásban számos további áttétel képzelhető el, de ezekről egyelőre 
nincsen szövegszerű bizonyíték. Fontosabb ennél, hogy a könyvben vüágosan 

66 A processziós könyörgéseket ld. pl. a Budapest: OSzK: Clmae 408. első, számozatlan 
oldalain. Az OJVr-egyezések (ezek a legszámosabbak) vízkeresztig rendszeresek. Az 
impozíciós rubrika párhuzama: BSír f3r~v = PS ír 38—39. A ferences párhuzamhoz ld. DlJK 
DlJK, Stephen J. P Van OFM: Sources of the Modem Roman Liturgy. The Ordinals by Haymo 
Faversham and Related Documents (1243-1307), II, Leiden, E. J. Brill, 1963, 16-195; 206-301: 
220: „Expleta benedictione, primo imponitur cinis sacerdoti celebraturo missam ab alio 
sacerdote, si adest, alioquin ipse genibus flexis coram altari sibi ipsi cineres imponit." Szó 
szerint ugyanezt a rubrikát közli a Göttweig, Stiftsbibliothek: Cod. 107. R 79. pálos misszále 
(ld. PStr 108.). A RStr 20—21. (Cin/f4) szerint: „et interim imponuntur cineres, primo sa-
cerdoti celebranti ab alio sacerdote, si adest; alioquando ipsi, genibus flexis. Si ipsi coram altari 
cineres imposuit . . ." A ferences, a pálos és az esztergomi rubricisztika kapcsolata a helyből 
nyilvánvaló, jellege és mértéke megérdemelné a további kutatást. 
67 Lényegében pontosak az OStr-párhuzamok, tartalmilag sértetlen, de a szóvégeken 
sokszor eltér az impozíciós rubrika, a könyörgések és a ferences átvétel viszont súlyosan 
hibásak. 
68 A 4-es számmal jelölt, központozást és rubrikálást végző kéz vörös tintával dolgozott 
ugyan, de egyike lehet az 1. a-c jelű kezeknek. Ez ellen szólhat, hogy a kódex körbevágása 
sehol nem sérti meg a rubrummal írt megjegyzéseket. 
69 A főszövegben ilyenkor a javított alakot közöltem, az apparátusban „Őrig. corr." vagy 
„Őrig. del." rövidítésekkel jelöltem a módosítás tényét és tüntettem föl a javítatlan 
állapotot. 
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megkülönböztethető egy székesegyházi forrásra utaló, és egy, az alacsonyabb szintű 
alkalmazáshoz kapcsolódó réteg. 

A székesegyházi körülményekre utaló mozzanatokat korábban már említettem. 
Minthogy a Szepesség az esztergomi egyházmegye része, a könyv többször említi a 
chorus / consuetudo / modus Strigoniensis-t,10 és az adatok is egybevágnak az Esztergomról 
szólókkal, biztos, hogy a mondot t rubrikák mintája és az előző alfejezetben 
elemzett Esztergomi ordináriuskönyv kéziratos előzménye azonos közegből, és a 
kódex kora alapján nagyjából azonos időből származik. Kapcsolódásukra több szó 
szerint megegyező részlet szolgáltatott bizonyítékot. Ezek a Rubrica Strigoniensis-hen 
olvasható szövegpárhuzamok egyszersmind legjobb bizonyítékai az Ordinarius Stri-
goniensis kéziratos előzményeiről mondottaknak: mivel kizárt, hogy egy 
székesegyház később nyomtatásban is többször megjelent ordináriusát másolják 
egy jegyzetszerű szepességi rubrikáskönyvből, igazoltnak tekinthető, hogy az 
Esztergomi ordináriusköny kéziratos elődje már 1469 előtt legfőbb forrását adta az 
egyházmegye más templomaiban használt liturgikus szabályoknak.71 A szepesi 
kódex önmagában is tisztázat, és mint ilyen egy többé-kevésbé hosszú 
szövegtörténeti folyamat eredménye, az Esztergomi ordináriussal való egyezései 
pedig szinte romlatlan szövegűek: ezért az is valószínű, hogy a két 
szöveghagyomány érintkezése valamikor korábban, de közvetítés nélkül történt.72 

Ennek alapján írtam néhány évvel ezelőtt, hogy a „Szepesi ordináriuskÖnyv" az 
Esztergomi ordinárius nyomtatott redakció előtti, csonkítatlan változatának 
kivonata.73 A szöveg kritikai kiadásának előkészítése után azonban kissé árnyalnom 
kell ezt a megállapítást. Valóban a két rubrikáskönyv szoros kapcsolatára utal 
például a közös címadás. Az Esztergomi ordinárius címfeliratainak kifejezései 
között az ordinárius vagy ordinarium ebben a korban már általánosan elterjedt 
műfajmegjelölés, amely —különösen a címoldalon— akár a redaktortól vagy a 
nyomdásztól is származhat; a consuetudo magyarázó szerepet tölt be: nem 
tulajdonképpeni cím, mint a monasztikus szabályzatoknál, hanem épp a regionális 
elterjedtségű „rubrica" megjelölés körülírása (a hosszú, tartalomleíró címadás 
egyébként is szokásos mind ekkor, mind a koraújkorban). A kéziratos kivonatban 
megmaradt „rubrica" szó tehát azonos a nagyobb méltóságú, és így hosszabb 
címmel fölvezetett nyomtatvány legeredetibb, a magyarországi rubricisztikára 
leginkább jellemző terminusával. 

Ugyancsak a két könyv szoros kapcsolatát jelzi a szerkezet logikájának egyezése. 
A szentek ünnepeinek a temporale egyes részeit követő szakaszokban való 
összefoglalása annak következménye is lehetne, hogy a szerkesztő általános elveket 

70 A főcímen kívül RStr 3. (Adv/D3), RStr 4. (de quattuor temporibus), RSír 13. (de festis 
sanctorum), RSír 16. (notatur de Sanctis), RStr 19. (Annunt.BMV). 
71 Emlékeztetnem kell itt arra, hogy a kinyomtatás előtti redakció időhatárait az 1478-1484-
ig idézett naptári problémák jelölték, míg a RStr biztosan korábbi 1469-nél. 
72 Szakértőről árulkodik, hogy a kivonatoló már a könyv elején, az ádventi kántorböjttel 
kapcsolatban általánosít, amikor olyan szabályokat is közöl, amelyek csak a további három 
kántorböjt valamelyikére alkalmazhatók (RStr 4.). Ugyanezt jelzik a nem allegorizáló, de 
liturgiamagyarázó jellegű szövegek (pl. RStr 36., 48., 49.). 
73 FÖLDVÁRY, Ordináriuskönyvek... i. m. (5. jegyz.), 412. 
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kíván rögzíteni az egyes napok szertartásrendje helyett, de a megnevezett ünnepek 
időről-időre jelzik, hogy inkább egy kevert beosztású mintapéldány hatásáról van 
szó.74 

A munkafolyamat első szakaszában mintha az összesített szerkönyvek, és így a 
teljes tételjegyzék birtokában kivonatolta volna az ismeretlen liturgista a központi 
forrást. Advent első vasárnapján és az azt követő héten még számos incipitet 
megad (egész Európában jellemző az egyszerűbb rubrikáskönyvekre, hogy 
kezdetben gondosabban és nagyobb részletességgel foglalkoznak az évvel, majd 
pedig mintha csak elunnák, egyre vázlatosabbá válnak),75 de hamar fölhagy ezzel, és 
csak egyes napok tételsorát adja meg. Az egyeden szerkönyv, amelyre hivatkozik, a 
breviárium, így érthető, ha nem volt szüksége a mintapéldány megfelelő adataira: 
elég lehetett, ha saját, tízszer is említett breviáriumát —és a misszálét, amellyel 
kétségtelenül rendelkezett— egyeztette azzal, és szükség esetén javította vagy 
kiegészítette a tulajdonában lévő összesített szerkönyveket. Ahol később mégis 
megadja a tételsort, ott az általa használt, ma már aligha azonosítható könyvek 
anyaga tenné érthetővé eljárását. A könyv mai formájának második lapjától kezdve 
következetesen csak azokat az adatokat írja le, amelyeknek információértéke van 
számára. Az itemek egyik része szó szerinti másolat a mintapéldányból, míg más 
itemek egy-egy nagyobb egység tartalmi kivonatát adják saját megfogalmazásban. 

Az Esztergomi Ordinarius szövegének kinyomtatás előtti csonkításáról, s 
közvetve annak bővebb, kéziratos előzményéről szintén a szepesi kézirat hoz 
közvetlen, szövegszerű bizonyítékot.76 Az ádventi impozíciós rubrika teljes 
terjedelmében szerepel a kivonatolt változatban. A nyomtatott ordinárius 
ugyanezen a helyen jelzi, hogy kihagyja a rubrikát, mert az megtalálható a 
breviáriumban is.77 A kéziratos breviáriumok nagyobb részéből hiányzik az említett 
rubrika, a redaktor tehát valószínűleg a nemrégen megjelent nyomtatott 
breviáriumra céloz, vagyis a kihagyás csak 1480, az első nyomtatott esztergomi 
breviárium kiadatási éve óta történhetett. így a breviáriuméval megegyező szövegű 
impozíciós rubrika jelenléte a Rubrica Strigoniensis-be.n a leghosszabb egyenes 

74 Az OStr beosztásához képest a legfőbb különbség lenne, hogy 2 ádventi ünnep (Andr.ap. 
és Concept.BMV) a könyv végén, és nem annak elején szerepel. Ezt azonban viszonylagos 
jelentőségűvé teszi, hogy mindkét item az első toldalékcsoportban található, így az eredeti 
szerkezetben valójában Szent Adalbert ereklyeátvitelének ünnepe zárja az évet, és az 
ádventi szenteknek a könyv elejére kellett volna kerülniük, amint az Szent Tamás apostol 
ünnepével valóban történt. A RStr és az OStr szerkezeti rokonságát jelzi viszont, hogy 
Gyertyaszentelő ünnepe mindkettőben hetvenedvasárnap után következik: ez a temporálét 
és szanktorálét keverő könyvekre sem egységesen jellemző, így pl. a Graz, 
Universitätsbibliothek: No. 211. is Gyertyaszentelő után, folytatólagosan közli a böjtelő 
anyagát. 
75 Igen jellemző a kivonatos ordináriusok fokozatos elcsökevényesedésére SANTS GROS, /. 
m. (21. jegyz.), amelynek elején (192-194.) még liturgiamagyarázó részek is bőven fordulnak 
elő, de amely nem sokkal később egyszerű incipitjegyzékké silányul. 
76 A szóhasználatból és a szertartások által föltételezett szolgálattevőkből nyilvánvaló, hogy 
a RStr-ben többletet jelentő karácsonyi és gyertyaszentelői részek a székesegyházi rétegből 
valók. 
77 RStr4—5. (de impositione laudum), vö. OStr 8. (Adv/D3): „De impositione laudum vide 
rubricam in libro breviarii, quia hie postposui propter brevitatem." 
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átvételnek számít az Ordinarius Strigoniensis hipotetikus, a nyomtatott redakció 
forrását adó kéziratnál korábbi elődjéből. 

Hogy a kivonat töredékes jellege mellett is megőrizhetett valamit az Esztergomi 
ordinárius elveszett részleteiből, azt a következő tartalmi példa igazolja. A 
nyomtatott ordinárius nagypénteken így ír a kereszthódolat szertartásáról: 

Tunc duo procedentes, induti dalmaticis rubeis sollemnibus ad modum diei sancti Stephani 
protomartyris perverse, nudis pedibus canunt Agios, flexis génibus, versa facie ad 
crucifixum.7S 

A dalmatika „perverz" felöltéséről vagy a „perverz" éneklésről azonban hiába 
keresünk további részleteket Szent István vértanú ünnepén. A következő 
fejezetben bemutatandó Egri ordinárius ugyanezt a szót (perverse) használja 
december 26-a előestéjén, de a kritikai apparátusban „error?" jelzés kíséri a helyet, a 
fordító pedig jegyzetben közli, hogy nem tudta értelmezni a szót.79 Ehhez képest a 
szepesi kivonatban —amelyből a nagypéntek leírása egyébként teljesen 
hiányzik80— ezt találjuk Szent István vértanú megosztott első vesperásánál: 

Finita oratione Nativitatis Domini cum «Per eundem Dominum », et deinde dicitur 
«Amen », neque «Dominus vobiscum », neque Benedicamus Domino debet did, sedstatim 
post «A.men »per chorales, qui sunt non directo modo induti in dalmaticis, debet incipi re-
sponsorium, scilicet Lapides torrentes cum hymno, versiculo, collecta propria sancti 
Stephani protomartyris.8' 

A perverse tehát non directo modo-t jelent, és a dalmatika felöltésének fordított módjára 
vonatkozik. Az ezzel kapcsolatos liturgikai megfigyelések számbavétele önálló 
tanulmányt érdemelne — a „Szepesi ordinárius" szövegtörténetével kapcsolatban 
viszont így, kifejtetlenül is fontos adalék. Ha az Esztergomi ordinárius 
nagypénteken hivatkozhatott az első vértanú ünnepén követett szokásra, akkor a 
megfelelő helyen föltehetőleg le is írta azt. A kevesebb ceremoniális részletet közlő 
karácsony utáni szakaszból a redaktor könnyen kiemelhette a csak szerpapokkal 
ellátott templomokban érvényesülő rubrikát, nagypénteken viszont a láthatóan 

78 OStr 53. (Qu/H6/f6). 
79 ОAgr 32., 283. (Nat). 
80 Dankó ezt tényleges hiánynak fogta föl, és dőlt betűkkel megkülönböztetve az OAgr-bő\ 
pótolta. Magam úgy vélem, hogy a nagypénteki ordó elhagyása a szerkesztői szándékkal 
egybevág: a hasonlóan kivonatos, ún. Lányi-kódex (Budapest: MTA KT: К 43., kiadása 
VOLF György, A Lányi codex, = Nyelvemléktár. VII, Bp., 1878, 317-387.) ordináriusában 
ugyanezt találjuk. A nagypénteki zsolozsma rendje teljes egészében a nagycsütörtökiének 
felel meg, a csonkamise szertartásait pedig egy társaskáptalani egyház igényeihez mérten 
elégségesen írják le a misekönyvek, amelyekben a nagypéntek szokásosan a legtöbb rubrikát 
tartja fönn. 
81 R5>8. (Nat). 
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érintetlenül hagyott ordóban mintegy ottfelejtette az erre tett utalást, amelynek 
forrását a Rubrica Strigoniensis őrizte meg és teszi értelmezhetővé számunkra.82 

A második, bővítési szakasz már éppúgy kiindulhatott a jegyzetek használati 
közegének —akár a szepesi Szent Márton-prépostságnak— helyi gyakorlatából, 
mint további, az ordináriushoz nem kötődő esztergomi rubrikás forrásokból. Mivel 
azonban a könyv nyári-őszi szakasza sem mutat szepesi jellegzetességeket, és éppen 
az utolsó oldalak egyikén található a második, Gyümölcsoltó vagy Havas 
Boldogasszonyra rendelt processziós könyörgés, amely viszont —mint már 
jeleztem— közveüenül az esztergomi székesegyházhoz kötődik, valószínűnek 
tartom az utóbbi lehetőséget. Az Esztergomi ordináriussal egyező szöveghelyek a 
könyv advent-karácsonyi szakaszában gyakoriak. Ezért, és a két, Szent Andrással, 
illetve kiskarácsonnyal kezdődő szanktorále-típus keveredése miatt úgy gondolom, 
hogy az Ordinarius Strigoniensis inkább a nyár eleji nagyünnepekig adhatott mintát a 
kivonatolónak: a nyári-őszi szentek ünnepeinél a nyomtatott Ordinarius nyilván 
kevéssé módosult kéziratos elődeihez képest, mert az adott időszakot sem 
naptárszervezési problémák, sem szokadan ceremoniális kérdések nem terhelik 
gyakran. A Rubrica Strigoniensis szerkesztője a mintapéldány második felében szinte 
kizárólag tételjegyzéket találhatott, ezt pedig addigi szokása szerint nem tartotta 
érdemesnek lemásolni, hiszen szerkönyvi referenciája egy bizonyára megbízható 
breviárium volt. Ennek alapján a szepesi rubrikák hátterében az Esztergomi ordi-
náriuskönyv mellett legalább egy további, egyelőre ismeretien, független szanktorá-
lét használó esztergomi forrást tartok valószínűnek.83 

A szepesi kivonat ismert alakjához vezető harmadik munkafolyamat az 
esztergomi mintapéldányoktól független, fokozatos bővítés lehetett. Ennek során a 
szerkesztő és utódai olyan kiegészítésekkel látták el a szöveget, amilyenek a 
fönnmaradt példány lapszélein és kolofonja után is olvashatók. Erre a bővítési 
szakaszra utalnak azok a megjegyzések, amelyek már egy, a székesegyházinál jóval 
fejletlenebb könyvkultúrához alkalmazzák az utasításokat.84 A szöveg történetének 
ez a rétege szakad el először Esztergomtól, de csak annyiban, amennyiben a 
központi rítus helyi, de egyénítésre nem törekvő adaptációjáról ad hírt.85 A 
toldalékolás a ránk maradt tisztázat megszületése után is folytatódott. Csak ekkor, 
tehát a könyv ismert változatának leírása és az első kéztől származó utólagos 

82 Akad példa arra is, hogy a RStr hivatkozik egy olyan, mintapéldányában még valószínűleg 
olvasható részletre, amelyet ténylegesen már nem tartalmaz. így pl. a RStr 30. (Pasc) 
hivatkozik a szentsír nagypénteki szertartására, holott a könyvből a teljes nagypénteki ordó 
hiányzik. Hasonló eset, amikor a RStr 38. (Hist.Reg.) egy olyan impozíciós táblázatra utal, 
amely nem szerepel a kódexben. 
83 Továbbra is bizonytalan viszont, hogy a Szent Adalbert ereklyeátvitele utáni rész 
mennyire szervesen illeszkedik a könyvbe. 
84 Pl. amikor megengedik, hogy az ádventi köznapok evangéliumi antifónáit —ezek csak a 
legvázlatosabb breviáriumokból hiányozhattak— a megelőző vasárnapról vegye a liturgus, ld. 
RStr2. (Adv/Hl/fí). 
85 A megváltozott térviszonyokra utal, amikor a nagycsütörtöki lábmosást követő Tellus ac 
cethera himnuszból a lábmosás helvétől a kórusig csak 2—3 strófát tart elénekelhetőnek a RStr 
29. (Qu/H6/f5). 
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kiegészítések után jegyezték be a 12. lap verzójának tetejére a Szent Márton-
prépostság gyakorlatát jelző, első biztosan szepesi rubrikát. 

A könyv nagy vonalakban helyreállított története alapján így adhatok választ a 
Rubrica Strigoniensis műfajmegjelölésével kapcsolatban fölvetett kérdésre. A Dankó 
József által ordináriusként kiadott forrás az önálló tipológiai tételként leírható, 
kivonatos ordináriusok közé tartozik. Kevés incipitet tartalmaz, az egyházi év 
jelentős szakaszait kihagyja, és nem mintát jelent saját rítusának, hanem gyakorlati 
vezérkönyvet alakít ki a rendelkezésére álló mintákból. A könyv bizonyos mértékig 
szepesi, és bizonyos mértékig ordinárius is: de előbbi tulajdonsága a liturgikus 
tartalomban nem, hanem csak másodlagos, alkalmazott és kivonatos jellegében 
ragadható meg, az utóbbi pedig csak annyiban igaz, amennyiben segítségével a 
forrását adó valóságos ordináriushoz jutunk közelebb. 

Saját korábbi megállapításomat pedig a következőképpen kell helyesbíteném: a 
„Szepesi ordináriuskönyv" valóban kivonata az Esztergomi ordinárius egyik 
kéziratos előzményének, de nemcsak annak.86 A legfőbb mintapéldány szintjén is 
érdemes megkülönböztetnünk a szó szerinti átvételeket a tartalmi összefog-
lalásoktól, és hátra van —bár a töredékes emlékanyag miatt talán soha nem 
sikerülhet—, hogy azonosítsam a könyv második felének egyéb esztergomi 
rubrikás forrását vagy forrásait. Annyi mégis biztos, hogy a vizsgált kézirat advent-
karácsonyi szakaszának azok az ordói, amelyek a nyomtatott Esztergomi 
ordináriusból kimaradtak, de székesegyházi körülményeket föltételeznek (például 
karácsony, Gyertyaszentelő), éppúgy a katedrális elveszett ordinárius-hagyo-
mányából származnak, mint a nyomtatott változat. A Rubrica seu consuetudo almai 
ecclesice Strigoniensis metropolitans és a Rjíbrim Strigoniensis ugyanannak az esztergomi 
rubrikás szöveghagyománynak két, különböző pontokon megrövidített, eltérő 
igényekhez igazított, de egymást kiegészíteni képes leágazása. 

Az EGRI ORDINÁRIUSKÖNYV 

A forrás leírása 

Önálló és a magyar egyházi életben régóta kiemelt helyzetű püspöki tartományból, de 
szintén az esztergomi érsekség területéről származik az a nyomtatott ordinárius-
könyv, amely ceremoniális szempontból a legtöbbet mondja el a középkor utolsó 
évszázadainak magyarországi liturgiájáról.87 Címoldala ordinarius-пак, a szöveget 
megkezdő felirat pedig ordinarium-пак mondja a könyvet, a kolofonban viszont 

86 Ha pedig Esztergomban —mint az előző alfejezetben idézett külföldi példák és a 
redaktor egyik megjegyzése sejtették— egyidejűleg több ordináriuskönyv is használatban 
volt, akkor elképzelhető, hogy a RStr elődjét összeállító szakértő több régi ordináriust is 
használt. 
87 A jegyzetekben OAgr rövidítéssel, a főszövegben az Ordinarius Agriensis vagy az „Egri 
ordinárius (könyv)" megjelöléssel hivatkozom rá. Két ismert középkori és modern 
kiadásairól ld. alább. 
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megjelenik a két, előzőleg tárgyalt szövegből ismert, jellegzetesnek ítélt címadás 
variánsa: a rubricella. 

Az Egri ordináriuskönyv következetesen, de az Esztergominál kevésbé 
kifejtetten, a szerkönyvekre többet hivatkozva adja meg az egyes napok tételsorát. 
A műfajra jellemző módon kimerítően foglalkozik direktoriális kérdésekkel, de e 
tekintetben egyedi vonása, hogy rangjuk szerint osztályozza az ünnepeket, míg az 
esztergomi ordináriusokban az ünnephierarchiára utaló terminusok igen ritkák. 
Legfőbb érdekessége, hogy az esztergomi rubrikákban nem tapasztalt részletes-
séggel tárgyalja a székesegyházi rítus drámai oldalát. Az általa megőrzött 
ceremoniális adatok két jellegzetes csoportba sorolhatók. Egyrészt közli a nagy, 
rendhagyó szertartásokkal kísért ünnepek hagyományos ordóit, amelyek között ott 
van néhány, a XVI. századra már a pontifikálékba vagy a rituálékba visszaszorult 
rítus, így a búzaszentelő vagy a vezeklők visszafogadása is.88 E zsolozsmán és 
misén kívül eső mozzanatok azonban csak azért kaphatnak helyet a különben 
kötött szerkezetű forrásban, mert szigorúan illeszkednek az évkor egy-egy 
pontjához, sőt a zsolozsma és a mise által meghatározott napirendhez. Másrészt 
megfigyelhető, hogy az adott nap leírásának kezdetén az ordinárius szinte töretlen 
rendszerességgel kitér a liturgikus színre, valamint az istentisztelet vezetőinek 
méltóságára, számára és öltözetére. A liturgikus szereposztás kérdése végighúzódik 
a szövegen; jóllehet a székesegyházi konszuetúdókkal való rokonsága ez utóbbiak 
jellegzetes szerkezeti elemeinek híján nem mutatható ki,89 föltűnő beágyazottsága a 
káptalan és a székesegyházi iskola viszonyai közé. Kevésbé következetesen, de 
érvényre jut a szerkesztő liturgiamagyarázó érdeklődése is. Gyakran hivatkozik a 
Rationale-ra,9i> és egy-egy rubrika indoklásakor megesik, hogy az allegorézisből ismert 
analógiás gondolkodást követi. 

Jellegzetes betoldás vagy függelék a könyvben az egész év verzikulusainak teljes 
szöveggel való közlése.91 A zsolozsmában szokásos párversek döntő többsége a 
zsoltárokból, és más része is közismert szövegekből származik, ezért a szerkönyvek 
csak a legritkább esetben írják ki azokat in extenso. A verzikulusok két félversének 
metszete és terjedelme azonban ingadozhat,92 és egyébként is hasznos, ha legalább 
egy segédkönyvben rögzítve van ez az egyszerű, de nélkülözheteden tételtípus. 

88 Ordo in introductione pxnitentium: OAgr 54—56. (Qu/H6/f5), Ordo in consecratione 
segetum: OAgr 102. (Marc.ev.). 
89 Ilyenek lennének pl. a tartalomjegyzék és a szolgálattevők szerint elrendezett bevezető 
fejezetek. 
90 DAVRIL, Anselme, THIBODEAU, Timothy M, Guillelmi Duranti Rationale divinorum 
offiáorumb I—III, Turnhout, 1995-2000. (Corpus Christianoram. Continuatio mediaevalis, 
140 ?-A-B). 
91 OAgr 85-87. (sequuntur versiculi). 
92 Pl. a metszet térhet el a karácsonyi vigília verzikulusánál: Tamquam sponsus Dominus / 
Procedens de thalamo suo vagy Tamquam sponsus Dominus precedens / De thalamo suo (BStr <-• 
OAgr). Példák a különböző terjedelemre a húsvét-köznapi vesperásból és a vértanúk 
zsolozsmájából: Mane nobiscum Domine alleluia j Quoniam advesperasát (inclinata est iam dies) 
alleluia (BStr <-» OStr), ill. Iustus ut pálma florebit / Sicut cédrus Lbani multiplicabitur (in domo 
Domini) ßNStr <-» OAgr). 
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Kevésbé szokatlan az ordináriusoktól a matutínumban a fölolvasókra adott 
áldásszövegek megadása, de különös, hog}' ezek csak Mindenszentek ünnepén 
jelennek meg a könyvben.93 

Az Egri ordináriuskönyv átlagos terjedelmű, a benne rögzített liturgikus 
gyakorlat minden saját offíciummal rendelkező napjáról ad rubrikákat. A jelesebb 
napok leírását a fönt említett részletekkel kezdi, majd azok minden bóráját fölveszi, 
és ilyenkor többé-kevésbé teljes tételsort is ad. Az évet Szent András vigíliájával 
kezdi, a napot az első vecsemyétől a második kompletóriumig tekinti egységnek, a 
misét pedig többnyire a kishórák teljes sorozata után veszi föl. Mindebben az 
Esztergomi ordináriuskönyv szerkezetével egyezik, de annál jóval kevesebb 
toldalékos itemet jegyez be a hórák lezárása után, és vele ellentétben elválasztja a 
temporálét a szanktorálétól. A verzikulusok jegyzéke a temporale után következik, 
a szanktorálét pedig a boldogságos Szűz Mária kis zsolozsmájának időszakos 
változatai zárják. 

A katalógusok két kiadását tartják számon az ordináriusnak. Az első 1509-ben 
Krakkóban hagyta el a nyomdát Iohanes Haller költségén, a második 1514-ben 
készült Velencében Iacobus Schaller budai könyvkereskedő megrendelésére. 
Címfeliratuk és kolofonjuk egyebekben azonos. A szövegben keltezéssel említett 
legkorábbi káptalani döntés 1458-ból való.94 

N e m a krakkói kiadást, hanem annak egy másolatát vette alapul Kandra Kabos, 
amikor 1905-ben elsőként jelentette meg a szöveget újkori kiadásban.95 A könyv 
1514-es változatát nem ismerte, átírásában — a közvetítés ellenére is-— betűhív 
alakot akart adni, az eredeti rubrikáit kurziválással érzékeltette. Bevezető 
tanulmányában több fontos helytörténeti adattal járult hozzá a szöveg jobb 
megértéséhez, és rendszerezve összegyűjtötte, majd értelmezte a könyv egyes 
adattípusait. Liturgikai megjegyzései viszont arról árulkodnak, hogy a középkori 
rubrikás és szerkönyvekben való járatlansága miatt nem volt számára világos, 
milyen alapon válogat a forrás az egyes adatok között, illetve mely adatai milyen 
összefüggésben érdemelnek figyelmet. Másfelől a mintegy 800-1500-ig tartó egész 
liturgiatörténeti korszakot érintő téves megállapításokkal kíséri az általa ismert 
ferences-kuriális —az újkorban „római"-nak fölfogott— gyakorlat és az egri, illetve 
általánosan a régi székesegyházi rítus eltérés eit.96 

Részben Kandra Kabos történeti jegyzeteinek hibái, de még inkább az Egri Or-
dinarius számos tudományágra kiterjedő jelentősége késztették Dobszay Lászlót 
arra, hogy 2000-ben új átiratban és új szempontok figyelembevételével pótolja az 

93 OAgr 122. (O.Ss.) Ezzel szemben pl. FRKRE, Walter Howard, The Use of Sarum II. The 
Ordinal and Tonal, Cambridge University Press, 1901, 6-7. közel 30 áldásszöveget közöl 
mindjárt advent első vasárnapjának matutínumában. 
94 OAgr 25. (Adv/H2/f2). 
9э KANDRA Kabos: Ordinarius secundum veram notulam sive rubricam alme ecclesie Agriensis de 
observatione divinorum qffiäorum et horarum canonicarum. A krakói unicum könyvpéldány után, Eger, 
1905. A ritka kiadást ismerteti és előszavát is közli az OAgr 16-17., ill. 401-416. 
96 Ennek kritikáját, ugyanakkor Kandra művének méltatását adja Dobszay László a fönt 
idézett előszó számmal jelölt jegyzeteiben. 
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addigra ritkasággá vált kiadást.97 A Über Ordinarius Agriensis (1509) címen megjelent 
munka a Musicalia Danubiana forráskiadvány-sorozat Subsidia köteteinek első és 
mostanáig egyetlen darabjaként látott napvilágot, és mint ilyen nem tekinti céljának 
a közreadott anyag részletes elemzését.98 Ugyanakkor az elmúlt évszázadokban 
megjelentetett rubrikáskönyvek közül kiemelkedik azzal, hogy vállalkozik a teljes 
szöveg lefordítására, és részletes jegyzetapparátussal értelmezi azt. Az Egri 
ordinárius ráadásul legfontosabb rubrikás forrását jelentette annak az összefog-
lalásnak, amelyet kiadója Az esztergomi rítus címen tett közzé a közelmúltban.99 

Minthogy a vizsgált könyvnek csupán figyelmes olvasója voltam, sőt éppen az lett 
közvetlen ösztönzője és egyik legfőbb segítsége a rubricisztikával kapcsolatos 
tanulmányaimnak,100 majd földolgozó munkámnak, nem szólhatok róla azzal a 
részletességgel, amellyel az előző két alfejezetben bemutatott ordináriusokat 
elemeztem. Inkább azt tekintem feladatomnak, hogy az út törő munka iránti 
tisztelet mellett is körvonalazzam a Dobszay László által megoldatlanul hagyott, és 
ezért a magyarországi-esztergomi rubricisztika további kutatásának, így nekem is 
irányt mutató problémákat, és —az előzőleg kifejtetteknél jóval felületesebb— 
benyomásaim alapján helyenként javaslatot tegyek földolgozásukra. E problémák 
lényegüket tekintve visszavezethetők egy, a nemzetközi rubrikakutatásban is 
tapasztalható, módszertani kettősségre: miközben a Lber Ordinarius Agriensis és az 
Esztergomi rítus szinte tökéletesen földolgozza a liturgiatörténeü forrást, addig nem 
érdeklődik a filológiai értelemben vett forrás iránt. 

Az Egri ordinárius filológiája: a továbbkutatás lehetséges útjai 

A rubrikáskönyvek leírásánál alkalmazott szempontok szerint először az Egri ordi-
nárius címadását kell megvizsgálnunk. A három önmegjelölés (címoldal, kezdősor, 
kolofon) összevetése az esztergomi ordináriusok címadásával két következtetéshez 
vezet. Egyrészt újabb érv amellett, hogy az „ordinárius", illetve „ordinarium" 
szavakat, amelyeket a XV-XVI . század fordulóján a műfaj nemzetközileg 
legelterjedtebb megnevezésének ismerünk, honosnak és meggyökeresedettnek 
tekintsük Magyarországon is, az Esztergomi ordinárius címsorában szereplő 
consuetudo-t viszont párhuzamok hiányában ne terminusnak, hanem körülírásnak 
fogjuk föl. Kiderül belőlük az is, hogy a „rubrica" vagy „rubricella" szó a 
magyarországi normaszövegek jellegzetes, bár ekkorra kissé háttérbe szorult 
címadása. Másrészt fölkeltheti a figyelmet a címoldalon és a kolofonban is szereplő 

97 Munkájának fontos előzménye és talán egyik ihletője volt, hog}' Mezey László a Graz, 
Universitätsbibliothek: No. 211. facsimile kiadásához írott bevezetőjében az OAgr rubrikáit 
követve tekintette át a liturgikus évet és vele a kódex tartalmát (35—49.) 
98 A sorozatnak az egyes kötetek hátoldali belső borítóján olvasható önmeghatározása 
szerint. 
99 DOBSZAY László, Az esztergomi rítus, Bp., é. N. 
100 Az OAgr latin szövegének gondozását és kritikai jegyzeteit témavezetőm, Déri Balázs 
végezte el, illetve készítette. Ő ajánlotta a modern kiadásban eddig meg nem jelent OStr 
átírásának lehetőségét és tágabb európai környezetének megismerését, így ezek vezettek a 
már említett szövegkiadások elkészítéséhez, majd a jelen dolgozathoz. 
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„ . . . secundum veram notulam sive rubricam", illetve „ . . . ad veram notulam" 
meghatározás. A „secundum" és az „ad" szócska egyaránt viszonyításra, a 
lejegyzett szokások mintájára utal. A „notula" terminussal még nem találkoztunk a 
fönnmaradt hazai ordináriusok címadásában, de körülírásként is nyilvánvaló, hogy 
a „notare" szó származéka, tehát a „secundum/ad notulam" kifejezés lejegyzett, 
írott mintát sugall, szemben például a megszokottabb „secundum morém et 
consuetudinem" formulával és annak rokonaival.101 Az írott minta föltételezése 
más megvilágításba helyezi a „rubrica" és a „rubricella" szó viszonyát: az előbbi a 
minta, az utóbbi a minta alapján készült szöveg megjelölése, vagyis fölmerülhet, 
hogy az ismereüen, teljesebb rubrica valamiféle átszerkesztés, kivonatolás nyomán 
alakult az előttünk álló, kicsinyítő képzős rubricellává. 

Látszólag keveset tehet hozzá az Egri ordinárius különlegesen magas szintű 
tartalmi feldolgozottságához a filológiai szempont. Mindamellett éppen a más 
kiadásokban tapasztaltat messze fölülmúló liturgikai szakértelem alapján lehetne 
még kezelhetőbbé és áttekinthetőbbé tenni a már első megszerkesztésekor sem 
folyamatos olvasásra szánt szöveget. Mind az eredetihez, mind Kandra Kabos 
kiadásához képest előrelépést jelent, hogy a 2000-es változat bekezdésekre töri, és 
tartalmi egységenként számozza a szöveget, hogy az incipiteket dőlt szedéssel, a 
többi idézetet pedig idézőjellel különbözteti meg, valamint hogy saját, a mai 
olvasónak otthonos központozást vezet be. A könyv szerkezetét azonban 
átláthatóbbá tenné, ha az újkori kiadás komolyan venné középkori elődjének 
rubrikálását, illetve inkább annak logikáját. Az egyes félkövérrel kiemelt napokat 
követő bekezdések élén nem jelenik meg tisztán, hogy azok a nap egyes liturgikus 
alkalmai köré szerveződnek, holott az eredeti éppen az egyes hórákat és a misét, 
azok után pedig a toldalékos itemeket különbözteti meg rubrummal a 
leggyakrabban. Mint az Esztergomi ordináriussal kapcsolatban kifejtettem, ezek a 
rubrumok egyben a szöveg szerkesztésének és történetének is kiváló jelölői. 

Ezzel szemben nem érdemes a kelleténél komolyabban venni az eredeti szöveg 
helyesírását. A középkor végi liturgikus nyomtatványok ortográfiai jegyei néhány 
bekezdésben összefoglalhatók, nem a tényleges használó közeg, hanem a nyomda 
szokását követik, és még az írástörténet iránt érdeklődőnek is könnyen 
hozzáférhetők a ma már mikrofilmen vagy akár digitális másolatban sokszoro-
sítható eredeti révén. A latin nyelvű források egyre kevesebb és nyelvileg egyre 
hiányosabb fölkészültségű olvasóját jobban segíti a normalizált írásmód, és 
különösen indokolt a szöveg számítógépes adatbázisként való használatakor. 

A könyv keletkezésének hátterével is kapcsolatban van, de a szövegkiadást is 
érinti, hogy mit tudhatunk meg az ordináriusból a középkori Eger saját rítusáról. 
Az Egri ordinárius e hagyomány legkorábbi és egyben legrészletesebb tanúja: 

101 Du GANGE, Charles Du Fresne Sieur: Glossarium media et infimce latinitatis, IV, Graz, 1954, 
613—614. szerint „notula: charta, scriptum, commentariolus, perscriptio". így válik 
értelmezhetővé a Missale ... episcopatus Zagrabiensis címének „secundum ... rubricam" 
kitétele is. Még egyértelműbb, amikor az 1501-es Obsequiale kolofonja az OStr-re hivatkozik: 
„secundum ordinarium ac rubricas almae Strigoniensis ecclesia: caractere meliori 
impressum". 
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Dobszay László két későbbi kéziratot említ102 —mint személyes közléséből 
megtudtam, a Gyöngyöspatai és a Szántó-féle graduálét103— e részhagyomány 
további forrásaként, de a Régi Magyar Könyvtár III. kötetének egyik adata értesít 
arról,104 hogy 1845-ben még az 1515-ben kinyomtatott Egri breviáriumnak is 
létezett egy elől elrongyolt példánya a nagyenyedi református kollégium 
gyűjteményében, amely sajnos máig nem került elő. Egykori megléte azonban, és 
ugyanígy az ordinárius 1514-es újbóli kiadása jelzi, hogy a XV. század első felében 
a nagy példányszámban megjelenő esztergomi nyomtatványokkal párhuzamosan 
érdemes volt az önálló egri rítust rögzítő könyveket forgalmazni. 

Fönnmaradt breviárium hiányában az ordinárius árulhatná el, hogy miben és 
milyen mértékig különbözött Eger szokása Esztergométól.105 A két szanktorále 
összevetése során csak egyes kisebb szentek ünneplésében találtam eltérést, illetve 
néhány nagyobb ünnep rangsorolásában különbözött egymástól a két egyház,106 

míg a Magyarország központi rítusára jellemző kalendárium napjai hiánytalanul és 
azonos időben kaptak helyet mindkét ordináriusban. 

Továbblépést az egri antifonále elérhető tételeinek rendezése jelentene. A 
külföldön újabban megjelent ordinárius okban szinte általános, hogy a kiadó 
betűrendes mutatóban foglalja össze a szövegben szereplő tételkezdeteket, ennek 
információértéke azonban csekély, hiszen a liturgikai érdeklődés számára nem az 
egyes incipitek oldalszáma és még csak nem is azok szertartási helye, hanem teljes 
sorozata képes jellemezni a rítust. Hasznos lenne tehát kiemelni az Egri 
ordinárius könyvben jegyzett incipitek közül mindazokat, amelyek helyi sajátságnak 
bizonyulnak, és képet adhatnak az immár földolgozott esztergomi, pálos és szepesi 
zsolozsmák mellett Eger gyakorlatáról is. Eddigi, korántsem teljes megfigyeléseim 

102 OAgr 14. 
103 Budapest: OSzK: Fol. lat. 3522., Budapest: Egyetemi Könyvtár: A 114. 
104 RMK III/205.: „Breviárium secundum chorum eccliae (sic) Agriensis ... impensis verő 
... Schaller libr... Anno domini 1515. 8r." 
105 A két idézett graduále nem székesegyházi könyv, és a mise tételválogatása egyébként is 
kevesebb lehetőséget ad a rítusváltozatok megjelenésére. 
106 Az OStr többletei: Sulpicius, Tiborc és Valérián, Gordianus és Epimachus, Nereus és 
Achüleus, Bonifác, Potenciána, Quiricus és Iulitta, Paulinus, Processus és Martinianus, 
Kilián és tsai, Pantaleon, Félix és tsai, Szixtus és tsai, Donát, Cyriacus és tsai, Tiborc 
vértanú, Gorgonius, Mauritius, Tekla, Leodegarius, Bacchus és tsai, Gereon, Kallixtusz, 
Adalbert ereklyeátvitele, Kolumbán, Krizogon, Avianus. Esetleg az ünnep nagyobb 
méltóságát jelzi Sarlós Boldogasszony másodnapja, Mindenszentek harmadnapja. — Az 
OAgr többletei: Aranyszájú Szent János, Aldegundis, Perpétua és Felicitász, Péter vértanú, 
Flórián, Szent Mihály Arkangyal Megjelenése, Heléna, Antal hitvalló, Tízezer vértanú 
katona, Szent Benedek ereklyeátvitele, Hedvig, Alamizsnás Szent János. Esetleg az ünnep 
nagyobb méltóságát jelzi: Szent Tamás apostol böjtje, Keresztelő Szent János nyolcadnapja, 
Színeváltozás nyolcadnapja, Szent István király nyolcadnapja. Összegezve azt mondhatjuk, 
hogy az OStr többletei Adalbert ereklyeárvitele kivételével nem a helyi kultuszra jellemzők, 
hanem kisebb, választható —bár olykor ősi római— ünnepeket jelentenek, míg az OAgr 
többleteinek jelentős része a magyarországi források közt, különösen a Szepességben 
számos párhuzammal bír. Az esetlegességek mellett biztosan tudatos a Sarlós 
Boldogasszony böjtje és Keresztelő Szent János nyolcadnapja közt megnyilvánuló 
rangkülönbség, és Színeváltozás nyolcadának megléte, ül. hiánya. 
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arra mutatnak, hogy Eger előnyben részesítette a gazdagabb szöveg- és 
dallamválogatást, az alternatív lehetőségeket, és megőrzött néhány, Esztergomból 
addigra kiveszett archaizmust107 

A ceremoniális és a direktoriális témákat —legalábbis a mai olvasó várható 
érdeklődésének szintjén— tiszteletreméltó gonddal és alapossággal rendszerezte és 
magyarázta meg a jegyzetanyag, majd pedig az említett monográfia.108 Ugyanakkor 
ezekkel kapcsolatban is érdemes lenne elválasztani a csak Egerre jellemzőket a 
Magyarországon bevett adatoktól, sokszor éppen azért, hogy megalapozottabban 
következtethessünk egyes csak itt fönnmaradt rubrikákból a kiterjedtebb úzusra. 
Csak így és a korabeli könyvkereskedelmi háttér ismeretében lehetne megállapítani, 
hogy az Egri ordinárius és breviárium kinyomtatása elsődlegesen gyakorlati 
igényeket elégített ki, vagy inkább az Egerhez tartozó nagyszámú klérus öntudata 
okozta, hogy a megrendelő keresletet remélhetett egy feltűnően sok székesegyházi, 
és így másutt nem vagy alig alkalmazható utasítást adó nyomtatványnak.109 

Végül a szerkezet és a szövegtörténetre vonatkozó belső adatok mérlegelése 
jelenthetné a filológiai elemzés utolsó fejezetét. Az Egri ordináriusnak az 
esztergomi rubricisztikával való szoros kapcsolatát jelzi — a később tárgyalandó 
nyelvi jegyek mellett110— a liturgikus alkalmak sorrendje, a nap kezdő- és 
végpontja, a mise helyzete a nóna után, a Szent András böjtjével induló 
szanktorále. Ugyanakkor a két esztergomi forráshoz képest eltérőnek bizonyul az 
osztott szerkezet: nemcsak a temporale és a szanktorále válik el benne egymástól, 
hanem a máriás kishórák is zárt egységet alkotnak,111 holott a korábban bemutatott 
könyvekben az év egyes időszakaihoz kapcsolódik az akkorra rendelt officium 
parvum. 

Van azonban néhány jel, amely másodlagosnak sejteti ezt a beosztást. Már maga 
a Szent Andrással kezdődő szanktorále is csak akkor értelmes, ha a kalendárium 
kezdőpontjának az advent elejéhez legközelebb eső ünnepet tekinti a szerkesztő. 
Éppen ezért a magyarországi zsolozsmás forrásokban gyakori jelenségről 
föltételezhető, hogy a kevert szerkezet utólagos szétválasztásából ered. E 
megállapítás mégsem visz közelebb az Egri ordinárius szöveghagyományához, mert 
az illető gyakorlat egész Európában megfigyelhető, és bár az első ezredforduló 

107 Jellemző pl. a XIII. századi esztergomi könyvekben még meglévő, de a XV. századiakból 
már hiányzó és a peremterületekre visszaszorult О Nazarene kezdetű nagyböjt-vasárnapi 
laudeshimnusz Egerben, vag}' az OAgr 42. (LXX) hetvenedvasárnapi anyagának több 
különlegessége: a Hymnum cantaie responzórium és Magnificat-antifóna, ül. a Cantemus cuncti 
szekvencia a himnusz helyén (hatvanad- és ötvenedvasámap a Dies absoluti Egerben végleg 
kiszorítja az egykor kizárólagos, és Esztergomban még ekkor is választható Deus creator-*). 
108 DOBSZ AY, AZ esztergomi rítus... i. m. (99. jegyz.), 32-59. 
109 Egyes kémekből mindenesetre arra lehet következtetni, hogy az OAgr utolsó redaktora 
ismerte az OStr-t, és helyenként arra reagálva rögzítette az Egerre jellemző, eltérő szokást. 
11(l Jóllehet az OAgr használ néhány sajátos, csak rá jellemző terminust (pl. scbolares, rector 
altaris, corpus ecclesiae), egészében mégis az esztergomi rubrikás nyelvhasználat tanúja. 
111 OAgr 126-12S. 
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előtti könyvkultúra egyes szokásaitól valóban eltér és a kevert szerkezet logikájához 
kötődik, ekkorra a mise- és zsolozsmáskönyvekben általánosnak számít1 1 2 

Előfordulnak viszont további kereszteződések is a két szakasz között. A szank-
torále másutt temporáléhoz rendelt, megfelelő egységeit Egerben is általános 
rubrika vezeti be,113 a temporale pedig gyakran utal olyan, csak a második részben 
következő adatokra, amelyek logikusan szerepelhetnének az utalás közveden 
folytatásaként.114 A verzikulusok leírása nyilvánvaló toldalék, amely viszont nem a 
teljes könyv, hanem annak első része után következik, miközben a szanktorálét 
nem követi hasonlóan szerveden elem. A betoldás helye vagy úgy értelmezhető, 
hogy a kéziratos minta esetleges két kötete közül az elsőnek a végén maradtak 
fölhasználható oldalak, vagy a szöveghagyomány egyik szakaszában kell 
föltételeznünk egy kevert szerkezetű őst, amelynek valóban függeléke volt a 
verzikulusok sorozata. Az egyik redakció azután átszerkesztette volna a 
fejezetbeosztást, és így illesztette volna a csak temporalis vagy kommúnis tételeket 
tartalmazó jegyzéket az első rész végére. A viszonylag kései, de az egész szerkezetet 
érintő átdolgozást teszi valószínűvé az is, hogy a Boldogságos Szűz időszakos hórái 
a függelékben szerepelnek (ez csak a kései, főleg a nyomtatott szerkönyvekben 
szokásos), és hogy az Egri ordinárius jóval kevesebb toldalékos itemet tartalmaz, 
mint esztergomi rokona. 

Ezek alapján úgy gondolom, hogy az Egri ordinárius nem közvetlenül a 
kinyomtatás előtt, hanem a káptalani döntések ideje szerint valamivel korábban 
nemcsak tisztázáson, hanem teljes átdolgozáson esett át. Az átdolgozás nem a 
kinyomtatás előkészítését szolgálta: ezt jelzi, hogy maga a nyomtatvány 
gondatlanabb kiállítású és jóval több betűhibát tartalmaz, mint az Esztergomi 

112 A legkorábbi gregorián szerkönyvek (így pl. MOHLBERG, Kunibert, BAUMSTARK, Anton, 
Die älteste erreichbare Gestalt des Liber sacramentorum anni circuit der römischen Kirche (Cod. Pad. D 
47, fol. 1V-10&), Münster Westfalen, 1927 (Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen, 11-12); LlRTZMANN, Hans, Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener 
Urexemplar, Münster Westfalen, 1921 (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 
3), DESHUSSES, Jean, Le sacramentaire grégorien. Ses principales formes d'aprés les plus andern manu-
scrits, I—III. Fnbourg 1971-1982 (Spicilegium Friburgense, 16, 24, 28), PRG) mindnyájan 
kevert szerkezetűek és karácsony vigíliájával kezdődnek. A kevert szerkezet megtartása és 
az adventnek a könyv elejére helyezése vezethetett a Szent András böjtjével kezdődő 
szerkezethez, de ez a középkori misekönyvek után a Missale ill. Breviárium Romanum első 
kiadásában és újkori utódaikban is megmaradt. A XIII-XV. századi két egységből álló 
ordináriuskönyvekben ez a szerkesztés szintén ismert, de a szerkönyvekhez képest jóval 
kevésbé általános. 
113 OAgr91-92: „Nota, de festivitatibus post octavas Epiphaniae usque Omnis terra ... post 
Omnis terra usque festum Purifícationis Mariae", OAgr 100: „Nota, de Sanctis tempore 
paschali", OAgr 104: „Nota, de Sanctis post festum sanctae Trinitatis". Noha a húsvét 
időpontjának megfelelően változhat, hogy egyes szentek ünnepei a nagyböjti, a húsvéti vagy 
a Szentháromság utáni időbe esnek-e, mind az OAgr-bеп, mind az Ostr-ben (a csak az 
utóbbiban szereplő Tiborc és Valerián ünnepét nem tekintve) Adalbert nyitja a húsvéti idő, 
Orbán a Szentháromság utáni idő szentjeinek sorozatát. 
114 Ti. a szentek ünneplésének módjára vonatkozó általános szabályokkal, amelyek a 
temporális időszakok határain olvashatók. 
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ordinárius kiadásai, a szöveg viszont korszerűbb szerkesztésű, tematikájában 
következetesebb, és jobban kötődik a katedrálishoz. Hipotézisem szerint a redakció 
célja egy reprezentatív székesegyházi normakönyv összeállítása volt, amelyet azután 
a következő években fölgyülemlett, de nem jelentős mennyiségű kiegészítéssel, 
valtozaüan vagy kissé rövidített alakban bíztak a könyvkereskedő gondjaira. E 
kéziratos normakönyv lett volna a címadásokból kikövetkeztethető Rubrica Agriensis 
— hogy ezt a ránk maradt Rubricella csak méretében kicsinyítette, vagy egyes 
tartalmi elemeitől is megfosztotta, azt egyelőre, az erre utaló apró nyomok 
összegyűjtése előtt nem tudnám megmondani. Mindenesetre elgondolkodtató, 
hogy a matutínum áldásai csak Mindenszentekkor szerepelnek, és arra is 
fölfigyelhetünk, hogy a vezeklők nagycsütörtöki visszafogadása például föltételezi a 
régebbi magyarországi forrásokból is ismert hamvazószerdai kiűzetésüket, amelyről 
viszont nem szól az ordinárius nyomtatott változata.115 

E fölvetések (még ha egy részük tévesnek is bizonyul majd), az európai rubrikás 
könyvkultúra egyre alaposabb ismeretével és a fönnmaradt magyarországi források 
részletesen elemzett, jó minőségű kiadásával támogatva segíthetnek abban, hogy az 
Egri ordinárius helye pontosabban legyen meghatározható az esztergomi rubrikás 
hagyományban. Hevenyészettnek tűnő mondatai, olykor látszólag esedeges 
szóhasználata is tisztázást nyerhetnek a vele egy nyelvet beszélő szövegemlékek 
földolgozása által:116 így válhat ez a könyv az esztergomi rítus legbeszédesebb, de 
elszigetelt tanújaként egyszersmind élő, kapcsolatban és mozgásban lévő szövegek 
egyikévé. 

T E L E G D I M I K L Ó S P É C S I P Ü S P Ö K 1 5 8 0 - A S ORDINARIUM-A 

A liturgiatörténeti háttér 

Az esztergomi székesegyház pusztulása után, de még az esztergomi rítus pusztulása 
előtt készült el az utolsó fönnmaradt magyarországi rubrikáskönyv,117 amely címét, 
tartalmát és szerkezetét tekintve is folytonosságot mutat középkori elődeivel.118 Át-
meneti korban született, és mind liturgia-, mind könyvtörténeti értelemben átmene-

115 A nagycsütörtöki szertartás a római rítus legkorábbi forrásaiban is előbb jelenik meg, 
mint a hamvazószerdái, de ez aligha befolyásolta az OAgr-t. A vezeklők kiűzése a XIII. 
század végi, Durantus-féle PR óta általános a püspöki szerkönyvekben, Magyarországon 
pedig már a XI. század végi Hartvik-agenda (Zagreb: Metropolitan ska Knjiznica / 
Universitna Knjiznica: MR 165.) tartalmazza. 
116 Az OAgr 14. (Bevezetés) szerint „a kiadás alapjául szolgáló feljegyzések alkalmi jellegét 
... a könyv hevenyészett stílusa is igazolja". Mivel az OAgr nyelvezetének vonásai európai 
szinten jellemzők, egy további tanulmányomban megkísérlem föltárni azokat a tényezőket, 
amelyeknek fényében az ordináriusok nyelve átgondolt és jellegzetes, bár a köznyelvi 
elemektől valóban nem mentes képződménynek mutatkozik. 
1,7 Az előbbi 1543-ban, az utóbbi 1630-ban következett be. 
118 A jegyzetekben OTe/ rövidítéssel, a főszövegben „Telegdi (Miklós)-féle Ordinarius"-ként 
vagy saját címével hivatkozom rá. 
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ti forrásnak számít. Mindeddig kevesen érdeklődtek iránta — sem kiadása, sem 
ismertetése nem jelent meg, mindössze Dankó József szánt rá néhány mondatot 
már említett tanulmányában,119 és használt belőle egy-egy idézetet a „Szepesi 
ordináriuskönyv"-höz írt végjegyzetekben. Az írott emlékekben különlegesen 
szegény magyarországi rubricisztikának mégis megbecsült forrása lehet. 

A római rítus egységesítésének gondolata ugyan már a XV. században 
fölmerült,120 a Tridenti Zsinat pedig kétségtelenül szorgalmazta a liturgikus 
könyvek gondos kijavítását és tartalmuk •—egykorú fogalmak szerinti— 
megtisztítását,121 de még a katolikus restauráció legharcosabb képviselőitől is távol 
állt, hogy törvénytelennek tekintsék a nagy múlttal rendelkező helyi hagyo-
mányokat. A központosítás közvetlen eszközei, az V. Piusz pápa által jóváhagyott 
és a XX. század elejéig lényegében változadan Breviarium és Missak Romanum 
bevezetői is megerősítik régi jogukban a kétszáz évesnél idősebb regionális 
szokásokat, és csak a fiatalabbakat kötelezik az újonnan kibocsátott szerkönyvek 
használatára.122 így az ekkorra már közel félezer éves saját hagyománnyal 
rendelkező Esztergom is megőrizhette könyveit és szokásait, és csak a következő 
évszázadban mondot t le azokról önkéntesen a kálvinistából katolikussá lett 
Pázmány Péter ösztönzésére, hogy a kúria rítusának átvételével is nyomatékosítsa 
hűségét Rómához és a pápához.123 

119 DANKO, Magyar egyházi bibiograjiai érdekességek... i. m. (3. jegyz.), 136—137., adatait 
fölhasználta FÖLDVÁRY, Ordináriuskönyvek... i. m. (5. jegyz.), 415. 
120 FÖLDVÁRY, Ordináriuskönyvek... i. m. (5. jegyz.), 405. 
121 A liturgikus könyvek tridenti szellemű megújításának három meghatározó szempontja 
volt: 1) a visszaélések és a jóvá nem hagyott szövegek kiküszöbölése, 2) a római rítus 
egységesítése, 3) a régi források használatára épülő filológiai igényesség. A jóvá nem hagyott 
szövegek kiküszöbölése kevés ellenállásba ütközött, jóllehet ez kiterjedt a középkor során 
fölhalmozódott, jelentős irodalmi értékkel bíró tételekre is, és a filológiai igényesség is 
megvalósult a korabeli liturgikus könyvkiadásban és előkészítésében. A teljes egységesítést 
mindenekelőtt az akadályozta meg, hogy a kuriálistól különböző rítust használó 
dominikánusok nagy7 számban képviseltették magukat az illetékes zsinati bizottságban, és 
közéjük tartozott a „tridenti" mintakönyveket először kibocsátó V. Szent Piusz pápa is. Vö. 
JUNGMANN, Josef Andreas, Missarum sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe, I, 
Freiburg, 1962,176-180. 
122 Az 1568-as Breviárium Komanum „Quod a nobis" kezdetű bullája szerint (4.): „abolemus 
quaecumque alia breviaria ... illis tarnen exceptis, qua; ab ipsa prima institutione a Sede 
Apostolica approbata, vei consuetudine, quae vei ipsa instirutio ducentos annos antecedat, 
usa fuisse constiterit, quibus ut inveteratum illud ius dicendi et psallendi non adiniimus." 
Az 1570-es Missak Romanum „Quo pnmum tempore" kezdetű bullája szerint (3): „Ut autem 
a sacrosancta Romana ecclesia, ceterarum ecclesiarum matre et magistra tradita ubique 
amplectantur omnes, et observent, ne in posterum perpetuis futuris temporibus ... missa 
... alias, quam iuxta missalis a nobis editi formulam decantetur aut recitetur ... nisi ab ipsa 
prima institutione a Sede Apostolica approbata, vei consuerudine, qux, vei ipsa institutio 
super ducentos annos missarum celebrandarum in üsdem ecclesiis assidue observata sit, a 
quibus ... prasfatam celebrandi constitutionem vel consuetudinem nequaquam aufenmus." 
123 KNAUZ Nándor, A magyar egyház régi szokásai I. A római rítus behozatala, Magyar 
Sion, 3(1865), 401-413. 
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A liturgikus könyvek használata, jellege és tartalma mégsem maradt változadan. 
A XVI. század második felétől kezdve az egyre elérhetőbb és olcsóbb technika és a 
vallási irodalmat kísérő megnövekedett szigor miatt az egyházi könyvek 
kinyomtatásáról maga a klérus gondoskodik: a megrendelők többé nem könyv-
kereskedők, hanem főpapok, és többnyire a nyomda is egyházi ellenőrzés alatt 
áll.124 A könyvek szerkezete és kivitele is egyre inkább elszakad a kódexekétől. Az 
első újkori típusú esztergomi szerkönyv, Oláh Miklós érsek 1560-as Ordo et ritus-z. 
(belső, hagyományosabb címe szerint Obsequiale seu baptismale-)2)x2b még a régibb 
liturgikus nyomtatványoktól megszokott fraktúrral föliratozza fejezeteit, és azok 
első rubrikáját is —amely szövegében megegyezik a korábbi esztergomi 
könyvekkel— gót betűkkel szedi.126 A törzsszöveg viszont antikvával van írva, 
humanista helyesírás szerint, és keveset rövidít. Az oldalkép is szellősebb, 
egykolumnás, gyakran használ középre rendezett címeket. 

Utódai elhagyják a fraktúrt is, és vele együtt a régi megfogalmazások utolsó 
nyomait, ám a liturgikus tartalom szintjén jól azonosíthatók a rítusmeghatározó 
szövegelemek, az esztergomi eredet megbízható jelölői.127 Az alapvetően középkori 
regionális anyagot közlő, de teljesen újkori kivitelű nyomtatványok köztes helyzete 
arra kell, hogy késztesse a középkori érdeklődésű olvasót, hogy fenntartással, de 
reménykedve forduljon ezekhez a könyvekhez. A nyomdai kivitel és a 
szöveggondozás módja jelzi, hogy a XVI. század második felének magyarországi 
liturgikus könyvei nem voltak érintetlenek a korszellemtől, pontosabban 
fogalmazva azt, hogy szerzőik (itt már nyugodtabban írhatjuk le ezt a szót) 
bizonyosan ismerték a Rómában az idő tájt bevezetett szerkesztői újításokat. Ezek 
az újítások a liturgia és az ahhoz tartozó könyvhasználat új korszakával jártak 

124 Az Ordo et ritus-t szintén a jezsuita Collegium Caesareum bécsi nyomdájában nyomtatták. 
Az utolsó magánkiadású esztergomi szerkönyvek az 1520-as években jelentek meg, majd 
ezeket követte az 1537-es pálos misszále, ill. az 1540-es pálos breviárium (az előbbit már 
rendtag költségén nyomták), vö. RMKIII/258-259., 263-265. tétel, ül. 321., 329. 
125 Ordo et rítus. Főszövegének fraktúrral szedett kezdete (lr): „Incipit Obsequiale seu 
Baptismale secundum chorum almae ecclesiae Strigoniensis. Initium sancti Evangelii 
secundum Ioannem." 
126 Pl. az egyházi év ismert ordóit, ld. Ordo et rítus 54v: „Ordo in Purificatione sanctas Mariae. 
Sacerdos indutus vestibus sollemnibus, cum thuribulis et crucibus exiens de sacrario, venit 
ante altare, et dicat". Ordo et rítus 60r: ,,Ordo in die Ramispalmarum. Нога tertia conveniant 
omnes clerici, induti sollemnibus vestibus sacris. Et sacerdos aspergat aquam benedictam, 
incipiendo antiphonam". Ordo et rítus 66r: „In Cena Domini procedat episcopus cum 
presbyteris et clero in ecclesiam circa horam vesperam, et eat ad locum, ubi mandátum 
perficere voluerit. Et cum illuc pervenerit, incipiat subdiaconus epistolam Pauli sine titulo 
in modum lectionis". A részletek mindegyike megegyezik a MStr párhuzamos helyének 
szövegezésével, vö. PStr 50., 46-47. — Hasonló kettősség figyelhető meg a Missa/e 
Romanum-bап, amelyben a „Rubricae generales Missalis" (5-8.) és a „De defectibus missas" 
(23-26.) fejezetet antikvával, míg a többi bevezető fejezetet és a törzsszöveget fraktúrral 
szedték. A többi „tridenti" mintakönyv teljesen elhagyta a fraktúrt, beleértve a két évvel 
korábban megjelent Breviarium Romanum-ot. is. 
127 Jóllehet ebből a korból esztergomi breviáriumot vagy misszálét nem ismerünk, a rituálé 
rítusmeghatározó jegyeit pedig még nem sikerült föltárni, a gyertyaszentelői processzió és a 
nagyhét leírása a megszokott esztergomi rendet és tételsort követi, vö. Ordo et rítus 54v—75v. 
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együtt, így biztosnak tekinthető, hogy azok, akik elfogadták őket, a bennük 
megjelenő liturgikus irányzattól sem idegenkedtek.128 

A Telegdi Miklós-féle ordinárius elemzésekor ezért szükséges elválasztani a 
középkorból öröklött elemeket a XVI. századi fejleményektől úgy a rítus, mint a 
filológia kérdéseiben. Az így nyert adatok kétféleképpen is hasznosíthatók: a 
középkori forrásokkal rokon vonások egyes esetekben megerősíthetik, tisztázhatják 
vagy kiegészíthetik a korábbi szövegek adatait, az azoktól elütő, újkori 
jellegzetességek és azok párhuzamai pedig egyértelművé tehetik, hogy a XV—XVI. 
század fordulóján megjelent, de összetett szövegtörténeti háttérből származó 
ordináriuskönyveknek mely rendelkezései vagy milyen tulajdonságai köthetők 
hagyományozásuk kései szakaszához. 

A forrás leírása 

A könyv teljes címe:129 Ordinarium officii divini secundum consuetudinem metropolitans eccle-
sice Strigoniensis, a mendis purgatum et editum, opera et expensis reverendissimi domini Nicolai 
Telegdini episcopi Quinqueecclesiensis, et in spiritualibus administratoris archiepiscopatus 
Strigoniensis. Az újkori jellegű, részletes és minden könyvészeti adatot fölsoroló 
címadás után szövegbe illesztett önmegjelölés és kolofon nem található. A régebbi 
szokással szemben, de a máig élő kiadói gyakorlatnak megfelelően ugyancsak az 
első oldalon értesül az olvasó arról, hogy a nyomtatvány 1580-ban, 
Nagyszombatban készült a fönt nevezett főtisztelendő úr fennhatósága alatt álló 
műhelyben.130 

A szöveg tartalmi jellegzetességei szoros kapcsolatban vannak szerkezeti 
vonásaival. Az Egri ordináriusnál is kevesebb incipitet tartalmaz, de láthatóan 
feladatának tekinti, hogy legalább a szerkönyvekre való utalás szintjén 
tájékoztasson az egyes napok tételanyagáról. A direktoriális kérdések közül az 
ordinárius saját szövege csak kivételképpen foglalkozik naptárszervezéssel 
(ütközések, egybeesések, ünneprangsor), de gondja van a votív elemek (kishórák és 
szuffrágiumok) rendszeres megadására. Az egyházi év rendhagyó napjainak ordóját 

128 A Tridenti Zsinat által szorgalmazott római szerkönyvek kibocsátása a következő 
ütemben történt: breviarium Romanum (1568), Missale Romanum (1570), Martyrologium 
Romanum (1584), Pontificate Romanum (1595—1596), Ceremoniale episcoporum (1600), Rituale 
Romanum (1614). A 6 nyomtatvány igényes, bevezetővel és mutatókkal ellátott facsimile 
kiadása jelent meg 1997 és 2005 között a Monumenta Liturgica Concilii Tridentini sorozat 
keretei között. Az Ordo et ritus korábbi, az OTel alig későbbi az első editio princeps-eknél, 
amelyek közül a Missale Romanum még a XV. századi nyomtatványok külalakját idézi. 
Eszerint a nagyszombati liturgikus könyvek nemcsak követték a római mintákat, hanem 
azokkal párhuzamos fejleményként értékelhetők. 
129 Talán nem érdektelen itt megjegyezni, hogy az OSzK általam is használt példányának 
kötése egy vsz. XV. századi, magyar eredetű, szép kiállítású, hangjelzett pszalténum-
töredék. Tartalmazza a csütörtök-köznapi vesperáshimnusz 2-3. strófáját kikottázva, majd 
a pénteki Confitebor-zsoltír néhány versét. Piros és kék kezdőbetűket használ, notációja 
metzigót, kottavonalai pirosak, írása enyhén jobbra dőlő, keskeny, de vastag gótikus 
textuális. 
130 „Tirnaviae in aedibus eiusdem reverendis simi do. e. qq. 1580." 
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minden szokásos alkalommal közli, de ordóinak terjedelme kisebb, mint a két 
korábbi nyomtatott ordináriusban fönnmaradt rendtartásoké. Kötődése a 
székesegyházi környezethez erősebb, mint az Ordinarius Strigoniensis-é, így a 
ceremoniális szempontot következetesebben viszi végig a szövegen. Ennek 
köszönhetően több, de rövidebb ordót közöl, mint közvetlen elődje, ám a 
ceremoniális rendelkezések ezekre az ordókra korlátozódnak: a sajátos 
szertartásokkal nem rendelkező napok leírásában egyeden ilyen rubrika sem 
olvasható. Szerkönyvi szövegeket alig, liturgiamagyarázó részeket egyáltalán nem 
tartalmaz, a káptalan életével kapcsolatban pedig csak azt tünteti föl függelékesen, 
hogy mely napokon melyik méltóság szolgál főcelebránsként.131 

A törzsszövegben elmaradt tartalmi csoportok hiánya szinte mindig a könyv 
elején és végén található, azokat részben helyettesítő, függelékes fejezetekkel függ 
össze. Az ordináriust kalendárium vezeti be, amelynek tartalma majdnem 
tökéletesen fedi a törzsszövegbe fölvett napok sorozatát. Ezt követi néhány 
további direktoriális táblázat: „Tabula litterarum dominicalium — Aureus numerus 
— Sequitur tabula perpetua ad inveniendum festa mobilia", amelyek után a 
„Rubricae generales" misére és zsolozsmára is vonatkozó, objektív ünneprangsort 
adó fejezete rendezi el a fölmerülhető ütközéseket és egybeeséseket, illetve foglalja 
össze az egyes tételtípusok kezelésére vonatkozó direktoriális tudnivalókat. Maga a 
törzsszöveg az „Ordinarium officii divini de tempore" fölirattal kezdődik, 
amelynek elején, advent első vasárnapján a mise és a zsolozsma vasár- és 
hétköznapi szövegeinek általános rendjét olvashatjuk, majd kezdetét veszi az 
ordináriusokból ismert, szűkebb értelemben vett temporális rész. A szanktorále 
önálló egységet alkot, és —bár a könyv elején lévő kalendárium januárral indult— 
Szent András böjtjével kezdődik. Eddig nem tapasztalt szerkezeti megoldás a 
magyarországi rubrikás irodalomban, hogy a szanktorálét kommúne követi, és csak 
ezután zárják a törzsszöveget a kishórák időszakos rendjét közlő bekezdések, 
amelyek kiegészülnek az Esztergomban a nyári időszak szabad csütörtökjein Szent 
Adalbert tiszteletére végzett votív szertartások anyagával. A könyvet a liturgikus 
színek használatát („De diversitate colorum") és a nagyobb ünnepek officiánsát 
megadó („Festa, in quibus summa missa a reverendissimo domino archiepiscopo 
celebratur", stb.) tábla zárja. Ez utóbbi egy „Notandum" kezdetű, további 
szereposztásokat közlő oldallal fejeződik be. 

A nyomtatvány kisebb alakú, mint a korábbi ordináriusok, antikvával készült, 
helyesírása humanista, bár —valószínűleg öntudatlanul— még gyakran őriz meg 
egyes jellegzetes írásmódokat a középkori liturgikus könyvekből.132 Kevesebbet 
rövidít, jóval gyakrabban alkalmaz sortörést, és a hórák vagy a jellemző kisebb 
tartalmi egységek rubrummal való kiemelése mellett szintén rubrikáit, de nagybetűs, 

131 OTel'V7v-X4r. 
132 Következetesen, sót abundánsan használja pl. az „аe", „се" betűkapcsolatokat (pl. „cum 
caeteris", poenitentia", a ,,-tio, -tia" végződésekben nem használ „c" betűt, az 
összetételekben etimologizál (pl. „proiiciens", sőt akár „substilibus"), de 
nagybetúhasználata következetlen és olykor figyelmen kívül hagyja a másutt érvényesített 
helyesírást, pl. „exultabunt, himni". 
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középre rendezett címekkel különbözteti meg a nagyobb tartalmi egységeket és az 
egyes liturgikus napokat, alkalmakat is. A liturgikus idézeteket és incipiteket nem 
emeli ki megkülönböztetett szedéssel, pusztán központozással választja el őket a 
szöveg többi részétől.133 

A könyv műfajtörténeti helye és forrásértéke 

A Telegdi-féle Ordinarium tipológiai értelemben ugyan ordináriuskönyv, de liturgia-
és könyvtörténeti környezetének ismeretében könnyen azonosíthatók azok a 
tulajdonságai, amelyek a korai direktóriumok, illetve a ceremoniálék felé mutatnak, 
és az azokat életre hívó gyakorlati és szemléleti változásokból fakadnak. Az 
alábbiakban —éppúgy, mint az előző alfejezetben— a leírás eddigi szempontjait 
követve próbálom meg értelmezni azokat a jelenségeket, amelyek filológiai 
újításnak mutatkoznak az 1580-as forrásban. N e m tartozik e munka tárgyához, de 
előre kell bocsátanom, hogy a szöveg stílusa és szókészlete átmenetet jelent a 
középkori esztergomi rubrikás emlékek nyelvezete és a római kiadványok által 
terjesztett, később általános fogalmazásmód, terminológia között.134 

A könyv címadása igen közel áll az 1520-as Ordinarium Strigoniense föliratához. 
Megerősíti, hogy az innen, valamint az Egri ordinárius belső címéből ismert, 
semlegesnemű „ordinarium" szó ekkoriban az „ordinárius" korszerűbb, pontosabb 
változatának minősült. Az Esztergomi ordinárius címeit folytató „ordo divinus se-
cundum ritum et consuetudinem", vagy az ugyanott szereplő „consuetudo almae 
ecclesiae Strigoniensis metropolitanae" szavak135 nyilván nem véletlenül köszönnek 
vissza az „Ordinarium officii divini secundum consuetudinem metropolitanae ec-
clesiae Strigoniensis" címadásban. A Telegdi Miklós munkájával kijavított és 
költségén kiadott szöveg szellemi előzménye az utoljára hatvan évvel azelőtt 
kinyomtatott ordinárius, de az újabb változat nem átdolgozás, hanem 
megfogalmazásában és szerkezetét tekintve is új munka. Összeállítása már nem 
abban az értelemben föltételez kéziratos előzményeket, mint a régebbi, kódexalkatú 
ordináriusé. A pécsi püspök (vagy a keze alá dolgozó, névtelen liturgista) már egy 
kortárs nyomtatott könyvekkel bőven ellátott, hangsúlyozottan nemzetközivé váló 
egyházi környezetben vetette papírra rubrikáit. Talán a még élő esztergomi rítus 
hagyománya iránti tiszteletből választott hasonló címet, mint elődje, de könyvének 
kivitele, szerkezete, nyelve és tartalma már az újkori rubricisztikát előlegezi meg. 
Ennek lehet következménye, hogy a „Szepesi ordinárius"-ban még főcímként 

133 Ez a rubrumot is használó korabeli nyomtatványokban középkori örökségnek 
tekinthető: a 12 évvel korábbi breviárium Romanum rubrikái pl. már feketével emelik ki a 
szerkönyvi szövegeket. A Caeremoniale Episcoporum a szerkönyvi szövegeket ugyan feketével 
szedi, de piros, szögletes zárójellel emeli ki őket. 
134 így pl. kuriális terminológia mutatkozik meg a „semiduplex, monstrancia, officians, 
introitus, pluviale", esztergomi terminológia a „prosa, suffragium, chorator, sacrarium" 
szavakban. 
133 A „consuetudo" szó az 1505-ös, velencei kiadásban jelenik meg először, az OStr két XV. 
századi kiadásának címsora még nem tartalmazza. 
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szereplő, majd fokozatosan visszahúzódó „rubrica" szó itt már származékaiban 
vagy járulékosan sem található meg. 

A tartalmi elemek megítélésekor körültekintően kell eljárnunk. A könyvben 
megmutatkozó jelenségek nem egyetlen okra vezethetők vissza: kétségtelenül 
számolnunk kell a Tridenti Zsinatot követő liturgikus átalakulás purista 
szellemének hatásaival, de a korábbi esztergomi hagyományoktól való eltávolodás 
abból is származhat, hogy Telegdi Miklós csak helyettes adminisztrátora,136 és nem 
érseke volt a főegyházmegyének, a káptalan pedig gyakori önmeghatározása szerint 
számkivetve volt Nagyszombatba.137 Az ordinárius például említi ugyan, hogy az 
elpusztult katedrális a Szent Márton napját követő vasárnapon ünnepli 
fölszentelését, de azt is közli, hogy a nagyszombati főtemplom dedikációs 
évfordulója ettől különbözik.138 Az esztergomival intézményesen folytonos 
nagyszombati egyház szokása tehát középkori-regionális értelemben éppúgy 
átszínezhette a korabeli gyakorlatot, mint ahogyan hathattak rá az Európában 
akkor rohamosan terjedő liturgikus tendenciák. 

Mindenesetre az 1580-ban közölt kalendárium és szanktorále számos ponton 
eltért a korábbi esztergomi gyakorlattól. Föltűnő például, hogy míg Eger és 
Esztergom liturgikus tiszteletben részesített szentjeinek sorozata közt csak 
árnyalatnyi a különbség, addig az Ordinarium néhány Esztergomra jellemző szentet 
és időpontot elhagy, és számos további, főként római vagy Magyarországtól 
nyugatra ünnepelt szentet vesz föl naptárába. A magyar szentek és a magyarországi 
szanktorále leglényegesebb pontjai mindamellett megőrződnek: Telegdi Miklós 
kalendáriuma nemcsak a régibb ordinárius okétól tér el, hanem még inkább az 
1674-es, már valóban romanizált Directorium-étól is.139 Érdekes, és valamelyest a 
nagyszombati száműzetés regionális hatását föltételezi, hogy a vizsgált beosztás 
különbözik Oláh Miklós húsz évvel azelőtti, hasonló szerkesztésű, de Bécsben 
nyomtatott Ordo et ritus-ának naptárától is.140 

A szentek tiszteletével szorosan összefügg, hogy elsőként az Ordinarium officii 
divini vezeti be Magyarországon az V. Piusz-féle szerkönyvekből ismert 

136 Az „in spiritualibus" kánonjogi terminus magyarázatát Rihmer Zoltánnak köszönöm. 
137 Pl. OTe/NlT: „Tirnavia:, ubi nunc ecclesia Strigoniensis exsulat". 
138 Ti. a Szent Bertalan apostol ünnepét (augusztus 24.) követő vasárnap tartják, ld. OTel 
N7r. Szent Miklós ünnepénél is tekintettel van arra, hogy ő a nagyszombati főtemplom 
védőszentje, vö. OTel 02r. 
139 Csak részleges egyezések figyelhetők meg a Breviarium Romanum 11—22. kalendáriumával 
is. Ennek jelentősége leginkább abban áll, hogy a „tridenti" szerkönyvekkel szemben az 
OTel nemcsak nem csökkenti, hanem inkább növeü az ünnepelt szentek sorát. Többletei 
két fő forrásból táplálkoznak: 1) a kuriális-ferences anyagból — ez leginkább egyes, 
Esztergomban addig nem ünnepelt korai pápák és vértanúk (pl. Anaklét, Linus, 
Symphorosa és fiai), kisebb részben ferences szentek (pl. Bonaventúra, Klára) ünnepeit 
jelenti, 2) a német, esetleg francia területek kultuszaiból (pl. Gotthárd, Lipót, Medárd, 
Victorinus, Luca és Geminianus, Valér); tiszteletük elterjedtségéről ld. 
www.heiligenlexikon.de. Ezeken kívül az OTel alkalmazkodik a római gyakorlathoz egyes 
ünnepek sajátosan magyarországi időzítésének föladásában (pl. Bernát, Hilarius), vagy 
áthelyezésében is (Ilona, Leó). 
140 Ordo et rítus a4v-c2r. 
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ünnephierarchiát.141 Eddigi tapasztalataim szerint az objektív ünneprangsor 
kapcsolódik a szentek kultuszának arctalanná válásához, amely a könyv rubrikáiban 
viszont nem mutatható ki. A szanktorále saját offíciumainak, főként a szentekről 
szóló verses históriáknak nagyarányú visszaszorítása, azok kommúnís zsolozs-
mákkal való helyettesítése a purista reformmozgalmak egyik legfőbb, bizonyos 
mértékig indokolt törekvése volt142 — Telegdi Miklós szabályainak tanúsága szerint 
ez a törekvés Esztergomban, azaz Nagyszombatban nem talált kedvező 
visszhangra, és a reformok által hasonlóképpen üldözött szekvenciák is sértetlenül 
maradtak.143 

A változások ezzel párhuzamosan jelzik, hogy az esztergomi hagyomány mely 
vonásait látták meghatározónak a XVI. század második felében. A magyar szentek 
tiszteletén kívül érintetlenek maradnak a könyvben a temporale Magyarországra 
jellemző szövegválasztásai,144 és a liturgikus színek függelékes fölsorolása is a 
középkori szokást foglalja össze.145 Az Esztergomi vagy az Egri ordinárius néhány 
archaikus rubrikája viszont végleg feledésbe merül, egyes utasítások pedig 
kifejezetten ellentétesek a régebbi gyakorlattal.146 

Figyelemreméltó tartalmi mozzanat az is, hogy az ordinárium újkori szokás 
szerint az úrnapi mise után végezteti a monstranciás körmenetet. Az Esztergomi 
ordinanusban e nagyszabású, az egész várost körüljáró processzió még 
hagyományos helyén, a főmise előtt történik, mint afféle zarándokmenet a stációk 
között. Az Egri ordináriuskönyv már a processzió újabb, körmeneti, vagyis 
demonstratív jellegét hangsúlyozza azzal, hogy az évnek ezen a napján a mise 
utánra helyezi az Oltáriszentség diadalmas körülhordozását. Telegdi Miklós 
rubrikái ugyanezt kívánják meg, és ezzel bizonyítják, hogy ez esetben Esztergom és 
Eger gyakorlata közt nem regionális különbség volt, hanem egy sokszor 

141 Vö. elsőként Breviarium Romanum 2Ъ—29. („Rubricae generales breviarii"). Az itt leírt 
ünnephierarchia rendi forrásokból, külföldről és Zágrábból már jóval korábban ismert volt, 
de az esztergomi könyvekben csak szórványszerűen fordult elő. 
142 TAFT, Robert SJ, The Liturgy of the Hours in East and West. The Origins of the Divine Office and 
It's Meaning for Today. Second Revised Edition, Collegeville Minnesota, 1993, 310. 
143 A kalendárium kevésbé szilárd rétegének megváltozása ellenére a kedvelt saját 
officmmokat (pl. Miklós, Dorottya) az OTe/is megtartja. 
144 Pl. az A diebus antiquis antifónasorozat adventben, Noé históriája, a hetenként változó 
nagyböjti himnuszanyag, a kompletórium időszaki jellege stb., Id. ezek összefoglalásához 
DOBSZAY, KOVÁCS, i. m. (59. jegyz.), 45-59. 
145 Ennek legnyilvánvalóbb jele a lila szín eltérő használata (böjtnapok helyett hitvallók és 
özvegyek ünnepein, zölddel helyettesíthető, vö. OTel V6V—V7r). A liturgikus színek 
esztergomi használatáról ld. DOBSZAY, Az esztergomi rítus... i. m. (99. jegyz.), 56-57., további 
elemzéseket ezzel kapcsolatban egy még meg nem jelent munkámban végeztem. Egyes 
színválasztások a korábbi ordináriusokban (pl. „color glaucus, flaveus") alkalmi vagy helyi 
jelentőségűek lehettek, ezek nem találhatók meg az 07V-ben (csak fehér, vörös, zöld, lila, 
fekete, ld. 07VV5V-V7r.). 
146 Pl. az O-antifónákat december 17-én kezdeti el, a nagyvecsernyét nem húsvét teljes 
nyolcadára, hanem csak első három napjára írja elő, csak megemlékezést tartat Sarlós 
Boldogasszony böjtjéről. 
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átértelmezett rítus történetének újabb fordulata következett be.147 A példa egyben 
alkalmas annak az előző alfejezetben még csak bizonytalanul megfogalmazott 
véleménynek az igazolására, mely szerint az Egri ordináriuskönyv kinyomtatott 
redakciója alapos, a XV. század második feléhez kötődő szerkesztés eredménye, és 
így jobban kötődik a liturgiatörténeti újkort előrevetítő későbbi forrásokhoz, mint 
az adatokban sokszor megrövidített, de át nem szerkesztett, és így számos 
véletlenszerű maradványt fönntartó Esztergomi ordinárius. 

Ugyanezt igazolják az egri és a „nagyszombati" szöveg közti szerkezeti 
összefüggések. Az osztott szerkezet és a kishórák függelékbe utalása olyan 
szerkesztői elvekből fakadt, amelyek évtizedekkel később további távolodást 
eredményeztek a középkori írásbeliségtől. A Telegdi Miklós-féle könyvben már a 
kommúne is önálló szakasz, és az Egri ordináriusban következetesen tárgyalt két 
ceremoniális szempont —jelesül a liturgikus szín és a szereposztás— már önálló 
tartalmi egységben kap helyet. 

A ceremoniális adatok kezdődő kivonatolása a függelékbe végső soron az ordi-
náriusok (és a pontifikálék vége)148 ceremoniáiévá alakulását jelzi. Ennek 
megfelelően a direktoriális szabályok összefoglalása, a húsvétszámítási segédletek és 
az öröknaptár a könyv elején a korai direktórium műfaját készítik elő. Az utóbbiak 
már az ordináriumban is inkább a magánzsolozsmát, míg az előbbiek a 
székesegyházi kultuszt tartják szem előtt. A magyarországi rubrikás hagyomány 
középkori története ezért nem lehet teljes az újkorba átmenetet jelentő, kortárs 
irányzatok nyomát is magán viselő, de egyben a XV-XVI . századi ordináriusok 
számos, önmagában kétséges jegyét értelmezni képes Ordinarium officii divini 
földolgozása, és majdani kritikai kiadása nélkül. 

147 Vö. 0Strl6., OAgrlb., OTelM5V-M6V. (Corp). A processzió szertartása, amelynek kissé 
félrevezető magyar megfelelője a körmenet, a klasszikus pogány vallásokból származik. Régi 
szokás volt, hogy a szentélykörzetekbe a rítus végzői ünnepi menettel (görögül pompé) 
vonultak ki. Ezt a hagyományt folytatta a Róma városi kereszténység gyakorlata: az év 
minden jeles liturgikus napjához tartozott egy-egy ún. stációs templom, amelyben az illető 
nap miséjét mondták. A pápa a Lateránból az egész városon át ünnepélyesen vonult ide 
közvetlen asszisztenseinek kíséretében, és a nép jó része is követte a fölvonulást. A 
középkori liturgia Alpokon túli egyházaiban ez a szokás allegorikus értelmet nyert, és a 
vasár- és ünnepnapok miséjét bevezető szimbolikus zarándoklattá vált. Minden nagyobb 
templomhoz tartozott legalább egy kisebb stációs templom, ez azonban már nem a nap mi-
séjének adott helyet. A szolgálattevők a nép kíséretében énekelve vonultak a stációs 
templomba, ott imádkoztak, majd énekelve tértek vissza a főtemplomba, hogy megkezdjék 
az aznapi misét. Ennek ősi formája mára csak a virágvasárnapi körmenetben őrződött meg; 
eredeti összefüggéseit elvesztve, de ugyanennek a rítusnak emlékét őrzi az úrnapi és a 
feltámadási körmenet. 
148 A Durantus-féle PR Ill-ban a ceremóniáie valójában a pontifikále függeléke (631. skk.) 
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EGYÉB MAGYARORSZÁGI ORDINÁRIUSOK, ILLETVE ORDINÁRIUSKÉNT 
SZÁMON TARTOTT RUBRIKÁSKÖNYVEK 

A Budapesti Egyetemi Könyvtár pontifikále-töredéke 

A magyar könyvtárak középkori anyagát leíró repertóriumok legkorábbi 
ordináriusról szóló bejegyzése a budapesti Egyetemi Könyvtár töredék-
katalógusában található.149 A Mezey László szerkesztésében közreadott kötet 
Ordinarius liber canonicorum cím alatt közöl egy posztkaroling minuszkulával írt, X I -
XII . századi töredéket. A datálás az írástípus és a proveniencia alapján kétségtelen, 
a műfajmegjelölés pedig valószínűleg abból származik, hogy a kötéstáblában 
fönnmaradt, és ezért nagy felületen elmosódott pergamenlap legolvashatóbb részét 
rubrikaszövegek töltik ki; ezeknek néhány sorát a forrás leírója is átemelte az 
idézett gyűjteménybe. A kanonokok említésére a töredék egyes mondatai adnak 
magyarázatot: a karácsonyt követő napok matutínumának olvasmány anyagát 
ismertető rubrikák ugyanis az első nokturnus három olvasmányáról beszélnek, míg 
monasztikus szokás szerint a zsolozsmának ugyanezen a pontján négy olvasmány 
következnék. Az elveszett könyvet tehát valóban világi rítusú, azaz kanonoki 
egyház használta. 

Az „Ordinarius liber" meghatározás és a kanonoki eredet együttes említése egy 
XI -XI I . századi szövegre vonatkoztatva már kétségesebb. A normaszövegekkel 
foglalkozó szerzők többsége a XII., vagy még inkább a XIII. századra teszi az or-
dináriuskönyv megjelenését.150 A műfaj jellemző tartalmi és szerkezeti elemei ugyan 
már korábban is fölbukkannak, de ezek a könyvek még nem nevezik magukat ordi-
náriusnak, és vagy alig rubrikáit tételsorok, vagy egyes monasztikus szabályzatok 
fejezetcsoportját alkotják. Mivel a vizsgált töredék nem származhat monasztikus 
szabályzatból, csak incipitjegyzékként —és akkor is csak mint történeti 
előzményt— lehetne kapcsolatba hozni a későbbi ordináriusokkal. A pergamenlap 
további tartalma viszont ezt sem támasztja alá. 

A forrás olvasható részeinek átírása után arra következtettem, hogy a töredék 
ugyanazon ívből való, de a megmaradt két lap a fűzött példányban nem egymásra 
következő szövegeket őrzött meg.151 A könyv kisalakú, egykolumnás, díszítetlen 

149 MEZEY László, Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, Bp., 
1983, 180: U. Fr. 1. m. 208. s. 11/2. „Ordinarius liber canonicorum" fragm. membr. — 
ff 2, stb. 

150 Ld. FOLEY, Edward, The «Libri Ordinarii»: An Introduction, Ephemerides Liturgie«, 
102(1988), 129-137 137., HÄNGGI, Anton, Der Rheinauer Liber Ordinarius (Zürich Rh 80, 
Anfang 12. Jh.), Freiburg Schweiz, 1957 (Spicilegium Friburgense, 1). XX., MARTIMORT, 
i. m. (32. jegyz,), 74—79. 

151 A jobb oldali fólió teljes olvasható szövegének átírása: „Postea leguntur homeliae 
sanctorum patrum ad ipsum diem pertinentes. Quid .. .gelio ... V... scilicet ... quattuor ... 
significantes ...am nativi... tertiam pro p...sta... ecclesias ... apparuit et nos ... debemus 
vigilare, ut mereamur illud suavissimum ... quod hac nocte pr. ..tatum est, audire, videlicet: 
Gloria in excelsis Deo. Ordo in Nativitate sancti Stephani ... Ipsa nocte leguntur lectiones trés 
de Acribus Apostolorum. Prima lectio sic continet: In diebus illis. Crescente numero discipulorum 

76 



A középkori Magyarország Ordinarius könyvei 

lehetett. Rubrumot is használt, de nem következetesen különböztette meg vele a 
rubrikás és a szerkönyvi szövegeket. Az első lap tartalmát a karácsonyi matutínum 
patrisztikus olvasmányaira utaló rubrika adja, majd hosszabb, olvashatatlan felület 
után egy, a mise Gloriáját bevezető beszéd vagy liturgiamagyarázat következik. 
Ezután a karácsony nyolcadának első három napjáról szólnak rövid rubrikák, 
amelyek a matutínumban olvasandó bibliai szakaszt adják meg incipittel és 
explicittel, illetve a szentatyák műveihez utasítanak. A másik lap elején a 
Gyertyaszentelő tematikájához illeszkedő könyörgés után a N u n c dimitüs kantikum 
szövegének töredékei azonosíthatók, majd jól látható a prefációkat megkezdő, 
kereszttel összekapcsolt „V" és „ D " betűkből rajzolt alakzat (Vere dignum). Az 
utána kivehető szavak nyilvánvalóan a gyertyaszentelési prefációból származnak, 
ennek szövege azonban nem azonos a korabeli Magyarországról származó egyedüli 
ismert párhuzam megfelelő helyével.152 

Mivel gazdagon, de általánosan rubrikáit, ugyanakkor misén és zsolozsmán 
kívüli szerkönyvi szöveget is tartalmazó, XI—XII. századi töredékről van szó, 
amelyben liturgiamagyarázó beszéd nyomait is sikerült fölfedezni, egyértelműnek 
találtam, hogy a két lap nem az ekkor kanonoki környezetben még ismeretlen 
ordináriusból, hanem valamely pontifikáléból származik. A kérdéses időszakban a 
pontifikále összegezte a világi egyházak ordóinak hagyományát,153 így szerkönyvi 
jellege mellett is azok elsődleges normaszövegét jelentette. Föltételezésemet a 
régebbi pontifikálékat kiválóan ismerő Niels К. Rassmussen könyvészeti 
megfigyelései is igazolják, aki fölhívja a figyelmet arra, hogy a műfaj korai 
képviselői rendszerint kisméretű, könnyen hordozható és kevéssé díszített 
kéziratok.154 

A töredéknek egykor helyet adó könyv műfaji helyzetének meghatározása 
könnyen azonosíthatóvá teszi a szöveget. Némi rövidítéssel, de mind a karácsony 

usque Factum est autem gaudium magnum in illa civitate. Postea leguntur homeliae sanctorum 
patrum. Ordo in Nativitate sancti Ioannis evangélistae. Leguntur lectiones tres de 
Apocalypsi a capite libri usque Quia tu creasti ... propter veritatem tuam erunt... Postea leguntur 
homelia: sanctorum patrum. Ordo in Nativitate Innocentum. Leguntur lectiones trés de 
Apocalypsi, ubi dicit: ... super thronum usque Et facta sunt tonitrua et voces et fulgura ... magnum. 
Postea leguntur lectiones sanctorum patrum." — A bal fólió teljes olvasható szövegének 
átírása: „Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. R. Habemus ad Dominum. Gratias 
agamus Domino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, mquum et salutare, nos 
... omnipotens Deus, rerumque ... laudes assiduaspersonare, ... ntiae tuce indefessas semper persolvere, qui 
inter ceteras ... conditionis creaturas aer... efficatiam cerei pretiosam ... substantiam, ut ubi inde 
ho...mu latus exsisteret, et nobis u...cessarius perveniret. Pro ... immens am clementiam tuam, Domine, 
s... obsecramus, ut super has ... benedktionis tum ... ut omnes eas in Christi ... beatus Simeon, repletus 
...ui mereamur, qui ho...ue Unigenitum tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, lumen aternum ... 
prase... iubeas ... ac ... Spiritu Sancto ... Nunc dimittis servum tuum ... quia viderunt ... quod tibi 
... finita, dicat hanc". 
Ъ 2 H 32r („Vere dignum ... quia per serenissimam"). Ez a prefáció a magyar 
szerkönyvekben később általános, vö. pl. MNStr 215V. 
153 A dómmonostor intézményének korabeli fölvirágzása miatt, illetve az apát-püspökök 
használatára készültek monasztikus pontifikálék is, ilyen pl. a Budapest: OSzK: Clmae 330. 
154 RASMUSSEN, Niels Krogh, HAVERALS, Marcel, Les pontificaux du haut moyen age. Genese du 
livre de l'évéque, Leuven, 1998 (Spicilegium Sacrum Lovaniense, 49), 205-206. 
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környéki, mind a gyertyaszentelői szertartásrend és szöveganyag pontosan megfelel 
a Pontificate Komano-Germanicum kritikai kiadásában olvashatónak.155 A legkorábbi 
magyarországi ordináriusról tett említést tehát tévesnek kell tekintenünk. A hazai 
rubricisztika történetéhez mégsem haszontalan adalék az Egyetemi Könyvtár 
fragmentuma: eddigi ismereteink szerint ez az egyeden Magyarországról fönn-
maradt adat a Német-római pontifikáléból, amely —föltéve, hogy nem a középkor 
kései szakaszában vagy azután került az országba— érv lehet a gyűjtemény és az 
általa megalapozott műfaj itteni ismertsége és hatása mellett.156 Ennek igazi 
jelentősége a korai magyarországi rubricisztika legfontosabb forrása, a Hartvik-féle 
Agenda pontificalis és az általa legteljesebben képviselt ordóanyag kapcsán válhat 
egyszer világossá.157 

Monasztikus szabályzatok 

Az ordinarii cím alatt említ néhány további kéziratos rubrikáskönyvet Radó Polikárp 
gyűjteménye. Az általa bemutatott két benedekrendi forrás közül a korábbinak, egy 
XI -XI I . századból való, beneventán írású szabályzatnak minden bizonnyal nincs 
kapcsolata a középkori Magyarország normaszövegeivel: egy XIX. századi 
régiséggyűjtő, Literati Nemes Sámuel vásárolta meg, majd tőle került a Jankovich 
család, és tőlük később az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonába.158 A könyv 
mindazonáltal nem ordinárius, hanem konszuetúdó, amely még csak nem is 
tartalmaz az egyházi évet illető, és így az ordináriusok előzményét jelentő szakaszt a 
nagycsütörtöki lábmosás szertartásrendjének kivételével.159 

Ugyancsak bizonytalan előtörténetű, de fontosabb a magyarországi rubricisztika 
szempontjából a Radó Polikárpnál leírt másik bencés „ordinárius" a XIV. század 
második feléből.160 A kódex első része egy, a subiacói szokást követő tonáriust 
foglal magába, majd néhány függelékes, liturgikus tárgyú jegyzet után, újabb kéz 
írásával a Corpus Consuetudinum Monasticarum sorozatban is megjelent subiacói 
konszuetúdó egyik változata, illetve annak részlete olvasható.161 A szöveg a 
zsolozsma rendjét írja le, de nem az ordináriusokban vagy ceremoniálékban 
szokásos zsolozsmarendek fogalmai és módszere szerint, hanem inkább a hórák 

155 A karácsonyi rész forrása: PRG II. 2-3., A gyertyaszentelői részé: PRG II. 8. 
156 A hordozó könyvet MEZEY: Fragmenta Patina... i.m. (149. jegyz.), 180. ismeretlennek 
mondja, és a 151. töredékhez utasít. Uo. 145. szerint a XIX. században választották le a 
Budapesti Egyetemi Könyvtár valamely ősnyomtatványáról. 
157 Ld. Ezzel kapcsolatban FÖLDVÁRY Miklós István, «Ligatis natibus». Egy romlatlan 
s^öveghely tanulságai, Magyar Egyházzene 12(2004/2005), 387-408: 392. A téma részletes 
kifejtése megjelenés előtt áll. 
158 Budapest: OSzK: Clmae 329. A magyar, vagy akár közép-európai eredetet a beneventán 
íráskép zárja ki. Leírásához ld. RADÓ Polikárp, Pibri liturgia manuscripti bibliothecarum 
Hungáriae et limitropharum regionum, Bp., 1973, 481—482. 
159 Budapest: OSzK: Сlmae 329. 77r-78r. 
160 Budapest: OSzK: Сlmae 102., vö. RADÓ, Libri liturgia... i. m. (158. jegyz.), 483-484. 
161 ANGERER: Caeremoniale reguláris observantiae 7. skk.: „Incipiunt casremoniae reguláris 
observantia; ordinis sanctissimi patris nostri Benedicti ex ipsius regula sumptae ...", vö. 
Budapest: OSzK: Clmae 102. 17r. 
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napirendhez való viszonyáról beszél, és ceremoniális mozzanataik közül is csak 
azokat ismerteti bővebben, amelyek a szertartás kezdetének és végének nem 
szigorúan liturgikus szövegeihez és gesztusaihoz kapcsolódnak. A 26. oldalon a 
harmadik kéz írásával a subiacói szabályzat —saját felirata alapján római szokás 
szerinti— miserendje következik, amelyet a pap kézösszetételéről és meghajlásairól, 
az advent kezdetéről, az objektív ünneprangsorról és a zsolozsma olvasmány-
ciklusának új históriáiról szóló függelékes rubrikák zárnak. 

A könyv tehát szintén nem tartalmaz az ordináriusokkal megegyező tartalmú 
szakaszt: mint a konszuetúdók középkori hagyományának egyik legkésőbbi darabja 
inkább a ceremóniáié műfaját előlegezi meg néhány tulajdonságával. A forrás 
lényegében egykorú a Consuetudines Sublacenses első megfogalmazásával (1378), és 
bizonyára német közvetítéssel jutott Magyarországra, hiszen a subiacói reformok 
idején azok szellemi atyja, III. Bertalan apát az itáliai monostor német származású 
szerzeteseire támaszkodott elsősorban, a XV. század elején pedig ugyanezek a 
reformok mutattak irányt egyes német apátságoknak.162 Közép-Európában a 
reformok központja Melk volt, a melki atyák rubrikáinak alkalmazásáról pedig 
címfeliratában is beszámol Tolnai Máté breviáriuma, az egyeden ismert 
monasztikus zsolozsmásköny a középkori Magyarországról.163 Kelemen Áron 
szerint a Tolnai-féle breviárium a mintegy száz évvel korábbi melki breviáriumnak 
szinte tökéletes mása, amelyet csupán néhány magyar vonatkozású officium egészít 
ki. Ugyanakkor jellemző, hogy a XV. századi melki breviáriumban nincsenek 
rubrikák, míg a Tolnai Máté nevéhez fűződő nyomtatványban az említett 
konszuetúdóból kivonatolt rubrikák köszönnek vissza.164 A melki atyák rubrikáinak 
jelenléte —min t azt egy korábbi tanulmányomban jeleztem— nem föltédenül járt 
együtt a melki rítus meghonosításával, mégis a rítus részleges átvételéről árulkodik, 
hogy a XVI. századi Pannonhalmi evangelisztárium a melki szokás, tehát Szent 
Máté evangéliuma szerint is közli a virágvasárnapi processzió máskülönben Szent 
Márk szerint olvasott evangéliumát.165 

162 Subiacóról, Ш. Melkről ld. KASPER: Lexikon für Theologie und Kirche IX. 1069., VII. 88. А 
reformokról ANGERER, Joachim F., Caeremoniae regularis observantiae sanctissimi patris nostri 
Benedicti ex ipsius Regula sumptae, secundum quod in sacris locis, scilicet Specu et Monasterio Sublacensi 
practicantur, Siegburg, 1985 (Corpus Consuetudinum Monasticarum 11/1.), CXXVI-
CXXXII. A reform ausztriai és magyarországi hatásáról ld. RÁTH György, A Pannonhalmi 
Szent Benedek-Rend nyomtatott imakönyvei a Breviárium Monasticum behozatala előtt, Bp., 1894, 3 -
22. 
163 Breviarium ordinis sancti Benedicti (további kiadása: 1519, kiegészítése: 1582) ismertetései: 
RÁTH, i. т., 22—31., KELEMEN Áron, Tolnai Máté breviáriuma, Magyar Egyházzene, 
11(2003/2004), 229-236.. 
164 A melki és a pannonhalmi könyvek viszonyáról ld. RÁTH, i. т., 33-34. Kelemen Áron a 
melki kéziratos, majd nyomtatott breviáriumokat a melki apátsági könyvtárban összevetette 
a Tolnai-féle breviáriummal, és digitális másolatot is készített róluk. Eredményeinek szóbeli 
közléséért köszönettel tartozom. A rubrikaanyag és a konszuetúdó viszonyáról ld. 
FÖLDVÁRY Miklós István, A melki atyák rubrikái, Magyar Egyházzene, 11(2003/2004), 237-
240. 
165 Budapest: Egyetemi Könyvtár: Cod. Lat. 113. 5r-óv: „In die Ramispalmaram. Secundum 
Marcum ... Item aliud iuxta morem Mellicensium. Secundum Matthaeum". A magyar 
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Bár a rendkívül hiányosan adatolt magyarországi bencés liturgia kutatása még 
megközelítőleg sem jutott végleges eredményekre, egy XIV. századi, subiacói 
hagyományt követő monasztikus szabályzat hazai jelenléte érv lehet amellett, hogy 
a melki reform átvételét ne kései, XVI. századi fejleménynek lássuk, és ne 
tulajdonítsuk csupán a német-itáliai műveltségű Tolnai Máté kezdeményezésének. 
A római miserend és az objektív ünneprangsor emellett jelzi, hogy a korabeli 
Magyarország szerzetesi rítusai már jóval a világi egyházak előtt alkalmazták az 
esztergomi hagyományban először csak Telegdi Miklósnál jelentkező kuriális 
szokásokat. 

Karthauzi ordináriuskönyvek 

Karthauzi konszuetudináriumként tünteti föl Csapodi Csaba a budapesti Egyetemi 
Könyvtár két, lényegében azonos tartalmú, XV. századi kódexét.166 Jóllehet e 
kéziratok valóban az Inápiunt capitula prima partis consuetudinum Carthusiensium 
mondattal vezetik be mondandójukat, a „consuetudo" megjelölés inkább a 
monasztikus eredet, mint a tényleges tipológiai helyzet jelölője bennük. A 
fejezeteket a konszuetúdókra jellemző, az ordináriusokban viszont ritka 
tartalomjegyzék vezeti be, de ezután a könyvnek több mint felét kitevő, gondosan 
szerkesztett, belső utalásokkal átszőtt, a nagy ünnepek kivételével kevés tételt, de 
sok általános rubrikát tartalmazó ordinárius következik.167 A kései konszuetúdókra 
jellemző, hogy bőven szolgálnak ceremoniális adatokkal, de ezek többsége is az 
ordinárius részét képezi. Liturgikus szempontú, de már inkább a konszuetúdókra 
emlékeztet az egyes tisztségek szertartási feladatait tárgyaló néhány fejezet, majd 
kusztumárium-szerű részek taglalják a betegekkel és a halálesetekkel kapcsolatos 
tennivalókat.168 A szöveget három, ismét liturgikus tárgyú, eredetileg nyilván 
ruggelékes fejezet zárja. 

A Consuetudines Carthusienses bevezetése megköveteli, hogy divinum officium per 
omnes domos ordinis Carthusiancae uno ritu celebretur, és a két könyv tartalma valóban fedi az 
1510-ben Bázelben ki is nyomtatott,169 egész Európában egységes szöveget. A 

bencések egykori önálló liturgiájára utal, hogy a második lehetőségre mint melki szokásra 
hivatkozik a címfölirat, noha a magyar egyházmegyés rítusok is a Máté szerinti perikópát 
használták. Eszerint a melki reform bizonyos mértékig a liturgiában is érvényesült, 
előzménye viszont egy, a magyar egyházmegyékétől független, sajátosan magyar monasz-
tikus rendtartás lehetett. (Az evangelisztárium leíratása szintén Tolnai Máté nevéhez 
fűződik.) 
166 Budapest: Egyetemi Könyvtár: Cod. Lat. 101. és 103., vö. CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ 
GÁRDONYI Klá ra , Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt, 
I., Bp., 1988, 152., uo. van említve a Budapest: Egyetemi Könyvtár: Cod. Lat. 92. karthauzi 
konszuetudináriuma. Mindhárom szöveget a lehnici karthauziak használták. 
167 Ennek alcíme már „Incipit tenor totius officii divini nostri ordinis Carthusiensis". 
Szigorú értelemben vett ordináriust tartalmaz az első 34 fejezet. 
168 Általános liturgikai kérdések: 35-44. fejezet, az egyes rendi tisztségek liturgikus feladatai: 
45-52. fejezet, szuffrágiumok: 53. fejezet, betegség, halálozás: 54—58. fejezet, liturgikus 
toldalékok: 59-61. fejezet. 
169 M E Z E Y : Codices LatinL. i m. (49 . jegyz.) , 1 6 6 , 170 . 
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karthauzi szabályzatok tartalmában vagy megfogalmazásában tehát keresve sem 
találhatnánk magyarországi elemeket: nyelvezetük választékos, és bár nem 
klasszicizáló, igen távol áll az esztergomi rubricisztikáétól.170 Szóhasználatuk 
kevésbé különbözik a hazai szokástól, de ez inkább köszönhető a kor nagy 
rendjeiben szokásos, kevesebb regionális sajátságot megőrző fogalmazásnak, mint 
tényleges kapcsolatnak. 

A magyarországi rubrikás hagyomány kutatásában ezért csak referenciaként 
lehet figyelembe venni őket. Ahogyan a közös életet élő káptalanok egykor a 
monasztikus szabályzatokból vett minta szerint jegyezték le saját szokásukat, úgy e 
karthauzi forrásokban megfigyelhető a későbbi konszuetúdók hasonulása az 
ordináriusokhoz. Ezeknek a jól szervezett, központosított rendekhez kötődő 
szövegeknek az ismerete egy esztergomi rítusú környezetben megfelelő mintát 
jelentett volna ahhoz, hogy a világi egyházak nyelvileg és filológiailag is 
„korszerűbbé" tegyék a maguk ordináriusait. Hogy ez sehol nem történt meg, azt 
tanúsítja, hogy a rubrikák megfogalmazása és könyvvé szervezése éppen úgy az 
egyes hagyományok jellegzetessége volt, mint a rubrikákban megőrzött rítus. A 
tartalomjegyzék, a szereplőkhöz rendelt fejezetbeosztás a könyv egy szakaszán, 
vagy a „consuetudo" cím nem gyakorlati intézkedés, hanem a monasztikus eredet 
ismérve — a másfajta nyelvezet, az egyházi év kizárólagos, önálló könyvben való 
földolgozása és annak szerkezeti váza, s ugyanígy az „Ordinarius", illetve a „rubri-
ca" cím a székesegyházi hagyományhoz kötődött. 

8) Magyar ferencesek XVI. századi ordináriuskönyve 

Saját kolofonja szerint is Magyarországon készült a ferencesek egyik XVI. század 
eleji rubrikáskönyve.171 A forrás további két szempontból is kiemelkedik az előbb 
tárgyalt, járulékos és egykor nem biztosan Magyarországon használt 
emlékanyagból: egyrészt fölhívja rá a figyelmet a Rubrica Strigoniensis korábban már 
jelzett, erősen romlott, de fölismerhető szövegpárhuzama a központi ferences 
ordinárius hamvazószerdai ordójával, másrészt megkülönbözteti más rendek 
normakönyveitől, hogy a ferences rend a római kúria szokását közvetítette a 
középkor területi egyházai felé.172 

170 Saját, Esztergomban ismeretlen vagy ritka terminusok pl. a „matutinales laudes", a 
„commemoratio", a magyar ordináriusoktól szokatlanul választékos a „carent" vagy a 
„decorantur" igék használata. 
171 A kötetet RADÓ, libri liturgia... i. m. (158. jegyz.), 492-493. ismerteti. Egykor a szegedi 
ferencesek könyvtárának Cod. Lat. 4. jelzetű kódexe volt, az 1973-as katalógus 
összeállításakor Radó Polikárp már nem ismerte őrzési helyét. Az általam alább értelmezett 
adatok az ő részleges átírásából valók. A kolofon (85v) szövege: „Explicit ordinarium per 
manus Emerici de Strigonio. Anno 1509em". 
172 Ennek volt kétségtelen jele, hogy az RStr 20—21. (Cin/f4) rubrikájánál pontosabb 
szövegegyezést tapasztalhattunk a ferences és a pálos megfogalmazás között. Ebben az 
esetben a ferences szöveg nem a rítust közvetítette, hanem arra adott mintát, hogy hogyan 
alkalmazható a kuriális vagy székesegyházi szertartásrend szerzetesi viszonyokra. 
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A római-kuriális és a ferences liturgia párhuzamosan alakult az előbbinek III. 
Ince pápaságához fűződő első rendezése óta.173 A ferencesek rubrikás hagyománya 
a rítus egysége mellett is önállósodott a XIII. század közepétől kezdve, de ez csak a 
közös alapszövegek másik leágazásához vezetett, lévén a kolduló rendnek kevesebb 
szüksége a pápai udvar nagyszabású ceremóniáinak leírására.174 A kúria rítusát 
Rómán kívül azután sokkal inkább az egyszerűsített, ferences ordinárius képviselte: 
más rendi normakönyvekhez képest így hivatkozási alapja lehetett a középkorban 
időről-időre megjelenő, a latin liturgiát részleteiben is egységesíteni igyekvő 
szándéknak. A római kúria szokása talán a rendi vagy helyi hagyományok 
fönntartása mellett is mértékadó volt olyan rubrikális kérdésekben, amelyekkel 
kapcsolatban egy-egy központnak nem volt kialakult és rögzített álláspontja.175 

A ránk maradt ferences ordináriuskönyv kétségtelenül jelzi a ferences 
rubricisztika magyarországi hatását, ám a föntebb vázolt karthauzi könyvekkel 
ellentétben nem egyszerű másolata a mintapéldánynak. A forrás első szakasza 
önálló szerkesztésű kivonat, amely magán viseli az újkor rendi ceremóniáiéinak 
szerkezeti jegyeit (a szerzetesrendek többsége még a XVIII. században is 
Ordinarium címmel látta el a Ceremóniák Episcoporum'-hoz hasonló összetételű, de a 
közös élet mozzanataival is kiegészített rubrikáskönyvét).176 Zsolozsma- és 
miserendet tartalmaz, a direktoriális kérdéseket pedig a Telegdi Miklós-féle 
ordináriusban látott módon rendezi a később általánossá váló beosztás és 
terminológia szerint. A tényleges, tehát az egyházi évre épülő ordinárius nyomai 
csak a második részben, a 70. lap után fedezhetők föl, de erre a szakaszra is 
jellemző a ceremoniálékat megelőlegező, inkább tartalmi kategóriákat, mint a 
kalendáriumot követő szerkesztés.177 

A ferences kivonat nyilvánvalóan magyar egyházi műveltségű klerikus kezétől 
származik, és megfogalmazása legalábbis nem üt el az esztergomi rubrikás 
hagyomány nyelvi jegyeitől.178 Szerkesztése és liturgikus tartalma, ugyanígy 
terminusainak nagyobb hányada mégis inkább az erősen központosított, Róma 

173 A ferences rend, illetve a pápai kúria ordináriusainak kritikai kiadásai DlJK: The Sources 
of the Modem Roman Liturgy... i. m (66. jegyz.), ill. UÖ: The Ordinal of the Papal Court from 
Innocent III to Boniface VIII and Related Documents, Fribourg, 1975 (Spicilegium Friburgense, 
22). 
174 A Dijk által kiadott ferences dokumentumok 1243 és 1307 között keletkeztek. 
175 Egyes liturgiamagyarázatok, mint pl. BERNOLDUS: Micrologus (PL 151, 973-1022), vagy 
ordináriuskönyvek, mint pl. GJERLOW, Lilli, Ordo Nidrosiensis eccksiae. (Ordbók), Oslo, 1968 
(Libri Liturgici Provinciáé Nidrosiensis Medii Aevi, 7) már a XV. századot megelőzően, az 
utóbbi esetben egy helyi rítus megalapozásakor is gyakran hivatkoznak a római, ekkor már 
kuriális rítusra. 
176 Ilyen pl. a sarutlan karmeliták 1717-es Ordinarium seu Ceremoniale-ja. A kis könyvecske 1. 
része a harangozást, majd a zsolozsma közben követendő szabályokat és feladatokat 
tárgyalja, 2. része miseordó, kiegészítve az egyházi év jeles alkalmaival, 3. része a 
capitulumra, étkezésre, ruházkodásra, kézmosásra vonatkozó tudnivalókat közöl. 
177 A liturgikus napok ismertetése ugyanis nem az év által szabott sorrendet, hanem az 
ünnephierarchiát követi, ld. 70r-73r. 
178 Pl. „immediate post secundam pulsationem", „quandocumque Corpus Domini 
portatur". 
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tekintélyével megerősített ferences rítus állandó voltáról tanúskodik.179 Az 
esztergomi rítus központjából való szövegemlék közvedenül is jelzi, hogy a 
ferences-kuriális rubricisztika fogalmai és nyelvezete érintkeztek az esztergomi 
rubricisztikával, hiszen a mondot t kézirat egykorú az Esztergomi ordinárius 
negyedik és az Egri ordinárius első kiadásával. Ugyanez a nyelvezet és 
fogalomkészlet befolyásolta később az önmeghatározását illetően még mindig 
esztergomi, Telegdi Miklós-féle Ordinarium-ot. korábbi ismerete újabb bizonyíték 
amellett, hogy az esztergomi rubrikás hagyomány nem volt elszigetelt, hanem 
tudatosan határozta meg önmagát normakönyveinek nyelvi és szerkesztési 
jellemzőivel, majd szintén tudatosan —bár csak lassanként— adta föl ezt a 
különállást a következő évtizedekben. 

A Lányi-kódex 

Végül a Magyarországon íródott, de nem esztergomi ordináriuskönyvek közé 
tartozik a rubricisztika egyik nemzetközi szinten is figyelemreméltó emléke, a 
premontrei apácák magyar nyelvű ordináriusát megőrző Lányi-kódex.180 A forrás 
mindkét tekintetben különleges: a reformációt megelőző népnyelvű 
rubrikáskönyvek egész Európában csak szórványosan maradtak fönn,181 a 
premontrei apácáknak pedig egyeden más ordináriusát sem ismeri a téma 
legavatottabb szakértője.182 Az apácakolostorok műveltsége és ennek következ-
tében liturgikus gyakorlata általában alacsonyabb szintű volt a férfi szerzetesekénél: 
a nővérek a misézés dolgában fölszentelt rendtársaikra szorultak, és csak a 
zsolozsmát végezhették önállóan — a nő által ellátható legrangosabb liturgikus 
szolgálat a vasár- és ünnepnapi matutínum evangéliumi szakaszának fölolvasása 
volt.183 Számos kolostorban nem is mondtak egyebet, mint a máriás officium par-
vumot, amely jóval kisebb szöveg- és dallamanyagra korlátozódott, de követni 
engedte az egyházi év nagyobb időszakainak tematikáját. 

A Lányi-kódexet használó közösség ugyan teljes zsolozsmát végzett, de 
fogyatékos latintudása miatt annak mondásához magyar nyelvű segítséget igényelt. 
A kódexet három, az egyes szám első személyű megjegyzések alapján rendbéli pap 

179 Pl. „duplex", „duplex maior", „de prosecutione missae". 
180 Budapest: MTA KT: К 43., kiadása: VOLF, i. m. (80. jegyz.). Az ordináriust Volf György 
és a korábbi kutatás klarisszáknak tulajdonította, vsz. a kódex megelőző őrzési helye 
alapján. RADÓ, Ubri liturgia... i. m. (158. jegyz.), 493. szerint a somlyóvásárhelyi Szent 
Lambert-monostor közössége használta. 
181 Ilyen párhuzamokra csak egyes utalásokból következtetek. Tartalmaz pl. német 
szövegeket BRILINGER, Hieronymus, Ceremóniák Basiliensis Episcopates, - HlERONIMUS, 
Konrád W, Das Hochstifi Basei im ausgehenden Mittelalter (Quellen und Forschungen), Basel, 1938.. 
Ennél különösebb, hogy a reformáció átvétele után, 1591-ben is hagyományos összetételű, 
latin nyelvű ordináriust szerkesztett a halberstadti dóm káptalanja, Id. ODENTHAL, /. m. (21. 
jegyz.). 
182 Piacid Lefévre Gábriel Asztrikhoz írt levelét idézi RADÓ, Ubri liturgia... i. m. (158. jegyz.), 
493: „Je ne connais pas de Liber Ordinarius a l'usage des chanoinesses Norbertines." 
183 Vö. DAVRIL, THIBODEAU, i. m. (90. jegyz.), I. 143. 
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írta, akik a szöveget 1878-ban betűhív alakban megjelentető Volf György szerint 
már kész példányt másoltak, mivel mondat közben váltják egymást. (Kérdéses 
viszont, hogy ebben az esetben valóban a három kéz tulajdonosától származnak-e 
az egyes szám első személyű megfogalmazások.)184 A könyv 1519-ben készült el, 
utolsó másolója Kálmáncsei László volt. A második másoló a második rész 
címfeliratában az „ordinarium" szóval illeti munkáját.185 A szöveg terjedelme és 
összeállításának módszere körülbelül a „Szepesi ordinárius"-éval egyezik, 
szerkezete hasonlóképpen kivonatos. Jellemző egybeesés köztük, hogy mindkettő 
elhagyja a nagypénteki ordót: a Lányi-kódex —elvégre apácáknak készült— 
egyáltalán nem szól a miséről, így a nagypénteki szertartásról sem, míg a nap 
zsolozsmáját azért hagyhatja figyelmen kívül, mert annak szabályai azonosak az 
előzőleg ismertetett, nagycsütörtöki zsolozsma szabályaival. A szöveg első szakasza 
egyébként teljes, időrendhez igazodó ordinárius, de annak végén —mint láttuk, a 
rendekben elterjedt, újabb szokásnak megfelelően— önálló fejezetekben közöl 
ceremoniális, illetve direktoriális adatokat. A kódexet az ordináriushoz csak lazán 
kapcsolódó, a temetésről és a beöltözésről szóló rituálé-részletek egészítik ki.186 

A kézirat klarissza apácáktól került jelenlegi őrzési helyére, a Magyar 
Tudományos Akadémia Kézirattárába, de rendi hovatartozását a benne szereplő 
rítus meghatározó jegyek alapján már régebben sikerült azonosítani. A premontrei 
elemek mellett mégis föltűnő benne a magyar szentek tisztelete, sőt a szerző 
hivatkozik a területileg illetékes esztergomi egyházmegye szokására, mint amelyet 
illő az apácáknak is követniük.187 Még jellegzetesebb, hogy a könyv nyelvezete és 
szóhasználata mintegy tükörfordítása az esztergomi rubrikás nyelv fordulatainak és 
terminusainak,188 míg a Piacidé Lefévre kiadásában megjelent központi premontrei 

184 A kiadó megfigyeléseit és részben meghaladott, de hasznos ismertetését ld. VOLF, /'. m. 
(80. jegyz.),XLVI-XLIX. 
185 VOLF, i. m. (80. jegyz.), 384: „finis adesse viderur per me, Ladislaum presbyterum de 
Kalmanchey ob refrigerium corporis et anirnas suae ... 1519", Uo. 355: „Kezdetik az 
második része, azaz ordináriumnak nyári része." 
186 A kódex tartalmi egységei VOLF, i. m. (80. jegyz.) oldalszámozása szerint (az idézeteket 
mai helyesírás szerint közlöm): „1—4. kapitulum" (319.), „Karácsony kántorról és Szent 
Tamás napjáról" (322.), majd végig az egyházi éven, „Tábla, miképpen az új históriákat 
bevenni, nyaradszaka kik esnek" (359.), „Benedictio mensae, azaz asztal az mi 
szerzetünknek igaz módja szerint" (377.), „Az beteg kenetése mi módunkra" (380.), 
„Confessio fratrum in morte" (380.), „Az novíciáknak néminemű bizonytassák, 
megjelentessék és kérdessék" (385.). 
187 Pl. VOLF, /. m. (80. jegyz.), XLVII.: „Szent István királyt, Szent László királyt, Szent Imre 
herceget" vagy „Szent György mártírról az esztergomi egyháztól duplexnek kell tartanunk, 
mert amely püspökség alatt lakunk, amit ott illenek, nekünk is ülő az." A könyv karácsony 
nyolcadában tárgyalja Becket Szent Tamás ünnepét, ami szintén esztergomi jellegzetesség. 
Mivel a premontreiek nem tartoztak a liturgikus értelemben teljesen egységesített rendek 
közé, ez természetesnek tekinthető, de növeli a Lányi-kódex magyar vonatkozásban vett 
forrásértékét. 
188 Nem esztergomi terminusokat követ az ünnephierarchia szabályozása. Esztergomi 
jellegzetesség viszont a „prosa" (sequentia helyett), a „nyaradszaka" (in aestate), a 
„háromleckés ünnepet szolgálunk" (festum trium lectionum servamus — talán a servire és a 
servare összekeverésével), az „advent vasárnapján történnék esnie" (dominica Adventus 
evenerit occidere", a „semmi emlékezetet nem teszünk" (nullum suffragium facimus). 
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ordinárius, amelyre a magyar kivonatoló mint a rend nagykönyvére hivatkozik is, 
stilisztikailag az egyik legkülönösebb, szélsőségesen választékos emléke a középkori 
normaszövegeknek.189 A Lányi-kódex így az egyeden olyan ismert magyarországi 
eredetű, de nem magyarországi rítusú rubrikáskönyv, amely nemcsak referenciaként 
vonható be az esztergomi rubrikás hagyomány kutatásába. Közel százharminc év 
után megérdemelné, hogy kezelhetőbb és pontosabb, nyelvtörténeti, liturgikus és 
filológiai szempontokra egyaránt tekintettel lévő kiadásban jelenjék meg, hiszen a 
sajátosan magyarországi rubrikás nyelvhasználat szilárdságát és elterjedtségét jelzi, 
és első hosszabb, önálló szövegezésű nyelvemlékeink egyikével képes érzékeltetni, 
hogy mennyire szerves része volt a „magyarrá" vált római rítus nemzeti és európai 
műveltségünknek. 

Teljes magyar liturgikus terminológia mutatkozik meg a hórák (pl. vecsernye, uternye, 
kompléta) és a napok (a közismertek mellett pl. kántor, kiskarácsony, kilenchagyó, áldozó) 
megnevezéseiben. 
189 VOLF, i. m, (80. jegyz.), XLVIII: „nem mondom én magamtól, de látám ez mi 
szerzetünknek bizony könyvében, hogy így kell lenni." A premontrei normakönyvek kritikai 
kiadásai LEFÉVRE, Piacide Fernand, Coutumiers liturgiques de Prémontré du ХПГ et du XIV 
sticks, Louvain, 1953. (Bibliotheque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 27), ill. UŐ, 
L'Ordinaire de Prémontré d'aprés des manuscrits du XIT et du XIIF siecles, Louvain, 1941 
(Bibliotheque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 22). Korábbi kiadásuk (idézi uó) 
LEPAIGE: Bibüotheca Pmmonstratensis. Ld. még WAEFELGHEM, M. Van, Uturgie de Prémontré. le 
Liber ordinárius d'aprés un manuscrit du XIIF/XIV siécle, Annales d'Ordre de Prémontré, 
(1906-1913), 18-394.. A rendi mintakönyv a XIII-XIV. századból való, ekkor pedig már 
nem volt máshol jellemző a rubricisztikában az emelkedett hangvétel. 
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Rövidítések 

BStr - Breviárium Strigoniense. S. 1. 1484. (RMK III. 9.) = Velence 1480. (RMK III. 
1.) 

OAgr = DOBSZAY László, Über Ordinarius Agriensis, Bp., 2000. (Musicalia 
Danubiana, Subsidia, 1) 

OStr - FÖLDVÁRY Miklós István, Ordinarius Strigoniensis. Venetiis, anno Domini 
MCCCCCIX. RMK III. 165. (kézirat). 

ОТ el — Ordinarium officii divini secundum consuetudinem metropolitans ecclesim Strigoniensis, a 
mendis purgatum et editum, opera et expensis reverendissimi domini Nicolai Telegdini episcopi 
Quinqueecdesiensis, et in spiritualibus administratoris archiepiscopatus Strigoniensis, 
Nagyszombat 1580. (RMK II. 160.) 

RStr - FÖLDVÁRY Miklós István: Rubrica Strigoniensis ante 1469 Budapest, Lgyetemi 
Könyvtár Cod. Lat. 73. 1r-38" « Ordinarius Scepusiensis ». (kézirat) 

MKLS\ — Lexicon latinitatis medii aivi Hungarian. A magyarországi középkori latinság 
szótára, I-, Bp., 1987-. 

MM = DOBSZAY László — SZENDREI Janka: Monumenta Monodica Medii JEvi V. 1-
3. Antiphonen, Basel—London—New York—Prag 1999. 

MNStr = Bratislava, Archiv Mesta EC. Lad. 3. & EL. 18. = SZENDREI Janka, 
RlBARIC, Richard, Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio, Bp., 1982. 
(Musicalia Danubiana, 1). 

PR = ANDRIEU, Michel, Le Pontifical Romain au moyen-äge I. Le pontifical Romain du 
XIIе siede, Cittä del Vaticano, 1938 (Studi e Testi, 86) 

PR = ANDRIEU, Michel, Le Pontifical Romain au moyen-äge IL Le pontifical de la curie ro-
máin au XIIIе siede, Cittä del Vaticano, 1940 (Studi e Testi, 87) 

PR = ANDRIEU, Michel, Le Pontifical Romain au moyen-äge III. Le pontifical de Guillaume 
Durand, Cittä del Vaticano, 1940 (Studi e Testi, 88) 

PR — ANDRIEU, Michel, Le Pontifical Romain au moyen-äge IV. Tables alphabétiques, 
Cittä del Vaticano, 1941 (Studi e Testi, 99) 

PRG = VOGEL, Cyrille, ELZE, Reinhard, Le pontifical romano-germanique du dixieme 
siede, I-IIL Cittä del Vaticano 1963,1972. (Studi e Testi, 226-227, 269) 

PStr — FÖLDVÁRY Miklós István, Fragmenta Pontificalis antiqui Strigoniensis collata ex 
integris rubrids sex prindpalium fontium saculorum XI—XVI., earundem synopsi atque 
nonnullis testibus referentiisque. (kézirat) 
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Ujabb kódextöredékek a% Egyetemi Könyvtárban 

ÚJABB K Ó D E X T Ö R E D É K E K AZ E G Y E T E M I K Ö N Y V T Á R B A N 

Előszó 

A Budapesti Egyetemi Könyvtár a 19. század elejétől a magyar középkor 
kutatásának egyik fontos központja, tudománytörténeti jelentőségű műhelye volt. 
Már első igazgatója, Pray György majd az őt követő vezetők, Fejér György, Toldy 
Ferenc vagy Szilágyi Sándor, mindnyájan fontos eredményekkel gazdagították a 
magyar történelem és irodalomtörténet tudományát. A könyvtár azonban nem csak 
vezetőinek és munkatársainak tudományos tevékenysége, monográfiái, tanulmányai 
és forrásközlései révén töltött be fontos szerepet a magyar középkor feltárásában, 
gyűjteményei, ezek tervszerű gyarapítása és tudományos igényű feldolgozása 
ugyanis legalább olyan jelentős szerepet játszott a középkori és koraújkori 
művelődéstörténetünk kutatásában, mint az előbb említett publikációk. 

A Kézirattár hosszas előkészítő munkálatok után végül 1889 és 1910 között 
megjelent katalógusai például út törő vállalkozásnak számítottak a korabeli 
magyarországi tudományos életben. A könyvtár kódexeinek leírását a tudományos 
együttműködés szép példája gyanánt az egyes részterületek legkiválóbb 
szakemberei (Ábel Jenő, Goldziher Ignác, Szilády Áron és mások) állították össze, 
akik leírásaikkal a kor legmagasabb tudományos színvonalát képviselték, s a 
gyűjtemény egyes részeiről (így például a keleti vagy az olasz nyelvű kódexekről) 
mindmáig az általuk megállapítottakat tekintik mérvadónak. N e m is beszélve a 
Kézirattár további anyagáról (újabb kori kéziratok, Pray-, Kaprinai-, Hevenesi-
gyűjtemény), melynek mindmáig nem született újabb feltárása, s egyedül e 19. 
századi katalógus szolgáltat róla adatokat. 
A kódexek katalógusa mindjárt megjelenése után új ösztönzést adott az egyes 
kéziratok, különböző nyelvű kódexek kutatásához. A 19. század végétől a húszas-
harmincas évekig egymás után jelentek meg a Könyvtárban őrzött középkori 
anyaggal kapcsolatos tudományos munkák, forráskiadások, elég, ha csak a 
Nyelvemléktár köteteire,1 Szilády Áron,2 Katona Lajos3 vagy Berkovits Ilona4 

1 Az Egyetemi Könyvtár nyelvemlék-kódexei: Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és 
nyomtatványok. Szerk. BUDENCZ József, SZARVAS Gábor, SZILÁDY Áron. 2., 8., 15. kötet. 
Bp., 1878,1879,1908 köteteiben. 
2 SZILÁDY Áron, Sermones Dominicales. Két magyar glossás latin codex a XV. századból, 
Budapest, 1910. 
3 KATONA Lajos, Alexandriai S^ent Katalin legendája középkori irodalmunkban, Bp., 1903, Uő, A 
Gesta Romanorum S^tárai-codexe. EPhK, 17(1898), 401-411, 878-879.; vagy Uő: Két középkori 
versedet régi magyar fordítása, ItK, 10(1900), 102-117. 
4 BERKOVITS Ilona, Un codice dantesco nella Biblioteca della К Univ. di Budapest, Bp., 1931; UŐ, 
A Budapesti Egyetemi Könyvtár Albucasis-kódexe, MKSz, 61(1937), 229-240; UŐ, A budapesti 
Egyetemi Könyvtár festett kéziratainak egy csoportja, MKSz, 38(1931), 7-8. 
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munkáira gondolunk, melyek mind jelentős, máig is mérvadónak számító 
eredményekkel gazdagították a hazai középkor kutatását. 

A II. világháború után a középkori magyar kultúra vizsgálatának e kezdeti 
lendülete kissé megtört, s a kutatás fő irányvonalai is jelentős mértékben 
módosultak, hangsúlyosabb lett a hazai protestáns mozgalmak kutatása, s a 
középkori magyar kultúra legnagyobb hányadát kitevő egyházi műveltség és 
irodalom vizsgálata némiképp háttérbe szorult. E megváltozott tudománypolitikai 
körülmények között kezdte meg könyvtári munkáját Mezey László, aki az ötvenes 
évektől egészen 1961-ig az Egyetemi Könyvtár kódexgyűjteményének rendezését, 
illetve egy a korábbinál korszerűbb és részletesebb, az anyag jelentőségéhez illő 
katalógus létrehozását tűzte ki célul. A Kézirattár gyűjteményének átszervezése a 
katalógus 1961-es megjelenéséig le is zárult, s ennek eredményeképpen a kódexek 
száma több új darabbal gyarapodott, mivel számos, korábban az újabb kori, a 
szakrendbe sorolt kéziratok között őrzött, valójában azonban középkori eredetű 
kódexet átsoroltak a kódextárba, s leírásuk be is került Mezey új katalógusába.5 

Az 1961-es katalógus — a múlt századi vállalkozáshoz hasonlóan - ugyancsak 
tudománytörténeti jelentőségűnek tekinthető, mivel ez az első modern, nemzetközi 
igénnyel, az egyes szerzőkre és művekre vonatkozó szakirodalom lehetőleg teljes 
anyagának bevonásával készült hazai kódexkatalógus, amely Vízkelety András 
német kódexeket számbavevő katalógusának,6 illetve a különböző hazai 
gyűjtemények töredékkatalógusainak megjelenéséig gyakorlatilag egyedül képviselte 
a legmagasabb tudományos elvárásokat is kielégítő katalógus műfaját 
Magyarországon. 

Mezey leírásai az azóta eltelt időszakban megállapított és felszínre került számos 
hibájuk ellenére is rendkívüli jelentőségűnek bizonyultak.7 Az ő katalógusa hívta 
ugyanis fel a figyelmet az Egyetemi Könyvtár kódexeinek a középkori magyar 
művelődéstörténet rekonstruálásában betöltött szerepére. A kódexek nagyobb 
része ugyanis, amely II. József abolíciós rendeletei nyomán a megszüntetett 
magyarországi szerzetesrendek kolostori könyvtáraiból került a könyvtárba, igen 
jelentős részben magyar eredetű, de legalábbis magyarországi használatú kézirat, s 
mint ilyen a magyar könyvtárak gyűjteményei közül talán a legpontosabb képet 
nyújtja a későközépkori Magyarország kultúrájáról.8 Mezey katalógusa éppen ezért 
fontos kiindulópontot jelentett a további kutatásokhoz mind maga Mezey, mind 
akkori pályatársai és a következő nemzedékek számára. A katalógus készítése során 

5 Vö. TÓTH András, Az Egyetem Könyvtár kézirattárának fejlődése, Az Egyetemi Könyvtár 
Évkönyvei, 6(1973), 13-41. 
6 VÍZKELETY András, Beschreibendes Ver^eichinis der altdeutschen Handschriften in ungarischen 
Bibliotheken, Bd. 1-2. Bp., 1969-1973. 
7 A katalógus kritikáiról lásd: CASAMASSIMA Emanuele, La Bibliofillá 1962, 88-90.; HAJDÚ 
Helga, A budapesti Egyetemi Könyvtár latin kódexeinek katalógusa, Filológiai Közlöny, 11(1965), 
238—243; Ш. TÓTH P., Feltáratlan latin kódexek a% Egyetemi Könyvtár gyűjteményében: A Cod. Eat, 
133—139 jelzetű darabok katalógusa, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 11(2002), 61—80. 
8 Minderről lásd: MEZEY László, Fragmenta Codicum. Egy új forrásterület feltárása, MTA I. 
Osztályának Közleményei, 30(1978), 65-90: 67. 

88 



Ujabb kódextöredékek az? Egyetemi Könyvtárban 

összegyűlt tapasztalatokat Mezeynek számos tanulmányában sikerült 
kamatoztatnia, a középkori magyar írás sajátosságainak megállapításától, a devotio 
moderna szellemi mozgalmainak közép-európai hatásán át egészen a középkori 
magyar kultúra Európában betöltött helyének meghatározásáig.9 De Kardos Tibor 
vagy Tarnai Andor számos azóta is időtállónak bizonyult műve sem jöhetett volna 
létre a katalógus leírásai nélkül,111 nem is beszélve az újabb munkákról, melyek vagy 
a mű egyes megállapításaival szembeszállva, vagy azokat továbbfejlesztve jutottak 
újabb eredményekre. 

A nemzetközi szintű kézirat-katalogizálás illetve a hazai középkor-kutatás 
fellendítése mellett azonban az Egyetemi Könyvtár kódexkatalógusa, ületve 
Mezeynek a Könyvtárban szerzett tapasztalatai további eredményeket is hoztak, s 
egy azóta is folytatódó, nagyívű program, a töredékkutatás alapjait fektették le, 
amely a magyar medievisztika mindmáig meghatározó ága és műhelye. 

A magyarországi kódextöredékek kutatása, a kézirat-katalogizáláshoz hasonlóan 
ugyancsak az Egyetemi Könyvtárban, s ugyancsak Mezey László irányításával 
kezdődött el, aki a Könyvtárban folytatott kutatásai során fedezte fel a 15-17. 
századi nyomtatott és kéziratos könyvek kötéseiben rejtőző kódextöredékek kínálta 
addig kihasználadan lehetőségeket. Mezey néhány már lefejtve talált, illetve általa a 
kötésekben felfedezett töredék behatóbb elemzése és publikálása után ismerte fel,11 

hogy a kódextöredékek feltárását, leírását illetve az eredmények publikálását 
szervezett formában is érdemes elkezdeni, a munka módszertanának kidolgozására 
pedig az Egyetemi Könyvtár anyagát tartotta a legalkalmasabbnak. A feltárási 
program 1972-ben el is kezdődött, s eredménye az Egyetemi Könyvtár 300 
kódextöredékét bemutató 1983-ban megjelent katalóguskötet lett, amelyet néhány 
év múlva a Központi Szeminárium töredékanyagának katalógusa követett. 

Az alábbiakban közzétett néhány töredék leírása e munka lezárását s 
egyszersmind folytatását is jelenti. Lezárását azért, mert a bemutatott anyag 
legnagyobb részét a Mezey-féle feltáró munka során fedezték fel és fejtették le, 
ezek a darabok azonban valamiért mégis kiszorultak a katalóguskötetből, s így az 
első töredékkutatási program során sem meghatározásuk, sem leírásuk nem készült 
el. Az eddig raktárban álló töredékek itt olvasható leírásai így mintegy a kötet 
pódékának, függelékének az első kutatási program befejezésének tekinthetők. 
Egyszersmind azonban a folytatást is jelentik, mivel az egyes darabok vizsgálata, 
illetve az azóta történt raktárrendezések során számos újabb kódextöredék került 
elő, melyeket eddig ugyan csak igen kis részben állt módunkban lefejtetni, a jelenleg 
rendelkezésre álló lefejtett ületve még lefejteden anyag azonban mind számát, mind 

9 Összegyűjtve lásd. MEZEY László, Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a magyar 
középkorról, Bp., 1988. 
10 KARDOS Tibor, Régi Magyar Drámai Emlékek, Bp., 1961, TARNAI Andor, ,A magyarnyelvet 
írni kendik". Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Bp., 1984. 
11 Ezeket lásd: MEZEY László, Fragmenta 5 manuscripta saec 8., = Codices Latini Antiquiores, XI. 
Oxford, 1965, 235-238, ill. UÓ, A budapesti Egyetemi Könyvtár VIII. századi Beda-töredéke, 
MKSz, 78(1962), 18-24, valamint UŐ, Egy korai karoling kódextöredék (Tyconius in 
Apocalypsini), MKSz, 92(1976), 15-24. 
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tartalmát és korát tekintve van olyan jelentős, hogy a munkák folytatását, egy 
esetleges új katalógus kötet megjelentetését helyezze kilátásba. 

A kódextöredék fogalma 

Egy kódextöredék nagysága a szó valódi értelmében vett töredéktől, egy kis 
szalagtól, vagy darabkától egészen a több füzetből álló, gyakorlatilag már 
könyvméretű és a katalógusok által gyakran már a kódexek között felvett darabokig 
terjed. A besorolás kritériumai általában könyvtáronként és gyűjteményenként 
változóak, az azonban elég elterjedt gyakorlat, hogy az önállóan előkerült vagy 
beszerzett nagyobb darabokat, mégha igen csonkák is, a kódexek között,12 míg a 
könyvtár gyűjteményének darabjaiban (kötésekben, illetve ezek töltőanyagaiban, 
vagy előzékeiben) felfedezett, másodlagosan felhasznált, akár több levélből álló 
darabokat — az őrzőkönyvek szerinti csoportosításban13 - a töredékek között 
tartják számon.14 A néhány, esetleg egyeden levélből, vagy annak töredékéből álló 
egységet azonban mégha önállóan bukkant is elő, vagy került a könyvtár 
gyűjteményébe, mindig a fragmentumok közé szokták besorolni.15 Általánosságban 
tehát töredéknek az egyes kódexlapok még olvasható és meghatározható kisebb 
maradványait, a teljes lapokat, illetve az egy-két összetartozó ívből álló csoportokat 
szokás tartani. 

A kódextöredékek eredete 

A kódextöredék létrejöttének, azaz egy teljes kódex károsodásának, 
roncsolódásának többféle oka is lehet. A könyv egysége külső fizikai károsodás 
hatására is megbomolhat, így például az elhasználódás, vagy éppen a kézirat 
használatlansága vagy érdektelensége miatt a kötés és a fűzés elgyengül, a lapok 
kihullnak, s egymagukban maradva tovább károsodnak és pusztulnak. Ahogyan ez 
például az Oxürrhinkhoszi papiruszok esetében megfigyelhető, melyek egy 
szemétdomb anyagából kerültek elő, de ez történt az egyiptomi Szt. Makariosz 
kolostor 6-9. századi kódexeivel is, amelyek egy elfelejtett pincében hevertek, de 
ugyanez igaz az általában első lapjaikon megcsonkult vagy sérült középkori 
kódexeinkre is. 

12 Vö. pl. Cod. Lat. 97; 129-130; 136 
13 Azaz egy jelzet alá csak az egy őrzőkönyvből kikerült, összetartozó darabok kerülhetnek. 
14 így pl- a 16 fólióból álló Zacharias Chrysopolitanus-töredék U. Fr. L. m. 23-27, ill. egy 
hét fóliónyi karthauzi kórus-lectionarium: U. Fr. L. m. 126-130. Vö. MADAS Edit, Egy 15. 
századi karthauzi kórus-lectionarium töredékei a\ Egyetemi Könyvtárban, MKSz, 96(1980), 156— 
159., vagy egy 16 lapból álló töredék-együttes Hostiensis Decretales-kommentárjával (U. Fr. 
1. m. 94; 95; S Fr. 1. m. 63) vö. J. FODOR Adrienne, A nagyszombati jezsuiták könyveiről lefejtett 
kódextöredékek, Ars Hungarica, 17(1989), 49. 
15 Lásd pl. U. Fr. L. m. 150, amelyet 1959-ben vásárolt a Könyvtár, vagy az újabb anyag T 
IV/2-es darabját. 
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A passzív fizikai roncsolódásnál azonban sokkal gyakoribb a kódexek szándékos 
„rongálása", azaz a könyvek pergamenjének másodlagos felhasználása. Ez 
történhet úgy, hogy a kódex egészét, illetve csak néhány fólióját használják fel, írás 
vagy kötés céljára. A teljes kézirat vagy terjedelmesebb részének felhasználása 
általában újraírás céljára történhet, amikor egy régebbi kódex írását kivakarva a 
scriptor vagy scriptorium könnyen és olcsón jut friss íróanyaghoz. Az így nyert 
„tiszta lapot" szokás palimpszesztnek nevezni. Az eljárás a későantikvitástól fogva 
jól ismert gyakorlat volt, s még az Ómagyar Mária Siralom 13. század végi 
kódexében is találunk újraírt bizánci kódexlapokat.16 A palimpszesztek érdekessége 
általában abban rejlik, hogy viszonylag terjedelmes részt őriznek az adott 
kéziratból, amely esetenként egészen korai időszakból származik, és sok esetben 
fontos, sőt eddig ismereden szövegeket tartalmazhat.17 

A palimpszesztnél is elterjedtebb gyakorlat volt azonban a kódexlapoknak a 
könyvek kötésénél történő utólagos felhasználása. A pergamenből készült, az idők 
során - például liturgikus vagy felekezeti, esedeg az írás jellegében bekövetkezett 
változások miatt - feleslegessé vagy olvashatatlanná vált kódexlap ugyanis a könyv 
fedelére vagy gerincére ragasztva olcsó, de igen tartós védelmet biztosított az új 
kötet számára: előbbi a fedlapot, utóbbi pedig a fűzést védte. Szépszámmal találunk 
azonban előzékül vagy szennylapként felhasznált kódextöredékeket is, melyek a 
kötet címlapjának védelmét voltak hivatva biztosítani. 

Az olcsó kötőanyag ily módón történő biztosítása valószínűleg egyidős a 
könyvkötés mesterségével. Már a IV. századi Egyiptomból származó Nag 
Hammadi-kódexek kötéstábláiban is korábbi írott pergamenekre bukkantak,18 s 
ugyancsak ilyenek kerültek elő a Sinai-hegyi Szent Katalin kolostor kéziratainak 
kötéseiben is.19 

A módszer a középkori Európa szinte minden országában, így Magyarországon 
is jól ismert volt, s számos hazai provenienciájú 14—15. századi kódex kötésében 
találunk középkori kódexlapot burkolat vagy előzék gyanánt.20 A pergamenkötés 
igazi elterjedését azonban a könyvnyomtatás megjelenése hozta el. A nyomtatott 

16 VlZKELETY András, Az európai prédikációirodalom recepáója a Leuveni Kódexben Die Reception 
der europäischen Sermonesliteratur im Löwe пег Kodex, Вр., 2004. 
17 így például Cicero elveszett De re publica с. művének egy részét, amelyet Angelo Mai talált 
meg 1819-ben egy IV. századi kéziratban (Vat. Lat. 5757), amit 700 körül újra felhasználtak 
s Szt. Ágoston zsoltárkommentárjait másolták rá. MAI, A., MOSBR, G., CREUZER, G. 
F.(edd.), Cicero. De re publica. Cum speämine Codiäs Vaticani Palimpsesti lithographo, Frankfurt 
am Main, 1826. 
18 ROBINSON, J. E. (ed.), The Coptic Gnostic Library IV: Greek and Coptic papyri from the 
cartonnage of the covers, Leiden, 1981. 
19 BROCK, Sebastian P., Catalogue of Syriac Fragments (New Finds) in the Library of the Monastery 
of Saint Catherine, Mount Sinai. Athens, 1995. 
20 így például két nyelvemlékünk, az un. Sermones Dominicales kódexében (Cod. Lat. 98), 
illetve a 16. század elejéről származó Weszprémi-kódex (Cod. Hung 8: lefejtve U. Fr. 1. m. 
71) kötéseiben vagy más latin kéziratokban, pl. Cod. Lat. 50; Cod. Lat. 54 (lefejtve: U. Fr. L. 
270 és 277); Cod. Lat. 62; Cod. Lat. 119 (lefejtve. U. Fr. L. m. 297). 
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példányok ugyanis könnyen és gyorsan kiszorították a kézzel írt könyveket, 
amelyek így használaton kívül kerülve feleslegessé váltak, s lapjaikat a nagyobb 
becsben tartott példányok kötésének megerősítésére (gerinccsíkok), esedeg az 
elhasználódott darabok teljes újrakötésére, jelentéktelenebb művek vagy házi 
használatra készült kolligátumok bekötésére (pergamenkötés) illetve a 
papírkódexek fólióit a kötéstábla szilárdítására, vastagítására töltőanyag (ún. 
makulatúra) gyanánt használták fel.21 

A kódextöredékbe kötött darabok tehát leginkább a 16—17. századi nyomtatott 
könyvek illetve kéziratok kötéseiben fordulnak elő, amikor már „tömegtermelés" 
alakult ki, s egy-egy könyvtárban, ahová az esetek nagy részében kötetien 
állapotban érkeztek a könyvek, már nagy szükség volt a gyors, de olcsó könyvkötés 
lehetőségére. Különösen igaz mindez az iskolai könyvtárakra, ahol főleg az 
oktatásban használt vagy termelt, de nem túl igényes kiállítású műveket kötötték 
pergamenbe, amint erről számos töredék őrzőkönyve,22 valamint Báthory István 
1603-as testamentoma is tanúskodik, aki meghagyja, hogy „az öreg könyveket 
metéllyék ki és osszák iskolákba való gyermekeknek, könyvet belekötni jó lészen".23 

D e talán még ennél is meggyőzőbb a nagyszombati jezsuita kollégium 
könyvtárának könyvkötői árjegyzéke, amely szerint „a pergamenkötés. . . - mérettől 
függően — olcsóbb" („si in membrana scripta... compingatur, minorispretii essetit')24 

A pergamenkötések előfordulása azután a 17. század második felétől mind 
ritkábbá válik, s a 18. századra az olcsó papír megjelenése és elterjedése nyomán 
gyakorlatilag megszűnik. A töredékek feltárását tehát a jelentősebb 16-17. századi 
állománnyal rendelkező könyvtárak anyagában érdemes folytatni, amelyek közül az 
Egyetemi Könyvtár hatalmas és történeténél fogva is jelentős régikönyv-
gyűjteménye a fragmentakutatás számára különösen értékes anyagot őrzött és őriz 
ma is. 

A kódex tö redékek je lentősége 

21 Valószínűleg így járhatott például Jordanes de Quedlinburg passiós traktátusának 26 
fóliónyi töredéke (U. Fr. L. eh. 47), melynek őrzőkönyvét ma nem ismerjük, illetve az U. Fr. 
L. eh. 48-as számú sermonarium-töredék, mely egy 12. századi Biblia-töredék (U. Fr. L. m. 
21) alól került ki egy Erasmus-kötet (Ant. 5379) kötéséből. 
22 Így pl- egy negyedéves teológus, Kálmándi Kristóf egy könyve, melyet egy 13. századi 
párizsi töredékbe kötöttek (U. Fr. L. m. 77, Mezey publikációjában /Fragmenta codicum... i. m. 
(8. jegyz.), 77, 59. jegyz./ rossz, 61-es jelzettel), vagy az újabb anyagban egy 14. század 
elejéről származó kódextöredék (T II/1), mely egy matematika tankönyv kötésében maradt 
fenn. Valamint ide tartoznak még a pozsonyi jezsuita kollégium anyagában fennmaradt 17. 
századi nyomtatott doktori disszertációk kötései. Ez utóbbiról lásd: MADAS Edit, Adalékok 
a Központi Szeminárium Pozsonyból származó kódextöredékeinek proveniendájához, Ars Hungarica, 
17(1989), 47-50; ill. J FODOR Adrienne, A nagyszombati jezsuiták könyveiről lefejtett 
kódextöredékek. Ars Hunganca 17(1989), 51-56:52. 
23 KOMÁROMY András, Báthory István országbíró végrendelete, Századok, 114(1980), 124-141. 
24 Ms J 1, előzéke, közölve: MEZEY, Fragmenta codicum... i. m. (8. jegyz.), 77. 57. jegyz. 
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A kódextöredék - épp úgy, mint bármely más töredék, maradvány vagy rom -
lehet önmagában is értékes és igen jelentős irodalom- vagy kultúrtörténeti forrás, az 
esetek nagy részében azonban jelentőségét inkább az általa képviselt egész, azaz a 
segítségével rekonstruálható teljes kódex határozza meg. Az egyetemes 
jelentőséggel bíró, önmagukban is rendkívüli értéket képviselő töredékek között 
olyan darabokat szokás számon tartani, amelyek egyedül őriztek meg addig 
ismereüen vagy elveszettnek hitt szövegeket, ahogyan ez például az 
Oxürrhinkhoszi papiruszok25 vagy néhány palimpszeszt esetében történt.26 

Ugyancsak e fontos darabok közé tartoznak azok a töredékek, melyek egy-egy már 
ismert szöveg különleges, csak az illető töredék által képviselt, esetleg egészen korai 
változatát tartották fenn.27 Az esetek nagy részében azonban a kódextöredék 
többnyire az általa dokumentált kézirat egésze miatt jelentős, azaz egy már ismert 
szöveg más kéziratokból is ismert változatát őrzi, s ez esetben csupán az adott 
szöveg egy újabb kéziratának, helyesebben a kézirat egy maradványának, 
előfordulása, létezése bizonyítékának tekinthető. 

Az eddig feltárt hazai vagy magyar vonatkozású töredékanyagban viszonylag 
ritkán kerülnek elő egyetemes jelentőségű darabok, a magyarországi 
kódextöredékek sokkal inkább nemzeti kultúrtörténeti jelentőségűek. A középkori 
magyar könyvanyag pusztulása ugyanis a környező közép-európai nemzetekkel 
összevetve olyan nagy arányú volt, hogy a hazai középkor kultúrájának feltárásában 
a kódextöredékeknek az Európában egyébként szokásosnál jóval kiemeltebb szerep 
jut. 

Mezey László saját maga által is „inkább nagyon óvatosnak semmint 
optimistának" nevezett becslése szerint a középkori magyar eredetű, vagy magyar 
használatú könyvanyag mintegy 45000 kötetre tehető, s ebből ma a hazai, illetve 
határon túli könyvtárak állományában mintegy 400 kötet, tehát a feltételezett 
állomány alig egy százaléka rekonstruálható, amelynek szintén csak töredéke az, 
amely bizonyíthatóan a középkori Magyarországhoz köthető.28 Éppen ezért a 
középkori műveltséget meghatározó, formáló, s egyszersmind fenntartó és 
továbbörökítő könyvanyag rekonstruálásában kulcsszerep jut a könyvek 
töredékeinek, azok tudományos igényű feltárásának. 

A kódextöredék ugyanis, amennyiben sikerül meggyőzően bizonyítani magyar-
országi eredetét vagy legalábbis használatát, azaz hogy a középkorban valamely 

25 Minderről lásd a legújabb irodalommal együtt: http:/ /www.papyrology.ox.ac.uk/ 
26 Vö. 18. jegyz. 
27 így pl. a Paul Lehmann által talált Rufus Festus-töredék (LEHMANN, Paul, Skandinavische 
Reisefrüchte, Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 25(1938), 252-255.) vagy egy 
ugyancsak általa felfedezett érdekes 10. századi töredék, amely a Nagy Sándor-regény egy 
filológiai szempontból igen jelentős változatát tartalmazza (LEHMANN, Paul, Mitteilungen aus 
Handschriften, IL München, 1930, 10-15. valamint számos további filológiai, irodalom-
liturgia- vagy művészettörténeti szempontból fontos töredék, ezekről lásd: LEHMANN, Paul, 
Fragmente, = Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil-hist. Klasse, NF 23 
(1944). 
28 MEZEY, Fragmenta codicum... i. m. (8. jegyz.), 72 
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hazai kolostori, esetleg magánkönyvtár állományába tartozott, ékesen bizonyítja az 
általa képviselt kézirat létezését a középkori Magyarországon. A kézirat pedig az 
általa tartalmazott, a töredék vagy töredékcsoport alapján rekonstruálható művek 
alapján az adott irodalmi alkotás, műfaj vagy tudományterület hazai ismeretségét, 
használatát, illetve adott esetben - esetleg fennmaradt glosszák, jegyzetek, 
kommentárok révén — aktív és értő művelését bizonyítja. 

Ezek fényében tehát a töredékek egyetemes jelentőségével kapcsolatban említett 
fenti kategóriák mindegyike sajátos módon jelenik meg a hazai kódextöredékek 
viszonylatában. A magyar vonatkozású anyagban ugyanis — néhány nemzetközileg 
is jelentős unikum mellett, mint amilyen az Egyetemi Könyvtár 8. századi Beda-
töredéke vagy egy karoling-kori sacramentarium maradványai az OSzK 
gyűjteményében29 - a hazai szempontból legnagyobb értékű és önmagukban is 
kiemelt fontossággal rendelkező darabokat az időnként felbukkanó nyelvemlék-
fragmentumok jelentik. Ezek a töredékek az esetek legnagyobb részében eddig 
ismeretlen szövegeket őriznek, de egy esetleg már ismert szövegváltozat újabb 
előkerülése is rendkívüli szenzációt jelent. Az első ilyen töredékesen előkerült 
nyelvemlékünk az írása alapján a 14. századra datálható ún. Königsberg. Töredék és 
Szalagjai, mely egy eddig még azonosítatlan lírai hangvételű magyar szöveget őrzött 
meg, amelyet egyes nyelvészek egészen korai, 1200 körüli keletkezésűnek 
tartanak.30 A töredék egy königsbergi kódex előzékeként maradt fenn, s ott is 
bukkantak rá 1863-ban. Nyelvének azonosítása után az Akadémia kérésére a kódex 
kötését megbontották, s a gerincen további négy, ugyanazon szöveg részleteit 
tartalmazó, összeillő gerinccsíkra, az ún. Szalagokra bukkantak, amelyek a II. 
Világháború során sajnálatos módon elkallódtak. A töredék azonban így is egyik 
legjelentősebb nyelvemlékünknek számít.31 

Ugyancsak egy könyv kötéséből került elő a Máriabesnyői töredék néven ismert 
nyelvemlék, amelyet 1908-ban a nagyszombati jezsuita rendház könyvtárában 
fedezett fel Jablonkay Gábor. Jablonkaynak azt is sikerült kiderítenie, hogy az általa 
Máriabesnyőinek nevezett töredék összeülik egy másik, 1843-ban talált, bizonytalan 
eredetű fragmentummal, melyet Érsekújváron fedezett fel Piry Cirjék, aki után a 
töredéket Piry-bártyának szokás nevezni.32 A két töredék összeillesztése nyomán 
nyert szöveg egy a 15-16. század fordulójára datálható érdekes magyar nyelvű 
passiós szöveg, amelyet egyes kutatók egyenesen „liturgikus drámának"tartanak.33 

A magyar nyelvű töredékek mellett azonban nem kevésbé jelentősek azok a latin 
nyelvű darabok sem, melyek bizonyíthatóan a középkori Magyarország területén 
keletkezett szövegeket tartalmaznak, s így középkori irodalmunk szerves részét 

29 Ez utóbbiról lásd: LEHMANN, Paul, Mitteilungen aus Handschriften, V. München, 1938, 7 -
19. 
30 BUNKÓ Lóránt, A^Arpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei, Bp., 1980. 
31 Minderről lásd: B. LŐRINCZY Éva, A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék, Bp., 
1953. 
32 JABLONKAY Gábor, A máriabesnyői töredék, Magyar Nyelv, 6(1910), 20-25. 
33 KEDVES Csaba, Magyar nyelvű drámatöredék a 15. sz végéről, = A magyar szinház születése. Az 
1997. évi egri konferencia előadásai, Miskolc, 2000, 200-209. 
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képező dokumentumokat Őriznek, mint amilyen például egy az Egyetemi Könyvtár 
egy liturgikus töredéke, amely állítólag a Szent László legenda egy különleges 
változatát őrizte meg.34 

Hasonlóan érdekes darabok azonban nem csak a töredékek közül, hanem a 
kötéstábla töltőanyagából az ún. makulatárból is előkerülhetnek. így például 
számos magyar vonatkozású, illetve magyar nyelvű 16., de főleg 17. századi 
nyomtatvány darabjait sikerült így azonosítani, köztük egy eddig ismeretien magyar 
nyelvű orvosi könyv töredékeit.35 De a kötéstáblákból előkerült kéziratos anyag is 
tartogathat még meglepetéseket.36 

Éppen ezek a hazai viszonylatban unikális jelentőségű darabok azok, amelyek a 
töredékkutatás létjogosultságát, illetve a feltárási és leírási munkálatok folytatásának 
szükségességét bizonyítják. Egyszersmind pedig komoly ellenérvet jelentenek a 
feltárást elutasító, a könyvek és kötéseik történelmi egységét és ennek 
megbonthatatlanságát hangsúlyozó állásponttal szemben. 

A lefejtett töredékeknek azonban csak nagyon kis hányada bizonyul ilyen nagy 
jelentőségű felfedezésnek, nagy részük — mint arról már fentebb volt szó — vagy 
egy-egy ismert szöveg egyedi vagy már egyébként, más forrásokból is ismert 
változatát tartalmazza. A két csoport közül természetesen a ritkábban előforduló, 
új változatokat megőrző anyag az érdekesebb. Ide elsősorban azok a liturgikus 
töredékek tartoznak, amelyek vagy szövegeik, méginkább azonban a dallam 
lejegyzésére szolgáló notáció jellegzetességei alapján határozottan megkülön-
böztethető magyar sajátosságokat mutatnak. Ezek ugyanis mind szövegükben -
amennyiben egy más területeken is ismert officium hazai adaptációjával állunk 
szemben — mind a sajátos magyarországi notáció alapján rekonstruálható dallamuk, 
illetve a két tényező együttes felbukkanása révén az európai költészet és zene 
sajátosan magyar megjelenési formáinak tekinthetők, s mint ilyenek fontos részei a 
középkori magyar kultúrának.37 

A liturgikus anyag mellett azonban a töredékekből időnként más szövegek hazai 
megjelenési formái is rekonstruálhatók. Madas Editnek az Egyetemi Könyvtár 

34 U Fr. L. m. 271. Sajnos a töredék 1992 óta hiányzik a gyűjteményből, így a szöveg nem 
vizsgálható meg alaposabban. J. FODOR Adrienne egy megjegyzése (Szent István legendák a 
középkori magyarországi breviáriumokban, — TÖRÖK J. (szerk.), Doctor et apostol. Szent István 
tanulmányok, Bp., 1994, 166. /a 62. jegyzetben rossz, U. Fr. L. m. 270-es jelzettel) szerint 
azonban eddig ismereden legendaváltozatot tartalmaz. 
33 KNAPP Éva, Egy ismeretlen magyar nyelvű orvosi nyomtatvány 1660-ból: Szegények patikája, 
MKSz, 117(2001), 301-317. 
36 í§7 pl- U. Fr. 1. m. 173., amely a katalógus állítása szerint (Fragmenta Latina codicum in 
Bibliotheca Universitatis Budapestinenis. Bp., 1983, 159.) Gyöngyösi Gergely Vitae fratrumának 
töredékeit őrizte meg. 
37 Minderről lásd: SZENDREI Janka, A középkori magyar hangjegyírás, Magyar Zene, 19(1978), 
130—143. Az Egyetemi Könyvtár töredékei közül a következőknél bizonyították e 
jellegzetes magyar notációt: U. Fr. 1. m. 214; 216; 221; 232; 255; 265; 266. Vö. SZENDREI 
Janka, A hangjegyírás szerepe a kódexek provenienciájának kutatásában, Ars Hungarica, 17(1989), 
33-36. 
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egyik töredéke alapján például sikerült leírnia egy francia eredetű vágáns vers hazai 
változatát.38 De ide tartoznak még a másutt is üsztelt szentek legendáinak sajátosan 
magyar vagy közép-európai változatai, illetve esetenként más szövegek is. 

A töredékek harmadik, s egyben legnépesebb csoportja, melynek darabjai egy-egy 
már ismert szöveg más forrás(ok)ból is ismert változatát őrzik, s magyarországi 
keletkezésük — ellentétben az előzőekkel — többnyire nem is igazolható 
egyértelműen, mégis művelődéstörténeti jelentőséggel rendelkeznek. Ezek ugyanis 
nem csupán a töredéken megmaradt szöveg egy újabb kéziratának létezését 
bizonyítják, s a mű ismert vagy feltételezhető kódexeinek számát szaporítják, 
hanem a segítségükkel rekonstruálható kézirat révén egy-egy szerző, s rajta 
keresztül egész műfajok vagy tudományterületek hazai ismertségét is bizonyít-
hatják. Egy Ovidius vagy Vergilius töredék például, még akkor is ha szövegében 
semmi „érdekeset" nem találunk, s valószínűleg nem is a középkori Magyar-
országon keletkezett, ha hazai használatát (sőt esetleg magyarországi eredetét is) 
meggyőzően bizonyítani tudjuk — a fennmaradt teljes szövegek mellett - a szerző 
hazai ismertségének talán legékesebb bizonyítéka. S bár a klasszikus 
auktorszövegeket tartalmazó kódextöredékek szövege filológiai szempontból 
többnyire teljesen jelentéktelen, mégis minél több kerül elő belőlük, annál 
meggyőzőbben bizonyítják a klasszikus latin irodalom jelenlétét a középkori 
magyar kultúrában.39 Ugyanez igaz az egyházi irodalom különböző műfajaira: az 
egyházatyák műveire, bibliamagyarázatokra, prédikációskönyvekre vagy a kánonjogi 
kéziratokra, amelyekből ugyan számos esetben ép kéziratok is fennmaradtak, a 
töredékek azonban tovább bizonyítják e művek és szerzőik,40 sőt egész műfajok41 

hazai ismertségét. Ha pedig sikerül a kézirat eredetét is megállapítanunk, az új fényt 
vethet a középkori magyar kultúra és a korabeli Európa kapcsolataira is, s ha a 
töredéken történetesen még egy-egy glossza vagy kommentár is fennmaradt, egész 
diszciplínák értő, alkotó művelésére is következtethetünk. 

Néha ugyanis csupán egy-egy magyar vonatkozású töredék az, ami adott esetben 
egy egész tudományterület hazai jelenlétét bizonyítja, mint például az Egyetemi 
Könyvtár egy alkímiai tárgyú darabja42, vagy hazai vonatkozású orvostani 
töredékei.43 Irodalom- és művelődéstörténeti jelentőségük mellett azonban a 
töredékek e harmadik csoportja művészettörténeti szempontból is igen fontos 

38 MAD AS Edit, >fAd terrorem omium". A középkori vágánsének egy magyarországi változata? MKSz, 
92(1976), 380-385. 
39 U. Fr. L. m. 56 (Vergilius); Ovidius: EK Ant. 1042. 
40 így például a 12. századi Zacharias Chrysopolitanus evangéliumharmóniájának töredékei 
(U. fr. L. m. 23—28.) vagy éppen Dionysius Areopagita Mennyei hierarchiájának egy talán 
hazai provenienciájú töredéke (U. Fr. L. m. 9.). 
41 így például az egy evangéliumi verset témájául választó un. thematikus prédikáció 
viszonylag korai magyarországi megjelenését, lásd IVlADAS Edit, Egy 12. századi 
prédikációgyűjtemény töredékei magyarországi könyvtárakban, MKSz, 109(1993), 249—261. 
42 U. Fr. L. m. 60 Pszeudo-Platón egy alkímiai tárgyú művével. A töredékkel kapcsolatban 
lásd: LÁNG Benedek, Két fragmentum művelődéstörténeti értékéről, MKSz, 115(1999), 211-216. 
43 U. Fr. L. m. 108-109; 111. 
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forrás lehet. Sok esetben még a filológiai szempontból szinte teljesen 
„használhatadan" darabok is - mint amilyen például egy a szöveget a 
legáltalánosabb formában tartalmazó, magyar provenienciájú Biblia-töredék -
rniniatúrái, díszítései folytán a középkori magyar könyvfestészet fontos emlékét 
jelentheti.44 

Már az eddig bemutatott példákból is jól látható azonban, hogy a töredék igazi 
jelentőségét nem csupán a rajta levő szöveg, illetve a töredék korának 
meghatározása nyomán nyeri el, az általa képviselt kézirat eredetének, 
provenienciájának kérdése ugyanis legalább olyan lényeges, mint kora vagy 
tartalma. Már Mezey 1972-es programadó tanulmánya is hangsúlyozta, mennyire 
kiemelt szerepe van a fragmenta-kutatásban a proveniencia minél pontosabb 
feltárásának. Különböző paleográfiai, könyv-, eszme- és irodalomtörténeti 
szempontok együttes érvényesítésével kell a rendelkezésre álló, sok esetben 
igencsak szórványos adatok alapján, a töredék eredetét, ületve felhasználásának 
rekonstruálható helyét és dátumát meghatározni. Egy a proveniencia 
kikövetkeztetéséhez szükséges adatoktól megfosztott töredék ugyanis — 
amennyiben nem egy már önmagában is rendkívüli jelentőségű darabról van szó — 
gyakorlatilag szinte „hasznavehetetlen" marad, ha nem tudunk meg valamit 
eredetéről vagy felhasználásának idejéről és helyéről. 

A kódextöredékek provenienciája 

Egy kódex vagy töredék provenienciája a ma elfogadott kodikológiai 
szaknyelvben a kézirat származási, keletkezési helyét, eredetét jelöli. A katalógusok 
tehát a Provenientia vagy Provenienz rovatba általában azt a különböző belső (a 
kézirat szövege, díszítése, kötése és bejegyzései stb.) és külső érvek (a könyvtár 
állományának története, a könyvről illetve könyvtárról tudósító más források: 
korábbi könyvjegyzékek, katalógusok stb.) alapján rekonstruálható földrajzi 
területet szokták feltüntetni, ahol a kódexet feltehetőleg készítették. 

Éppen ezért a proveniencia fogalma határozottan megkülönböztetendő a kézirat 
használatának helyétől, attól a földrajzi helytől (tájegység, város vagy kolostor), ahol 
a kódexet bizonyíthatóan olvasták és használták. A használat fogalma a töredékek 
esetében általában azt a helyet (rendházat, iskolát, könyvtárat stb.) jelenti, ahol a 
töredéket kötés céljára felhasználták. Ez utóbbi meghatározása azért lényeges, 
mivel a töredék másodlagos felhasználásnak helye általában vagy azonos azzal a 
vidékkel, ahol a kódexet az újrahasznosítás előtt használták, vagy története 
segítségével viszonylagos biztonsággal megállapítható, honnan érkezhetett a 

44 így pl- U- Fr- I* m - 45. Vö. WÜHL! Tünde, Un fragment enluminé conserve a Budapest a la 
Bibliotbeque de IVniversité, Acta Históriáé Artium, 24(1978), 101-105. Illetve a témáról 
általánosságban: UŐ., Kódextöredékek, — TÓTH Melinda, MAROSI Ernő (szerk.), Árpád kori 
kőfaragvánjok. Katalógus. Kiegészítések és pótlások. Katalógus, Bp., 1987, 3-5; UŐ., Kódexkutatás és 
művészettörténet, Ars Hungarica, 17(1989), 69-73. 
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töredék kódexe későbbi felhasználásának helyszínére, azaz hogy korábban hol 
használhatták.45 

Egy bizonyíthatóan a középkori Magyarország területén használt kézirat ugyanis 
— mégha nem Magyarországon keletkezett is — mint műveltség- és kultúraformáló 
tényező csaknem ugyanolyan művelődéstörténeti jelentőséggel rendelkezik, mint 
egy magyarországi származású kódex. Elég, ha csak Mátyás szinte kizárólag itáliai 
eredetű, de hazai „használatú" korvináira, vagy olyan nagy jelentőségű, külföldi 
eredetű, de hazai megrendelésre készült vagy magyarországi használatú darabokra 
gondolunk, mint a Magyar Anjou legendárium vagy az Admonti Biblia. 

A magyar művelődéstörténet szempontjából tehát az egyes kódexek és töredékek 
provenienciájának és használatának minél pontosabb rekonstruálása kulcsfon-
tosságú, s éppen ezért egyformán lényeges mindkét kérdés külön-külön történő 
pontos megválaszolása. Korábban ugyanis e két fogalom határozott elkülöní-
tésének, sőt a két kérdés pontos megválaszolásának sem tulajdonítottak elég nagy 
jelentőséget. Régebbi katalógusokban - így Mezey 196l-es kódexkatalógusában is — 
a proveniencia és a használat fogalma gyakran keveredik egymással.46 Sőt Mezey a 
kódexek leírásában a használat kérdéskörét nem is tette önálló vizsgálat tárgyává, s 
a kötet történetének rekonstruálását csupán a posszesszorok felsorolásával 
tekintette egyenlőnek. 

A töredékek 1983-as és 1988-as katalógusában természetesen már mindkét 
problémára figyelemmel volt, az általa használt terminusok azonban mégis kissé 
körülhatárolatlannak tűnnek. A Provenientia fogalma alatt ugyanis együtt tárgyalta a 
származási hely és használat/utólagos felhasználás kérdését. így jöttek létre a 
Provenientia originis Hungarica és a Proevenientia usus Hungarica terminusok, melyek 
félreérthetőek s ismét a származás és használat fogalmának egyfajta 
egybemosódásáról tanúskodnak, melyre mindjárt az 1988-as katalógus megjelenése 
után fel is hívták a figyelmet.47 

Éppen ezért a fragmenta-sorozat újabb köteteiben a két adatcsoport már 
határozottan elkülönül egymástól, s a német nyelvű leírásokban a Provenienz címszó 
a kódex keletkezési helyére, a Benutzung des Fragments terminus pedig a töredék 
felhasználására utal. 

N e m kevésbé fontos azonban, hogy ezekben az újabb kötetekben már mindkét 
kérdést érezhetően nagyobb óvatossággal kezelik, mint korábban.48 Az Egyetemi 

45 így például a pozsonyi vagy nagyszombati jezsuita kollégiumok könyvtára esetében elég 
jól rekonstruálható, hogyan és honnan érkezett a kötéshez felhasznált kéziratanyag. Vö. 
MEZEY, Fragmenta codicum... i. m. (8. jegyz.), 76—77. 
46 így például az Egyetemi Könyvtár korvináinak leírásában számára a proveniencia a 
„Bibliotheca Corvinianát" jelenti, de a kézirat felhasználását dokumentáló „possessor" 
rovatba is Mátyást írta, míg más kódexek esetében a provenientia valóban a kézirat 
származási helyét jelenti, s a kötet posszesszorainak feltárása is a kézirat használatát tárja fel. 
47 MAIMS Edit, Adalékok a Központi Szeminárium Pozsonyból s^rma^ó kódextöredékeinek 
provenienáájáboz Ars Hungarica, 17(1989), 47-50: 47. 
48 A Mezey-féle két töredék-katalógus proveniencia-meghatározásainak bírálatairól lásd 
alább: p. 21—22. 
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Könyvtár, illetve a Szeminárium töredékeinek feldolgozása és az azóta eltelt évek 
során szerzett tapasztalatok nyomán ugyanis mára számos olyan kritériumot 
sikerült meghatározni, amelyek fényében az egyes töredékek hazai eredete, illetve 
használata többé-kevésbé megbízható módon rekonstruálható. 

Természetesen egy-egy darab hazai eredetére, provenienciájára vonatkozóan a 
legegyértelműbb indiciumok közé a töredék, őrzőkönyve, illetve a kötésből kikerült 
makulatúra egyértelmű magyar jellegzetességei tartoznak. Egy jellegzetes magyar 
notációval íródott liturgikus töredék esetén például a magyar proveniencia 
gyakorlatilag biztosnak tekinthető, ugyanez igaz a hangjelzés nélküli, de magyar 
sajátosságokat - magyar szentek zsolozsmáit vagy a kalocsai49 illetve esztergomi50 

stb. rítus jellemző jegyeit - felmutató liturgikus töredékek esetében is. Továbbá 
valamely töredék esedeges magyar glosszái, illetve jellegzetesen magyar tartalma 
(esetleg magyar szentek legendái, vagy hazai történeti eseményekre való utalás stb.) 
esetén. Ha azonban az egyes darabok semmiféle ilyen egyértelmű és perdöntő 
sajátossággal nem rendelkeznek, a hazai proveniencia igazolása gyakorlatilag 
lehetetlen. így ilyenkor - bár a magyar eredetet teljesen kizárni nem lehet - ha más 
egyértelmű megoldás (az íráskép itáliai vagy franciás jellege, a magyar rítusoktól 
eltérő liturgikus sajátosságok vagy más nyilvánvalóan külföldi származási helyre 
utaló jellegzetesség) nem kínálkozik, a töredéket általában ismeretlen eredetűként 
szokás leírni. 

Amint azonban azt fentebb már láthattuk, egy-egy valószínűleg külföldi vagy 
ismeretien eredetű töredék is lehet hazai szempontból kiemelt kultúrtörténeti 
jelentőségű forrás, amennyiben sikerül meggyőző érvekkel bizonyítanunk 
magyarországi használatát. 

Egy magyar nyelvű vagy Magyarországon nyomtatott őrzőkönyv,51 illetve a 
makulatúra magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású darabjai52 már elegendő 
bizonyítékot jelentenek arra, hogy a töredék Magyarországon kerülhetett őrző-
könyvének kötésébe, s így valamikor a teljes kéziratot is a középkori 
Magyarországon használhatták. 

A töredék hazai felhasználásának bizonyítása nem is annyira ezekben az 
esetekben jelent komoly nehézséget. Sokkal nagyobb körültekintést igényel ugyanis 
az olyan nem magyar nyelvű és nem is idehaza nyomtatott könyvek kötéséről 
lekerült, egyértelműen magyar jellegzetességekkel nem rendelkező töredékek esete, 

49 Ez utóbbival kapcsolatban lásd: MEZEY László, Problémák és megoldások a kódexkutatásban, 
OSZK Évkönyv, 1960,159-165. 
50 Minderről ásd: DOBSZAY László, Л breviárium Strigoniense jellegzetes pontjai, Ars Hungarica, 
17(1989), 37-40. 111. a kérdés egészéről DOBSZAY László, The System of the Hungarian 
Plainsong Sources, Studia Musicologica, 28(1985), 37-65. 
51 így pl. U. Fr. L. m. 69; 75; 116; 146; 153; 160; 168; 202; 226; 271; 287, melyek RMK I ill. 
RMKII. kötetekről kerültek le. 
52 így pl- a Szegények patikájávú együtt hagyományozódott U. Fr. L. m. 212. számú töredék 
vagy az U. Fr. L. m. 74; 94; 175 és 289es darabok, melyek alól magyar nyelvű 
nyomtatványok töredékei kerültek elő, ill. néhány magyar kéziratot is megőrző darab, pl. U. 
Fr. L m . 158; 173; 282. 
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melyeknél még a makulatúra sem nyújt meghatározó információt. Ilyenkor a 
töredék, az őrzőkönyv és a töltőanyag együttes vizsgálatára van szükség. 

Az őrzőkönyv egy vagy több magyar posszesszora korántsem jelent a kötés 
magyar eredetére vonatkozó perdöntő bizonyítékot, mivel lehetséges, hogy az 
őrzőkönyv már pergamenkötésben került a magyar posszesszor birtokába, illetve 
onnan közvetlen vagy közvetett úton az Egyetemi Könyvtárba. 

Ha azonban sikerül egy-egy ilyen töredék egy vagy több másik darabját néhány 
további (akár több különböző könyvtárban található) őrzőkönyvön is megtalálni,53 

vagy ha a kötés során felhasznált töltőanyag darabjai más könyvből is előkerülnek,54 

nagyon valószínű, hogy hazai eredetű kötéssel, azaz magyar felhasználású — s talán 
használatú — kódex töredékkel állunk szemben. 

Az ilyen szerencsés egybeesések azonban viszonylag ritkák, s az esetek 
legnagyobb részében az őrzőkönyvek máshonnan nem vagy csak alig ismert 
posszesszorok és gyűjtemények könyvei közül valók, illetve az Egyetemi Könyvtár 
esetében, ezekből kerültek valamely rendi könyvtár gyűjteményébe, s onnan az 
abolíciók után az őrző könytárba. Az ilyen esetekben további vizsgálatokra van 
szükség, melyek során a legkülönbözőbb és legapróbb jelek lehetnek döntő 
jelentőségűek.55 

Ujabban azonban a proveniencia-ku tatás számára már számos modern 
segédeszköz áll rendelkezésre: komoly segítséget jelent például az első 
katalóguskötet elkészülte után megjelent számos új hazai és külföldi kézirat-
katalógus megjelenése, illetve ezek internetes változatai, a különböző lexikonok, 
kézikönyvek, forrásgyűjtemények, sőt olykor egész könyvtárak online adatbázisai, 
sőt sokszor maga a legegyszerűbb internetes keresőprogram is. E segédletek 
használatával mind a töredék azonosítása, mind a proveniencia-kutatás sokkal 
megbízhatóbb és pontosabb eredményeket hozhat, mint harminc évvel ezelőtt. 

53 így például az Egyetemi Könyvtár töredékei között található Zacharias Chrysopoktanus 
töredékegyüttes vagy egy karthauzi lectionarium töredékei (vö. J Fodor Adrienne: A 
nagyszombati jezsuiták könyveiről lefejtett kódextöredékek. Ars Hungarica 17 (1989), 51-56: 
53—54., illetve egy magyar könyvtárakban szétszóródott 12. századi sermonarium töredékei 
esetében (vö. MADAS Edit, Egy 12. s%á%adi prédikációgyűjtemény töredékei magyarországi 
könyvtárakban, MKSz, 109(1993), 249-261.). De ugyanígy sikerült „összehozni" például az 
ún. Zalka-antifonálé töredékeit is, vö. KÖRMENDY Kinga, A^ún. Zalka Antiphonale töredékei, 
Zenetudományi Dolgozatok, 1988, 33-40, valamint VÍZKELETY András (szerk.), 
Mittelalterliche Lateinische Handschriften-Fragmente in Győr. Bp.-Wiesbaden, 1998, Nr. 64—68; 82; 
85; 86; 90. Ugyanígy sikerült összekapcsolni az EK újabb töredékei között a T II/3—4 
számú darabokat. 
54 Egyebek mellett így volt ez a Szeminárium jónéhány töredéke (pl. S Fr. L. m. 97 és 103), 
illetve az újonnan feltárt anyagból a T II/3—4 jelzetű darabja esetében. 
55 8̂У például a T VII/1 jelzetű darab esetében, ahol egy magát „galliai"-nak nevező 
possessor-bejegyzése lógott át a kötet pergamenkötésére, ami azt valószínűsíti, hogy az már 
az első tulajdonos idejében megvolt, s így, bekötve került 1639-ben a bécsi Pázmáneumba. 
A töredék kódexe tehát valószínűleg inkább francia eredetű, lehetett, semmint magyar vagy 
esetleg osztrák, amire esetleg a számos magyar, illetve bécsi bejegyzés alapján 
következtethetnénk. 
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A töredékkutatás múltjából 

Korábban ugyanis a kódextöredékek elemzéséhez rendelkezésre álló segédletek 
hiányában, a töredékek elemzése és meghatározása jóval nehezebb volt, mint ma. 
Emiatt azután az egyes töredékek lefejtése, raktározása és vizsgálata is sokkal 
„nagyvonalúbban" történt. így például az egyébként kiváló kutatók és könyvészeti 
szakemberek még az olyan különösen nagy jelentőségű darabok esetében sem 
voltak elég körültekintőek, mint a Königsbergi Töredék. A Töredék szalagjainak 
kibontásakor ugyanis az őrzőkódex gerincén nem csupán a négy magyar nyelvű 
pergamendarabot találták, hanem egy ötödik, latin szöveget tartalmazó csíkot is, 
ezzel azonban lévén a „a magyar kutatás számára érdektelen" egyáltalán nem 
törődtek, le sem írták, le sem fényképezték.56 A kis szalag pedig — melynek 
jelentőségét az azóta is megfejtetlen rendeltetésű és eredetű magyar szöveg 
azonosításában talán hangsúlyozni sem kell — a töredék akkor ugyancsak nem 
ismertetett őrzőkódexével együtt azóta elveszett, így a szöveg újabb kori kutatója 
előtt - jelentős részben az elődök mulasztásai miatt — szinte áthághatatlan 
akadályok tornyosulnak.57 

A latin nyelvű kódextöredékek esetében ugyanez a hozzáállás volt jellemző, talán 
azzal a különbséggel, hogy ezekre a 19. század kutatói szinte egyáltalán nem is 
voltak figyelemmel. Jellemző például, hogy a pergamenkötésű könyvek tábláin 
fennmaradt szövegeket az egyes kötetek leírásaiban meg sem említették, s a 
korabeli katalógusokban csupán annyit találunk, hogy az illető mű „hártya-
kötésben" van.58 Változás talán csak a 20. század első felében, elsősorban Paul 
Lehmann munkássága nyomán történt, aki a század elején kezdett el behatóbban 
foglakozni a töredékekkel, s néhány nagy jelentőségű felfedezés és publikáció után 
már számos német és európai könyvtárba is meghívást kapott az ottani anyag 
vizsgálatára.59 így járt 1937-ben Budapesten60 majd az Esztergomi Főszékesegyházi 
és Simor Könyvtárban is/'1 Lehmann magyarországi kutatásainak eredményei nem 

56 Minderről lásd: HEINLEIN István, A Königsbergi Töredék felfedezésébe^ Akadémia Értesítő, 
22(1911), 456-463. 
57 A töredékről újabban lásd: VÍZKELETY András, A Königsbergi Töredék új lelőhelye, MKSz, 
100(1984), 330-334. 
58 így például az Egyetemi Könyvtár régi katalóguscédulái, melyek a Mezey által lefejtett 
töredékek őrzőkönyveinek kötéseiről többnyire csak a „hártyakötést" jegyezték fel. 
59 Minderről lásd: LEHMANN, Paul, Fragmente, — Abhandlungen der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Phil.-bist. K/asse NF 23(1944), 3-5. 
60 LEHMANN, Paul, Mitteiliungen aus Handschriften, V., München, 1938, 4-19. 
61 LEHMANN, Paul, Handschriften und Handschriftenbruchstücke des 8—15. Jahrhunderts in 
Esztergom, Egyetemes Philologiai Közlöny, 62(1938), 165-172: 170-172 egy 8. század 
elejéről származó Szt. Gergely-töredékről, melyet egy 15. századi kódex kötésében talált. 
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sokkal ezután napvilágot is láttak, s Bartoniek Emma a Lehmann által leírt 
budapesti darabokat be is sorolta az OSzK latin kódexeiről készített katalógusába.62 

Lehmann magyarországi kutatásait megelőzően, illetve azokkal párhuzamosan 
azonban egy másik részterületen is folytattak töredékfeltárást. Ez a részterület a 
talán a latin kódexeknél is kisebb számban fennmaradt héber kéziratok kutatása 
volt. Talán éppen az anyag e rendkyvüli szegénysége miatt már az OSzK 1877-ben 
megjelent héber kéziratokat leíró katalógusába is belefoglalták az ott őrzött héber 
töredékeket/'3 Sőt később is számos kutató tett említést héber nyelvű pergamen-
kötésekről, melyeket — a latin „hártyakötésekkel" ellentétben — szinte minden 
esetben igyekeztek is meghatározni.64 Ezeken az alapokon indult el a 40-es évek 
végén Scheiber Sándor, aki végül Mezeyt csaknem húsz évvel megelőzve, 1969-ben 
jelentette meg úttörőnek számító munkáját a hazai könyvtárakban található héber 
kódextöredékekről.65 

Ezzel párhuzamosan természetesen a latin töredékek Lehmann és Bartoniek által 
megkezdett vizsgálatai sem maradtak folytatás nélkül. Radó Polikárp a 
magyarországi liturgikus kéziratok katalógusának készítésekor ugyanis már annak 
1941-es első változatába felvette a töredékes darabokat,66 s az Egyetemi Könyvtár 
töredékeit is ezekben az évtizedekben kezdték el feltárni és publikálni.67 Mezey 
László tehát az 1972-ben meghirdetetett szervezett töredékkutatási program 
megkezdésekor már több mint fél évszázados hazai előzményekre hivatkozhatott.68 

A vállalkozás újszerűsége éppen ezért nem is a tervben magában, sokkal inkább a 
töredékek szisztematikus feltárásában, lefejtetésében, valamint a raktározási, leírási 
és publikálási szabályok kidolgozásában rejlett. 

Töredékkutatás az Egyetemi Könyvtárban 

A töredékkutatás 1972-es megkezdésekor - mint arról fentebb már szót ejtettünk 
- az Egyetemi Könyvtár már számos külön szerzeményezett vagy korábban már 
szándékosan lefejtetett töredékkel rendelkezett. így például egy díszes hóráskönyv 
töredékét 1959-ben egy árverésen vásárolták,69 de később is vettek ilyen jellegű 

62 OSzK Clmae 441-442. = LEHMANN, Paul, Mitteilungen aus Handschriften, V., München, 
1938,4-19. 
63 KOHN Sámuel,^} Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának héber kéziratai, Bp., 1877, 23—24. 
64 így v°lt e z például a Soproni Levéltár anyagában (POLLÁK Miksa, Л %sidók története 
Sopronban, Bp., 1896, 88-91.) Keszthelyen (BÜCHLER Sándor, Egy középkori héber 
könyvillusztráció, Libanon, 7(1942), 65.) vagy Körmenden (BÜCHLER Sándor, Л körmendi 
középkori kódextöredék, — Semitic Studies in Memory of'Immanuel'hön>, Bp., 1947, 311.). 
65 SCHEIBER Sándor, Héber kódexmaradványok haifai könyvtárakban, Bp., 1969. 
66 RADÓ Polikárp, Index codicum manuscriptorum liturgicorum Regni Hungáriáé, Bp., 1941 (Az 
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, 14.). 
67 Vö. 12. jegyzet. 
68 MEZEY László, A Fragmenta Codicum szabályzata, MKSz, 89(1973), 211-213. 
69 így például: U. Fr. 1. m. 32, 34 és 150, mely utóbbiakat 1959-ben vettek. 
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darabokat,70 valamint a 19. század dokumentálatlan és felelőtlen töredéklefejtési 
munkálatainak bizonyítékaként is fennmaradt néhány őrzőkönyv nélküli, magában 
álló kódextöredék.71 

A kódexgyűjtemény 1954-ben kezdődött rendezése, illetve a különböző 
különgyűjtemények rendszerezése, illetve a régi anyagnak az újabb gyűjtemények 
felállítása céljából történő szisztematikus leválogatása és külön raktárban való 
elhelyezése révén a kódextöredéket tartalmazó könyvek a 60-as években már 
jobban „szem előtt voltak", mint korábban.72 A Kézirattár átrendezésével 
párhuzamosan kezdődött az új kódexkatalógus készítése, melynek során — mint 
arról már fentebb is szó volt — Mezey László már számos, a kódexek kötéseiben 
talált töredéket meghatározott, s ezek leírását az őrzőkódex adatai mellé helyezte.73 

Az 1878-tól külön kezelt ősnyomtatvány-gyűjtemény pedig 1882-től már 
végleges formában, a többi nyomtatványtól leválasztva, külön raktárban foglalt 
helyet, így az egyes darabok kötéseit viszonylag könnyen és gyorsan lehetett 
átvizsgálni.74 Az 1956-ban kezdődött országos ősnyomtatvány feltárási program 
révén pedig ez a gyűjtemény is fokozottan a figyelem középpontjába került. 
Valószínűleg éppen az ekkor folyt katalogizálási és azonosítási munkálatok nyomán 
történt meg a töredékeket tartalmazó ősnyomtatvány-kötetek regisztrálása is, 
melyek a 300 darabos gyűjteménynek mintegy egy tizedét, 29 darabot, az új 
anyagból pedig 5 töredéket adtak. 

Ugyancsak a Kézirattár állományrendezése során figyelhettek fel a szakrendbe 
sorolt kéziratok kötéseiben, illetve a Tár még a 19-20. század fordulóján 
létrehozott különgyűjteményeinek (RMK, MV, Metszetszoba) köteteiben fenn-
maradt fragmentumokra is,75 melyekből a töredékgyűjtemény mintegy egy hatoda, 
48 töredék került ki.76 

Az állomány legjelentősebb részét azonban kétségtelenül az akkor frissen 
létrehozott antikva-gyűjtemény adta. Az akkor még Vetustissima néven őrzött 

70 így az U. Fr. 1. m. 300 jelzetű darab, melyet 1965-ben vásárolt a könyvtár. 
71 így például a katalógus szerint az U. Fr. 1. m. 151 és 208 jelzetű darabok. 
72 A Kézirattár történetéről és az 1954-es állományrendezésekről lásd: TÓTH András, A\ 
Egyetemi Könyvtár Kézirattárának fejlődése, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 6(1972), 13-40: 
16-17. 
73 VÖ. 21. jegyzet. A Mezey által leírt kódexekről jelenlegi adataink szerint 10 töredéket 
fejtettek le: U. Fr. 1. m 4: Cod. Germ. 1; 71: Cod. Hung. 8; ; 108: Cod. Lat. 52; 251: Cod. 
Lat. 119; 253: Cod. Lat 119; 256: Cod. Lat. 94; 269: Cod. Lat. 54; 270: Cod. Lat. 119; 277: 
Cod. Lat. 54; 297: Cod. Lat. 119. 
74 Az ősnyomtatvány-gyűjteményről lásd: VÉRTESY Miklós, Die Geschichte der 
Inkunabelsammlung der Universitätsbibliothek in Budapest, Beiträge zur Inkunabelkunde, 3(1968.), 
107-121. 
75 A Kézirattár különgyűjteményeiről és történetükről lásd: KNAPP Éva, A budapesti Egyetemi 
Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára. Tudományos ismertető, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 7— 
8(1997), 21-40. 
76 A Kézirattár gyűjteményében őrzött RMK-gyűjtemény darabjairól 19, az újabb kori 
kéziratokról 18, míg a nyomtatványgyűjteményekből (Metszetszoba, Aprónyomtatvány, 
MV) együttesen 11 töredéket sikerült lefejteni. 
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anyag elsősorban a 16. század első felében készült nyomtatványokat foglalta 
magába, melyeket az ötvenes évek második felétől fogva igyekeztek sziszte-
matikusan leválogatni az állományból. Emellett azonban a különböző munkálatok: 
állomány ellenőrzések, raktárrendezések, illetve átirányítások nyomán előkerült, de a 
század második feléből származó könyveknek is biztosítottak helyet, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy egyszer a könyvtár teljes 16. századi anyagát e 
különgyűjteményben helyezik majd el.77 Az így kiemelt könyvanyag a töredékek 
egész kincsesházának bizonyult, mivel a legkülönbözőbb korú és műfajú darabokat 
lehetett egy viszonylag behatárolt mennyiségű anyagból különösebb erőfeszítések, a 
raktárak hosszas búvárlása vagy rendezgetése nélkül kigyűjteni. N e m csoda tehát, 
hogy a Mezey-féle 300 töredék több mint egy ötöde (66 db), az új anyagból pedig 
hét darab származik ebből az állományrészből. 

A töredékkutatás elindításában tehát rendkívül fontos szerepet játszottak a 
különböző kézirat- és ritkaságtári különgyűjtemények 1950 és 1970 között lefolyt 
rendezési és katalogizálási munkálatai. Összesítve ugyanis a töredékanyag fele 
ezekből a viszonylag könnyebben áttekinthető állományrészekből került ki, míg az 
anyagnak alig egy negyede (80 töredék) való a könyvtár törzsállományából, 48 
töredék őrzőkönyve pedig ismeretlen. 

Az ily módon számbavett és összegyűjtött anyag rendszeres feldolgozása tehát 
Mezey kezdeményezése nyomán 1972-ben indulhatott el. Mezey már ekkor 
kidolgozta a töredékek biztonságos lefejtetésére és tárolására vonatkozó 
szabályokat, melyek az őrzőkönyvek vagy a töltőanyag elkallódását, illetve a 
töredék és többi tartozékának elkülönülését volt hivatva kiküszöbölni.78 Annak 
ellenére azonban, hogy Mezey többször is szigorúan állást foglalt a töredék 
őrzőkönyvének pontos regisztrálása, illetve az őrzőkönyvnek a töredék lefejtése 
utáni gondos restaurálása és újrakötése mellett, mindez számos esetben mégis 
elmaradt. Ennek eredményeképpen a munkálatok után jónéhány „gazdátlan", 
őrzőkönyv nélküli töredék, illetve kötéséből kivetkeztetett, csupán papír tékába 
csomagolt könyv maradt a könyvtárban, melyeken a helyzet reménytelenségére 
csupán egy-egy ceruzával ráírt kérdőjel, esetleg téves jelzet utal.79 

A kezdeti nehézségek után azonban a munka néhány évvel később már komoly 
eredményeket ígért, melyekről Mezey egy a kódextöredékek kutatásának 
létjogosultságát bizonyító nagyszabású tanulmányában számolt be.80 Mezey már 
ebben az írásában is arra az álláspontra helyezkedett, hogy az egyes töredékek 

77 A Vetustissima-gyűjteményről részletesen lásd: BENE Sándomé, A Budapesti Egyetemi 
Könyvtár vetustissima-gyűjteménye a feldolgozó munka tükrében, Az Egyetemi Könyvtár Evkönyvei, 
11 (2003), 15-26. A teljes 16. századi állomány leválogatása és az önálló különgyűjtemény 
felállítása 2003-ban valósulhatott meg. 
78 MEZEY László, A Fragmenta Codicum szabályzata, MKSz, 89(1973), 212, ül. UŐ., ¥ ragmenta 
codicum... i. m. (8. jegyz.) 74—75. 
79 így v°lt e z például a T VII/6 (kérdőjellel), T II/4 (rossz jelzettel), ül. T V / l (őrzőkönyv 
nélkül, eredetét csupán Wehli Tünde 45. jegyzetben idézett 1989-es publikációja nyomán 
sikerült rekonstruálni). 
80 MEZEY, ¥ragmenta codicum... i. m. (8. jegyz.). 
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jelentőségükhöz illő méltatása nem lehetséges a töredékek katalógusának lapjain, 
csakis „egy külön kísérő - Studio, jellegű kötet" formájában.81 Ezért aztán a munka 
során - nyilván Mezey kifejezett ösztönzésére - a kutatócsoport tagjai sorozatos 
publikációk formájában számoltak be az egyes felfedezésekről.82 A tapasztalatok 
teljes rendszerbe foglalására pedig maga Mezey vállalkozott 1979-ben megjelent 
Deákság és "Európa című könyvében, amelynek megírásánál nagyban felhasználta a 
töredékek nyújtotta lehetőségeket.83 

E publikációk, illetve számos hazai és külföldi szakemberrel történt konzultáció 
után84 az Egyetemi Könyvtár 300 töredékének katalógusa végül 1983-ban jelent 
meg, komoly hazai és nemzetközi visszhangot keltve.85 Ezt a kötetet mintegy öt év 
múlva követte az Egyetemi Könyvtár állományával párhuzamosan feldolgozott, 
ahhoz történetileg szervesen kapcsolódó Központi Szemináriumi, más néven Pálos 
Könyvtár, töredékanyagának 1988-ban megjelent katalógusa, amely mind 
elrendezésében, mind módszertanában a Fragmenta sorozat első kötetéhez 
igazodik. 

A kötetek a töredékeket az Egyetemi Könyvtár szakrendi rendszeréhez hasonló 
felosztásban (biblica, theologica, patristica - universitaria, scholaria — liturgica) 
közlik. A töredék fizikai adatai, valamint a megmaradt szöveg leírása után, időnként 
terjedelmes notitiákhan ismertetik a proveniencía rekonstruálásához vezető követ-
keztetéssorozatot, melyek mind a fragmenta- mind a könyv- és könyvtártörténeti 
kutatások számára fontos segédeszközt jelentenek. Nem véleden, hogy a töredék-
feldolgozás módszertanának kidolgozása mellett mindmáig ezeket az elemzéseket 
tekintik a katalógus legfőbb érdemének.86 

Az ezekben megfogalmazott következtetések azonban — valószínűleg a kutatás 
létjogosultságának állandó bizonyítási kényszere következtében — gyakran túlzóak. 
Számos esetben találkozunk például a magyar proveniencia enyhe „túlerőkétésével, 
amely miatt Mezeyt egyébként számos kritika is érte. így például a Dionüsziosz-
töredék (U. Fr. L. m. 9.) kapcsán került elő a Mossóczy Zakariás nyitrai püspök 
(1542-1587), majd rokona Kecskés János kanonok tulajdonát képező könyvek 
problémája, melyek 1697-ben kerültek a pozsonyi jezsuiták kollégiumába, s onnan 

81 Uo., 73. 
82 J. FODOR Adrienne, A% Egyetemi Könyvtár Karoling-kori Deuteronomium töredéke a lechniá 
karthauziak könyvtárából, MKSz, 92(1976), 371-380; MADAS Edit, „Ad terrorem omium". A 
középkori vágánsének egy magyarországi változata? MKSz, 92(1976), 380—385, ill. MEZEY László, 
Les rapports intellectuels entre le France et la Hongrie des Arpáds. Recberches nouvelles — textes 
nouveaux, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungáriáé, 17(1975), 327-334. 
83 MEZEY László, Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata, Bp., 1979. 
84 Az anyag feldolgozásába külföldi paleográfusokat, zenetörténészeket is bevontak, így pl. a 
Dionüsziosz-töredék (U. Fr. 1. m. 9) datálásába Bernhard Bischoffot, vagy a polifon 
töredékek (U. Fr. 1. m. 297-299) elemzésébe D. J. Brewert. 
85 WINTER Ursula, Lateinische Fragmente von Handschrifien in der Universitätsbibliothek Budapest, 
Zentralblatt für Bibliothekswesen, 99(1985), 272-274. 
86 Vízkelety András recenziója; SARBAK Gábor, A magyarországi kódextöredékek kutatása, 
Iskolakultúra, 1997/5,10-16. 
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a rend felodzlatása után az Egyetemi Könyvtárba. Mezey a Mossóczy-, illetve 
Kecskés-féle könyvekről lekerült töredékek mindegyikét — talán kissé nagyvonalúan 
—magyarországi használatúnak tartja, feltételezve, hogy Mossóczy püspök e 
könyveket mind Nagyszombatban vagy Nyitrán köttette be, ott talált s feltehetően 
magyarországi kolostori könyvtárakból származó kéziratokba. Kapitánffy István 
kemény hangú bírálatában azonban szemére veti, hogy nem számolt azzal a nagyon 
is kézenfekvő lehetőséggel, hogy Mossóczy a könyveket már bekötött állapotban is 
vásárolhatta. Ezek fényében újra megvizsgálva az egyes őrzőkönyveket kijelenti, 
hogy a kilenc Mossóczy-féle töredék közül valójában egynél sem bizonyítható 
meggyőzően a magyar proveniencia, négynél pedig kifejezetten valószínűtlen.87 

Hasonló túlzásokkal azután később is találkozhatunk, így például az U. Fr. 1. m. 
122 számú töredéket a katalógus egyetlen 1630-as eperjesi posszesszor-bejegyzés 
alapján tartja magyar használatúnak. Egy a könyvből kikerült újabb töredék (Г 
IV/1) megvizsgálásakor azonban számos, az eperjesinél korábbi, Mezeyék által 
figyelembe nem vett német bejegyzésre bukkantunk, amely az egyébként német 
nyelvű könyv német nyomdahelyével és kötésének németes jellegével együtt sokkal 
inkább a német proveniencia mellett szól, nem is szólva a korábban meghatározott 
liturgikus töredék által képviselt, a magyar hagyománytól még maga Mezey által is 
idegennek tartott rítusról.88 

Ugyancsak a posszesszor-bejegyzések helytelen értelmezése volt az alapja a 
jezsuiták Szent Megváltóról nevezett kollégiumi könyvtárából kikerült töredékek 
leírásában található hibáknak is, melyekre Madas Edit mutatott rá.89 Sőt a nótáit 
liturgikus töredékek azonosításában is számos korrekcióra volt szükség.90 A 
katalógus azonban az általa leírt 300 töredékkel mégis jelentős és úttörő 
vállalkozásnak tekinthető a hazai medievisztika történetében, s egy fontos és 
mindmáig tartó kutatási program megalapozását jelentette. 

Mezey László 1984-ben bekövetkezett hirtelen halála után a töredék-feldolgozás 
irányítását Vízkelety András vette át, s a töredékkatalógusok újabb kötetei már az ő 
neve alatt jelentek meg. Az 1993-as második, az esztergomi töredékeket számba 
vevő, illetve a harmadik, a győri egyházmegyei könyvtár töredékeiről készült, 1998-
ban megjelent katalógus pedig már egy mind nyelvében, mind felépítésében 
átdolgozott koncepciót tükröz. A korábbi Fragmenta codicum in bibliotheás Hungáriáé 
címet Fragmenta et codices-re változtatták, ami kódexek, ezek katalógusai, illetve egyes 
kódexekről írott monografikus tanulmányok megjelentetését is lehetővé teszi.91 A 

87 KAPITÁNFFY István, Pseudo-Dionysios Areopagita latin fordításának töredéke a budapesti Egyetemi 
Könyvtárban, MKSz, 101(1985), 133-137: 136. 
88 Vö. MEZEY, Fragmenta, 126: „cum Lectionarium chori in forma, id est cum textibus, qui 
in primordiis eccl. Hungaricae in usu fuerint, nobis adusque non innotuerit..." (kiem. T.P.) 
89 MADAS Edit, Adalékok, a Központi Szeminárium Pozsonyból s%árma%ó kódextöredékeinek 
provenienáájáboZj ^ r s Hungarica, 17(1989), 47-50. 
90 Lásd: SZENDREI Janka, A hangjegyírás szerepe a kódexek provenienáájának kutatásában, Ars 
Hungarica, 17(1989), 33-36: 35. 8. jegyzet, Ш. 36. 27. jegyzet. 
91 így jelenhetett meg a sorozatban Vízkelety Andrásnak a Leuweni-kódexről írt 
monográfiája: VÍZKELETY András, A% európai prédikációirodalom recepció/a a Leuveni Kódexben 
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leírások rendszere az egyes adatcsoportok tördelése és szedése révén jóval 
áttekinthetőbb lett, megkönnyítve ezzel a katalóguskötetek nem szakemberek 
számára történő felhasználását is. Mindemellett pedig talán az egyik legfontosabb 
változás, hogy a korábban használt latin helyett a katalógusok nyelve a nemzetközi 
gyakorlatban is mind gyakrabban használt német lett, mely lehetővé teszi a 
köteteknek az európai kutatásba történő bekapcsolódását is. 

Az Egyetemi Könyvtár újabb töredékei 

Mezey László már öt évvel az Egyetemi Könyvtár 300 tételből álló 
töredékkatalógusának megjelenése előtt utalt arra, hogy a töredékfeltárás első fázisa 
során feltárt és leírt töredékek száma meghaladja a háromszázat. 1978-as 
tanulmányában már „első háromszáztíz fragmentumról" beszél,92 sőt azt is 
megemlíti, hogy ezeken felül létezik még 70-80 részben még le sem fejtett töredék, 
amellyel csak később kívánnak foglalkozni.93 Mindezek alapján tehát 1983-ban, a 
katalógus megjelenésekor, az ott leírt 300 darabon kívül még legalább 80 vagy 90 
darab lehetett meghatározásra előkészítve, amelyek - valószínűleg a hely szűke 
miatt — kimaradtak a katalógusból. A választás talán azért esett éppen ezekre, mert 
meghatározásuk további munkát igényelt volna, s ez alaposan kitolhatta volna a 
kötet megjelenését, vagy azért mert nem tűntek olyan jelentősnek, s így 
megvárhatták egy esedeges második kötet megjelenését. 

Hogy az Egyetemi Könyvtár újabb töredékei teljes egészében megfelelnek-e az 
1983-ban lefejtetett vagy lefejtésre kijelölt töredékeknek, az az egyes 
műfajcsoportokhoz tartozó töredékek száma alapján rekonstruálható. A kötet 
szerkezete ugyanis az 1978-ban jelzett elrendezéshez képest némiképp átalakult, 
ami főleg a liturgikus anyagot érintette.94 A Mezey által 125 tételre becsült notáció 
nélküli — tehát a leggyakrabban előforduló — töredékcsoportban ugyanis a 
katalógusban harminccal kevesebbet (94 darabot) találunk, a nótáit liturgikus 
anyagban pedig 25-tel többet (75 helyett 91-et), míg a többi műfajcsoportba tartozó 
darabok száma kisebb eltérésektől eltekintve gyakorlatilag megegyezik. A lefejtett, 
de még meghatározadan töredékek között pedig valóban az 55 darabból álló 
liturgikus anyag bizonyult a legnagyobbnak,95 s száma szinte pontosan meg is felel 
a Mezey-féle tervezet és a kötetben leírt tételek különbségének, így erősen 
valószínű, hogy az itt talált darabok még az első lefejtés idejéből származnak. így 
ezen 55 darab, illetve a meghatározadan töredékek között talált, kb. 33 darabból 
álló nem liturgikus anyag együttvéve (összesen 88 darab) körülbelül megfelel a 

Die Rezeption der 
europäischen Sermonesliteratur im Uwener Kodex, Bp., 2004. 
92 MEZEY, Fragmenta codicum... i. m. (8. jegyz.), 78. 
93 Uo. 
94 A tervezett beosztást lásd uo. 
95 A III. és IV. számú Feldolgozatlan Fragmenta feliratú dossziéban lefejtve és feldolgozásra 
előkészítve megtalálható 32 db notáció nélküli és 25 db hangjegyes, összesen tehát 55 darab 
liturgikus töredék. 
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Mezey által 1978-ban jelezett, a katalógusba be nem került 80-90 tételnek.96 A 
könyvtár eddig le nem írt töredékei tehát csaknem teljes egészében a 
töredéklefejtési munkálatok első periódusából származnak, s talán azért tették félre 
őket, hogy az időközben felfedezett és lefejtetésre kijelölt újabb töredékekkel 
kiegészítve idővel egy második töredékkatalógus anyagául szolgálhassanak majd. 

Mezey László halála után azonban a második kötet előkészítése valószínűleg 
megtorpant, de teljesen azért nem állt le. A töredékek feltárását és a már lefejtett és 
meghatározásra előkészített anyag rendezését ugyanis 1989 és 1992 között J. Fodor 
Adrienne folytatta tovább. N e m tudni pontosan, hogy ebben az időszakban 
történtek-e újabb lefejtések vagy csupán a később lefejtendő anyagot kutatták fel és 
jelölték ki a raktárban,97 annyi azonban bizonyos, hogy a katalógusba be nem került 
anyag rendezése megkezdődött. Fodor Adrienne először valószínűleg csoporto-
sítani kívánta a töredékeket, s minden bizonnyal ekkor kerültek külön dossziékba a 
hangjegyes, a notáció nélküli, illetve a nem liturgikus töredékek valamint a korábbi 
300 és az újabb darabok töltőanyaga. A liturgikus anyag éveken át meghatározásra 
előkészítve és tematikusán elrendezve állt a tékákban.98 Sőt az egyes töredékek 
palliumain található feljegyzések alapján még az is megállapítható, hogy Fodor 
Adrienné kérésére Wehli Tünde minden egyes töredéket művészettörténeti 
vizsgálat alá vett, melynek eredményeit egy rövid, néhány soros feljegyzés 
formájában a palliumokon rögzítette is, s ezt W T monogrammal látta el. További 
meghatározásoknak azonban semmi nyoma. 

A nem liturgikus anyag esetében sajnos már korántsem volt ilyen szerencsés a 
helyzet. Az anyagon ugyan jól láthatók az egyes rendezési kísérletek nyomai, az 
egyes darabok mégis igen nagy összevisszaságban kerültek elő a raktárból. Néhány 
palliumon a Mezey-féle katalógus sorszámait folytató 300 feletti számok láthatók,99 

míg másokon a műfaji besorolás („jog"; „B" + sorszám,100 stb) nyomait találtuk.101 

Sőt néhány olyan darabot is sikerült találni, amelyeken meghatározási kísérletek 
voltak láthatók. Ezek azonban - pontosan a Mezey-féle szabályrendszernek 

96 Biztosan ebből az időszakból való pl. a T VI/1 számú Vergilius-töredék, melyen Mezey 
kézírása látható. 
97 Erre utal pl. néhány lefejtetlen töredéken található ceruzás meghatározás, pl. Bf 4r 30, 
illetve Fodor Adrienne néhány megjegyzése, így pl. 1989-es cikkében (A nagyszombati 
jezsuiták könyveiről lefejtett kódextöredékek, Ars Hungarica, 17(1989), 56, 15. jegyz.) „az EK 
újabban lefejtett töredékeire" hivatkozik. De a könyvtár glagolita töredékeinek leírásai is 
ezekben az években készültek, vö. BOTOS Imre, Fragmente eines kroatisch-glagolitischen Missals 
aus dem H.Jahrhundert, Studia Slavica, 44(1999), 1-22. 
98 A missale-töredékek ugyanis egymás mellett állnak, érdekes azonban, hogy más liturgikus 
könyv darabjaira viszont nem bukkantunk. 
99 így pl- T H/5, melyen „335" , a T IV/1 a Fragm. Lat. m. 339-es számmal, vagy a VI/1-es 
Vergilius töredék, melyen „U. Fr. 1. m. addit. 5" olvasható. 
100 így pl. T V / l a „B 6" számmal 
101 Érdekes, hogy Fodor Adrienne is így hivatkozik néhány jogi töredékre: J. FODOR 
Adrienne, A nagyszombati jezsuiták könyveiről lefejtett kódextöredékek, Ars Hungarica, 17(1989), 
56. 19. jegyzet: az EK feldolgozás alatt levő töredékei között, ideiglenes jelzete В 11-14", a 
hivatkozott anyagot azonban nem sikerült megtalálnunk. 
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megfelelően — szinte kizárólag a legtöbb esetben már a szöveg külső formája vagy 
első átolvasása nyomán is megállapítható műfaji besorolások voltak.102 így például 
„Codex", „Decretales" vagy „Glossa", míg másutt néhány szöveg pár sorra terjedő 
átírási kísérleteit vagy egy-két név ismeretien okból történő kiemelését103 találtuk 
meg, pontos azonosítások azonban ebben az anyagrészben sem kerültek elő. 

Sajnos a helyzetet tovább nehezítette, hogy a töredékek palliumain sokszor rossz 
őrzőkönyv-jelzet vagy egyáltalán semmi sem szerepelt, így ezekben az esetekben 
sem az őrzőkönyvet, sem a makulatúrát nem sikerült megtalálnunk, ami a töredék 
provenienciájának meghatározhatatlanságát eredményezte.104 Az V/l-es darab 
esetében pedig csupán egy publikáció hivatkozásának köszönhető, hogy sikerült az 
egyébként szintén nem dokumentált őrzőkönyv nyomára akadni.105 Éppen az 
anyag e rendezetlensége miatt döntött úgy a Könyvtár vezetése, hogy újból 
átnézetted az anyagot, számbavéteti és megvizsgáltatja, hogy lehetséges-e 
rendszerezni és leírni az egyes darabokat. Az anyag rendezése során a lefejtett 
töredékeket a fent mondottak szerinti hármas csoportosításban (nótáit, notáció 
nélküli és nem liturgikus anyag) találtuk, e három csoportból a Könyvtár 
vezetésének kifejezett utasítására választottuk ki azt a 20 nem liturigkus töredéket, 
melyeknek leírásait a következőkben közöljük. Ezen kissé önkényes válogatás oka 
egyrészt a hely és az idő szűke volt, hiszen jelen körülmények között nem 
vállalkozhattunk a teljes anyag leírására, másrészt egy jól körülhatárolt és viszonylag 
kis anyagrészt igyekeztünk kiválasztani, amely mégis elegendő eredménnyel 
szolgálhat a töredékkutatás folytatásának létjogosultságát illetően. 

A kiválasztott húsz töredék e tekintetben nem is okozott csalódást, mivel jó pár 
érdekes és egyedi darabot sikerült köztük meghatároznunk, néhány egészen 
biztosan magyarországi használatú töredék mellett (T II/3—4) ugyanis számos, más 
töredékgyűjteményekből szinte teljességgel ismeretlen darabot sikerült azonosítani, 
így egy teljesen egyedi itáliai eredetű krónika-fragmentumot (V/l) valamint egy 
korai Vergilius-töredéket is (VI/1). Sőt néhány esetben már katalogizált töredékek 
leírását és datálását sikerült ezen újabb darabok nyomán pontosítanunk. Ezek 
mellett azonban a munka további jelentős eredményeket is hozott. így például a 9. 
századi Petrus Chrysologus-töredék őrzőkönyvének további vizsgálata három 
másik töredéket hozott felszínre, köztük egy 12. századi Psalterium egy csaknem 
teljes ívét, s a T IV/l-es töredékhez is sikerült még egy újabb csíkot találnunk. 
Ugyancsak a könyvtár töredékgyűjteményét gyarapítják még az Egyetemi Levéltár 
106-os fondjából átvett középkori fragmentumok (egy 14. század eleji jogi, illetve 
egy kései, 15. századi liturgikus töredék). 

A raktárak utóbbi években történt átrendezései, illetve a teljes antikva anyag 
leválogatása, valamint a 17. századi művekből álló ún. Barokk gyűjtemény létrehozása 

102 Vö. MEZEY László, Fragmenta codicum... i. m. (8. jegyz.), 75: „A műfaj meghatározása a 
szerző és mű megállapításához, szövegtörténeti és szövegkritikai vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges első körülhatárolást adja." 
103 így pl. a T IV/1 esetében: „Bonifacius jún 5." 
104 így például a T VI/1; VT/2 és VII/6 számú darabok esetében. 
105 Vö. 80. jegyzet. 
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további perspektívákat nyitott. Az átrendezés során kézbe vett 16—17. századi 
könyvek kötéseiben ugyanis több mint 170 további töredéket sikerült azonosítani, 
amely a legnagyobb részt kitevő liturgikus anyag mellett számos más érdekes 
darabot is tartalmaz. Mindez pedig a már előkészített kb. 90 darabbal együtt 
bőségesen elegendő egy esetleges újabb kötet létrehozásához. 

Éppen ezért a még le nem fejtett anyag jelentőségének bemutatására az egyes 
műfajcsoportok végén aprós betűs leírások formájában közöltünk néhányat a még 
könyveken levő fragmentumok közül is, mintegy illusztrálására annak, mennyire 
fontos lenne folytatni a töredékek kutatását az Egyetemi Könyvtár gyűjte-
ményében. Az újabb anyag ugyanis, amint az az itt közzétett katalógusból és 
számadatokból is kitűnik, mind számát mind jelentőségét tekintve méltó párja 
lehetne a Könyvtár első háromszáz fragmentumának. 

Éppen ezért egy újabb katalóguskötet megjelenésében bízva úgy döntöttünk, 
hogy az itt leírt darabokkal egyelőre nem folytatjuk a Mezey-féle töredék-
gyűjtemény sorszámozását, s az újabb töredékek nem kapnak 300 feletti 
sorszámokat, hanem a számok összekeveredésének elkerülésére az egyes darabokat 
ideiglenes jelzetekkel látjuk el, amelynek helyébe egy esedeges második kötet 
megjelenésekor automatikusan egy 300 feletti sorszám lép majd. Az ideiglenes 
jelzet három elemből áll. Az első (T) jelzi, hogy kódextöredékről van szó, a 
második, egy római szám a töredék által képviselt műfajcsoportot jelöli (I - Biblia; 
II - teológia; III - sermók; IV - hagiográfia; V - történelem; VI - grammatika és 
auktorok; VII — egyházjog),106 a harmadik, egy arab szám pedig a töredék időrendi 
helyét az adott műfajcsoporton belül. A még könyveken levő, le nem fejtett 
töredékeket a többihez hasonló módon írtuk le, s mindegyiket a megfelelő 
műfajcsoport végére helyeztük, azzal az egy különbséggel, hogy ezek — mivel 
lefejtésükig semmiféle új jelzetet nem kapnak - az őrzőkönyvük jelzete alapján 
kerültek a nyilvántartásba. 

Egyébként az egyes darabok leírásában az újabb fragmenta-kötetek rendszerét 
igyekeztünk követni.107 Ezért is választottuk a leírásnál az Egyetemi Könyvtárban 
hagyományosan használt latin nyelv helyett a németet, amelyen az egyes 
kodikologiai szakfogalmak is sokkal könnyebben kifejezhetőek, mint latinul. A 
leírások — éppen úgy, mint a Frqgmenta et Codices köteteiben — két fő részre oszlanak. 
Az első a töredék fizikai, kodikologiai leírását adja: méretek, megmaradt sorok 
száma, az írás és a díszítések jellege stb., ezt az adatcsoportot végül a töredék 
provenienciájának és használati helyének feltüntetése zárja. Míg a második részben 
a töredék szövegének meghatározása és leírása kapott helyet, incipit—desinit 
formában, ha a szöveget akár nyomtatott, akár kéziratos példány(ok) alapján 

106 A műfajcsoportok meghatározásánál az újabb katalóguskötetek által használt rendszert 
követtük. Vö. VÍZKELETY András, Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom, 
Bp.- Wiesbaden, 1993, 5., ill. UŐ., Mittelalterliche Lateinische Handschriften-Fragmente in Győr, 
Bp.-Wiesbaden, 1998, 5. 
107 Ennek bemutatását lásd: VÍZKELETY András, Mittelalterliche lateinische 
Handschriftenfragmente in Esztergom, Bp.- Wiesbaden, 1993, 11-15. 
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ellenőrizni tudtuk; illetve egy rövid részlet, egy specimen textus közlésével, 
amennyiben a szöveget nem sikerült pontosan azonosítani. 

A munka során nyújtott segítségért köszönettel tartozom Madas Editnek és 
Sarbak Gábornak, akik hősiesen viselték az újabb és újabb nekik szögezett szakmai 
és praktikus kérdések sorát, Farkas Gábornak, Boross Klárának, Bene Sándor-
nénak, az RNyO munkatársainak, akik az egyes őrzőkönyvekkel kapcsolatos 
problémák megoldása során minden esetben fontos észrevételekkel szolgáltak, 
illetve a raktár és a restaurátor-műhely mindig készséges munkatársainak. 
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I. BIBLICA 

T. 1/1 (=RMK III/18a) 

BIBLIA 

12. Jh. (1. Hälfte) - 1 Fragment 

Fragment eines mittelstarken Pergamentblatt: 29 x 256 mm - Schriftspicgel zweispaltig, ursprünglich ca. ? x 151) 
+ 25 + ? — Minuskel um die erste I lälfte des 12. Jh. Am oberen Rand der Versoseite (erste Zeile) verwachsen und 
abgebneben. Einfache, zweizeilige rote Inizialen am Anfang der einzelnen Versen. 

Trägerbuch: RMK III/18a (=Лс 4r 568): [Osualdus de Lasko]: Quadragesimale Bigae salutis, Hagenau 1501. 
[RMK III. 89]. Besitzvermerk: Inscripius Catalgo Colkgii Sodetatis Jesu ad S. Salvatorem Posonii 1692. - Weitere 
Makulatur: Ungeschriebc Fragmente wahrscheinlich aus demselben Manuskript. 

Benutzung - Provenienz des Fragments: ? 

BIBLIA. Lucas 2,19^,17 mit großem Textverlust 

f. l r inc.: [Marija autem conservabat... 
des.: ...dolentes auerebamus te. (2,19—2,48) 

f. lv inc.: ßohanjnem in carcere... 
des.: et revolvit librum (3,20-4,17) 

Vermerk: Ähnlicher Text in Beziehung mit Lk. 4,17 (in Form: et nvokit librum statt der übrigen et ulrevoliit librum 
in zwei italienischen Manuskripte vom 6/7 Jh. (Z und D der kritischen Ausgabe). 

T. 1/2 (=Inc. 170) 

BIBLIA 

12. Jh. (2. Hälfte) - 1 B 1 . 

Etwa das Viertel eines starken vergilbten Pergamentblattes: 133 x 171 mm, Schriftspiegel vielleicht zweispaltig: 
ca. ? x 90 + ? + ? + ?. - Юаге regelmäßige Buchminuskel des 12. Jh. Mit Spuren Rubrums am Anfang der Verse 
Is. 7 , 1 3 . 

Trägerbuch: Inc. 170: Biblia Latina. Venetiis 1484, Johannes Herbort de Seligenstadt (HC 3091; GW 4255). 
Vorbesitzer: Unbekannt weil die Blätter mit Posscssoreintragungen vom 17. Jh. aus einem anderen Elxemplar: Ine 
171, zu diesem Band angebunden sind. 

Benutzung: Ungarn ? (vgl. Einband mit ungarischen Charakters) - Provenienz des Fragments: ? 

BIBLIA: Isaias 6, 3 - 7, 5 mit Textverlust. 

f. l r inc.: sanetus sanetus dominus dem exerátuum,..(6, 3) 
des.: . ..corpopuli huius et aures eius. (6, 10) 

112 



Újabb kódextöredékek a% Egyetem Könyvtárban 

f. Ív inc.: sanctum érit id quod steterit in ea... (6,13) 
des.: .. .[eo] quod consilium inierat contra t[e] (7, 5) 

Ant 6508 (Nicht abgelöstes Fragment) 

BIBLIA 

12. Jh. (Mitte) - I B I . 

Starkes, gebräuntes, um die Mitte stark abgebliebenes Pergamentblatt: 268 x 195 mm - Schriftspiegel 
einspaltig 165 x 122 mm, 19 Zeile. - Karolingische Minukel vom guten Formniveau aus Mitte des 12. 
Jahrhunderts. Am linken Rand die Kanonen mit Minuskeln, die einzelne Kapitelnnummern mit Rot 

Tragerbuch: Ant 6508: Vierteiliges Sammelband von Jahren 1577-1588: 1.) Bokelius Johannes: Analome ml 
descriptio partium humani corporis. Helmstadii: J. Lucius, 1588. 2.) Neander, Michael: Orbis terrae divisio. Lipsiae: G. 
Defncr, 1586. 3.) Hegius, Wolfgang M. T. Ciceronis orationes trts... logice resolutae. Altorfii: Gerlach, 1579 4.) Andreae, 
Jacob: Oratio de instauralione studii tbeologiä in Academia Wittebergensi. Lipsiae: J. Rhamba, 1577. Besitzvermerk: 
Bibkotixcae Monasterii Ixpoglawnsi inscriptus 1716 Q 37. 82. Auf der Versoseite des ersten Vorblatts von einer 
späteren Hand eines Bibliothekars von Lepoglava: Oratio adfinem libri baeretica quae lirente Lutfxro Wittebergae dicta. 

Provenienz: ? - Benutzung des Fragments: Außerhalb des Klosters zu Lepoglava (cf. Eintrag von einem 
häretischen Teil des Buchs). 

BIBLIA: Marcus 14, 20-40. 

f. l r inc.: qui intinguit mecum... 
f. lv des.: .. .invenit eos dormientes. Erant 

IL THEOLOGICA 

T. I I / l (=Ea 4r 200) 

GLOSSA ORDINARIA 

14.Jh. (1. Hälfte) - 1 B 1 . 

Mittelstarkes vergilbtes, an den Randen wurmsichtiges Pergamentblatt: 438 x 235 mm. - Schriftspiegel 
einspaltig. (Haupttext und Apparat): 275 x 175 mm. Bibeltext bzw. 25 Zeilen. Die einzelnen Spalten mit Tinte 
umranden. - Gothica textualis aus der ersten Hälfte des 14. Jh. - Rote und blaue Majuskeln mit kurzem Ausläufer. 
Am oberen Rand des Blattes Titel des biblischen Buches. An der Rectoseite ein rotes CUS, an der Versoseite 
MAR, am obersten Rand der Versoseite ein mit Minuskeln geschriebene mar zu sehen ist. Ein spätere Rundnotiz 
links an der Rectoseite hie superßcitur. 

Trägerbuch: Ea 4r 200: Geiger, Philip: Aritbmetica compendiosissima: Das ist/ Eine Beschreibung tiler der besten 
nützlichsten Vortheilen und Behendigkeiten. Basel: Johann Schröter - Ludwig König. 1617. (VD17 12:640583L) 
Besitzvermerk: Colkgij S[oäetatis] Jesu Posonij as S[anetissimum] Salvatorem Catalogo Inscriptus 1693 No 132. — Weitere 
Makulatur: T. VII/4. 

Benutzung - Provenienz des Fragments: Ungarn? [cf. Besitzvermerk] 

GLOSSA ORDINARIA in Evangelium secundum Marcum 8,3-8,14. 
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f. Ír inc.: [substijnent те пес habent quodmanducent... 
f. Ív. des.: ...etoblitisuntpanem 

Ed.: Biblia Sacra cum glossa interlineari, ordinaria et Nicolai Lyrani Postffla... Basel, 1507, (BEK Ant. 0763), 
104r-104v. 

Vermerk: Der Evangelientext ist nicht zur Vulgataversion, sondern zum Text der sogenannten Editio Sixto-
Clementina nahe. 

T. H/2 . Ant 6084 (=Ga 2r 375) 

NICOLAUS DE GORRA 

14Jh. (Mitte)-2BU. 

Vom Buchbinder einseitig grün gefärbtes, aus zwei Streichen zusammengeklebte, an dem zweiten Blatt vom 
Wurmfraß stark zerstörtes und deswegen lückenhaft gewesenes mittelstarkes Pergamentdoppelblatt 385 x 293 
mm, - Schriftspiegel zweispaltig: 250 x 80 + 12 + 80 mm, 57 Zeilen. - Gothica textualis aus Mitte des 14. Jh. -
Untere Teile einer großformatige, rote Initiale auf der Versoseite des zweiten Blattes, die erklärte Evangelientcxt 
ist mit Rote unterschreit, die Anfange dieser mit Rot gestrichelte Majuskeln geschrieben. Am oberen Rand, über 
den Spalten sind die Zahl des kommentierten Evangelienkapitels (13 auf beiden Seiten des ersten, 16 auf beiden 
des zweiten Blattes) zu lesen. 

Trägerbuch: Ant 6084: Gaguinus, Robertus: Rerum Gallicarum annales, Frankfurt: Andreas Wechel 1577. 
Besitzvermerke: Auf der Einbandecke eine großformatige Wappe mit dem Inschnft: David Aechheuserjl] cons. Tanter 
et patienter A [nno] C[hristij MDXXC1X - Philfippus] Jacfobus] ajerin Custos et Can[cellariusj Vrat/istaviensis] (= Philipp 
Jakob von Jerin (f 1628), Domherr von Breslau) - I^xlibris mit einer Wappe von Adam von \erin — Inscriptus 
Bibliothecae Coll\egii] Tyrnjaviensis] Sjocietatis] J/esuj 1767. 

Benutzung des Fragments — Provenienz: Osterreich, Schlesien (cf. Besitzvermerke, bes. Inschrift der Wappe). 

NICOLAUS DE GORRA: Commentarius in Evangelium Lucae. Lc 13,6 - Lc 
16,5. (mit großem Textverlust) 

f. Ira inc.: dominus querens fruetum in illa non invenit... 
f. Ivb des.: .. .moraliier dominus in sanations huius muliens 
f. 2ra inc.: primo de non penitentis seeundo ... mosaims^\ igitur erat autem filius 

senior... (nur die Ende der Kolumne ist lesbar) 
f. 2vb des.: alt autem villicus scilicet timoreperterritus intra se et in sua cofgitationel... 

Cf. Budapest: Bibl.Nat.I hing.: Clmac 80, 179rb-180rb; 201vb-2O4va. 

T. II /3 . (=Ant 2175) 

GREGORIUS MAGNUS 

14/15. Jh. - 1 Bl. Aus demselben Handschrift wie II/4 
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Zwei Fragmente eines gebräunten, schadhaften Pergamntblattes, das zweite, kleinere Fragment ist aber aus 
einem anderen Trägerbuch genommen, das mit dem des folgenden Fragments (П/4) identisch ist: ca. 433 x 215 
mm. — Schriftspiegel: zweispaltig: 310 x 95 + 15 + ?, urspr. ca. 31U x 205 mm; 51 mit Tinte gezogene Zeilen. -
Gothica textualis aus dem 14/15. Jh. Am Anfang der einzelnen Abschnitte Rote, einzeilige Initiale und rot 
gestrichelte Majuskeln. An der oberen Seite der Rectoseite im Mitte ein rotes XIV und an der der Versoseite ein 
XV zu lesen sind. Im Mitte der Rectoseite des Blattes eine mit braune Tinte geschriebene Titelbcnennung des 
Trägerbuches (pisputationium philosophicarum Tom 1. Thronsperger 343) aus dem 17. Jh. 

Trägerbuch: Ant 2175 (=Fa 4r 518): [Dissertationes variae] aus dem Jahren 1592-1604. Besitzvermerk auf dem 
Titelblatt der ersten Dissertation: Collfegii] Societfatis] Jesu Posony adS[anetissimum] Salvatorfem] 1692. Trägerbuch des 
unteren Fragmentes des Blattes siehe unten II/4. Weitere Makulatur: 14 BU aus Staphylus, Fridericus: Nachdruck 
Zjtuerfechtung des Buchs Vom rechten waren verstand! des göttlichen Worts md Von der teütschen Bibel Verdolmetschung: wider 
Jacob Schmidkn, Predicanten ^u Göppingen durch Vridericum Staphylum. Gedruckt zu Ingolstat: durch Alexander vnd 
Samuel Wcysscnhom Gebrüder, 1562 und vier kleine Pergamentfragmente aus Handschrift des Fragments. 

Benutzung - Provenienz des Fragments: Ungarn (vgl. Possessor und folgende Paralelle) 

GREGORIUS MAGNUS: Moralia in Job XV, 20-30. 

f. Ira inc.: [populujs desiderasse [perhibetur]'... 
f. Ivb des.: . . . iustae ultionts invenit 

Ed.: PL 75,1094-1096 

T. II /4 (=A. Diss. Coll. 3) 

GREGORIUS MAGNUS 

14/15. Jh. - 1 Bl. Aus demselben Handschrift wie II /3. 

Drei Fragmente, eines aus demselben Handschrift wie II/3, deren es die untere Seite ist, zwei von einem 
mittelstarken, gebraäunten und durch Wurmfraß und Risse beschädigte Pergamentblatt: 410 x 210 mm, am 
oberen Seite und im Mitte mit großen Verlusten: 400 x 210 mm. - Schriftspiegel zweispaltig: ca. 305 x 95 + 15 + 
? mm, urspr. ca. 305 x 205 mm; 50-53 mit Tinte gezogene Zeile. - Gothica textualis aus dem 14/15. Jh. Am 
Anfang der einzelnen Abschnitte Rote einzeilige Initiale und rot gestrichelte Majuskeln. An der oberen Seite der 
Recto- und Versoseite im Mitte ein rotes XV zu lesen ist. Im Mitte der Rectosiete des Blattes eine mit Tinte 
geschribene Titelbenennung des Trägerbuches (Disputationium philosophicarum 'Tom 3. Schauer 344) ist zu finden aus 
dem 17. Jh. 

Trägerbuch: A. Diss. Coll. 3.: [Dissertationes variae] aus dem Jahre 1608-1634. Besitzvermerk auf dem 
Titelblatt: Collfegii] Societfatis] Jesu Posony ad S[anetissimum] Salvator[em] 1692. Weitere Makulatur: 10 Blätter von 
demselben Buch (Staphylus, Fridericus: Nachdruck ^uuerfechtung des Buchs Vom rechten waren verstandt des göttlichen Worts 
md Von der teütschen Bibel Verdolmetschung: wider Jacob Schmidkn, Predicanten %u Göppingen durch Vridericum Staphylum. 
Gedruckt zu Ingolstat: durch Alexander vnd Samuel Weyssenhorn Gebrüder, 1562. /VD16, S8588-9/) wie bei 
II/3 und 15 weitere Blätter von Musculus, Andreas: Vom Beruß und Stand der Kriegskuth. [Franckfurt am Oder: 
Johann Eychorn], 1558. (VD16 M7218-9). Ein Blatt einer lateinisch geschribenen Handschrift vom Fjide des 16. 
Jahrhunderts und vier kleine Pergamentfragmente, zwei aus Handschrift des Fragments zwei andere aber von 
einem liturgischen Kodex mit Notation. 

Benutzung - Provenienz des Fragments: Ungarn (vgl. Possessor und vorige Paralelle) 

GREGORIUS MAGNUS: Moralia in Job XV, 66-69. 
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f. Ira inc.: [perversas consjetudines... 
f. Ivb des.: ...validam [peradventum suum] 

Ed.: PL 75, 1114-1117. 

T. II/5. (=Inc. 73a) 

HAYMO HALBERSTADENSIS 

15. Jh. (1. Hälfte) - I B I . 

Auf dem verso sehr gedünntes aber auf dem recto wohl lesbares, mittelstarkes Pergamentblatt: 324 x 485 m m -
Schriftspiegel zweispaltig: ca 418 x 133 + 20 + 135 mm, 55-56 Zeilen, mit Tinte gezogene Lineation ist nur an den 
Seiten der Spalten sahbar ist. - Gothica textualis aus dem ersten Hälfte des 15. Jh. - Auf der Versoseite eine mit 
Rubro und Goldene Tinte gefärbte fünfzeilige Initiale (N). Am Anfang dieses Abschnittes die zwei erste Zeilen 
mit Rubro gefärbte ca. zweizeilige Gothica Textualis geschrieben. Anfange jener Abschnitten mit rot gestrichelte 
Buchstaben. Oben auf beiden Seiten des Blattes Ad epbesios geschrieben. Links neben der zweite Spalte der 
Versoseite eine Bemerkung {Arra el pignus) 

Trägerbuch: Ine 73a: Eusebius Pamphili de euangelica praeparatione a Georgio Trapezuntio traduetus. Michael 
Manzolinus Parmensis exaetissima impressit diligentia Taruisii, anno humanitatis Christi M.cccclxxx pridie Idus 
Ianuarias. (GW 9443; HC *6702) Besitzvermerk: -

Benutzung - Provenienz des Fragments: ? 

HAYMO HALBERSTADENSIS: Expositio in Pauli epistolas. In Epistolam ad 
Ephesios. 1. 

f. l r inc.: et omne donumperfectusm desursum est... 
f. lv des.: . . . appellatur, dicente Patre ad tum: Exsurgegloria 

Ed.: PL 117, 701-706. 

Ca 154 (Nicht abgelöstes Fragment) 

FROWIN VON ENGELBERG 

14.Jh. (1. Hälfte) - 1 B 1 . 

Mittelstarkes, vergilbtes in der Mitte sehr verletztes Pergamentblatt, oberer Teil des Blattes: 159 x 182 mm. 
Schriftspiegel zweispaltig: 62 x 137 mm. - Gothica textuabs aus der ersten Hälfte des 14. Jh. - Auf der 
verso/recto) Seite eine dreizeilige Rote P Initiale und Rote Kapitelüberschrift. Am Anfang der einzelnen 
Paragraphen rote Abschnittszeichen. 

frägerbueb: Ca 154: Germanica Pacis Palma Afa Aus triads. \ Uspanis. Polonis stúdióst semper eulta Et a Gallis. Suecis, 
Anvlis. mira technarum ac astutiamm mole destrueta. Sumptibus Joannis Conradi Ludwig Bibliopolae Viennensis 1659. 
(Spätere Edition von VD17 23:320824G). Besitzvermerk: Einträgungen auf der inneren Seite der hinteren 
Einbanddecke: Andrjeasj C^emanka 'l'rtiowlcvisisi Ajimoj Cjhristil 1702. - Christo faiviile! Ptrkäum in Trtwiv Ajnttel 
Cjhristi] MDCCl 11 Septembjris] 20 dfiej - Auf dem Titelblatt Colkgij l'yniamnsis Sodelatis Jesu. 
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Provenienz: Deutschland oder Schweiz- Benutzung des Fragments: Oberungam (Erster Possesor, Andreas 
Tzcmanka war Prediger in Körmöcbánya aber später seine Bücher waren in Bibliothek des Jesuitenkollegiums in 
Tymau gebracht). 

FROWIN VON ENGELBERG: De laude Hberi arbitrii V, 15-16. 

Anfang und Ende bis zur Ablösung des Fragments nicht feststellbar. 

Ed.: Bauer, O.: Tronin von Engelberg De laude Hberi arbitrii libri septem. In: Revue de Theologie Ancienne et Médicnik, 
15(1948), 27-75; 269-303. 

III. SERMONES 

Т. III / l . (=Ant 0813) 

PETRUS CHRYSOLOGUS 

8/9. Jh. - 1 Bl. 

Fragment eines starken nicht sehr vergilbten Pergementblattes: 48 x 29 mm - Schriftspiegel einspaltig^) -
Frühkarolingische Minuskel aus der 8/9 Jahrhundert. 

Trägerbuch: Ant 0813 (= Vet 32/25 = Db 429): Brunfelsius, Otho: Theses seu communes loa totius rei medicae. Item 
de usu pharmacorum deque arlificio suppressant alvum äendi Uhr. Argentorati: Georgius Ulricher 1532. Besitzvermerk: 
Colegii Posoniensis Soäetatis Jesu 1636. Weitere Makulatur: Ein größeres Pergamentdoppelblatt aus einem Psalterium 
des 12 Jahrhunderts und zwei kleine unidentifierbare Pergamentstreifen aus dem 14/15 Jh. Ein deutscher in 
Nürnberg {„durch Hans Gulánmundt') gedruckter, Kalender für das Jahr 1541 und 6 Doppelblätter von einer 
Lateinischen Editio der Paulusbriefen (Hp. Ad Corinthios) villeicht auch vom 16. Jh. 

Provenienz: - Benutzung des Fragments: Deutschland (?) (Vgl. Kalender von Nürnberg, der etwa ein 
Jahrhundert älter, als der Besitzvermerk vom Jesuitenkollegium in Pozsony ist. Vgl. die ähnliche Situation bei U. 
Fr. 1. m. 16.) 

PETRUS CHRYSOLOGUS: Sermo 122 [De Lazaro et divite 2.], 5-7. (mit 
Textverlust) 

f. l r inc.: „consäentiae valorem non ill[ud extremum]... " 
f. l v des.: „. ..oculus caecorum et pes claudorum" 

Ed.: CCL 24A, 734, 60-63 - 736, 103-105. 

IV. HAGIOGRAPHICA 

T. IV/1. (=Inc 792) 

PASSIÓ SANCTI KILIANI ET SOCIORUM EIUS 
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11. J h - 1 Bl. 

Streifen eines dicken, gut erhaltenen Pcrgamentblatt: 259 x 123 mm. - Schriftspiegel einspaltig (?): 21 und eine 
halbe erhaltene Zeilen. - Großformatige Minuskel aus der Mitte des 11. Jahrhunderts. Am linken Rand der 
Versoscitc zwei villeicht von der Texthand stammende Korrekturen. 

Trägerbuch: Ine 792: Auslegung des Lebens Jesu Christi. [Ulm: Johann Zainer, cca 1482]. (HC 2146* = 16108; 
GW 3084). Besitzvermerk: 1630 Residentiae Eperiesiensis. Weitere Makulatur: Ein von demselben Manuskript 
stammende Streifen (257 x 13 mm) und U. Fr. 1. m. 122. 

Benutzung - Provenienz: Außerhalb Ungarns - Deutschland (?) (Entgegen der Beschreibung im früheren 
Katalog /MEZEY (1983), 126./ Vgl. Gleichzeitige Einband, Druckort und —spräche und ein früheres Eintrag am 
ersten Vorblatt (Die Himmelstras) und Titelbennenung {Außkgung des 1jbenßXpi) am Rücken des Trägerbuchs.) 

PASSIÓ SANCTI KILIANI ET SOCIORUM EIUS, 21-23. 

f. l r inc.: ,,[qu]i diceret; Nisi cre[dideris, non videbis]... " 
f l v des.: „...[majnifestare curabßmus, ad laudem & gloriam Domini nostri] Jesu 

Christi, 
qui vi[vit et regnat cum Patre et Spiritu saneto Deus per infinita secula seculorum Лтеп.] " 

Ed.: Acta Sanctorum Julii. Bd. 2, 618D-618F. (BML 4661). 

T. IV/2. (=Ant4041) 

VITAE SANCTORUM 

14. Jh. — 1 Fragm. 

Mitteler Teil eines mittelstarken, vergilbten, auf der Versoseite stark abgebriebenen Pcrgamentblattes: 163 x 82 
mm. — Schriftspiegel zweispaltig: 213* x *72 + 1 6 + 72 mm. Mit Tinte gezogene Zeilen. — Gothica textualis aus 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Auf der Rectoseite unterer Teil einer großen, roten (P?) Initiale. 

Trägerbuch: Ant 4041 (Vet. 48/14): Isocratis orationes omnes, quae quidem ad nostram aetatem, pervencrunt, 
una et viginti numero, una cum novem ejusdem epistolis e Graeco in Latinum conversae per Ilieronymum 
Wolfium. Basileae: Oporinus [1548]. Besitzvermerk: Johannes Bierdümpfelius sibi suisque 1589 Jenas. (Johannes 
Bierdümpfel /1564—1620/ Baccalaureus und Magister in Jena, Doctor Medicináé in Basel, Medicus in Nieder-
österreich und Coburg, zwischen 1608-1620 lebt in Wien). Derselbe Possessor in U. Fr. 1. m. 31; 129 und S. Fr. 1. 
m. 165. - Weitere makulatur: Ein von derselben Handschrift stammende, nincht identifizierbarc kleine (27 x 53 
mm) Fragment. 

Benutzung - Provenienz des Fragments: Deutschland; Wien (?), cf. Besitzvermerk. 

VITAE SANCTORUM 

VITA SS. CHRYSANTHI ET DARIAE (Oct. 25.) 

f. 1 ra inc.: [ijbi in conjugis copularetur ad... 
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f. lra des.: .. .mugitum cordis reddebant. Videns 

Ed.: Acta Sanctorum Octobris Bd 11, 483E; BHL 1787. Stellenweise abweichend vom edierten Text des Acta 
Sanctorum. 

VITA S. EVARISTI PAPAE (Oct. 25.) 

f. lrb inc.: [annos tre] decim menses sex, dies duos... 
f. l r b des.: . ..diaconos duos, episcoposper diversa lóca numero q[uinque] 

Ed.: Duchesne, L.: Liber Pontißcalis. Texte, introduction et commentain I. Paris 1886, 126. 

VITA S. SIMEONIS EP. HIEROSOLOMYTANI (gemischt mit dem Apostel 
Simon: Oct. 28.) 

f. Iva inc.: apudierosolimam atticus consularis [?] accusaturab bereticis tamquam 
Christianus... 
f. Iva des.: . . .omnibus qui aderant nichilo minus et ipso iudice mirantibus ut centum viginti 

[annorum senex] 

Nicht identifizierte Fassung, für Texte zu diesem Heilige vgl. Acta Sanctorum Februárit. Bd. 3, 53C-55E 

NICHT IDENTIFIZIERTE LEGENDE 

f. lrb inc.: [quo]dam irremeabili quantum... 

f. lrb des.: ...in qua simuletiampromittiftur]...quodnon multopost desiderifum] 

Ant 6501 (Nicht abgelöstes Fragment) 

PASSIÓ SANCTI VINCENTII 

15. Jh. (Mitte) 
Mittelstarker, vergilbter, tellenweise sehr abgebriebener Rest eines Pergamentdoppelblatts: 308 x 165 mm -

Schriftspiegel zweispaltig: 95*x 110 + 12 + HO mm; 10 mit Tinte gezogene Zeilen. — Gothica textualis formata 
um Mitte des 15. Jahrhunderts - Eine zweizeilige blaue (ß) Initiale, Abschnitten mit rot gezogene Majuskeln. 

Trägerbuch: Ant 6501: Naturwissenschaftliche Sammelnband mit vier Werken aus den Jahren 1552-1578: 1.) 
Arcaeus, Franciscus: De recta curandorum vulnerum ratione. Antwerpiae: Ch. Plantin 1574 - 2.) Botallus, 
Leonardus: De curandis vulneribus scopkttorum. Lugduni: Guillelmus Rovillius, 1560 — 3.) Thriverius, Hicremias 
Brachelius: Commentarii in Hippocratem. Lugduni: G. et M. Bering, 1552. — 4.) Erastus, Thomas: Dispulatio de auro 
potabili. Basileae: P. Perna, 1578. - Besitzvermerk: Jobann[es] Casparfus] Naerius medicus: sibi et grate posttritati. — Hunc 
librum Viennae Austriae comparabat sibi Johannes Bierdumpheäus M[edicus] A[nno] [15]96 8. Vebr. - Coliegij Societatis Jesu 
1664 Apothecae, Am Titelblatt des Kolligatum 4 von Hände des zweites Possessors: Hoc quaere supra... Nam ... 
bibliopoke superius... positum est. Einbandstruktur war in Zeit von Johann Bierdümpfel gleiche als die des heutiges 
Buchs, weil der erste Teile des viertes Kolligatum abgetrennt von dem zweiten eingebunden ist 

Benutzung des Fragments: Außerhalb Ungarns, Wien(?) — Provenienz des Fragments: ? 

119 



Tóth Péter 

PASSIÓ SANCTI VINCENTII cap. 6-7. 

f. 1. inc.: Beatus ergo Vindus cuius mens... 
f. 2. des. ... Dei virtute plus posse, dum torqueor quam possis 

Ed.: ASS. Ian 2 (1643), 394-395. 

V. HISTORICA 

T.V/1 . (=Ant3798) 

PSEUDO-HUGO DE SANCTO VICTORE 

13/14. Jh. - 1 B 1 . 

Ein ursprünglich feines, weißes nun aber vergilbtes und stellenweise bis Unlesbarkcit abgebriebenes 
Pergamentdoppelblatt: 470 x 317 mm. - Schriftspiegel zweispaltig: 23t) x 65 + 11 + 70 mm, aber auf f. lv sind die 
Spalten horizontal geordnet: 168 x 65 + 135 + 65 mm. - Auf f. lr vier Gedichte zwei in Distichen, zwei in 
Hexametern mit humanistica cursiva aus Mitte des. 15. Jh., auf f. lv gothico-rotunda vom Ende des 13. 
Jahrhunderts, aber auf f. 2 von einer wenig späteren Hand villeicht aus der ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhundert. 
Auf der horizontalischen Seite zwischen den beiden Spalten ist eine schematische Darstellung der Weltschöpfung 
und eine Abstammungstafel des Erlösers {Arbor generationis Jesu Christi) zu sehen. Das Innere ist ein auf zwei 
Säulen lagender, mit Gelb, Blau und Rot gefarbtenen Palmetten dekorierter Pfeilerbogen zu sehen, der in einem 
mit denselben Farben verziertem Kreis liegt. Auf dem unteren Rand diese Kreises ist zwei kleinere gefärbte Kreise 
mit den Namen des Adam und Eva zu sehen, von denen mchere kleinere mit Rot gcstrischelte Kreise sich 
verzweigen mit namen der Kinder der beiden Ahnen {Chain, Calmana, Sah, Abu, Velhra), aber die Folgenede ist 
wegen Zerschnitt des Blattes verloren gegangen ist. Über der linkseitigen Spalten ist eine mit Rot geschriebene, 
mit einer fünfzeiligcn Initiale beginnende Überschrift zu lesen, die Titel und Inhalt des Werkes darstellt. Am 
Anfang des Haupttexts ist eine große mit feinem, mit Rot und Blau gefärbten Fleuronnéedekor verzierte (P) 
Initiale, weil ein zweizeilige Blaue R am Anfang der anderen Spalte zu sehen ist. Auf f. 2r mit Ausnahme einer 
Roten, zweizeiligen A auf f. 2r. nur mehrere blaue und Rote Abschnittszeichen sind. 

Trägerbuch: EK Ant 3798: Caius Iulius Solinus: Rerum toto orbe mtmorabilium thesaurus. Basileae: M. Isingrus 
1543. - Beitzvermerk: Biblioteca delta Universita di Padom (Siegel der Bibliothek aus 19. Jh.) - 3192 Mircse (Das Buch 
war ein Teil des großartigen Nachlaß des vom Jahre 1863 in Italien lebenden und dort gestorbenen János Mircse 
/1834-1883/, dessen Bücher um Ende des 19. Jahrhunderts teilweise in die Universitätsbibliothek gekommen 
sind.). 

Provenienz: - Benutzung des Fragments: Italien (Mantua?) 

PSEUDO-HUGO DE SANCTO VICTORE: Chronica (mit spaätere 
Eintragungen historischen Inhalts) 

f. lr inc.: Dialógus:Qui nunc suseiperis... 
f lr des.: quam turris celsas et teeta secanti mille... 
f. lv inc.: Titelbennenung: Cronica ista compilata est ex cronica Damasä papae et 

leronimi et Eusebii et beati et ex cronica Honorii inclusi et ex istoriis ecdesiastiäs et scolastiäs et 
ex diversis documentis ävitatum antiquorum. Et habet usque ad Fredericum Romanorum 
imperatorem... (mit Rot) 

Text: Presens seculum distinguitur in duos status; primus status qui didtur vetus est ab adam 
usque ad Christum... 
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f. Ív des.: ... 
f. 2r inc.: Anno Domini MCI Comes hudovicus... 
f. 2v des.: ... 

Cf. Yale University Beinecke Library, Marstom Ms. 248, ff. 308r-310v. Für dieses Werk Hugos und dessen 
weitere Handschriften siehe: BARON, R.: La chronique de Hugues de St. Victor, Studia Gratiana, 12(1967), 169-
170. 

VI. GRAMMATICA ET AUCTORES 

T. VI/1. 

VERGILIUS 

13. Jh. (I.Hälfte) - 1 B 1 . 

Mittelstarkes, an der Rectoseite bis zur Unlesbarkeit gedünntes, unten gebräuntes Pergamnetblatt: 230 x 110 
mm. - Schriftspiegel einspaltig: 190 x 75 mm. 50 Zeilen an den einzelnen Seiten — Frühgothische Minuskel aus der 
erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. - Alle Zeilen mit einem größeren Majuskeln beginnend. Am rechten Rand 
beider Seiten mehrere Zeichen für die Interlinearglossen, an der Versoseite ein Hinweisende Finger zu sehen sind. 
Am Rand lateinische, philologische und grammatische Benutzerglossen, villeicht von 3 verschiedenen (2 
gleichzeitigen, und einer späteren dritten) Händen. 

Trägerbuch: - Weitere Makulatur: — Vorbesitzer: unbekannt. 

Benutzung — Provenienz des Fragments: ? 

VERGILIUS: Aeneis IV, 95-193. 

f. lr inc.: una Mo divum sifemina victa duorum est 
f. lv des.: instauratque choros, mixtique altaria árcum 

Т. VI/2. 

STEPHANUS LANGTON 

14.Jh. (1. Hälfte) - I B I . 

Aus 2 Streifen zusammengeklebte, mittelstarke, vergilbte, stellenweise gebräunte Pergamentblatt: 195 x 155 mm 
- Schriftspiegel zweispaltig: 200* x 62 +16 + 67 mm. 40 ursprünglich 43 bzw 45 mit Tinte gezogene Zeilen. -

Kleinformatige Gothica textualis aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Am Gefüge der zwei Sreifen Schrift 
verwachsen und 2 bzw. 3 Zeilen verlorengegangen. Ebenfalls 3 Zeilen wegen des Abschneidens des Streifens am 
unteren Teil des Blattes verloren. - Schlagwörter mit rot gestrichelten Majuskeln. 

Trägerbuch - Weitere Makulatur: unbekannt. - Besitzvermerk: Das Fragment war im Jahre 1979 von M. Tóth 
der Universitätsibliothek geschenkt, stammt vielleicht aus der Sammlung Jankovich(P). 

Benutzung — Provenienz des Fragments: ? 

STEPHANUS LANGTON: Interpretationes nominum hebraicorum 
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f. Í r inc.: [Baa/a: venit haec vel habens earn seu] vir eins aut devorans eum... 
f l v des.: .. .Bamoth: in morte vel excelsa seu mors adveniens. Aut mortis adventus 

Fid. und Lit: MEYER, G. - BURCKIIARDT, M.: Die mittelalterlichen Handschriften der Uni/vrntätsbibliothek Basel 
Beschreibendes Verzeichnis. Abteilung B: Theologische Pergamenlhandschrißen. Unter Band: Signaturen В 11 - В Pill 10. Basel: 
Verlag der Universitätsbibliothek, 1960, 567-568. 

Т. VI/3. 

DONATUS 

15 Jh. (Ende)-2B11. 

Oberer Teil eines vom Wurmfraß am oberen beschädigtes, an äußeren Seiten gedünntes und abgebnebenes 
Pergamentdoppelblattes: 294 x 92 mm. In der Mitte fehlen mehrere Doppelblatte — Schriftspiegcl einspaltig: 

130 
x [200?] mm, 7 mit dem Punktorium abgesteckte und mit Tinte gezogene Zeile erhalten. — Großformatige 

Gothica tcxtualis formata aus Ende des 15. Jh. — Zwei zweiiciHge Initiale, auf dem Bl. lv eine rote, auf dem 2v 
Reste eines blauen L. Rote Abschnittzeichen, grammatische Begriffen mit Rote unterstreichen. 

Trägerbuch: - Weitere Makulatur: - Vorbesitzer: nicht bekannt. 

Benutzung - Provenienz des Fragments: ? 

DONATUS: ARS MINOR: De coniugatione verborum (mit Textverlust) 

f. 1 r—v inc.: et pluraliter cum amaverimus, amaveritis, amaverit praeterito 
plusquamperfecto cum amavissem... 

des.: .. .amaris vel amare, amatur et pluraliter... 
f. 2r-v inc.: docens vel docere, docetur et pluraliter utinam doceremur 

des.: .. .veldoceare, doceatur et pluraliter utinam doceamur, doceatur... 

Ed.: DONATUS, Aelius: De octo partibus orationis methodus. Nonmbergae 1584, Егг— [Еб]у. Siehe auch: HOL TZ, 
L.: Donat et la tradition de l'enseigment grammatical Paris 1981, 346-347. 

Ant 6480 (Nicht abgelöstes Fragment) 

VERGILIUS 

15.Jh(Mit te ) - lBl . 

Mittelstarkes, an den Randen umschnittenes Pergamentblatt von drei Stücken: ca. 214 x 86 mm. Die einzelnen 
Fragmente sind ca. 70 x 86 mm; 75 x 86 m; 70 x 86 mm. - Schriftspiegcl: einspaltig. Ca 23 Zeilen, zwische den 
Zeilen zahlreiche lateinische Nachträge, die Erklärungen und Interpretationen einzelner Wörter halten. -
Humanistica rotunda aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. - Eine rote einzeilige О Initiale 

Trägerbuch: EK Ant 6480: Fumanclli, Antonius: Opera multa et varia. Tiguri: A. Gesner, 1557. -
Besitzvermerk: A[nnoJ M/isericordiaeJ 1602. Sum Martini Kessleri Ijomactnsis Mysi Sacrae Caesareae Maiestatis Senitoris. 
(Martin Kessler: Vizenotar von Pressburg, villeicht identisch mit dem Author des RMK 11/988) — Collegii Soäetatis 
Jesu ad S. Saivatonm Afnno] 1692. Weitere Makulatur: Ein mit Rotunda geschriebenes Fragment aus dem 14. 
Jahrhundert mit Text von Lk. 11, 20-21. 
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Provenienz: - Benutzung des Fragments: Pressburg (Cf. Possessor mit drei anderen Bücher (EK Ant 2073, Ant 
1091 S. Fr. 1. m. 4), von den zwei (S. Fr. 1. m. 4 und Ant 2073) mit Fragmente gebunden. 

VERGILIUS: Aeneis XII, 599-658. 

f. l r inc.: et subito mentem... 
f. lv des.: .. .sese adfoederafleetat 

IUS 

T. VII/1. (=Ant 1451) 

CODEX IUSTINIANI 

13.Jh. (1 Hälfte) - 2 Bll. 

Zwei Fragmente von zwei verschiedenen Pergamentblatten villeicht von demselben Heft 166 x 119 mm, 
abgelöst von der Innenseiten der Einbanddeckel. — Schriftspiegel: zweispaltig: ? x 58 + 10 + 58(?) mm. 
Glossenapparat an den vier Rändern. - Frühgothische Minuskel aus der erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. Im 
Zwischenraum Eintragungen von einer zeitgenössischen und an dem oberen Teil der Rectoseite des zweiten 
Fragments von einer späteren, mit der eines Possesors des Trägerbuches übereinstimmenden Hand. An der 
Versoseite des ersten Fragments zwei, an der Rectoscite des zweiten Fragments auch zwei und an der Versoseite 
dessleben drei blaue Initialen, Im Apparat zweizeilige rote und blaue Initialen, mit einfachen Fleuronnée in der 
Gegenfarbe. Rote und blaue Abschnittszeichen und im Haupttext rote Überschriften. 

Trägerbuch: Ant 1451 (=Vet 30/23=Fa 4606): CLICHTOVEUS, JODOCHUS: Introauctiones in ieminos, in 
suppositiones, predicabilia, ditisiones, predicamenta, librum de enmáalione, primum priorum secundum priorum, libros posteriorum, 
locos diakcticos fallaáas, obligationes insolubilia. Parisiis (simon Colinaeus) 1530. - Besitzvermerk: llunc sibi Joannes 
inscribit librum cognomine [... ?] ortus honorarii oriundus primo ex Gallia — Aloysius Nagy possessor huius libri mortuus. Petri 
Berkes manu propria. - Collegii Pa^maniani Viennae sub curapatrum Soäetatisjesu Catalogo Inscripius Anno 1639. 

Benutzung des Fragments: Frankreich (cf. erster Besitzvermerk) - Provenienz: Frankreich (cf. Eintragungen 
von derselben Hand im Trägerbuch als an der Versoseite des zweiten Fragments). 

CODEX IUSTINIANI CUM GLOSSA ORDINARIA ACCURSII 
FLORENTINI (IX 16.9 - 44.1 mit großem Textverlust) 

f. lrb inc.: [quaestiojne ab omnifamilia sed solum... (IX 16.9) 
Glossa inc.: matrem supplice et similes út ascendentes et descendentes... 

f. Iva des.: .. .vitas [insontium labejfactare non dubitant (18.6) 
Glossa des.: ...de adulterü lege eum et de exeubitu lege amplissimi 

f. 2ra inc.: [peeunijariis quaestionibus veritatis vim optínerepossit... (41.6) 
Glossa inc.: adversus his ergo quodfavore eius indudtur... 

f. 2vb des.:.. .omniumparte multatus aculeos consultissime[legis ineurrant] (44.1) 
Glossa des.: .. .sed contra ff. de ritu nuptiae 

Ed.: Codicis lustiniani nova aeperekgans Condnnatio. Lugduni (apud Antonium Vincentium) 1541, 443—455. 
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Т. VII/2. (= Ant 1951) 

DECRETALES GREGORIIIX. 

13.Jh. (2. Hälfte)-4BU. 

Zwei vom Buchbinder auf der mittleren Teil schwarz gefärbte, umschnittene besonders an der oberen Ecken 
verstümmelte, abgebriebene und stellenweise durch Reastauration getarkte dicke Pergamentdoppelblätter: 485 x 
335 mm und 485 x 335 mm. - liaupttext zweispaltig 213 x 50 + 10 + 50 mm, 49 Zeile. Glosscnapparat an den 
vier Rändern: 326 x 95 + 10 + 130 mm. Der text der Glossen ist nicht ununterbrochen, stellenweise auf den 
Seitenmarginalien sind nur einzelne Glossen zu finden mit größeren Lücken. - Gothische Minuskel aus der 
zweiten I Iälfte der 13. Jahhunderts. In Zwischenräumern meherc Eintragungen von bzw. vier (von dem Sknptor 
stammenede Korrektionen; zwischen den Zeilen gleichzeitige Noten; auf f. 2v spätere Glossen mit Gothico-
rotunda; Eintragungen am unteren (f 2v) und oberen (f 3r) Rändern aus dem 15 Jh.) verschidenen Händen. Im 
Haupttext dreizeilige blaue und rote Initialen mit feinem Fleuronnccdekor. Rote und blaue Abschnittszeichen. Am 
oberen Rand Buchzählung mit römischen Ziffern in Rot und Blau (L— I). 

Trägerbuch: Ant 1951: Über Sex/us Decretalium. Lugduni: Franciscus Fradinus 1517. - Domus Probjaitnnhj 
S[ocietatis] J[esuj Viennae ad S janetamj A[nnam] 1706. — Bibliotbecae Vetero-Budensh Ord/imsJ Bncakeat[orumJ Sanctissimae 
Trinitalis de Redemptione Capüvorum 1780. 

Weitere Makulatur. Fragmente einer deutschsprachigen Briefe, in welcher es von einem Schaffenberger sich 
handelt. Ungeschnebene Papierfragmente mit Wasserzeichen deutschen (Augsburg, Basel) Ursprungs. 

Benutzung des Fragments: Außerhalb Ungarn — Provenienz: ? 

DECRETALES GREGORII IX. CUM GLOSSA ORDINARIA BERNARDI 
DE BOTONE (I. 6. 21-7.3 mit Textverlust) 

f. 1 r a i n c : cum constet electionem depreposito memorato... (I. 6. 21) 
Glossa inc.: argumentum colligitur hie a contrario... 

f. 2 vb des.: ... reliquis absentibus elelgerunt archidiaconem. Argenenesis et infra 
Glossa des.: .. .postultionem capitulopublicaverunt 

f. 3ra inc.: Alioquin ipsius cantoris electione irrita... (I. 6. 52) 
Glossa inc.: ipso iuure sálicet eo cumi n eunetis cum indignampersonam... 

f. 4vb des.: .. .Quanto personam Hildesenensis episcopi et infra. Ipse verő 
Glossa des.: .. Aliud de eadem materia loquuntur 

Ed.: Decretales Grcgorii Noni Pontificis. Lugduni: I Iugo a Porta 1559, col. 126-147; 184-203. 

Т. VII/3. (=Inc 309) 

DECRETUM GRATIANI 

13/14. Jh - 1 B 1 . 

Ein mittelstarkes, geschädigtes und durch moderne Restauration versträrkte, stellenweise auch vom Wurmfraß 
beschädigte, vergilbtes, auf der Rectoseite abgebriebens Pcrgamentblatt: 413 x 260 mm. - Schriftspicgcl 
zweispaltig: 262 x 65+12+63 mm. 57 Zeilen. - Gothico-rotunda des 13/14 Jahrhunderts. Rechts am Rand der 
Rectoseite Paragraphzeichen mit Tinte. 

Trägerbuch: Ine 309: Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum. Bologna: Ugo Rugcnus, 15 Apr. 1488. 
- Besitzvermerk: Mapistry Schdhorty - Qitesto äbreto e di те Nico/o Tisterj?] 
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Provenienz - Benutzung des Fragments: Italien ? (cf. Schrift, Druckdrt und Vorbesitzer) 

DECRETUM GRATIANI (C. 32-39.) 

f. Ira inc.: Quapropter eliminandus est ab eaiesia qui unquam... 
f 1 vb des.:... unius delictipoenitentia ejusdem veniam consequi a Domino sine alterius 

Ed.: PL 187,1606C-1612A 

T. VII/4. (=Ea 4r 200 (2. Fragm.)) 

DECRETALES GREGORII LX. 

14. Jh. (1. Hälfte) - 1 B 1 . 

Mittlerer Teil eines mittelstarken, auf der Rectoseite stark abgebriebenen Pergamentblattes: 123 x 82 mm -
Haupttext zweispaltig: *123 x 47(?) x 15 x 47 mm. Glossenapparat villcicht an den zwei Rändern. Haupttext: ca. 
19, Apparat ca. 23 Zeilen. — Gothica textualis aus der ersten Hälfte der 14. Jh. - Zweizeilige Rote Initialen auf 
beiden Seite des Blattes, auf der Versoseite eine rote Überschrift. 

Trägerbuch: wie oben: T. II/1. 

Benutzung - Provenienz des Fragments: wie oben: T. II/1. 

DECRETALES GREGORII IX. CUM GLOSSA ORDINARIA BERNARDI 
DE BOTONE (IV.15.6-IV.16.1 mit Textverlust) 

f. Ira inc.: „Propteraretationemmulieris..,"(piAS.6) 
Glossa inc.: „. ..divinum miraculum: arguitur quod nullum malefiáum" 

f. Ivb des.: „.. .eapraesente et consentiente, praestito iuramentoßrmasset" (IV.16.1) 
Glossa: nich erhalten 

Ed.: Decrstales GngorüIX. cum glossa. Venetiis: Baptista de Tortis, 9 Apr. 1500, ff. 235v-236r. 

T. VII/5. (=Inc 317) 

LIBER SEXTUS CUM APPARATU JOHANNIS ANDREAE 

14Jh. (1. Hälfte) - 2 Bll. 

Mittelstarkes, stellenweise gebräuntes, leicht schadhaftes Pcrgamentdoppelblatt(?): 325 x 220 mm - Haupttext: 
zweispaltig: *315 x 65 + 15 + 65 mm. Glossen an den vier Rändern (oben weggeschnitten). 15-18 Text- und 70-
85 Kommentarzeilen erhalten. - Gothica textuabs mit Rotunda-Charakter aus der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts. In den Freiräumern und auch interlinear Nachträge von zeitnahen Händen. - Drei- und zweizeilige 
rote und blaue Initialen mit feinem, stellenweise weit verlängertem, mit Rote und Goldene gefärbtem 
Fleuronnéedekor auch im Kommentar. Rote und blaue Abschnittszeichen, rote Überschriften. 
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Trägcrbuch: Inc 317: Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. Nuremberg: Anton 
Kobcrger, 28 Aug. 1488. - Weitere Makulatur: Kleine Papierfragment einer Handschft aus der 15. Jh. Blätter von 
Theopbylacti Archiepiscopi Bulgáriáé In quatuor \ivangelia enarrationes. Coloniae: Quentcll, 1531. - Besitzvermerk: 
Petrovynay(?) 

Benutzung des Frgaments: ? - Provenienz: Italien (cf. Schrift). 

LIBER SEXTUS DECRETALIUM CUM APPARATU JOHANNIS 
ANDREAE (C. 1 q.3 c.10 - 15.) 

f. Ira inc.: projutura eidem. Proferendo quoque testimonio... 
Gloss a inc.: autem de manu praesenti sit tibi colkcta... 

f. Ivb des.: .. .quo electa alius omnino careat impetratis nisi ex te[nore] 
Glossa des.: .. .canonicatus etiam sibi debeatur ipsius 

f. 2ra inc.: multis concessimus depraeäpiendisfructibus benefiäorum... 
Glossa inc.: Quia per ambitiosam omnes indulgentiae... 

f. 2vbdes.:...consuetudine non obstante. Bonifacius \/lll. (rubr.:) De postulatione 
praelatorum 

Glossa des.: ...dicendopustulo eligendo. Describi autem solet. 

Ed.: Über sextus Decntalium. Nuremberg: Anton Koberger, 12 Mar. 1482. [HC 3063=EK: Ine 112], ff. 7v-10r. 

T. VII /6 . (=?) 

LIBER SEXTUS DECRETALIUM CUM GLOSSA ORDINARIA 

14. Jh. (2. Hälfte) - 1 B 1 . 

Ein starkes, vergilbtes, durch Wurmfraß geschädigtes und stellenweise durch moderne Restauration verstärkte 
Pergamentblatt: 292 x 217 mm. - Schriftspiegel: 245 x 75 + 10 + 85 mm. 56 und 65 Zeilen. - Gothica tcxtualis 
aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Text nur auf der Rectoseite. - Die einzelnen Quaestionen am Rand mit qo, die 
Antworten mit Rű gezeichnen. Rote Abschnittzeichen, zwischenzeilige, gleichzeitige Korrektionen, vielleicht vom 
Scriptor. 

Trägerbuch - Weitere Makulatur: unbekannt. 

Benutzung — Provenienz des Fragments: ? 

LIBER SEXTUS DECRETALIUM Extravagantes communes: Declaratio 
amplissima et luculentissima extravagantis Execrabiüs, quae est una de viginti 
glossatis per dominum Zenzelinum [f 1334]... de praebendis. 

f. Ira inc.: procurationes reeipiendi dumtaxat. Caeterum possessiones dietae ecclesiae 
collegiatae... 

f. lrb des.: ...Item idem in domibus ecclesia beatae Mariae Theutonicanum [!], Boethlehem 
et similibus etc. 

Ed.: Über sextus decntalium D, Bonifaäi... extravagantes tum viginti... tum communes. Venenis 1600, 178-179. 
(zwischen den Fxtravagantes). 
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New Manuscript-Fragments at the University Library Budapest 

Summary 

The paper gives a short account on the history of research after manuscript 
fragments in Hungary and especially in the University Library, which was the 
starting point and center of Hungarian codicology in the mid-20th century. 
Moreover, it gives an insight into the history and structure of the collection of 
fragments in the library and closes with a catalogue of the 23 newly identified 
medievl fragments of the library. 
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Petrarca, Petrarca kutatói és egy Petrarca-rajongó 

Domokos György 

PETRARCA, PETRARCA KUTATÓI ÉS EGY PETRARCA-
RAJONGÓ AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ANT.7000 JELZETŰ 

ANTIKVÁJÁBAN* 

2004-ben Piliscsabán rendeztünk konferenciát Petrarca születésének 700. 
évfordulóján, s ennek kapcsán több könyvtárban igyekeztem feltérképezni, milyen 
is volt a humanizmus atyjának olvasottsága Magyarországon a könyvnyomtatás 
első időszakában. E kutatás kapcsán volt alkalmam megvizsgálni a Budapesti 
Egyetemi Könyvtár Petrarca-műveket tartalmazó ősnyomtatványait és antikváit is. 
A vizsgálat során feltűnt, hogy az akkor Ant 7000 és Ant 7005 jelzetű két 
nyomtatvány láthatólag összetartozik (azóta egyesítették őket és Ant 7000 jelzeten 
tartják számon). A kolligátumot nem a könyvek határán választották ketté, tehát 
az oldalszámozás is egyértelművé tette a két részlet összetartozását, ám 
megerősített az is a feltételezésemben, hogy az egyik antikva (Ant 7000) elején és 
a másik (Ant 7005)végén igen hasonló XVTIL századi kézírással Petrarcának 
tulajdonított versek vannak bejegyezve, összesen 12 lapon. A későbbiekben az is 
kiderült, hogy a kötet egyik egykori tulajdonosa (Luigi Alpago) mind az eredeti 
kötet elejére, mind a végére bejegyezte a nevét. 

A kötet maga igen értékes, Gabriel Giolito 1557-es velencei Petrarca-kiadása, 
amelynek szövegét Lodovico Dolce gondozta. 

A kötet Ъ-А. oldalán Gabriel Giolito, a kiadó szól az olvasókhoz. Ezt követi a 
nagy arezzói költő életrajza, az 5-15. oldalon, majd egy képmása (16. o.) és egy 
róla szóló 4 soros költemény. Ezután olvashatjuk a Daloskönyv (Can^oniere) két 
részét: Madonna Laura életében (pp 17-212) és halálában (pp 213-287). Itt egy 
rövid colophont találunk (p. 287): il fine delle rime ái M. Francesco Petrarca, majd 
azonnal következik az I Trionfi, Lodovico Dolce gondozásában. Kötetünkben 
valójában csak itt találjuk meg a kiadás dátumát: I Trionfi di M. Francesco Petrarca 
nuovamente revisti da M. Lodovico Dolce. In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 
MDLVII. Az egymást követő részek (Trionfo МГЛтоге, Trionfo della castitá, Trionfo 
della Fama, Trionfo del Tempo és Trionfo della Divinitä egészen a 362. oladalig tart és 
mindegyikhez elején egy míves metszet díszeleg. Ezt követi még egy Capitolo di M. 
Francesco petrarca da lui medesimo rifiutato (p. 363 - egy Petrarca által megtagadott 
költemény, amelyek körét a kötetbe évszázadok múlva bejegyzéseket eszközlő 
személy még tovább bővítette), majd Petrarcának írott költemények, például Geri 
Gianfiglianié, s végül egy tartalomjegyzék (Távola, pp. 387 skk). 

Innen újra kezdődik a lapok számozása, s olyan repertórium következik, amely 
nyilvánvalóan a korabeli Petrarca-utánzó költők igényeinek kielégítésére született: 

Köszönetet mondok Farkas Gábor Farkasnak, az Egyetemi Könyvtár Régi 
Nyomtatványok Osztálya vezetőjének és munkatársának, Soproni Ferencnek a kutatásban 
nyújtott segítségükért. 
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Annotációm M. Giulio Camillo tollából (pp. 1-9), Távola (gyakorlatilag 
tárgyszómutató, Lodovico Dolcétől, pp. 10-19), Contrari e metafore (ellentétek és 
metaforák, pp. 20-27), Tavole di molte belle et affigurate forme (szép szóképek táblája, 
pp. 28-38), Epitetti (jelzők mutatója, pp. 39-59), Tavole di tutte le voá usate del 
Petrarca (a Petrarca által használt valamennyi szó jegyzéke, pp. 60-89), Távola di 
tutte le desinence dei sonetti e сапцот (rímkatalógus, pp. 90—133). 

A számozás ismét újra kezdődik, a kolligátum harmadik darabjának címe: Te 
prose di M. Pietro Bembo nelle quali si ragiona de IIa volgar lingua. Venetia, al Segno del 
Po^xp, Andrea Arrivabene, MDLVTI. Pietro Bembo bíboros 3 könyvre osztott, 
dialógus formában íródott művének első megjelenésétől (1525) számítjuk az olasz 
irodalmi nyelv térhódítását a többi volgare rovására, a nemzeti nyelv kialakulását. 

A bejegyzésekből ítélve a kötet számos kézen ment keresztül, míg jelenlegi 
őrzési helyére érkezett. Az első posszesszori bejegyzést a f. 261 r-ón találjuk, az 
íráskép alapján a XVII. századból: „ad usum Fratris Ioannis Villani, Ord. Min. Conv". 
Nem sikerült közelebbről meghatározni, ki lehetett, mikor és hol szolgált a 
minorita szerzetes. Egy másik kéztől, talán az említett Luigi Alpagótól származik a 
rengeteg bejegyzés, amely Petrarcának a kötetből kimaradt elveszett, neki 
tulajdonított verseit gyűjti össze, illetve az egyik híres canzone, a Chiare, fresche dohi 
acque latin fordítását is lejegyzi. Ha valóban ő volt a lelkes Petrarca-rajongó, akkor 
a könyv egykor a bellunói Alpago család könyvtárából került Budapestre, talán az 
I. világháború vége felé, amikor Bellunóban számos könyvtár sok példányának 
veszett nyoma. Ugyancsak az Egyetemi Könyvtár gyűjteményét szaporítja például 
egy másik, bizonyítottan bellunói könyvtárból származó antkiva, amelyben az I. 
világháború éveiből származó ajándékozási bejegyzést olvashatunk egy ott 
szolgált magyar tiszt tollából.1 Kötetünkben még egy névre találunk utalást, bár ő 
sem azonosítható közelebbről: ,^Questo libro apparteneva al aretino (?) a M. Cardinal 
Collonio (?)" olvashatjuk az utolsó lapon keresztbe bejegyezve ceruzával. 
Ezenkívül még földrajzi neveket is találunk a belső borítóra bejegyezve: 
"Olaszország" és "Vittorió", az utóbbi talán a Bellunótól nem messzi Vittorio 
Veneto városkára utal, s megerősíti a könyv eredetével kapcsolatban óvatosan 
megfogalmazott feltételezésünket. 

Ami a bejegyzések tartalmát illeti, ez (mint fentebb utaltam rá)javarészt egy 
XVIII. századi gyűjtemény Petrca saját költeményeiből, neki tulajdonított, neki 
írott költeményekből illetve költeményeinek fordításaiból. Ezek a költemények 
csak a XX. század elején, a Solerti-féle kiadásban nyertek polgárjogot.2 A 
továbbiakban csupán felsoroljuk a kötet kézírásos bejegyzéseit, nem adunk róluk 
teljes átírást, s csupán néhány, érdekesebb ponton időzünk el. 

1 Ez az adat Paolo Pellegrini bellunói kutató, a Veronai Tudományegyetem tanára szóbeli 
közlésén alapul, amelyet ő a 2003. októberében, Sárospatakon tartott „Egyházi 
könyvkultúra magyarországon" с konferencia alkalmával mondott el. A konferencia 
anyaga nyomtatásban nem jelent meg 
2 PETRARCA, Francesco, Rim disperse e attribute, = Kirne disperse, a cura di A. SOLRRTI, 
Firenze, 1909. 
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Az f. Ír fölött címként ezt olvassuk: titolo „Frammento di un capitolo di Messer 
Petrarca, da porsi avanti il Trionfo della Morte". A vers e szavakkal kezdődik: "Quanti 
giä nell'etá matúra e dacra", amit Beccadelli, XVI. századi humanista filológus és 
főpap a Triumphus Pudicitie egyik variánsának tartott. О volt az, aki kora 
Petrarcát imitáló költészetét segítendő szigorú filologikus módszerekkel 
megvizsgálta az akkor fellelhető Petrarca-kéziratokat Pietro Bembo, Baldassare 
Turini és egy római "nagyúr" könyvtárában. A Trionfi variánsait is vizsgálta és 
ekkor jutott arra a következtetésre, hogy az itt kézzel bemásolt költemény 
Petrarcának tulajdonítandó.3 Az első oldal hádapján (f. Ív) egy ballata következik 
(bár 'canzonettaként' jelöli meg a másoló): "Donna mi viene spesso nella mente" 
kezdettel. Ezt a költeményt Petrarca kizárta a Daloskönyvből, minden bizonnyal 
azért, hogy eltöröljön minden lehetséges utalást arra, hogy szívében két hölgy is 
megfért volna. Természetesen az allegorikus értelmezés sem kizárt, amennyiben a 
két hölgy Virtus és Gloria megszemélyesítői is lehetnek. Az azóta már több 
kiadásba is felvett szöveghez képest a kézirat jelentős eltéréseket mutat, nyilván 
egy más szöveghagyományból. 

Ugyanezen a lapon (f. Ív) egy a Rime sparse közé tartozó költemény következik, 
amelyet Petrarca 1350-ben írt Francesco di Vannozzónak. A költeménynek a 
könyvünkbe kézzel bemásolt változata sok helyen eltér a kritikai kiadásban 
megjelenő szövegtől. Az utolsó előtti sorban például a kodifikált „che', ben ella si 
mostre acerba efera" szöveg helyett ezt olvassuk: "ch'avvegna ché si mostre acerba efind\ 
Noha az összes kézzel lejegyzett szövegben vannak eltérések a kritikai szöveghez 
képest, ezek egyike sem olyan jelentős, mint éppen ebben a költeményben. Ennek 
jelentősége természetesen akkor felmérhető csupán, ha megtudjuk, mi volt a 
XVIII. századi gyűjtő forrása. 

A f. 2r-ón egy Sennuccio del Bene által írott költemény található ,Quella 
ghirlanda che la beik fronte.. .** kezdettel, kevés eltéréssel az ismert szöveghez képest. 
Alatta viszont, még ezen a lapon „Sonetto attribuito al Petrarca", Petrarcának 
tulajdonított szonett cím alatt egy olyan vers következik, amelyet nem sikerült 
azonosítanom. íme a költemény kezdő- és zárósorai: 

Quando Donna dapprima io rimirai 
Gli occhi leggiadri alia miapena in ten ti 
E senti l'armonia de' vostri accenti 
D'amorosa beltá,presto infiammai 
[...] _ 
E sepietd di me pur non tiprende 
Almen con morte trammi d'esto campo 
Eeva a tanti martir viepiü che vita. 

Ezután egy további, meghatározadan szerzőjű vers szerepel, amit a XVIII. 
századi bejegyző ugyancsak Petrarcának tulajdonít: 

3 3 FRASSO, G., Studi su i 'Rerum vulgarium fragmenta' e i 'Triumphi', Vol.l, Francesco Petrarca e 
Ludovico Beccadelli, Padova 1983. 
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Vosträ beltä che al mondo appare un Sole 
E il dolce lampeggiar del chiaro volto 
Mi hanno dal mio cammin st forte tolto 
Che migiova seguir quel che mi duole. 
GH occhi vostri e la bocca e к parole 
Ch 'anno del mondo ogni valor raccolto 
Giä mi legaro; orpiü поп andro sciolto 
E conviemmi voler quel ch altri vuole. 
Adunque, Amor, piü caldi sproni alfianco 
Non porre in me; bisogna lei ferire 
Ch 4o son pur suo: ella nolpensa о crede. 
Benche del seguitario siagiä stanco 
Ma spero pure alfin per ben servire 
Di ritrovare in lei qualche mercede. 

A kötet végén további négy, kézzel sűrűn teleírt oldal következik. Itt is olyan 
költemények sorjáznak, amelyeket a gyűjtő Francesco Petrarcának tulajdonít, vagy 
legalábbis valamilyen kapcsolata van a személyével. A f. 260 r-ón az eddig 
megszokott kéz írásával ezt olvashatjuk: „Dopo la canzone Vergine bella — Sonetto", 
vagyis a Daloskönyvbe CCCLXVII számon iktatná be az illető. Kezdő sorai a 
következők: 

Poi che alfattor dell'Universo piacque 
Di voi ornare il nostro secol tutto 
Non é quanto si crede, ancor distrutto 

Ezt a költeményt Stranarzo da Perugia Petrarcának írott verse követi ("La sánta 
paura..."). A kövekező lapon (f. 261r) Petrarca Sennuccio del Benének írott verse, 
a „Siccome Hpadre del folk Fetonte...", majd Sennuccio válasza, „La bella Aurora nel 
mio ori^onte..." következnek. Ez utóbbi vers sorai körbefogják a fentebb említett, 
jó száz évvel korábbi posszesszori bejegyzést Giovanni Paolo Villani tollából: 
,yAdusum F.ris Joannis Pauli Villani Ord. Min. Conv." 

A következő lapon (f. 262r) érdekes módon Petrarca életére vonatkozó 
adatokat találunk. A legutolsó lapok írása egyre olvashatatlanabb, egyre kisebb 
betűkkel van lejegyezve. A f. 262v-ón először egy „Posciache il lume de' begli occhi hai 
spento..." kezdetű költeményt találunk, amihez latinul és olaszul fűz magyarázatot, 
miszerint a kegyeden vad halál allegóriájáról van szó, majd ehhez a vershez is 
tartozik egy "Responsio". 

Az utolsó lapon egy újabb ismeretien szonettre bukkanunk: 
Quello che gti minori (?) del mondo attua 
E nel giorno principio gli rimena 
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Ezután találjuk a Chiare fresche doki acque című híres Petrarca-canzone M. 
Antonio Flaminio4 által készített latin fordítását. A címhez ("Traduzgone...") egy 
másik kéz hozzáfűzi: "per rovinarld\ (lefordította,) hogy elrontsa. A fordításnak 
valóban nem sok köze van az eredeti olasz költeményhez. íme belőle két részlet: 

Ofons Melioli sacer 
Jjympha splendida vitrea 
In quo virgineum mea 
Lavit Delia corpus; 
Tuque levibus emittens 
Arborflorida ramulus 
Qua latus niveum et caput 
Fulsis illa decorum 
Et pos, Praia, reverita 
Que véstem nitidam et sinum... 

Sic et blanda protervitas 
Sic et virgineum decus 
Oris verbaque dulcia 
Mernet attribuat mihi 
Ut suspiria ab intimo 
Fundans pectore sequens 
Dicerem, Hue ego qua via 
Quore tempore veni? 
[•••] 

A legutolsó sor alatt valami ilyesmit betűzhetünk ki: „Alexander Tassonus légit. 
Omni splendidior vitro", ami azonban nem a fordításnak szóló bók, hanem csupán 
kiemeli a (túlzott) hasonlóságot a fordítás kezdősorai és Horatius ismert sora 
között: 0 Jons Bandusiae splendidior vitro".s 

Összefoglalva annyit mondhatunk el az Egyetemi Könyvtár Ant. 7000 jelzetű 
könyvéről, hogy híven tükrözi a XVIII. század Petrarca iránti vonzalmát és 
érdeklődését, amellyel az ismeretien könyvtulajdonos (talán a bellunói Luigi 
Alpago) összegyűjtötte a költőnek tulajdonított, vele kapcsolatban álló verseket, 
amelyeket a XVI. századi kiadás (jogosan vagy nem) nem vett még fel. Az egyéni 
gyűjtőmunka eredménye inkább ezt a lelkesedést mutatja, semmint eredményeket 
a Petrarca-filológia terén. 

4 Marco Antonio Flaminio Serravalléban (ma Vittorio Veneto) született 1498-ban és 
Rómában hunyt el 1550-ben. Egy olasz nyelvtan és számos latin költemény szerzője 
{Compendio de/la volgargramatica, Bologna, 1521 és Carmina, Venezia, 1548). 
5 Horatius, Carmina III. 13. 
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Petraca, His Followers and his Tan' in a 16th Century Printed Book 
Preserved at the University Library Budapest 

Summary 

The article presents a curious 16th century printed book of the University 
Library. Giolito's Petrarch edition from 1557 is not a really rare edition, but this 
special example (probably having been part of the Alpago Collection in Belluno) 
has a lot of hand-written poems, attributed to Petrarch. Some of these are really 
Petrarch's works, but some are not known. The author points out that this 
example is rather a wittness to Petrarch's 18th century myth. 
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Sidus lulium 

S I D U S IULIUM ÉS D U D I T H ANDRÁS* 

1577 novemberében feltűnt egy új üstökös az égen, amelyről a legrészletesebb 
méréseket Tycho Brahe dán csillagász közölte. Az égitest komoly bizonyítékkal 
szolgált a skolasztikus—peripatetikus kozmosz tarthatatlanságára.1 Dudith András, 
aki már az 1572-es szupernóva kapcsán is foglalkozott csillagászati kérdésekkel,2 

egy traktátust írt a kométa feltűnésével és az elszaporodott babonaságokkal, tév-
eszmékkel kapcsolatban.3 Ennek az írásnak elején arról elmélkedett, hogy egy üstö-
köst a rómaiak istenként tiszteltek. 

„E%ek babonaságáról a% a véleményem, hogy hasonló a régi rómaiakéhoz akik a% iste-
nek sorába iktatott üstököst Róma templomában tisztelték. '4 

A kritikai kiadás nem tudta azonosítani ezt az istenséget.5 Úgy tűnik ugyanakkor, 
hogy ez a szövegrész Pünius természetrajzának II. könyvére megy vissza,6 ezt 
használhatta a magyar humanista forrásnak, amit könyvtárának7 Stockholmban 
fennmaradt példánya is tanúsíthat.8 Dudith könyvtára rekonstrukciójában még 

Szeretnék köszönetet mondani Bakos Józsefnek, Balázs Mihálynak, Bene Sándornénak, 
Boross Юагапак, Font Zsuzsának, Keserű Bálintnak, Kulcsár Péternek, Madas Editnek, 
Monok Istvánnak, Szvorényi Róbertnek és Zsoldos Endrének. 
1 HELLMAN, C. Doris, The Comet of 1577: its Place in the History of Astronomy, New York, 
1944. 
2 BARSI János, FARKAS Gábor Farkas, Egy ismeretlen kézirat a% 1572-es szupernóváról., MKSz, 
121 (2005), 435^142. 
3 DUDITH András, De cometarum significatione commentariolus. Basileae: ex officina Petri Pernae, 
1579. (EK, RMK III. 149.) - COSTIL, Vierte, Andre Dudith humaniste hongrois 1533-1589. Sa 
vie, son oeuvre et ses manuscritsgrecs, Paris, 1935, 176—181. 
4 DUDITH András, Rövid kommentár a% üstökösök jelentőségéről, = Janus Pannonius — Magyarországi 
humanisták. Válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek KLANICZAY Tibor, Bp., 1982, 1143. 
5 DUDITHIUS, Andreas: Epistulae. Pars I-VI. Editae curantibus Lecho SZCZUCKI et Tiburtio 
SZEPESSY, Bp., 1992-2002. P. VI. 108. „Quorum videtur superstitio veteti üli Romanae 
similis, quae Cometen in deorum numerum relatum in templo Romae coluit." 
6 PLINIUS: Históriáé. 2,23 „Cometes in uno totius orbis loco colitur in templo Romae, 
admodum faustus Divo Augusto iudicatus ab ipso, qui incipiente eo apparuit ludis, quos 
faciebat Veneri Genetrici non multo post obitum patris Caesaris in collegio ab eo 
instituto." 
1A Dudith-könyvtár. Részleges rekonstrukció, Összeállította és az előszót írta JANKOVICS József, 
MONOK István, Szeged, 1993. (Adattár 12/3.) 119. 
8 PLINIUS Secundus, Caius: De mundi história cum commentariis Jacobi Milichii. Francoforti: apud 
Petrum Brubachium, 1553. Hozzákötve Erasmus Reinhold, Johannes Regiomontanus 
csillagászati táblázatai (Tübingen, 1554). (Stockholm Kunglige bibliotek, 129 С d a 1553 
8:o). Itt mondok köszönetet Wolfgang Undorf stockholmi könyvtárosnak a segítségéért. 
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fellelhető egy hannoveri és egy drezdai Plinius-példány. A leírásokból úgy tűnik, 
hogy a stockholmi példányból dolgozhatott a magyar humanista. Plinius a követke-
zőképpen említette meg Caesar csillagát: 

,^4% egészjoldkerekségen csak egy helyen tisztelik a% üstökösökéi templomban, mégpedig 
Kómában: éppen a% isteni Augustus volt a% aki magára ne\ve igen kedvelőnek ítélte 
meg egy üstökös megjelenését, aki e%%el nyitotta meg azoknak a játékoknak a kezdetét, 
amelyet Venus Genetrixnek ajánlva nem sokkal atyjának halála után még a% általa 
felállított collegium rendezett. '9 

Dudith halála után egy darabig Boroszlóban maradt könyvtár, majd özvegye 
1610 körül adhatta el, s így kerülhetett a könyv feltételezhetően a nikolsburgi 
Dietrichs tein-könyvtárba. A bibliotéka akkori tulajdonosa Franz Dietrichstein 
(1527-1636) olmützi érsek-bíboros volt. A 30 éves háború svéd hadvezére, 
Lennart Torstensson (1603—1651) 1645-ben elfoglalta és kirabolta Nikolsburgot, s 
a zsákmányolt könyveket Krisztina királynőnek küldték el Stockholmba, ahol a 
neves filológus Isaac Vossius, udvari könyvtáros vette állományba.10 A könyvben 
szövegkiemelések és margón lévő jegyzetek találhatók Dudith (és más) kezétől 
vörös (és fekete) tintával. Sajnos az inkriminált résznél (2,23) nincs megjegyzés 
vagy aláhúzás a magyar humanistától. A hannoveri Stadtbibliothek és a drezdai 
Universitätsbibliothek példányaival kapcsolatban a könyvtár-rekonstrukció adatai 
alapján még inkább negatív eredményre számíthattam. A Dudith-kollekció másik 
része Drezdába, Frigyes Ágost fejedelmi könyvtárába került.11 A drezdai példány 
tulajdonosa Valentinus Engelhart erfurti matematikus,12 aki például az 1556-os 
üstököst is megfigyelte.13 A hannoveri példány esetében sincs semmiféle jel Dudith 
tulajdonlására. A drezdai könyvtárosok szerint Otto Walde, a neves svéd kutató 
Dietrichstein exlibris-sze miatt gondolta, hogy a példány a magyar humanistáé lett 
volna. A Dudith-könyvtár monográfusai a következő ismérvek alapján próbálták 
meghatározni egy-egy könyv a magyar humanistához (Bibliotheca Dudithiana) való 
tartozását: tulajdonosi bejegyzés, dedikáció, jelmondat, metszésen lévő D-szám 

9 PLINIUS Secundus, Caius: Természettudományának 2. könyve. Fordítás és feldolgozás GÁBLI 
Cecília, Pécs, 2005. 69. Gábli szeptemberre teszi az üstökös megjelenését, hivatkozást nem 
hoz rá. 
10 JANKOVICS József, MONOK István, Dudith András könyvtára, MKSz, 110 (1994), 18—19. — 
MADAS Edit, MONOK István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig, Bp., 1998. 
149-150. 
11 JANKOVICS, MONOK, Dudith András... i.m. (10. jegyz.), 19. 
12 PLINIUS Secundus, Caius, De mundi história cum commentaries Jacobi Mtlichü. Francoforti: 
apud Petrum Brubachium, 1553. (Sächsische Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden - SLUB -, Lit.Rom.B.3374.) Itt mondok köszönetet 
Thomas Haffner drezdai könyvtárosnak a segítségéért. (A másik példány sajnos csak 2007 
augusztusától lesz hozzáférhető, jelzete: SLUB, Astron.530.rt,misc.l0.) 
13 ENGELHART, Valentin, Observatio und bedeutunge des Cometen, so dieses M. D. LVI. Jahr, im 
anfang des Mert^ens erschienen ist, Erffurdt: Sachssen, 1556. 
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vagy marginalia.14 A kérdéses szövegrésznél nincs semmiféle jegyzet, marginalia 
vagy aláhúzás.15 

Úgy tűnik mégis, hogy Dudith a stockholmi (s nem a drezdai vagy a hannoveri) 
példányt használhatta, mivel Plinius egy másik, gyakran idézett helyén aláhúzások 
és margón lévő megjegyzések vannak.16 Erre a legjobb bizonyíték maga az üstökö-
sökről írt traktátusa, ahol Julius Obsequens (Kr.u. 4. sz.) Iiviust kivonatoló római 
író mellett, igaz közvetve, Pliniusra is utal:17 

„Mftf/ szemünk elé tárulnak a csodálatos égi tüzek különféle formái: a szakadékok, ár-
kok, gyertyák, üszkök, gerendák, repülő sárkányok, függőleges tüzek, oszlopok, kardok, 
lándzsák, lámpák, dárdák, pajzsok, tornyok, hajók, keresetek, továbbá azpk a kettős 
tüzek, amelyeket Castorról és Polluxról neveitek el, azután égő hadsorok és tüzes fegyve-
rek, amelyekről Julius Obsequens és mások bőven értekednek. 'M 

Plinius így ír erről: 

fáklyák is feltűnnek időnként a\ égbolton, de et^ek csak akkor láthatóak, ha 
lehullanak; ilyen szelte át a\ eget akkor is, amikor Germanicus Caesar gladiátori játéko-
kat tartott, mégpedig délben, a nép szeme láttára. A fáklyáknak kétfajtája van: világító-
testeknek hívják az egyes fáklyát, a másikat nyílnak, amilyen a mutinaiaknak szerencsét-
lensége idején volt látható. Л kétfajta abban különbözik egymástól, hogy a fáklyák hosszú 
nyomot hagynak maguk után, miközben elülső részük lángol, a nyíl pedig vég nélkül lán-
golva hosszabb lángoló csíkot húz ma&a ut^n- Hasonlóképpen feltűntek gerendák is, ame-
lyeket dokos-nak, neveznek, amilyeneket akkor láttak, amikor a lakedaimoniaiak, hajó-
haduk legyőzése után elveszítették a Görögország feletti hatalmukat.,i,g 

14 JANKOVICS, MONOK, Dudith András... Lm. (10. jegyz.), 17. 
15 PLINIUS Secundus, Caius, História naturalis prima (-tértid) pars. Venetiis: in aedibus 
haeredum Aldi et Andreae Asulani, 1535-1536. (Hannover Gottftied-Wühelm-Leibniz-
Bibliothek, Le 695: 1-3 & Index.) Nyomtatott exlibris: „Ex Bibliotheca Cardinalis & 
Principis a Dietrichstain". Itt mondok köszönetet Detlef Sohns hannoveri könyvtárosnak a 
segítségéért, aki felhívta a figyelmem, hogy a GWLB-ben található a kérdéses kötet, s nem a 
városi (SB) könyvtárban. 
16 PLINIUS: Históriáé. 2,25-26. „Emicant et faces, non nisi cum decidunt visae, qualis 
Germanico Caesaré gladiatorum spectaculum edente praeter ora populi meridiano 
transcucurrit. Duo genera earum. Lampadas vocant plane faces, alterum bolidas, quale 
Mutinensibus malis visum est. Distant quod faces vestigia longa faciunt prioré ardente 
parte, bolis vero perpetua ardens longiorem trahit limitem. Emicant et trabes simili modo, 
quas Soxoüc. vocant, qualis cum Lacedaemonii classe victi impérium Graeci amisére." 
17 DUDITHIUS, i. m. (5. jegyz.). VI. 121. „lam vero obiciuntur aspectui nostro multae aliae in 
caelo admirabilium ignium formae: hiatus, fossae, candeláé, titones, trabes, dracones 
volantes, igens perpendiculares, columnae, gladii, lanceae, lampades, iacula, clipei, turres, 
naves, cruces et gemini illi ignes, qui Castoris et Pollucis nomen obtinuerunt, turn ardentes 
acies et ignita arma, de quibus Iulius Obsequens et alii fusius disserunt." 
18 DUDITH: i.m. (4. jegyz.), 1159. 
19 PLINIUS: i.m. (9. jegyz.), 70-71. 
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A következő évszázadban Komáromi Csipkés György az asztrológia-kritikájában 
(1665) szintén megemlítette Caesar csillagát és név szerint citálta Pliniust, mint 
forrást. 

„így nem sokkal a% Augustus csas^ar attya halála után, mikor ö uralkodni kezdene, 
látt^ott egy üstökös csillag, melly e%en Augustustol igen jo szerencsésnek itiltetett a maga 
részéről, melly tiszteltetett is a% templomban Koma varasában s tartott hét napokig. Ennek 
históriáját meg-bes^elli Plinius. '^° 

Ugyanis az üstökös feltűnésekor rendezték meg a Iulius nemzetség mitikus ős-
anyja tiszteletére a Venus Genetrix ünnepi játékokat, amelyet éppen Caesar alapított 
a Pompeius felett aratott győzelme után.21 Erre utalhatott Dudith, mikor a rómaiak 
babonaságáról értekezett. Plinius szerint Caesar halála (március 15.) után, a tisztele-
tére rendezett játékok alatt (ludi Veneris Genetricis), július 20-a és 30-a között,22 és 
nem hónapokkal később Kr.e. 44. szeptember 23-án jelent volna meg a híres üstö-
kös, amelyet Sidus Iuliumnak neveztek el.23 Gyakori tévedés ugyancsak, hogy a szak-
irodalomban többen a Halley-üstökössel (lP/Halley) keverték össze Caesar csilla-
gát, pedig az előbbi Kr.e. 12-ben (Augustus) illetve Kr.u. 66-ban (Nero) tűnt fel.24 

20 KOMÁROMI Csipkés György, At^ludiáaria Astro logiarol. és Üstökös Csillagokról való Judicium. 
Debrecenben Nyomt: Karanci Gyoergy, 1665. 85. (OSzK, RMK I. 1023.) 
21 BORZSÁK István, Caesar Funeralien und die christliche Passion. Acta Antiqua Academiae 
Hungaricae, 10(1962) 23. - BERNSTEIN, Frank, Ludipublici, Untersuchungen %ur Entstehung und 
Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom, Stuttgart, 1998. 327. - HOFFMANN 
Zsuzsanna, Divus Iulius. Adalékok a Caesar-mttoszhoz, Aetas, 18(2003), 21. 
22 HAHN István, Hitvilág és történelem. Tanulmányok az ókori vallások köréből, Bp., 1982, 175— 
202. - KÖVES-Zulauf, Thomas, Bevezetés a római vallás és monda történetébe, Bp., 1995, 192. -
HOFFMANN: Lm. (21. jegyz.), 12-23. - TAR Ibolya, Vergilius 4. eklogájának szerkezetéről, Antik 
Tanulmányok, 49(2005), 263. - RAMSEY, Т. John, LlCIIT, A. Lewis, The Comet of 44. ВС and 
Caesars Funeral Games, Atlanta, 1997. Sajnos a könyvet nem sikerült megszereznem, de az 
ismertetők alapján egyértelműnek tűnik, hogy a filológus—csillagász szerzőpáros forrásokkal 
támasztja alá, miszerint a Kínában május közepétől megfigyelt üstököst a rómaiak júliusban 
látták meg, s nem szeptemberben. — KRONK, Gary W., Cometography. A Catalogue of Comets. 
Vol. I. Ancient—1799, Cambridge, 1999, 22—24. Kronk szerint május 12. és augusztus 1. 
között volt látható az üstökös. 
23 PESCE, Gennaro, Sidus luiium, História, 7(1933), 402-415. - SCOTT, Kenneth, The Sidus 
luiium and the Apotheosis of Caesar, Classical Philology, 36(1941), 257-272. - WILLIAMS, Mary 
Frances, The Sidus luiium, the Divinity of men and the Golden Age in Virgil's Aeneid, Leeds 
International Classical Studies, 2.1(2003) 
http://www.leeds.ac.uk/classics/lics/2003/200301.pdf 
24 HAIIN: i.m. (22. jegyz.), 175. - HOFFMANN: i.m. (21. jegyz.), 20-23. - Halley Kr.e. 12-es 
megjelenésére 1. CULLEN, Christopher, Halley's Comet and the Ghost Event of 10 ВС, Quarterly 
Journal of the Royal Astronomical Society, 32(1991), 113-119. 
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Üstökösünkről rengeteg forrást ismerünk,25 beszámolt róla például Suetonius: 
„Ötvenhatodik évében halt meg, az istenek sorába iktatták, éspedig nemcsak a 
senatus határozata alapján, hanem a nép őszinte meggyőződéséből is. Az első ün-
nepi játékok idején ugyanis, melyeket örököse, Augustus, nyomban Caesar istenné 
avatása után tiszteletére rendezett, délután öt óra felé üstökös tűnt fel, és hét napig 
egyfolytában ragyogott az égen; általában azt tartották, hogy az égiek közé befoga-
dott Caesar lelke az, és ezért ábrázolják őt azóta is csillaggal a feje fölött."26 Seneca, 
Apolloniust idézve: „Ezenkívül nincs okunk úgy gondolni, hogy ugyanaz az üstö-
kös jelent meg Claudius idejében, amelyet Augustus idejében láttunk, sem hogy ez 
a mostani, amely Nero Caesar idejében tűnt fel, és megfosztotta az üstökösöket 
rossz hírüktől, ahhoz hasonlított, amely az isteni Iulius halála után a Venus 
Genetrix-játékokon délután öt óra tájban bukkant fel."27 és Cassius Dio , aki az 
északi égbolton feltűnt üstökösről beszélt, amely a legtöbb ember számára azt je-
lentette, hogy Caesar halhatatlanná vált, s lelke helyet foglalt a csillagok között. 
Octavianus bronzszobrot készíttetett róla, fején a csillaggal, s Venus templomában 
helyezett el.28 Kr.e. 44-ben a szenátus úgy határozott, hogy pénzt veret a még élő 
Caesar arcképével. Calpurnius Siculus szerint Caesar halála után egy üstökös jelen-
tette be a háborút a boldogtalan népnek.29 Livius nyomán a római történelemből 
ismert csodajeleket összeíró Julius Obsequens is beszámolt a játékok alatt feltűnt 
üstökösről,30 csakúgy mint Plutarkhosz, Horatius, Ovidius és Vergilius is.31 

Dudith traktátusában éppen Vergiliust idézve immár egyértelműen utalt a Sidus 
Iuliumra. 

felvonultatják még a költők fejedelmét [Vergiliust] is, aki- úgy látszik - egyetértett a%-
Zßl, hogy július Caesar meggyilkolását egyéb csodás tüneményeken kívül egy üstökös is je-
lege: »Soha máskor nem sújtott le több villám a derült égből, / és soha annyisszpr nem 
lobbant fel vészjósló üstökösök.«"32 

25 BARRETT, A. Anthony, Observations of Comets in Greek and Roman Sources Before A.D. 410, 
Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, 72 (1978), 95-96. 
26 SUETONIUS, lulius. 88. - SUETONIUS Tranquillus, Caius, A caesarok élete, Fordította Kis 
Ferencné, Bp., 1975, 53. 
27 SENECA: Naturalium quaestionum. VII. 17,2. - SENECA, Lucius Annaeus, Prózai művei. IL 
Természettudományos vizsgálódások, Fordította KOPECZKY Rita, Bp., 2004, 686. 
28 CASSIUS Dio: Rhómaiké hisztoria. XLV. 7,1.- A Sidus Iulium-érmék: 
http://www.coinarchives.eom/a/ Itt mondok köszönetet Csuti Elemér numizmatának a 
segítségéért. 
29 CALPURNIUS: Bucolica. I. 78-84. 
30 OBSEQUENS: Deprodigüs. 1,68. 
31 PLUTARKHOSZ: Caesar 69. - HORATIUS: Carmina. I. 12,46. - OVIDIUS: Metamorphoses. XV, 
840-851. - VERGILIUS: Ecloga«. IX,46^19. 
32 DUDITHIUS, /. m. (5. jegyz.), VI. 112. „Inducunt etiam poetarum principem, qui Iulii 
Caesaris песет, praeter alia prodigia, a cometa quoque notatam fuisse innuere videatur: 
Non alias caelo ceciderunt plura sereno / fulgura пес diri tones arsere cometae." -
DUDITH: Lm. (4. jegyz.), 1147-1148. 
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Maurus Servius Vergilius-kommentárja újabb adalékokkal szolgált az üstökös tör-
ténetéhez.33 A szóban forgó szöveg folytatásaként Plinius Augustus császár elve-
szett életrajzi feljegyzéseiből is idéz: 

„Éppen azokban a napokban, amikor játékokat rendeltem, egy üstökös volt látható hét 
napon át az égbolt északi részén. A nap 11. órájában tűnt fel, fényes volt, és a Föld min-
den pontjáról látszott. A nép úgy gondolta, hogy ez az égitest jelképezi Caesar lelkének a 
halhatatlan Istenek numenjei sorába való felvételét, továbbá hogy ebben a jelenségben a\ ő 

fejének képe jelent meg, amelyet később a Forumon is felszenteltünk. "34 

Plinius szerint Augustus úgy értelmezte mindezt, hogy Caesar lelkének felemel-
kedése az ő felemelkedését fogja jelenteni. Vagyis a nyilvánosság számára az üstö-
kös megjelenése Caesar istenné válásának (apoteózis) jele, ám Octavianus számára 
az eljövendő uralkodói karizma megtestesülése. 

„E^t így hozta nyilvánosságra; titkos örömmel azonban úgy értelmezte, hogy az ő számára 
emelkedett föl az üstökös, és ő is vele együtt fog fölemelkedni — az igazat megvallva —, a vi-
lág megsegítésére. Egyesek hiszik, hogy e%ek az égitestek örökké létednek, és saját keringé-
süketjárják, de csak akkor látszanak, ha a Nap elhagyja őket; mások sprint véletlenül 
keletkeznek nedvességből, és a tűz erejéből, ezért van aZj hogy újra feloldódnak. " " 

A megváltás, Istenné válás és az új uralom jelképévé váló üstökös az eredeti tör-
ténetben csillag volt, a Rómával szembeszálló Mithridates jelképe, akinek születé-
sekor és trónra lépésekor is megjelent egy-egy csillag. 

„Ennek (Mithridates] jövendő nagyságát az égi jelek is előre megjósolták. Mert abban az 
évben, amikor megszületett, meg abban is, amikor uralkodni kezdett, egy üstökös mindkét-
szer hetven napon keresztül oly fényesen ragyogott, hogy úgy tűnt: az egész égbolt lángba bo-
rult. Nagyságával elfoglalta az égbolt negyedrészét, ragyogásával pedig felülmúlta a Nap 

fényét, továbbá felkelése és lenyugvása négy órányi időt vett igénybe. '5 ó 

Caesar szobrát felállították az ünnepség helyszínén a feje fölött a nevezetes csil-
laggal és egy felirattal „Caesarnak, a félistennek" (Caesari emitheo).37 Egy Vulcatius 
nevű etruszk jövendőmondó pedig jósjelként értelmezte ezt a feltűnt égitestet: 

33 SERVIUS, Aeneis. VIII, 681. 
34 PLINIUS, Históriáé. 2,23. - PLINIUS: Lm. (9. jegyz.), 69-70. 
35 PLINIUS, Históriáé. 2,23. - PLINIUS, Lm. (9. jegyz.), 70. - KÖVES: Lm. (22. jegyz.), 192. 
36 JUSTINUS: Históriáé. XXXVII. 2. - JUSTINUS, Marcus Junianus, Világkrónika a kezdetektől 
Augustusig Fülöp királynak és utódainak története, Fordította HORVÁTH János, sajtó alá rendez-
te BOLLÓK János, az utószót BORZSÁK István írta. Bp., 1992, 267-268. - FOTHERINGIIAM, 
John Knight, The New Star of Hipperebus and the Dates of Birth and Accession of Mithridates, 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 79 (1919), 162-167: 165-167. -
HAHN: Lm. (22. jegyz.), 186-187. 
37 SERVIUS, Bucolica. 9,46. 
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„Üstökös e% amely a kilencedik világkorszak végét és a tizediknek beköszöntését hirdeti 
meg. E%ek után a jós kijelentette, hogy most az istenek akarata ellenére árulta el a jövő 
titkait, s tudja, tüstént meg kell halnia; még be sem fejelte szavait, amikor ott, a népgyűlé-
sen holtan esett össze. ' 5 í 

Caesar csillagát megemlítette még egy 16. századi, latin-görög nyelvű Sibylla-
kötet39 tulajdonosa is margóra írt jegyzetében, ami jól mutatja a hagyomány to-
vábbélését a koraújkori olvasmányainkban.40 A Sibylla-jóslatok egy része Egyip-
tomban keletkeztek a Kr.e. 2. és a Kr.u. 6. század között. Ezeknek a szövegeknek 
egy része a megváltást megelőző összeomlást és felfordulást jósolja meg. 

„Üj csodajelet támaszt akkor majd az Isten: / felragyog egy fényes koszorúkhoz hasonló 
csillag, I pompázpn tündökölve a kéklő ég boltozatán, / nem kevés napon át. ..'41 

Még a felvilágosodás századában is élt a legenda Caesar csillagával kapcsolatban, 
II. Katalin orosz cárnő (1729-1796) úgy gondolta, hogy egy üstökös fogja bejelen-
teni a halálát, mint a római diktátornak.42 A történet érdekessége, hogy Heinrich 
Wilhelm Matthaus Olbers (1758-1840) német csillagász 1796-ban valóban felfede-
zett egy üstököst (C/1796 FI ) , amelynek parabolikus pályáját az általa kidolgozott 
módszerrel számolta ki. Olbers április 3-án észlelte először az üstököst, Katalin 
pedig november 17-én halt meg. 

38 SERVIUS, Bucolica. 9,46. - HAHN: Lm, (22. jegyz.), 179. 
39 Sibyllinorum oraculorum libri VIII. Basileae: Per Ioannem Oporinum, 1555. 72. (EK, Ant. 
5328.) „Tunc autem signum dabitur divinitus ingens, / Namque relucebit clarissima Stella, 
coronae / Assimilis clarae, coelo visenda seréno, / Lucibus haud paucis: humanis nempe 
coronam / De coelo ostendet, qui praemia quaerere certant, / Nam tunc incipiet magnum 
procedere seclum / Urbi coelesti, dispensatorque vacabit / Omnibus humanis, aevi 
immortalis honores / Qui teneat, cunctus tunc immortalia propter / Praemia contendet 
populus, victoria quando / Accendet praeclara animos, nam rite licebit / Cuilibet argenti 
claram petére inde coronam." 
40 Sibyllinorum 1555. 72. „Stella haec fűit in Julii / Caesaris morte 7 díebus / ut históriáé 
testanrur." A tulajdonosi bejegyzés a címlapon: „Ex lib. Ludovici Blacherij". 
41 HAHN: Lm. (22. jegyz.), 189. 
42 COSTIL: Lm. (3. jegyz.), 176. 

143 



Farkas Gábor Farkas 

Sidus Iulium and András Dudith 

Summary 

A Hungarian humanist András Dudith (1533-1589) composed a treatise about 
the comet of 1577, in which he mentioned - omitting his name — Plinius. In this 
text (Historiae 2,23) Plinius wrote about a god of the Romans, Sidus Iulium, who 
appeared when Iulius Caesar died in 44 B.C. Dudith's book was found in Stock-
holm, at the Kunglige bibliotek, in an edition of Plinius, which was the source of 
the Hungarian humanist. 
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16-17. s^á^adiprotestáns kiadványok 

Bene Sándorné 

16-17. SZÁZADI PROTESTÁNS KIADVÁNYOK AZ EGYETEMI 
KÖNYVTÁRBAN* 

E témával kapcsolatban elsősorban az a kérdés vetődik fel számomra, és talán 
mások számára is, akik ismerik az Egyetemi Könyvtár múltját, hogy mi a helye 
ennek az anyagnak régebbi állományunkban, egyáltalán hogyan kerültek e jezsuita 
alapítású könyvtárba reformációs kiadványok. 

Azok előtt, akik akárcsak nagyjából tájékozódtak könyvtárunk történetében, 
ismert tény, hogy e történet a jezsuita rend magyarországi megjelenésével kezdődik, 
adatszerűen 1561-ben, mikor a jezsuiták Oláh Miklós esztergomi érsek hívására 
országunkba jöttek, és megkezdték tanítói tevékenységüket. Első itteni rendházuk 
Nagyszombatban volt, ahol mint tanító rend kollégiumot működtettek. E 
kollégium könyvgyűjteménye, illetve azok a könyvek, amelyek a rendház 1567. évi 
leégése után ebből megmaradtak, valamint a rend vágsellyei, znióváraljai-túróci és 
második nagyszombati korszakában beszerzett könyvek tekinthetők az Egyetemi 
Könyvtár ősállományának. Az is köztudott, hogy e könyvtár tevékenysége mindig 
az ifjúság tanításához, neveléséhez kapcsolódott. Legrégibb korszakában a 
nagyszombati, vágsellyei, znióváraljai-túróci jezsuita kollégiumok könyvtáraként a 
középszintű képzést szolgálta, majd Pázmány Péter 1635. évi egyetem-alapításától 
kezdve egészen napjainkig a felsőfokú képzést. Szerzeményi politikáját is 
elsősorban ez határozta meg. Magától értődik, hogy a reformáció irodalma, 
amelyből könyvtárunknak manapság igen gazdag gyűjteménye van, az említett 
korszakban nem tartozott e könyvtár fő gyűjtőköréhez., de Tóth András, „A 
budapesti Egyetemi Könyvtár története" című mű egyik társszerzője említi, hogy a 
források szerint a znióváraljai könyvtárban voltak „eretnek", azaz protestáns 
szerzőktől származó művek is, amelyeket Telegdi Miklós esztergomi érsek 
hagyományozott végrendeletében a jezsuita kollégiumra. (Pl. az egyik adat szerint 
egy környékbeli evangélikus lelkész, Privigyei György innen kölcsönözte ki Luther 
műveinek kétkötetes német nyelvű kiadását.) Tóth András szavaival: „Az 
ellenreformáció ügyét szolgáló könyvtár... a hatékonyabb vitázás érdekében a 
protestáns ellenfél műveit is tartalmazta, ha nem is nagy mértékben."1 És -
hozzátehetjük — bizonyára nem tanítási-nevelési célokra szerezték be ezeket. Az 
Egyetemi Könyvtár birtokában lévő 16—17. századi reformációs anyag nagy része 
tehát későbbi szerzemény. Forrásai: 

1.) a szerzetes rendek feloszlatása után az Egyetemi Könyvtárba áramló ún. 
abolíciós anyag a 18. század végén, 

A tanulmány a Régi Nyomtatványok Osztálya által rendezett „Könyvtárak rongya" című, 
2007. május 3-án megnyílt kiállítására készült. 
1 TÓTH András, VÉRTESY Miklós, A budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561-1944), Bp., 
1982. 11. 
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2.) vásárlás útján, aukciókon beszerzett könyvek, 
3.) ajándékozások, 
4.) a Széchényi Könyvtártól igényelt fölös példányok. 
Csak a teljesség kedvéért teszem hozzá, hogy később, mikor a vallástörténet, 

vallástudomány hivatalosan a könyvtár egyik országos gyűjtőköre lett, e feladat 
ellátásának keretében a reformációs irodalmat is gyűjtötte, de ez elsősorban a 
modern anyagra vonatkozik. 

A továbbiakban bemutatnék néhány kiadványt, amelyeket a Régi Nyomtatványok 
Osztálya 2007. május 3-án megnyílt „Könyvtárak rongya" című kiállítására 
válogattam ki a 16—17. századi reformációs anyagból. Természetesen e kiállítás még 
megközelítően sem törekedhetett teljességre régebbi reformációs anyagunk 
bemutatásában. A rendelkezésünkre álló helyszűke és az idő rövidsége miatt ezt 
még akkor sem lehetett volna megvalósítani, ha ez lenne az egész kiállítás egyeden 
témája. A kiállításon látható anyag tehát nagyon szemelvényes válogatás, főleg 
szubjektív szempontok szerint. 

Az első tárlóban négy Biblia került. A latin nyelvű lyoni Biblia kivételével 
valamennyi protestáns kiadvány. Nem tekinthető tehát reprezentatív válogatásnak 
az Egyetemi Könyvtár gazdag régi kiadású Biblia-gyűjteményéből, amely számos, 
több korszakban és különböző fordításokban kiadott igényes kivitelezésű példányt 
foglal magába, különféle szellemi irányzatokat képviselő fordítóktól és 
közreadóktól. Az itt kiállított Bibliák vagy irodalomtörténeti, esedeg könyvtörténeti 
szempontból jelentősek, vagy példányként érdemelnek figyelmet a bennük található 
bejegyzések, elsősorban a tulajdonosi bejegyzések miatt. Egy közös jellemzőjük 
van: az, hogy bár protestáns kiadványok, eredetileg mind valamelyik jezsuita 
rendház könyvtárának a tulajdonában volt, és feltehetően a szerzetesrendek 
feloszlatása után, a 18. század végén került az Egyetemi Könyvtárba. A jezsuita 
rendházaknak tehát érdekében állt, hogy beszerezzék e protestáns kiadású 
Bibliákat. Ebből is látható, hogy reformáció és ellenreformáció tulajdonképpen 
nem egymással ellentétes, hanem egymást kiegészítő folyamatok, ugyanazon 
jelenség két megnyilvánulási formájának tekinthetők: mindkét mozgalom célja 
végső soron az egyház megújítása volt, amely együtt járt a kultúra, a művelődés 
ügyének fellendülésével is. Tény, hogy a bibliaolvasás igényének növekedését a 
reformáció hozta magával, a nemzeti nyelvű bibliafordítások leginkább a protestáns 
mozgalmak keretén belül születtek, de ennek hatására a katolikus egyház is 
megmozdult ez ügyben, mozgósította szellemi erőit, és nem sokkal később 
készültek katolikus bibliafordítások is. Gondoljunk például a jezsuita Káldi György 
(1573—1634) bibliafordítására (Bécs, 1626), amely a kálvinista Bethlen Gábor 
fejedelem (1580-1629) támogatásával jött létre. 

Szenei Molnár Albert (1574-1634) 1608-ban, Hanauban kiadott Bibliája2, amely 
tulajdonképpen a Károli-féle első teljes magyar bibliafordítás első revíziója, a 

2 S^ent Biblia, a%a^ htennec Ó és Uy Testamentomanac ... könyvei ... . Caroli Caspar 
eiőljarobes^édével. E% masodic kinyomtatást igazgatta ... SZENCI MOLNÁR Albert, Hanoviaban, 
1608. (RMK 1.52-53) 
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kálvinista reformáció gyors magyarországi térhódítását, ennek eredményeképpen a 
bibliaolvasás terjedését, a hitélet elmélyülését jelzi. E negyedrét nagyságú kiadvány 
könnyebben forgatható, mint a fólió nagyságú vizsolyi Biblia, és helyesírása a 
közreadó javításainak eredményeképpen közelebb áll a beszélt nyelvhez. Magában 
foglalja Szenei Molnár Albert zsoltárfordítását, valamint az ún. Heidelbergi Káté 
rövidített változatát is, szintén Szenei Molnár Albert fordításában és 
átdolgozásában, Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus heidelbergi professzorok 
latin, illetve német nyelvű eredeti szövegéből. Mindkét kiegészítés fontos szerepet 
tölt be a református gyülekezetek életében, még manapság is. A zsoltárfordítás a 
gyülekezeti éneklés kialakulását mozdította elő, a Heidelbergi Káté pedig, amely 
később, az 1619-i dordrechti zsinat határozata alapján az európai református 
egyházak közös hitvallása lett, még ma is tankönyvként használatos a fiatalok, 
konfirmációi előkészítésében, természetesen modern kiegészítésekkel. Szenei 
Molnár Albert tehát a kálvinista reformáció legjelentősebb alkotásait közvetítette 
hazája számára, igényes fordításban. (1624-ben Kálvin Institution is megjelent 
magyarul, az б fordításában, de erre még majd visszatérek.) Az Egyetemi Könyvtár 
példánya eredetileg a trencsényi jezsuita kollégium könyvtáráé volt, a címoldalán 
lévő 1655. évi bejegyzés szerint. 

Másik itt látható Bibliánk, amely szintén gyakorlati igényeket szolgált, de emellett 
irodalom- és nyomdászattörténeti, valamint könyvművészeti szempontból is 
jelentős, nem más, mint Misztótfalusi Kis Miklós ún. „aranyas" Bibliája3, amelyet 
Amsterdamban nyomtatott 1686-ban, és amelyből 11900 példányt hozott haza 
1689-ben, mikor visszatért Erdélybe, kalandos úton, nagy viszontagságok árán. 
Misztótfalusi tovább javítgatta a szövegben a helyesírási, sőt helyenként a stiláris 
hibákat is, ezért az egyház hivatalos képviselői megvádolták a Biblia megha-
misításával. A történet szomorú folytatása, a szerző méltatian meghurcolása, 
betegsége, korai halála közismert az irodalomtörténetből. Az ő sorsa is példa arra, 
hogy a külföldet járt magyar reformátorok, az ún. peregrinusok küldetés szerűen 
élték életüket, és végezték hitük szerint Istentől kapott feladatukat: otthagyták a 
nyugodtabb, gazdagabb életet kínáló külhont, ahol sikeresebbek lehettek volna, 
mint Magyarországon, nem felejtettek el hazajönni, pedig hazájukban szerényebb, 
sőt szegényebb sors várt rájuk, nem ritkán megpróbáltatások is. E Biblia címlapján 
a nagyszombati jezsuita kollégium könyvtárára vonatkozó tulajdonosi bejegyzés 
olvasható, 1761-es datálással. Tehát e példány nem az abolíciós anyagból való, 
hanem a könyvtár saját szerzeménye az abolíciót közvetlenül megelőző időszakból. 

A tárlóban még két latin nyelvű Bibliát helyeztünk el, amelyek az előzékeiken 
lévő kézírásos bejegyzések szerint nevezetes főúri családok tulajdonában voltak. Az 
egyik egy lyoni kiadású, vulgáta szövegű Biblia4 1558-ból, díszes Grolier-típusú 
kötésben. Tulajdonosa a híres törökverő Nádasdy Ferenc (1555-1604), az ún. 

3 S%ent Biblia, аца\ Istennek Ó és Uj Testamentumában foglaltatott égési? S^ent írás: magyar nyelvre 
fordíttatott KAROLI Gaspar által, és mostan hatodszor e? kis formában kíbotsáttatott, 
Amstelodámban, 1685. (RMK I. 302) 
4 Biblia sacra, Lugduni, 1558. (M 342) 
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„fekete bég", aki azt a könyvben található bejegyzés szerint egy Wittenbergben élő 
magyartól, bizonyos Georgius Albany a Chyrkeitől (?—1560) kapta ajándékba. A 
könyv előzéklapjain több héber, latin és görög nyelvű versidézet és aforizma 
olvasható, neves wittenbergi teológusok, név szerint Philipp Melanchthon (1497— 
1560), Georg Meier (1502-1574), Paul Eber (1511-1569) és Heinrich Möller 
(1530-1589) aláírásaival, valamennyi 1560-as datálással. E bejegyzések alapján 
feltételezhető, hogy az ajándékozó közvetlen kapcsolatban volt Melanchthonnal és 
baráti körével. Bizonyíték erre G. Albany a Chyrkeinek Melanchthon temetésére írt 
siratóverse is .5 

A Nádasdy család tagjairól köztudott, hogy a lutheri reformáció lelkes hívei 
voltak, kapcsolatot tartottak a wittenbergi reformátorokkal, pártolták e reformációs 
irányzat több neves magyarországi képviselőjét is, pl. Sylvester Jánost (1504—1552), 
Dévai Bíró Mátyást (c l500-1545) , Szegedi Mátét (?—1585), majd Magyari Istvánt 
(P-1605), Pázmány híres vitapartnerét. A legkésőbbi, 1702-es possessor-bejegyzés a 
címlapon arról tudósít, hogy e könyvet ebben az évben jegyezték be a nagybányai 
jezsuita misszió könyvtárának a katalógusába. Valószínűleg Nyitráról került oda, 
ahol a Nádasdy családnak szintén voltak birtokai. Ugyanis Nádasdy Ferenc 
országbíró (1625-1671), a „fekete bég" unokája, akit 1671-ben a Wesselényi-féle 
összeesküvés kapcsán kivégeztek, 1642-ben rekatolizált, ezt követően nyitrai 
birtokain jezsuita missziók létesültek. Elképzelhető, hogy Nádasdy könyvtárának 
néhány darabja, így ez a Biblia is a tulajdonos kivégzése és birtokainak elkobzása 
után egy ilyen misszióhoz került, nem a loretoi szervitákhoz, mint e könyvtár nagy 
része, onnan pedig valami módon a nagybányai jezsuita misszióhoz. Valószínűleg a 
jezsuiták e két állomáshelye kapcsolatban volt egymással, ezt bizonyítja az a tény is, 
hogy 1723-ban Mattyasovszky László nyitrai püspök alapítványát átviszik 
Nagybányára. 

A másik latin nyelvű Biblia az első tárlóban egy 1579-es frankfurti kétkötetes 
Ószövetség-kiadás első kötete.6 Mint kiadvány is elég érdekes. Héber eredetiből 
fordította latinra egy ferrarai születésű zsidó konvertita, Immanuel Tremellius 
(1510-1580), aki izraelita hitről tért át először katolikus, majd lutheránus, végül 
kálvinista hitre. A fordítás munkájában részt vett veje, Franciscus Junius, azaz 
Francois du Jon (1542-1602) kálvinista teológus is. E Biblia címlapján Thurzó 
György nádor (1567—1616) sajátkezű tulajdonosi bejegyzése olvasható, aki a 
magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyház megszervezője volt. Előzékein 
egy rendkívül érdekes kézirat található, amely tulajdonképpen a Thurzó család 
rövid krónikája: először a tulajdonos szüleinek, Thurzó Ferencnek (?—1576) és 
Zrínyi Katalinnak (1548-1585) a gyermekeit sorolja fel, pontos születési dátummal, 
majd Zrínyi Katalinnak Forgách Imrével (?—1594) kötött második házasságából 
született gyermekeit, azután Thurzó György és első felesége, Forgách Zsófia 

5 ALBANY A CHYRKEI, Georgius: Fktus Uraniae ab Albis amne discedentis in fűmre Philippi 
Melanthonis scripti, Wittenberg, 1560. Ld. RJV1K III. 5283 és KULCSÁR Péter, A magyar történeti 
irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig, Bp., 2003. 17. 
6 Testamenti Veteris Biblia sacra . (Pars I—П.), Francofurti ad Moenum, 1576—1579. (Ant. 
4775) 
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gyermekeit, végül a nádornak Czobor Erzsébettel kötött második házasságából 
származó gyermekeit. E kézirat adatai nagyrészt megegyeznek Nagy Iván 
családtörténeti lexikonjának adataival, sőt azoknál pontosabbak és részletezőbbek.. 
A könyv címlapján lévő bejegyzésből kiderül, hogy e kötetet 1739-ben jegyezték be 
a kőszegi jezsuita kollégium könyvtárának a katalógusába. Arra vonatkozó 
bejegyzést, hogy miképp került oda, nem tartalmaz a könyv. 

Ez utóbbi két példa, a Nádasdy és a Thurzó család Bibliái mutatják, hogy a régi 
könyvekben található kézírásos toldalékok sok esetben értékes történelemkutatási 
források lehetnek. A konkrét adatokon, neveken, dátumokon kívül, amelyekből 
főleg a nagyszámú gyermekhalandóságra és a korabeli emberek viszonylag alacsony 
áüag-életkorára következtethetünk, bepillantást nyerhetünk a régebbi korok 
embereinek mentalitásába, körülményeibe, gyakorlati problémáiba. Néha olyan 
módon érzékeltetik e korok levegőjét, mint egy régi várkastély termei. A Nádasdy 
Biblia sorsa arra emlékeztet minket, hogy egy vidék kulturális élete, szellemi 
arculata, vallási hovatartozása mennyire főúri birtokosától függött. A földesúr 
konvertálása gyakran egy egész országrész vallásának a megváltozását vonta maga 
után. Ez pedig nem volt ritka eset a 17. századi Magyarországon. Pázmány Péter 
térítő tevékenysége nyomán 30 főúr rekatolizált. Ennek következménye, hogy 
Magyarország nagy része ma is katolikus. Az, hogy az evangélikus egyházat buzgón 
pártoló Nádasdy család fia, Nádasdy Ferenc már ismét katolikus, (bár ő nem 
Pázmány hatására, hanem jóval később, házassági érdekből konvertált), 
valószínűleg még e könyv további sorsát is meghatározta. A Thurzó család 
Bibliájában található kéziratos családi krónikának is érdekes tanulságai vannak. 
Zrínyi Katalin, Thurzó Ferenc özvegye számos gyermek anyjaként férje halála után 
nem sokkal férjhez megy Forgách Imréhez, akit szintén megajándékoz néhány 
gyermekkel. A régi Magyarországon ez egészen természetes. Nem engedhette meg 
magának egy özvegy, hogy sokáig őrizze férje emlékét, különösen akkor nem, ha 
gazdag volt, mert hamarosan a vagyonéhes rokonság zaklatásainak célpontja lett 
volna, Both bajnok özvegyéhez hasonlóan: „Hatalommal a rokon-had / Elfoglalta 
birtokunkat" - panaszolja Arany János balladájában az özvegy, „négy apádan árva 
gyermek" anyja. Azt sem lehet biztosan tudni, hogy a „fekete bég" özvegye, 
Báthory Erzsébet, az „évszázad perének" vádlottja nem ilyen rokoni kapzsiság 
áldozata lett-e. 

Egyébként e korban szokás volt a könyvek, különösen a nagy családi Bibliák 
előzéklapjaira bejegyezni a tulajdonos családjának eseményeit, házasságkötésének, 
gyermekei születésének, családtagjai elhalálozásának adatait. Az a wittenbergi 
kiadású Luther-Biblia7, amelyet hely szűkében az utolsó tárlóban helyeztünk el, 
szintén tartalmaz egy terjedelmes egykorú, német nyelvű kéziratot, amely az eredeti 
tulajdonos évenkénti családi krónikája, 1545-től 1575-ig. (Sajnos a tulajdonos nevét 
nem sikerült megfejtenem.) E Biblia Luther halálának évében, 1546-ban jelent meg, 
12 évvel az első teljes Luther-Biblia (Wittenberg, 1534) kiadása után A 
metszetekkel gazdagon illusztrált, díszes reneszánsz kötésű példány a címlapján 

7 Biblia, das ist die gantye Heilige Schrift, Wittemberg, 1546. (Ant. 3929) 
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található bejegyzés szerint a szakolcai sarutlan karmeliták kolostorából került az 
Egyetemi Könyvtár tulajdonába. Állományunkban több Luther-Biblia is van, sőt 
vannak Luther előtti német nyelvű Bibliáink is, némelyik igen szép, igényes 
kiadásban, de ezekből hely szűke miatt nem tehettünk ki egyet sem. 

Luther bibliafordításának jelentősége köztudott tény, nemcsak a szakmabeliek 
számára, mégis néhány szóban összefoglalnám, hogy mennyiben adott többet az 
addigi német nyelvű bibliafordításoknál. Először is: Luther az eredeti héber, illetve 
görög nyelvű szövegek alapján dolgozott, az addig megjelent filológiai jelentőségű 
humanista latin nyelvű fordítások (pl. Erasmus Újszövetség-fordítása, Basel, 1516) 
felhasználásával, ezenkívül ennek kapcsán az élő német nyelvet is alaposan 
tanulmányozta. Pl. Richard Friedenthal említi Luther-életrajzában8, hogy a 
wittenbergi reformátor, mikor Mózes III. könyvében az áldozatokról szóló 
leírásokat fordította, bement egy hentesüzletbe, és alaposan kikérdezte a mestert a 
széttrancsírozott állati testrészek neveiről. Az ő érdeme az egységes német irodalmi 
nyelv megteremtése, az egymástól nagymértékben különböző észak- és délnémet 
nyelvjárás mesteri ötvözésével. Nemzeti nyelvű bibliafordításokra már a reformáció 
kora előtt is történtek kísérletek, nemcsak a német államokban de másutt is, mégis 
ennek a folyamatnak a reformáció adott lendületet, ez pedig a nemzeti nyelvű 
irodalmak kibontakozását is elősegítette. 

Az utolsó tárlóban még hét könyvet helyeztünk el, protestáns szerzőktől, 
vegyesen a reformáció két fo ágának, a lutheránus és kálvinista irányzatnak a 
képviselőitől. Ezek már mind 20. századi szerzemények, amelyek vásárlás útján, 
vagy más könyvtárakból kerültek az Egyetemi Könyvtárba. 

A református vallást megalapozó műnek, Kálvin Instztutioj&nak két kiadása is 
látható e tárlóban. Az egyik egy latin nyelvű genfi kiadás9, amely 1569-ben jelent 
meg, 5 évvel a szerző halála után, Augustin Marlorat (1506—1562) genfi prédikátor 
és teológus részletező index—rendszerével. Általában a 16. századi kiadványok, 
különösen a teológiai művek tárgymutatói nagyon alaposak, pillanatok alatt 
megtalálható a segítségükkel bármilyen részlettéma vagy fogalom. E könyv 
eredetileg német tulajdonosoké volt, egy 17. századi német könyvgyűjtő, Tobias 
Winckler díszes exlibrise található benne, ezenkívül a következő tulajdonos, 
Wolfgangus Mauricius Mayr 1750. évi sajátkezű bejegyzése. Később a Fővárosi 
Könyvtár tulajdonába került: címlapján Sz. K. Pest Városa Könyvtárának a pecsétje 
látható, 1850-ből. Az Egyetemi Könyvtár valószínűleg a 20. század közepe táján 
szerezte be. 

A másik Institutio-kiadás magyar nyelvű: a mű első teljes magyar fordítása Szenei 
Molnár Alberttől, amely 1624-ben jelent meg, Hanauban, ajánlása Bethlen Gábor 
fejedelemhez szól. A címlapot keretező metszetek között alul, baloldalt a szerző, 
Kálvin János (1509-1564), jobboldalt a fordító, Szenei Molnár Albert arcképe 
látható, ez utóbbi mögött pedig egy spanyol zsoldos katona, kínzó eszközével, az 
ún. csigával. Ez a metszet a fordítás keletkezési körülményeire utal, amelyet Szenei 

8 FRIEDENTHAL, Richard, Luther élete és kora, Bp., 1973. 
9 CALVIN, Jean, Institutio Christianae reügionis, Genevae, 1569. (Ant. 2063) 
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Molnár Albert élete egyik legválságosabb szakaszában, a harmincéves háború 
megpróbáltatásai között készített: heidelbergi otthonában spanyol zsoldosok 
támadták meg munkája közben, és elűzték onnan, de előbb megkínozták a 
metszeten ábrázolt csigával, hogy adja elő nem létező kincseit Innen Hanauba 
menekült, ott fejezte be a fordítást. „Ez könyvnec fordisatfsic] azért 
Oppenhemiumban kezdtem el, és osztan Haydelbergában végeztem el az inseges 
állapatban, holott az veszedelemkor keményen megsanyargattatvan, minden 
marháczkánktul megfosztatván, költöztem ide Hanoviában, és itt olvastam ismét 
uyonnan az fordítást meg" — írja Molnár Albert az olvasóknak szóló „Emlékeztető 
beszédében" a kiadvány végén, amelyben felsorolja pártfogóit, akik biztatásukkal, 
anyagi támogatásukkal segítették munkájában, ezek között is elsőként említi 
Bethlen Gábort és boldogult hitvesét, Károlyi Zsuzsannát. Tipikus reformátori 
sors: hányattatás, nélkülözések, üldöztetés, kilincselés pártfogóknál —szívós munka, 
küldetéstudat, kemény kitartás, bravúros eredmények. Szenei Molnár Albert 
minden egyes művének megvalósulása csodának tekinthető. Ez a könyv is későbbi, 
19. vagy 20. századi szerzeménye a könyvtárnak, tulajdonosi bejegyzés nem 
található benne. 

Itt látható még Ambrosius Lobwassernak (1515—1585), a königsbergi egyetem 
jogi professzorának 1573-ban megjelent német nyelvű verses zsoltárfordítása10 

Clement Marót (1497-1544) és Theodore Beze (1519-1605) francia verseiből, 
Louis Bourgeois (c.1510-1561) és Claude Goudimell (1414-1572) svájci 
zeneszerzők dallamainak a kottájával. Lobwasser kiadványában minden egyes 
zsoltárhoz a daUamok négyszólamú kottáján kívül egy-egy ima is kapcsolódik, 
amelyeket a szerző Augustin Marlorat roueni, majd genfi prédikátor (1506-1562) 
Oraisons című művéből fordított német nyelvre. (Augustin Marlorat készített 
indexet Calvin Institutiojához.) Bár Lobwasser zsoltárfordítása irodalomtörténeti 
szempontból közel sem volt olyan jelentős, mint Szenei Molnár Alberté, az 
egységes gyülekezeti éneklés kialakulásában mégis nagy szerepet játszik, egészen 
napjainkig, mivel pontosan követi a francia eredeti versek formáját, amelyekre a 
zsoltárdallamok készültek. Marót és Beze zsoltárverseit több nyelvre is 
lefordították, és ennek köszönhetően alakult ki az európai református egyházak 
közös zenei nyelve, amely a mai napig lehetővé teszi a különböző anyanyelvű hívek 
együttes éneklését 

E kiadvány azért is érdekes számunkra, mert Szenei Molnár Albert 
segédeszközként használta 1607-ben Herbornban kiadott Psalterium Ungaricu-
mának készítésekor: saját bevallása szerint ugyanis franciául gyengébben tudott, 
mint németül, ezért munkája során Lobwasser német fordításának „vezető 
zsinórját" követte. E példányban egyetlen possessor-bejegyzés található, Martin 
Kraustól, 1690-ből. Az Egyetemi Könyvtár a 20. században vásárolta meg. 

A magyarországi kálvini reformáció egyik legmarkánsabb egyéniségének^ Méliusz 
Juhász Péternek(c. 1533-1572) két műve szerepel a kiállított könyvek között. Az 

10 Der Psalter dess königliche Propheten Davids. In deutsche Reymen ... gebracht ... durch ... 
Ambrosium LOBWASSER Leipzig, 1573. 
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egyik a Jelenések könyvének magyarázata11 — egyike a szerző számos 
bibliamagyarázatának, amely Váradon jelent meg, 1568-ban. Méliusz Juhász Péter 
életrajzíróinak jellemzése szerint racionális gondolkodású, kemény, harcos 
reformátor volt, aki nem rokonszenvezett az „eretnek tévelygésekhez" vezető, 
rajongó pietista megnyilvánulásokkal. Érdekes, hogy mégis vállalkozott az 
Újszövetség legnehezebben értelmezhető könyvének a magyarázására, amelytől 
több kommentátor idegenkedett, például Luther is. Talán éppen azért, hogy kivédje 
a rajongók félremagyarázásait. A bibliai szimbólumokat általában helyes érzéke-
léssel, ugyanakkor költői fantáziával ragadja meg, alapos teológiai és nyelvi 
ismeretek alapján,(pl. az üvegtengert az Ige tisztaságával hozza összefüggésbe), bár 
nem mentes a felekezeti elfogultságtól, pl. az Antikrisztust több helyen is 
hangsúlyozottan a pápával azonosítja. E könyv 1956-ban került könyvtárunkba a 
Széchényi Könyvtárból, átengedett fölöspéldányként. 

Méliusz Juhász Péter másik kiállított könyve nem teológiai, hanem természet-
tudományos, illetve orvosi-gyógyszerészeti művet tartalmaz, a Herbáriumot12, 
amely Kolozsváron jelent meg 1578-ban, Heltai Gáspár özvegyénél, 6 évvel a 
szerző halála után. (Sándor István bibliográfus ugyan feltételez egy korábbi, 1562-
es debreceni kiadást is Magyar Könyvesház című bibliográfiájában, de ezt az adatot 
Szabó Károly nem tartja hitelesnek, bizonyára joggal.)13 Tulajdonképpen ez az első 
magyar gyógyszerkönyv, a szerzőnek pedig utolsó műve, amelyet korai halála miatt 
nem tudott befejezni. Méliusz Juhász Péter a legkorszerűbb 16. századi külföldi 
szerzők, Adam Lonicerus (1528-1586), Pietro Andrea Mattioli (1501-1577), 
Hieronymus Bock (1498-1554) és Leonhard Fuchs (1501-1666) növénytani 
művei mellett ókori szerzők, Plinius, Galenus, Dioscorides műveit is felhasználja e 
munkájához, amely kiemelkedő jelentőségű a magyar nyelvű tudományos irodalom 
több ágának: a botanikának, orvostudománynak, néprajznak és a nyelvtudo-
mánynak a vonatkozásában is. Többszáz növényfajt ír le, s 2000 új növénynevet 
közöl, újakat is alkot. Kiemelten foglalkozik a gyógynövényekkel, leírja a 
betegségek 16. századi gyógymódját is. Bottyán János református lelkész (1911— 
1984) összefüggésbe hozza e természettudományos munkát a szerző papi 
hivatásával is: „A babonák, dorbézolások átkát, a bűnök súlyát Méliusz a sokféle 
betegségen és a gyakori gyermekhalandóságon mérte le. Ezek leküzdésére írta 
Herbáriumát." 14 

Az Egyetemi Könyvtár itt látható példányához kiegészítésként hozzá van kötve 
egy terjedelmes 17. századi magyar nyelvű kézirat, amely gyógynövény-recepteket 
ajánl különböző betegségek kezelésére. 

Ezenkívül még két kötet látható e tárlóban, lutheránus szerzőktől. Az egyik egy 
11 tagú kolligátum, amely a wittenbergi reformáció legjelesebb képviselőinek a 

11 MELIUS JUHÁSZ Péter, Л^ Syent lanosnac tött ielenesnec iga\ es iras szerint való magyarázása, 
Varadon, 1568. 
12 MELIUS JUHÁSZ Péter, Herbarium: a^faknac, füveknec nevekről, termésetekről és hasznairól, 
Colosvárat, 1578. 
13 Vö. Régi Magyar Nyomtatványok, I., Bp., 1971, 414. 
14 BO'ITYÁN János, Hitünk hősei, Bp., 1982, 34. 
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műveit tartalmazza egykorú gótikus kötésben. Legkorábbi közülük a kilencedik 
kolligátum, Luther Márton (1483-1546) Von den guten Werckenxb (A jó 
cselekedetekről) című műve 1520-ból, amely e reformációs irányzat egyik 
legsarkalatosabb teológiai tételét, a jó cselekedetek és a hit viszonyát elemzi. A 
kötet összesen négy Luther-művet tartalmaz, és egy részletet Luther biblia-
fordításából, a Bölcsesség könyve című ószövetségi apokrifet, ez utóbbi az első 
kolligátum-tag. A wittenbergi reformáció másik főalakjának. Philipp Melancht-
honnak (1497-1560) Vom Abendmal des Herrn16 című írása is szerepel a kötetben, 
ebben a szerző az úrvacsoráról elmélkedik, és egyházatyák ezzel kapcsolatos 
megnyilatkozásait elemzi. (A reformáció történetírói szerint Melanchthon titokban 
rokonszenvezett a kálvinizmussal, a reformáció két fő irányzatának, a lutheránus és 
a kálvinista reformációnak a tanai pedig éppen az eukarisztia kérdésében lénye-
gesen eltérnek egymástól.) 

A kötet ezenkívül még Heinrich Spelt (15/16.sz.), Johann Brentz (1499-1570), 
Lazar Spengler (1494-1534), Johann Kymeus (1498-1552) és Johann Bugenhagen 
(1485-1558) egy-egy kisebb teológiai művét tartalmazza, közülük több is az 
eukarisztia problematikájával foglalkozik. Mind a 11 mű Wittenbergben jelent meg. 

E kiadványt a 20. század utolsó harmadában vásárolta az Egyetemi Könyvtár, és 
1983-ban restauráltatta. A korábbi (16. és 17. századi) bejegyzések cseh tulajdo-
nosokra vallanak, pl. Georgius Lepinus Brisnensis (a könyv címlapján). 

A másik könyv, amelyet a lutheri reformáció képviseletében állítottunk ki, egy 
különös összeállítású kolligátum, ún. „szendvicskönyv", amely 3 kiadványt 
tartalmaz: két katolikus szerző, Wolfgang Cäppelmair (P-1546) és Michael Helding 
(1506-1561), valamint egy protestáns szerző, Jacob Andreáé (1528-1590) egy-egy 
művét. Ez utóbbi a második tag a kolligátum-kötetben, így két katolikus mű közé 
van kötve, címlap nélkül. Bibliográfia segítségével megállapítható, hogy e kiadvány 
Jakob Andreáé halotti prédikációja17 Hans Ungnad Freiherr zu Sonneck (1493-
1564) evangélikus főúr temetésén, amely 1565-ben jelent meg, Tübingenben, a 
szerző akkori működési helyén. Jakob Andreáé, a tübingeni egyetem teológia-
professzora a délnémet reformáció szervezője és egyik vezetője volt, aid a 
lutheránus egyház egységének megteremtéséért küzdött, különösen annak a 
kálvinista tanoktól való világos elhatárolódásáért. Hans Ungnad sonneggi báró 
Ausztria délszláv lakossága között tevékenykedett a reformáció ügyéért, majd az 
ellenreformáció erősödése miatt elhagyta hazáját, és Ulrich württembergi herceg 
szolgálatába lépett, aki neki Urach városa mellett egy kis birtokot adományozott. Itt 
Primus Truberral, Krajna reformátorával együtt egy kis nyomdát alapított, főleg 
délszláv (illír és szlovén) könyvek kiadására. (Sajnos e kiadványokból kevés példány 
maradt fenn, mert később nagyrészt máglyára kerültek, eretnek művekként.) 

15 LUTHER, Martin, Von den guten Wercken, Wittenberg, 1520. 
16 MELANCHTHON, Philipp, Vom Abendmal des Herrn, Wittemberg, 1532. 
17 ANDREÁÉ), Jakob, Ein christliche Leichpredig bey der Begrebnuss des mlgebornen Herrn Herrn 
Hansen Ungnaden, Freyherrn %u Sonneck ... auf den Sontag Trinitatis anno 1565. gehalten, 
Tübingen, 1565. 
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A kolligátum-kötetben lévő két másik kiadvány címlapja is ki van tépve. Az ilyen 
típusú kötet-összeállítás célja a protestáns művek titkos terjesztése volt abban a 
korszakban, mikor már erősebben támadott az ellenreformáció. Figyelemre méltó, 
hogy a kolligátum 1.-nek, Wolfgang Cäppelmair An^aigung was sey das war christennüch 
und lebendig Evangelium unsers Herrn Jesu Christi című művének kiadási helye 
München, Bajorország fővárosa, az ellenreformáció támadásának egyik fő területe, 
és Johannes Eck (1486—1543), Luther legfőbb ellenfele írt hozzá előszót. 

Itt végére is értem a mondanivalómnak, ugyanis több ilyen tárgyú könyvnek nem 
jutott hely a tárlókban. De raktáraink még sok régi kiadású Bibliát és számos 
protestáns szerzőjű régi könyvet rejtenek, érdekesnél érdekesebb kézírásos 
bejegyzésekkel, amelyeknek megfejtése, elemzése izgalmas feladata lehetne sok 
tudósnak és könyvtárosnak. És talán e szerény válogatásnak is mindenképpen helye 
van egy olyan kiállításon, amelynek célja könyvtárunk régi, 16-17. századi 
könyvanyagának a bemutatása, hiszen e korszakban a humanizmus után a 
reformáció az a másik nagy szellemi áramlat, amely Európában előmozdította a 
kultúra fejlődését, és a középkori kötöttségektől szabadulni vágyó emberi 
gondolkozás számára új távlatokat nyitott. 
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16-17th Century Protestant Books at the University Library Budapest 

Summary 

The paper was originally written as a communication presented for the occasion of 
the exhibition made by the Department of Old Books with the title 'Rags of 
Library. Old Books and Their Readers'. The author collects the most important 
and interesting protestant prints preserved at the library from the first German and 
Hungarian Bible translations to protestant theological works by Luther or 
Melnchton. In addition to the fact that the material presented gives an interesting 
image of the history of protestantism in Europe, by the manuscript additons, 
marginalia and notes and also by the possessors themselves, it provides an even 
more interesting insight into the primeval history of the protestant movement in 
the 16—17 th century Hungary. 
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A Pozsonyi Humanista Kör könyvei 

Botoss Klára 

A P O Z S O N Y I H U M A N I S T A KÖR KÖNYVEI 
AZ E G Y E T E M I KÖNYVTÁR A N T I K V A - G Y Ű J T E M É N Y É B E N * 

Immo etiam intcrdum te formosisssimus hortus 
Excipit arboribusque animum delcctat amaenis, 

Quas inter tilia est dcnsa viridissimä fronte. 
Intus habet tripodas et pulchra sedilia docta 

Artificum fabricata manu, tum culmine subter 
Sola sinu recipit numerosam concava turbam. 

Hanc Musis sacram et sacram tibi, pulcher Apollo, 
Radetius celebri vatum comitante caterva, 

Dum nimium alterna pensat reguiete laborem, 
Ingcreditur. Tu saepe comes, Sambuce, fuisti 

Fit nunc esse soles; пес abest Purchyrrhius atque 
Nicasius, cjuibus ore loqui dat Musa rotundo, 

Seu verbis sit opus Graiis seu forte Latinis, 
..." ' 

Ezzel az emelkedett hangú, egy Horatius-sort2 is saját hexameterei közé szövő 
költeménnyel ünnepelte 1571. június 24-én a történetíró Istvánffy Miklós a 
pozsonyi humanista körként3 emlegetett társaság házigazdáját, Radéczy Istvánt, akit 

* Köszönetet mondok Farkas Gábor Farkasnak, aki folyamatos konzultációval segítette 
munkámat. Istvánfy Miklós könyvtárával ő maga is foglalkozván, saját könyvlistámat neki 
köszönhetően egészíthettem ki néhány tétellel. A neves történetíró biblikotékájának 
kérdését természetesen e tanulmány sem oldja meg, csupán újabb adalékokkal szolgál. E 
kérdéskör még számos problémát vet föl, melyek több irányban is hosszasabb kutatást 
igényelnek. 
1 Nicolaus ISTVÁNFFY, Carmina, ed. Iosephus HOLUB et Ladislaus JUHÁSZ, Lipsiae, 1935, 
51.carmen, 34-46. Hegyi György magyar fordítását közli RlTOÓKNÉ SZALAY Ágnes, 
Versek a Radéczy-körből = R.Sz.Á., „Nympha super ripam Danubii", 225-227. - „Sőt, 
olykor gyönyörűséges kerted se hiába / vár rád, és csodaszép fáid felüdítik a lelked; / 
köztük a legzöldellőbb egy sürü lombozatú hárs. / Lombja alatt székek meg mesteri kéz 
remekelte / szép padok állnak, egész sereg ember fér be alája, / árnyékába, felettük az ágak 
boltozatával. / Ehhez, a Múzsáknak s néked, szépséges Apollo, / szentelt fához jő, költők 
népes csapatától / elkísérve, a megfeszített munkát pihenéssel / fel-felváltva Radéczy. Te is 
melléje szegődtél / sokszor, Zsámboky, néha ma is; Purkircher is itt van / s itt a Nikáz 
„kiknek-kerek-ajkkal-szólni-tudást a / Múzsa adott" (görögül vagy római nyelven - ahogy 
kell)" 
2 Ars poetica, 323-324 „Grais dedit ore rotundo Musa loqui, . . ." 
3 A pozsonyi humanista kört érintve már jelentek meg kiváló tanulmányok: PAJKOSSY 
Györgyné, Ellebodius és baráti körének könyvei az Egyetemi Könyvtárban: „Nicasii 
Ellebodii Casletani et amicorum", MKsz 99(1983), 225-242; RlTOÓKNÉ SZALAY Ágnes, 
Hortus Musarum: egy irodalmi társaság emlékei = R.Sz.Á, ,JSÍympha super ripam Danubii", Bp., 
2002. ; KLANICZAY Tibor, Nicasius Ellebodius és poétikája, ItK 75(1971), 24-34. ; Uő, Az 
akadémiai mozgalom és Magyarország a reneszánsz korában; A humanista literatúra 
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„minden választékos ság és finomság atyjának"4 nevez más helyen. Ö k 
mindannyian magasztalták patrónusuk tudományát, művészetét, maga Istvanffy 
Maecenashoz hasonlítja szerepét, költészetét pedig Vergiliuséhoz, prózáját 
Liviuséhoz méltónak találja.5 Az utókorra Radéczytól néhány vers maradt csupán, 
azok sem jelentősek, javarészt kiadadanok6 Az ő személyének igazi jelentősége 
abban áll, hogy összegyűjtötte maga köré a nagyjából egyívású, általában Padovát 
megjárt tehetséges fiatal tudósokat, s „biztosítani tudta barátainak az érdeklődő, 
inspiráló környezetet és a teremtő munkára alkalmas nyugalmat."7 Ennek a fajta 
humanista baráti körnek, tudós társaságnak már a 15. század óta léteztek mintái 
főként olasz, de francia környezetben is.8 

Mi jellemezte a 15. századtól a sorra alakuló irodalmi társaságokat, baráti 
köröket, sodalitasokat, melyeknek szellemiségét külföldön megismerve, magukévá 
téve igyekeztek a Magyarországra hazatérő fiatal értelmiségiek itthoni környe-
zetükbe is átplántálni? 

A külsőségeket tekintve - amelyek természetesen mindig szorosan össze-
függenek a legmélyebb lényeggel - az összejövetelek helyszíne gyakran egy városi 
kert vagy egy városon kívüli liget (akárcsak az ősmintául szolgáló platóni 
Akadémia!), ahol egy forrás vagy kút, esedeg egy - szintén a Múzsáknak szentelt — 
terebélyes fa árnyéka. A köznapi életből kiemelő, szimbolikus tartalmakat hordozó 
környezetben a szintén antik emlékeket ébresztő ceremóniák, rítusok tették 
szorosabbá az exkluzív baráti társaság kötelékeit.9 A házigazda személye 
kulcsfontosságú, általában vagyonos, tekintélyes polgár vagy arisztokrata, akinek 
szellemi vezetése, nagy tudása és bőkezűsége gondoskodott a közösség műkö-
déséről. 

A közös munka, az eszmecserék tárgya leginkább az ókori szerzők 
műveinek gyűjtése, olvasása, értelmezése volt. Az antik alkotásokat szövegkritikai 
vizsgálatnak vetették alá, kommentálták, fordították azokat. Hosszas filológiai 
fejtegetésekkel küldték leveleiket egymásnak mesterek és tanítványok, illetve a 
korábbi tanulótársak. Klaniczay Tibor szellemes megfogalmazása szerint „ . . . a 
humanista irodalom jó része nem más, mint egy kollektív beszélgetés, illetve ennek 
írásbeli rögzítése. . . . [a művek] jelentős része üzenet meghatározott személy vagy 
közösség számára. A vers is gyakran nem más, mint levél, de ugyanígy a levél 
kerete lehet egész értekezésnek. . . . A humanista irodalom közönségét maguk a 
humanisták alkotják, aki nehézség nélkül megértik egymást, . . . [hiszen] azonos 

Magyarországon; Értelmiség egyetem nélküli országban = K.T., Pallas magyar ivadékai, Bp., 
1985,9-31,32-40,77-85. 
4 ISIVANFÍ'T, Lm. (2. jegyz.), 4. carmen, 1-2. 
5 Uo., 51. carmen, 73—76.: „... si carminibus sit opus certare Latinis,/ Carmina grandiloquo 
facis haud indigna Marone,/ Libera sin tibi verba piacent, tunc exprimis ilium,/ Qui 
fortunatam dixit se consule Romam". 
6 Néhány kiadatlan versét Id. az Egyetemi Könyvtár Ms H 46 jelzetű un. Oláh-kódexében. 
7 RlTOÓKNÉ, Lm. (4. jegyz.), 220. 
8 KLANICZAY', A^akadémiaimozgalom ... Lm. (4. jegyz.), 9-31. 
9Uo., 15. 
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műveltségi poggyász van a birtokukban, s ha ennek mélységében nagyok lehetnek 
is a különbségek, a jelleget tekintve nem."10 Ez a közös poggyász pedig főként az 
antik formákat és az antik utalások szövevényes rendszerét jelenti. Mind a prózai, 
mind a verses levelek, egymás könyveihez írt üdvözlő versek, saját műveik 
egymásnak való ajánlása az antik retorikai eszközökkel történik, a stílus fordulatok, 
a költői képek, a megformálás színvonala az ókori szerzők ismeretét mutatja. Egy 
humanista számára - még ha nem is eredeti tehetség - követelmény, hogy 
megfelelő jártasságot mutasson a költészet művelésében is. 

A humanista társaságok nagyon fontos jellemzője az is, hogy a közös 
érdeklődés, műveltség, a szellemi partnerség háttérbe szorította a 16. században 
már jelenlévő vallási-felekezeti különbségeket, hiszen eszményük a mindenféle 
határokon felülemelkedő társalgás volt. 

Mindezek az általános vonások ráillenek a tárgyalt pozsonyi humanista 
körre is. 

De hogyan tudott kialakulni, működni a 16. század 60-70-es éveinek 
Magyarországán egy irodalmi csoportosulás? Hiszen a központi uralkodói udvar 
már nem létezett ekkor, középkori egyetemeink kérészéletűnek bizonyultak, 
humanista baráti körök működésének folyamatossága és hálózata sem kínálta a 
nemzeti akadémia kialakulásának feltételeit, csíráját.11 Mégis, - ha csak rövid időre 
is — ugyanúgy pezsgett Pozsonyban is a szellemi élet, mint Bécsben, ugyanúgy 
olvasták a Párizsban, Velencében, Firenzében frissen megjelent könyveket, mint 
Európa fejlettebb országaiban. 

A Mohács után kialakult történelmi helyzetben a humán műveltség és a 
természettudományok művelése igazán csak a királyi Magyarország viszonyai 
között tudott — ha megszakításokkal és újraindulásokkal is — békésen és viszonylag 
szervesen alakulni. A Pozsony-Nagyszombat-Bécs háromszög12 lehetett a helyszíne 
egy egymáshoz számtalan szállal kapcsolódó értelmiségi baráti kör életének. 

A szellemi pezsgés és valódi humanista légkör kialakításában talán a 
legfontosabb szerepet Oláh Miklós játszotta. Az új történelmi helyzetben az 
északnyugati országrészben látott hozzá hatalmas egyház- és művelődésszervező 
munkájához. A nagyszombati városi iskola és az esztergomi káptalani iskola 
egyesítésével létrehozta s majd egyetemmé szánta fejleszteni a nagyszombati 
gimnáziumot. Petrus Illicinus olasz humanista jogtudós mellé ő hívta a jezsuiták 
római Collegium Germanicumában végző, kiváló képességű flamnad grécistát, 
Nicasius Ellebodiust.13 Oláh nagy gondot fordított a papok korszerű képzésére is, 
egyrészt itthon Nagyszombatban állított föl papi szemináriumot (1566), másrészt 
alapítványokkal és egyes tehetséges ifjak támogatásával szorgalmazta azok külföldi 
tanulmányútjait.14 Az 1560-as és 1570-es években Pozsonyban és Bécsben élő 

10KLANICZAY, A humanista iiteratúra ... i. m. (4. jegyz.), 37-38. 
11 KLANICZAY, Értelmiség .. .Lm., (4. jegyz.), 77-85. 
12 BRAUNECKER M.Margit, Nagyszombat mint irodalmi központ 1560-1640, Bp., 1933. 
13 PAJKOSSYNÉ, Lm. (4. jegyz.), 227-228. 
14 ВЕКЕ Margit, Oláh Miklós esztergomi érseksége = Program és mítosz között : 500 éve 
született Oláh Miklós, Bp., 1994.10. 
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egész humanista nemzedék köszönhette Oláhnak, hogy tanulhatott, s hogy a 
későbbiekben magas egyházi vagy világi tisztséget viselhetett15 Oláh támogatta 
Mossóczy Zakariást (1542—1587, aki knini, váci és végül nyitrai püspök, királyi 
tanácsos volt), Zsámboky Jánost (1531—1584, a polihisztor filológus, történetíró és 
orvos 1564-től Miksa és Rudolf császárok udvari orvosa és történetírója lett), 
Radéczy Istvánt (?—1586, ő váradi, majd 1572-től egri püspök, főkamarás és királyi 
helytartó volt Pozsonyban), Istvánfry Miklóst (1538—1615, a történetíró királyi 
tanácsos, majd 1581-től alnádor lett). Oláh tehát, a nagyformátumú kultúr- és 
egyházpolitikus, a művelt literátor, Erasmus levelezőpartnere s a tehetséges ifjak 
nagylelkű mecénása hatalmas lökést adott a térség kulturális életének fellendí-
téséhez.16 

Az ő személyén, a közös pártfogón túl többek számára összekötő kapocs a 
padovai tanulóévek, az ott magukba szívott humanista légkör iránti nosztalgia. A 
padovai egyetem mind a humán, mind a természettudományok terén a kor 
legkiválóbb iskolája. A magyar ifjakat is seregestől vonzotta, a 16. századi magyar 
humanisták kevés kivétellel (Radéczy István és Batthyány Boldizsár) szinte 
valamennyien megfordultak Padovában. S ha kellőképpen ambiciózus és tehetséges 
volt egy diák, akkor az egyetemen kívüli tudós baráti társaságokba is bekerülhetett, 
így történt ez pl. Duciim András (1533-1589) és Nicasius Ellebodius (1535-1577) 
esetében is, akik a római Paolo Manuzio (1512-1574) ill. a padovai Gianvincenzo 
Pinelli (1535-1601) házának voltak gyakori vendégei.17 

A Radéczy-kör vitalitását segítette Bécs inspiráló közelsége is. Az ott 
működő erőteljes kulturális élet meghatározó alakjai voltak Zsámboky, Liszthy 
János (P-1577), Verancsics Antal (1504-0573), s a két neves flamand, Carolus 
Clusius (1526-1609) és Hugo Blotius (1533-1608). Zsámboky jelentette az 
összekötő kapcsot a pozsonyi társaság felé - elsősorban padovai tanulótársán, 
Purkircher Györgyön keresztül. Hasonló szerepet játszott a pozsonyi körhöz 
tágabb értelemben tartozó arisztokrata Batthyány Boldizsár, akit szokás a 16. 
század legszínesebb egyéniségű magyar humanistájának is nevezni. Batthyány 

15 KLANICZAY, Nicasius Eikbodius ... i.m., (4. jegyz.), 27. 
16 Hogy mennyire meghatározó volt Oláh személyisége az őt követő generáció számára, azt 
az Egyetemi Könyvtár H 46-os jelzetű, 16. századi „Oláh-kódexe" mutatja, amely részint az 
ő saját verseit, részint az ő tiszteletére írt versek másolatát tartalmazza. Ez utóbbiak 
javarészt kiadatlanok. — Az Egyetemi Könyvtárban két Oláh-possessorú könyvről van 
tudomásunk: Inc. 648. SCHEDEIL, Hartmann, Liber chronicarum, Augsburg, 1497. 
Bejegyzése: „Nicolaus Olahus Archiepiscopatus Strigoniensis 1557". Az ősnyomtatvány 
kötése Nagyszombatban készült.; Ant. 1920. FRACCO, Ambrogio Novidio: S acrorunt fastomm 
libri XII, cum Romanis consuetudinis per totum annum, Romae, 1547. Bejegyzése: 
„Reverendissimo Nicolao Olaho E. Agriensi cancellario Regni Hungáriáé dono me dedit 
Reverendissimus D.Paulus Episcopus Zagrabiensis". Eszerint Oláh e kötetet a zágrábi 
püspöki székben őt követő Paulus de Gregoriancztól (?—1565) kapta ajándékba 1548 és 
1553 között. - Oláh könyvtárának maradványairól: SZELESTEI NAGY László, Oláh Miklós 
könyvtáráról = Program és mítos^ kó\ött... i.m., (14. jegyz.), 51-69. Az Ant. 1920-at nem közli. 
17 PAJKOSSYNÉ i.m. 228-229. KLANICZAY, Az akadémiai ... 14., Uő, Nicasius Ellebodius 
leuveni és római tanulmányai, uo. 86. 
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gyakran fordult meg Bécsben, de németújvári birtoka is humanista központ volt. 
Bécs jelentette a magyar értelmiségiek számára a legkönnyebben elérhető 
könyvbeszerzési és egyszersmind könyvkiadási lehetőséget is.18 

A pozsonyi szűkebb baráti kör (Radéczy, Zsámboky, Ellebodius, Istvánffy, 
Purkircher) tehát Bécs révén is, de a Nagyszombatban élő (pl. Verancsics Antal, 
1504—1573, aki 1569-től esztergomi érsek), vagy az átmenetileg Pozsonyban 
tartózkodó, az udvari hivatalokban szerepet játszó akár erdélyi származású 
humanisták révén is feltételezett egy tágabb kört, közösséget is. A velük folytatott 
állandó levelezés, társalgás, műveik egymással való megismertetése, sőt egymásnak 
való ajánlása gondoskodott a szellemi élet folytonos pezsgéséről. A „tágabb körbe" 
tartoztak Liszti János (P-1577)19, Dudith András(l533-1589), akivel Ellebodius, 
ifjúkori padovai barátja kiátkozasa után is fenntartotta barátságát, továbbra is sűrűn 
leveleztek20, Batthyány Boldizsár (1538P-1590)21, Carolus Clusius (1526-1609), a 

18 Purkircher György pl. padovai doktorrá avatása után hazatérve Pozsonyba, az ekkortól írt 
valamennyi alkalmi költeményét Bécsben adatta ki 1565 és 1569 között. — Ld. RMK 
III/537, 547, 548, 556, 586. 
19 Lisztinek ajánlotta Zsámboky 1569-es nevezetes Janus Pannonius-kiadását, RMK 
III/585, BEK-jelzete RMK III/128. E köteten kívül Liszti tulajdonában volt még 
antikváink közül kettő: Ant. 0157. [coliig. 1.] VALERIUS Maximus, De /actis ас dictis 
memorabilibus exemplorum libri novem, Lipsi, 1514; Ant. 5229. STREIN von Schwarzenau, 
Richard: Gentium etfamiliarum Romanarum stemmata, [Geneve], 1559. 
20 Pierre COSTIL, Andre Dudith, humaniste hongrois 1533-1589, Paris, 1935. 
21 A polihisztor Batthyány Németújvári birtokán tekintélyes könyvtárat (az újabb kutatások 
szerint még Mossóczyénál is nagyobbat - MONOK, István, ÖTVÖS Péter, ZVARA, Edina, 
Balthasar Batthyány und seine Bibliothek, Eisenstadt, Burgenländische Forschungen. Sonderband 
XXVI. 2004 - MONOK István, Batthyány Boldizsár, a franciás = Acta históriáé litterarum 
Hungaricarum, XXIX(2006). - KOLTAl András: Batthyány Adam és könyvtára, Budapest-
Szeged, 2002 (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai 4.) és műkincsgyűjteményt 
alakított ki. Batthyányt — eltérően barátai padovai iskolázottságától - Párizsban érték a 
legmeghatározóbb élmények, itt vált a hugenotta eszmék hívévé. Németújváron is gondja 
volt arra, hogy a francia könyvkiadás újdonságait beszerezze. Az б és utódai (fia, Ferenc és 
unokája, Ádám) által gyűjtött hatalmas könyvanyag egy részét Ádám átadta a németújvári 
ferenceseknek, a többi könyv a II. világháború során elpusztult illetve szétszóródott. Az 
Egytemi könyvtárba azok a darabok kerültek,melyeket még életében elajándékozott, s végül 
egy szerzetesi könyvtárban kötöttek ki, mint pl. az Ant. 2930. MORNAY, Philippe de: De 
veritate religionis Christianae liber, ...a Philippe Morneo ... Gallice primum conscriptus, nunc autem ab 
eodem Latiné versus, Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1583. - A „hugenották 
pápájának" művét Batthyány „magister dapiferorum", azaz királyi főasztalnok vagy 
étekfogó mester (hadi érdemeiért kapta ezt a címet) ajándékozta barátjának, Istvánffy 
Miklósnak: „Magnificus Dominus Balthasar de Batthian magister Dapiferorum etc. Nicolao 
Istvánffy dono dedit 25. Januaris 1586". A soproni jezsuiták 1640-ben katalogizálták a 
kötetet. Batthyány Boldizsáré volt állományunkból még egy Plutarkhosz-kiadás: Ant. 7070. 
PLUTARKIIOS, Plutarchi Chaeronei ... Vitae comparatae illustrium virorum Graecorum et Romanorum 
... Hermanne Cruserio ... interprets, Basileae, apud Thomam Guarinum, 1564. Bejegyzése: 
„Balthasaris de Batthyan". Nem tudjuk, milyen úton, a pozsonyszentkatalini ferencesekhez 
került, majd az abolícióval az Egyetemi Könyvtárba. 
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flamand orvos és a 16. század legnagyobb botanikusa. Charles de L'Ecluse 
protestáns vallása miatt kényszerült hazáját elhagyni. Dél- és nyugat-európai 
utazásai után 1573-tól Bécsben II. Miksa a császári kertek felügyeletével bízta meg. 
Bécsben, Pozsonyban, Sopronban, Nagyszombatban, Németújvárt is gyakran 
megfordulván sok magyar és osztrák főúrral, főpappal és tudóssal ismerkedett 
meg.22 Purkircherben nemcsak barátra lelt Pozsonyban, hanem egy másik tudós 
botanikusra is, akivel Zsámboky révén kötött ismeretséget, s gyakran kirándultak s 
gyűjtöttek együtt növényeket a Felvidéken. Mindkettejük szenvedélyesen 
kertészkedett is: Clusiusnak Bécsben, Purkirchernek pozsonyi háza körül volt híres 
botanikai gyűjteménye.23 A kert tehát a humanisták számára nemcsak az antik 
szellemiségre visszautaló jelképes helyszín volt, hanem gyakran konkrét 
tudományos és alkotó munkájuk terepe és eredménye is. Clusius hatására és 
segítségével Batthyány is sokak által csodált díszkertet hozott létre szalónaki 
birtokán.24 

Clusius Közép-Európában több honfitársát is megtalálta, mint pl. a Bécsben élő 
Hugo Blotiust, a Hofbibliothek alapító-igazgató őrét, aki Purkircherrel25 és 
Ellebodiussal is26 rendszeres levelezésben állt27. Az 1571-től Radéczy orvosaként a 
főpap házában élő Ellebodius Clusiust beajánlotta Padovába Pinelli körébe, aki 
iránt a botanikus a magyarországi gombákról szóló könyvének ajánlásával rótta le 
háláját.28 Az 1577-ben betegeitől elkapott pestisben fiatalon elhunyt Ellebodiusnak 
azonban a közvetítést már csak egy sírkő állításával tudta meghálálni.29 E sírkő ma 
is látható a pozsonyi dómban. Feliratát Istvánffy Miklós írta.30 

A fennmaradt humanista levelezések állandó szereplői még az ország fővárosában, 
Pozsonyban, a főhivatalok és az országgyűlés miatt is gyakran megforduló 
Kovacsóczy Farkas (1540-1594) és Berzeviczy Márton (1538-1559). Ő k gyakran 

22 Clusius nyomtatásban megjelent könyvei közül három olyan példányt találtunk az 
Egyetemi könyvtár antikvái között, melyet saját kezűleg dedikált: Ant 2927. Rariorum aliquot 
stirpiumper Hispanias observatarum ..., Antverpiae, 1576. A dedikáció: Cl[arissimo] V[iro] 
Dfomino] Michaeli Lingelio Medico amicitiae ergo Auctor dedit, Viennae, X.Maii 
MDLXXVL" - Ant. 2928. Ugyanennek egy másik példánya , ld. Ellebodius könyvei között, 
42.SZ. - Ant. 2931. MONARDES, Nicolás: De simplicibus medicaments ..., Id. Purkircher 
könyvei között, 5.sz. 
23 STIRLING János, A nyugat-magyarországi humanista kör és hatása díszkert kultúránkra - S.J., 
Magyar renes^áns^ kertművészet a XVI—XVII. században, Bp., 1996. 
24 STIRLING, uo. 22-26. 
25 KNEIFEL Mária, Purkircher György, Bp., 1942, 63-71. 
26KLANICZAY, Nicasius Ellebodius .. .i. m. (4 jegyz.), 28 valamint az i.m. 2.sz. jegyzete 
27 Wien, Nationalbiblliothek, Briefwechsel an Hugo Blotius, Cod. Vindob. 9737 Ld. 
KLANICZAY, Nicasius .../. m. (4 jegyz.), 24. KNEIFEL Mária, i. m. (25. jegyz.), 79. 
28Fungorum in Pannoniis observatum brevis história. Antverpiae, 1601. 
29 KLANICZAY, Nicasius .../'. m. (4 jegyz.), 29. 
30 ISTVANFl-Y: Carmina .... 54. carmen, 42. - MlKÓ Árpád, lanua mortis. Nicasius Ellebodius 
(1535—1577) síremléke. Adalék a Radéczy-kör műpártolásához — Collectanea Tiburtiana. 
Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, Szeged, 1990, 419—429. 
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voltak Ellebodius „postásai" az Itáliába küldött és onnan hozatott fontos kézirat-
és könyvcsomagok továbbításában.31 

Figyelemre méltó, hogy e kornak legrangosabb tudós filológusai, írói-költői, 
botanikusai között milyen nagy arányban voltak olyanok, akik orvosi végzettséggel 
rendelkeztek, s gyakorolták is ezt a hivatásukat. Zsámbokyt, Ellebodiust, Clusiust, 
Purkirchert (mindannyian orvosok) levelekkel is dokumentálható barátság fűzte a 
Bécsben élő híres orvosprofesszorokhoz, Diomedes Cornariushoz (1537-1600), 
Johannes Aicholtzhoz (1520-1588), Michael Lingeliushoz, Jordán Tamáshoz 
(1539-1585). Ezt a kapcsolatot az egymásnak ajándékozott könyvek ajánlásai is 
bizonyítják.32 

Az Egyetemi Könyvtár antikvái között a már eddig ismertetett dedikált kötetekből, 
s a következőkben közölt három humanista könyvgyűjteménynek állományunkban 
megőrzött töredékeiből is látható, mennyi szál kötötte össze a pozsonyi kör tagjait 
egymással, s kapcsolta be mindannyiukat az európai szellemi élet vérkeringésébe. 
Levelezésükön kívül fontos adalék műveltségükhöz, kapcsolataikhoz a könyvek 
szeretetén, birtoklásán, filológiai érdeklődésükön, olvasmányaikon keresztül 
kialakítható kép. 
A pozsonyi humanista kör tagjai közül Radéczy István könyveinek sorsáról semmit 
nem tudunk.33 Zsámboky János híres kézirat- és könyvtárát az Österreichische 

31 KLANICZAY, Nicasius .. ,1 m. (4 jegyz.),29. 
32 Diomedes Cornarius Purkirchernek ajándékozta azt az apja, Janus Comarius (1500-
1588, szintén híres filológus és orvos) által fordított Hippokratész-kötetet, melynek 
elótáblájába az idősebb Cornarius sírversét ragasztotta - Ant. 3941, Ld. Purkircher könyvei, 
7.SZ.. - Purkircher Johannes Aicholtznak dedikálta sajátkezűleg az 1565-ben Bécsben 
megjelent, I.Ferdinánd halálára írt gyászkölteményének egyetlen, Bécsben, az 
Österreichische Nationalbibliothekban fennmaradt példányát: Divi Verdinandi L, Romanorum 
imperatoris et Hungáriáé regis, etc. manibus sacrum. Pannónia lugens..., Authore Georgio 
PURKIRCHERO Pisoniensis, Viennae, 1565. - RMK Ш/537. A dedikáció szövege: 
„Clarissimo viro domino Johanni Aicholtz Med. artis Doctori etc. amico suo honorando". 
A bécsi professzor 1560-tól anatómiát tanított az egyetemen, s tudjuk, hogy Nádasdy 
Tamás nádor kezelőorvosa is volt. - KNEIFEL, Lm. (26. jegyz.), 45. A Pannónia lugens 
kinyomtatása ügyében, s talán Ferdinánd gyászszertartása miatt is Bécsben tartózkodó 
Purkircher itt találkozott a kolozsvári születésű, szintén neves orvossal, Jordán Tamással, 
aki 1566-tól a bécsi egyetem tanára. Ezt a találkozást igazolja a tőle kapott Dioscorides-
kötet, melynek kézírásos dedikációja így szól: „Hunc librum Thomas Iordan Georgio 
Purkirchero dedit Viennae in exequiis Férd. I. Imperatoris anno 65" - Ant. 2254, Ld 
Purkircher könyvei, 4.sz.. - Barátságuk fennmaradt, hiszen 11 évvel később (ekkor Jordán 
már 6 éve Brünnben élt) Jordán Tamás pestisről szóló könyvéhez - Thomae IORDAN I 
Pestisphaenomena, Francofurti, 1576, RMK III/650. - Purkircher írt ajánló verset: „In librum 
Thomae Jordani de pesté". - Végül Clusius dedikációja Mchael Lingeliusnak, Ant. 2927. 
Ld. A 23.sz jegyzetet 
33 Egyetlen adatként Iványi közlésére hivatkozhatunk: IVÁNYI Béla, A magyar könyvkultúra 
múltjából, Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése — Adattár XVI-XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 11), Szeged, 1983, 84: Néhai Radéci István egri püspök és 
királyi helytartó hagyatékának leltára - ez azonban részletezően csak a liturgikus könyveket 
említi. 
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Nationalbibliothek őrzi.34 Egyetlen kötetét találtuk meg 16. századi külföldi 
nyomtatványaink között.35 Ennek a kötetnek az Egyetemi Könyvtárba kerülését az 
magyarázza, hogy a bécsi Pazmaneum diákjai kapták meg, ahonnan több könyv is 
került állományunkba. Zsámboky Velencében őrzött 1587-es kéziratos 
katalógusában is szerepel ez a tétel.36 

Purkircher György könyvtárából mindössze nyolcat találtunk antikváink 
között. Ötről már Pajkossy Györgyné is hírt adott.37 Valamennyi a pozsonyi 
jezsuita kollégiumba került 

Nicasius Ellebodius könyvtáráról már született egy remek tanulmány.38 

Pajkossy Györgyné az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványai illetve az antikvák 
közül akkor még csak a század első felét magába foglaló ún. Vetustissima-
gyűjteményben kutatott Ellebodius könyvei után. A 16. század második feléből is 
szép számmal talált idevágó nyomtatványokat, de ezeket nyilván csak úgy érte el, 
hogy az Ellebodiust foglalkoztató szerzők 1577 (Ellebodius halálának éve) előtti 
kiadásait vizsgálta meg. Hangsúlyozta, hogy ideiglenes könyvlistáról van szó.39 

Mossóczy Zakariás (tőle származik a flamand filológus könyveinek mintegy a fele) 
és örököse, Kecskés János hagyatékának szisztematikus átnézését még 
szükségesnek látta.4'1 

Az Ellebodius-tulajdonolta illetve használta (ez a kettő nem fedi egymást, 
az utóbbi nyilván tágabb kategória — a baráti körre és a közös használatú 
könyvanyagra gyakran utal Ellebodius latin és görög nyelvű possessorbejegyzése: 
„ . . . et amicorum", „ . . . kai tón philón") nyomtatványoknak azonban a másik fele a 
soproni jezsuitákhoz került. Pajkossyné mint lehetséges közvetítőt Istvánffy 
Miklóst, a jeles történetírót, a baráti kör másik tagját említi. Erve az, hogy a 
biztosan Istvánffy könyvtárából származó kötetek is mind a soproni rendházba 
kerültek 

34 A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) GULYÁS Pál olvasatában = Adattár XVI-
XVIII. s%a\adi szellemi mozgalmaink történetébe^ 12/2, Szeged, 1992. 
35 ZlMARA, Marco Antonio: Theoremata, seumemorabiliumpropositionum limitationes ..., Venetüs, 
loan Gryphius, 1553. - Ant. 6051. 
36 1182. tétel, Л Zsámboky-könyvtár... (35. jegyz.), 256. 
37 Pajkossyné i.m. 232., valamint uo. a 33. jegyzet 
38 Pajkossyné i.m.. 
35 Uo, 234. 
40 Ezt igazolja az is, hogy a Mossóczy könyvhagyaték komoly hányadát őrző 
túrócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtár nyomtatott antikvakatalógusaiban - Helena 
SAKTOROVÁ, Klára KOMORÜVÁ, Emília PETRENKOVÁ, Ján AGNET, Tlace 16. storocia vo 
fondocb Slovenskej národnej kninice Matice slovenskej, Matica Slovenská, 1993 - hat Ellebodius-
possessorú könyvet találtam (606, 895, 1029, 1575, 1576, 1597.tételek). Valamennyi 
Mossóczy ajándéka, s valamennyinek a pozsonyi ferences konvent a későbbi tulajdonosa, 
ahogy a csak Mossóczy bejegyzését tartalmazó kötetek is mind oda kerültek. Tehát a 
Mossóczy-hagyaték sem került egységesen a Kecskés-családon keresztül a pozsonyi 
jezsuitákhoz. - Ld. még: Komarová, Klára: Zacharias Mosovsky - turciansky rodák a jeho 
diár, Kmha, 1999-2000, 235-256. 
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Számunkra is nyilvánvalóvá vált, hogy Ellebodius és Istvánffy könyvtárát 
nem lehet egymástól elkülönítve tárgyalni. Pajkossyné már egy 1970-ben megjelent 
tanulmányában41 két Mercurius Gallobelgicus-kötetet ismertetett, melyeket 16/17. 
századi folyóiratállományunkban talált, kódexlapból készült kötésükön Istvánffy 
ráragasztott supraübrosával. Mindkét periodika a soproni jezsuiták possessorát is 
tartalmazza. Tudván, hogy az F 28-as görög kéziratkötet Istvánffy supraübrosával a 
fedelén szintén Sopronba került, így ír: „Felvethető a kérdés, hogy a család 
birtokában maradt Istvánffy-kötetek nem Draskovics György [a történetíró 
unokája], pornói apát, s győri püspök révén kerültek a soproni kollégium 
tulajdonába."42 

Korábban Berlász Jenő nagyszabású tanulmányában43 - még csak az F 28-as jelzetű 
kötetről tudott! — azzal magyarázta a soproni bejegyzést, hogy a könyvek 
vándorolhattak a jezsuita rendházak között, jelen esetben a zágrábi és a soproni 
között. A szakirodalomban ugyanis hosszú idő óta tartotta magát az a vélekedés, 
hogy Istvánffy könyvtárát paukoveci birtokával együtt a zágrábi jezsuitákra hagyta44 

Más konkrét könyvanyag pedig nem volt ismert, amely bizonyíthatóan az övé lett 
volna, s más gyűjteményben maradt volna fenn. 1972-ben azután ugyancsak 
Berlász45 — Pajkossyné fölvetését úgy tűnik, nem ismerte - Sopronban, az 
Evangélikus Egyháztörténeti Levéltárban megtalálta Dobronoki Györgynek, a 
soproni Jezsuita rendház akkori főnőkének 1637-es bejegyzését a kollégium 
Annuae litterae-jenek lapjain. Eszerint Draskovich II. György (1599-1650) püspök, 
a soproni rendház alapítója „Biblothecam ab avo suo matemo, Nicolao Istvánffi ad 
se devolutam Collegio donavit Sopronii". Ez a mondat perdöntő Istvánffy 
könyveinek legalábbis a családjában maradt részét illetően. 
Pajkossyné igazolva látván 1970-es valóban ragyogó fölvetését, 1983-as cikkében 
említi, hogy „újabban" húsz Istvánffy-kötetet talált, melyeknek leírását az Egyetemi 
Könyvtár Kézirattárában helyezte el.46 Az új, nyomtatott kéziratkatalógusban47 

azonban nem található ilyen tárgyú tétel. 
N e m tudjuk, milyen ismérvek alapján, milyen módszerrel találta meg a húsz 
darabot, számunkra a teljes antikvaállománynak a 2002-es felállítását követő 
átnézése kínált lehetőséget. A leltárazás során Farkas Gábor Farkas, a Régi 
Nyomtatványok Osztályának vezetője figyelt fel arra, hogy a négy megtalált 
autográf Istvánffy-possessorú köteten és a supralibrosos antikvák egyikén 

41 PAJKOSSY Györgyné, A két Mercurius Gallobelgicus, A\ Egyetemi Könyvtár évkönyvei, 
V(1970), 244-247. 
42 Uo, 246. 
43 BERLÁSZ Jenő, Istvánffy Miklós könyvtáráról, A% Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 
1959, 202-240. 
4 4 Uo,217saköv . 
45 BERLÁSZ Jenő, Ujabb információk Istvánffy Miklós tékájáról, Л% Országos Széchényi 
Könyvtár Evkönyve, 1972, 216. 
46 PAJKOSSYNÉ, Ellebodius,.. i. т., (4. jegyz.), 234. 
47 Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis К Sáentiarum. Pótkötet a s^akrendbe 
sorolt kéziratokhoz szerk. KNAPP Éva, Bp., 2005. 
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ugyanazzal a jellegzetes írással, mással összetéveszthetetlen jelzetet, vagy inkább 
leltárjegyet fedezhetünk fel. Ez a „No" rövidítésből és egy számból álló jelzés. 
Vagy a rendszerint puha pergamen előtábla felső részén, esetleg a gerincen, vagy az 
elülső előzéken, néha a címoldalon látható, olykor a „No" elmarad az önmagában 
is jól felismerhető, nagyméretű szám elől. Ezután már kerestük ezt a jellegzetes 
ismertetőjét az Istvánffy-köteteknek. Csak olyan nyomtatványokon találtuk meg, 
amelyeken szerepel a soproni possessor, de számos soproni possessorú könyvön 
mégsem látható. Mindez valószínűsítette, hogy valóban az Istvánffy-kötetek közös 
ismertetőjelével van dolgunk. Mintegy 32 olyan antikvát találtunk, amelyeken 
fölfedezhető ez a leltárjegy, köztük van a négy autográf possessorú kötet is. 
Feltűnő, hogy a négy supralibrosos könyv közül csak az egyiken szerepel, s az 
újrakötött F 28-as kéziraton sem találtuk nyomát. Talán a díszesebb, címeres 
kötésű könyveit Istvánffy külön, esetleg máshol tartotta. Nem szerepel a leltárjegy a 
barokk gyűjteményben egyelőre egyedüliként megtalált köteten sem.48 

E hosszas — Sopron és Istvánffy okán tett — kitérő után visszakanyarodva 
Ellebodius könyvtárának lehetőségeink szerinti rekonstrukciójához, megállapít-
hatjuk, hogy az újonnan megtalált 12 kötete eredetét tekintve nagyjából ugyanazt az 
arányt mutatja, mint az 1983 óta ismertek. Közülük háromban található dedikáció 
Mossóczytól (Ant. 2649, 3026, 3802), kettőben ilyen ugyan nincs, de a pozsonyi 
jezsuiták bejegyzése arra vonatkozóan, hogy Kecskés János rájuk hagyta e kötetet, 
azt valószínűsíti, hogy ezek is a jogtudós humanista nyitrai püspöktől származnak 
(Ant. 1766, 4193). A hét darab soproni possessorú antikvából háromban 
Ellebodius görög nyelvű possessorbejegyzését olvashatjuk (Ant. 1841, 2262 és 
0487), kettőben a latin nyelvűt (Ant. 1499 és 5439). Két antikvába ugyan nem írta 
be a nevét (Ant. 1928 és 0299), de az Arisztotelész- és Artemidorosz-kötétekben 
található jegyzetei meggyőznek arról, hogy e könyveket is ő használta. A sopronba 
került könyvek közül háromban találtuk meg Istvánffy jól ismert leltárjegyét (Ant. 
1499, 0299 és 0487). Mindenképpen közvetítőnek kell tehát tekintenünk, bár azt 
nem állíthatjuk teljes biztonsággal, hogy minden Sopronba került Ellebocüus-kötet 
Istvánffyn keresztül jutott volna oda. Lehetséges az is, hogy a baráű kör egy másik 
tagján keresztül. Ugyanígy nem mernénk megkockáztatni azt az állítást sem, hogy a 
korai soproni jezsuita anyag korábban valószínűleg mind Istvánffyé lett volna. 
Pajkossyné módszerét követve a műveket az Ellebodiust foglalkoztató szerzők és 
témakörök szerint csoportosítottuk. Minden témakörnél először a már ismert 
darabokat soroljuk, majd az újonnan megtaláltak következnek. Igazán szép névsor 
állítható össze az új tételek szerzőiből: egy-egy Arisztotelész, Hésziodosz, 
Homérosz, Pindarosz, Euripidész, Artemidorosz Daldianosz és Aiszkhinész-
Démoszthenész-nyomtatvány képviseli az antikvitást, egy Johannes Chrysostomos 
a patrisztikát és egy Theodor Gaza a görög grammatikát. A természettudomány 
területéről pedig nem kisebb szerző, mint Kopernikusz képviselteti magát 

48 Bar Ha 42: GRUTERUS, Janus: Lampas, sive fax artium liberalium, hoc est thesaurus criticus ... 
Tomi V. suppkmentum, Franco furti, 1606. 
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Ellebodius könyvei között, első kiadású De revolutionibus orbium coelestiumanak 
Mossóczytól kapott példányával Két orvosi tárgyú munka egészíti ki a listát. 
Mivel egyelőre csak az antikva-gyűjteményben volt módunk dolgozni, az Egyetemi 
Könyvtár más, régi nyomtatványokat őrző egységében fellelhető Pajkossyné-
tételeket sem közöljük (ezek listájának 1-3. és 28.tételeÍ). Purkircher György és 
Istvánffy Miklós esetében sem közlünk ősnyomtatvány- és RMK-tételeket. 

Nicasius Ellebodius könyvei: 

1. Ant. 2626. [SIMPLIKIOS]: Simplicii commentaria in trés libros Aristoteüs De 
anima . . . . [görög]. (Venetüs, in aedibus Aldi et Andreáé Asulani soceri), 1527, 
(men se Iunio). 
Bejegyzés: „Zacharias Mossovius Episcopus Tinniniensis suo Excellentissimo 
D.D. Nicasio dedit" [1574-78 ] 
„Ex liberalitate Gen. D. Joannis Kecskés Collegii Posoniensis Societatis Jesu 
Catalogo inscriprus 1639" 
EHebodius nem írta bele a nevét, nem is jegyzetelte. 
Pajkossyné 3. tétel. 

2. Ant. 2523. [SIMPLIKIOS]: Simplicii commentarii in octo Aristoteüs Physicae 
auscultationis libros cum ipso Aristoteüs textu [görög]. (Venetüs, in aedibus Aldi 
et Andreáé Asulani soceri, mense Octobri, 1526). 
Bejegyzés: „Zacharias Mossovius Episcopus Tinniniensis suo excell. D. Nicasio" 
„Ex dono Gen. Domini Joannis Kecskés Collegii Societatis Jesu Posoniensis 
Catalogo inscriptus 1639" 
Eüebodius nem írta bele a nevét, de kevés margináüs jegyzetelést végzett. Az 
utolsó oldalra valaki beírta: „finivi septima Septembris 1548 Patavü". Pajkossyné e 
bejegyzéssé és a margináüs jegyzetek többségével Gyalui Thorda Zsigmondot 
gyanúsítja, hasonlóan az Ant. 3428 és Ant. 3274 egyik jegyzetelőj éhez 
Pajkossyné 4. tétel. 

3. Ant. 3428. ARISTOTELES: Aristoteüs Summi semper viri ... opera quaecumque 
impressa hactenus extiterunt omnia, ... instaurata atque resütuta ... per Des. Eras. 
Roterodamum [görög]. Basileae, per Io Beb. et Mich. Ising, 1539. 
Bejegyzés: „Zacharias Mossovius Proth. apostoücus, Episcopus Tinniniensis suo 
D.D. Nicasio Elebodio D.D.D." 
„Ex überaütate Gen. Domini Joannis Kecskés ... ? [átfirkálva] 1639" 
Ellebodius nem írta bele a nevét, kétséges, hogy az egyik glosszázó kéz az övé-e. 
Pajkossyné 5. tétel. 

4. Ant. 3274. EUSTRATIUS: Eustratii et aüorum insignium peripateticorum 
commentaria in übros decern Aristoteüs De moribus ad Nicomachum una cum 
textu suis in locis adiecto [görög]. (Venetiis, in aedibus heredum Aldi Manutii et 
Andreae Asulani soceri, mense Iuüo, 1536. 
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Bejegyzés: „Zacharias Mossovius Episcopus Tinniniensis D.D. Nicasio suo 
D.D.D." 
„Ex dono Gen. Domini joannis Kecskés Collegii Societatis Jesu Posoniensis 
Catalogo inscriptus 1639" 
Ellebodius nem írta bele a nevét, a kevés marginális glossza nem az ő kezétől 
származik. 
Pajkossyné 6. tétel. 

5. Ant. 4671. [coliig. 1.:] JAVELLUS, Chrysostomus: Chrisostomi Iavelli Canapicii ... 
Super octo libros Aristotelis de Physico auditu quaestiones subtilissimae. Venetiis, 
apud Ioannem Mariam Bonellum, 1555. [collig.2.:] Uő: Super trés libros Aristotelis 
De anima quaestiones subtilissimae. Venetiis, apud Ioannem Mariam Bonellum, 
1555. 
Bejegyzés: „Sum Valentini Rogasii et amicorum" 
„Sum Nicasii Ellebodii Casletani et amicorum" 
„Imo Zachariae Mossoci nam a Nicasio rediit postliminio" 
„Ex dono domini Joannis Kecskés 1637 ... ? Novemb. Collegii Posoniensis 
Societatis Jesu" 
Pajkossyné 7. tétel. 

6. Ant. 2932. [coliig 1.:] [KTESIAS:] Ex Ctesia, Agatharchide, Memnone excerptae 
históriáé. Appiani Iberica. Item de gestis Annibalis. ... Cum Henrici Stephani 
castigationibus [görög]. [Geneva], ex officina Henrici Stephani Parisiensis 
typographi, 1557. [collig.2.:] APPIANOS Alexandrinos: Hispanica et Annibalica. 
Laune nunc primum edita et Francisci Beraldi ... interpretatione. [Geneva], 
excudebat Henricus Stephanus, 1560. [collig.3.:] ARISTOTELES: Aristotelis et 
Theophrasti scriptae quaedam, quae vei nun quam an tea, vei minus emandata 
quam nunc, edita fuerunt [görög]. [Geneva], ex officina Henrici Stephani, 1557. 
[collig.4.:] ARISTOTELES: Aristotelis über nunc primum versus, adversus 
Xenophanem, Zenonem et Gorgiam. Lugduni, apud loan. Tornaesium, 1557. 
[collig.5.:] DlONYSIOS Halikarnasseus: Responsio ad Gn. Pompeii epistolam 
[görög]. Lutetiae, apud Carolum Stephanum, 1554. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1651" 
Ellebodius nem írta bele a nevét (az eredeti előzékek hiányoznak!), de az első tag 
címoldalán két sornyi görög szövege, a harmadik kolligátumtagban pedig glosszái 
találhatók. 
Pajkossyné 8. tétel 

7. Ant. 2039. [collig.l.:] PORPHYRIUS: Porphyrii Phoenicis Isagoge in Dialecticen 
... non solum ad praedicamentorum Aristotelis cognitionem ... apprime 
necessaria. Viennae, typis Egidii Aquilaee, 1550. ... [collig.4.:] ARISTOTELES: 
Analiticorum libri duo. Viennae, typis Egidii Aquilae, 1551. [collig.5.:] 
ARISTOTELES: Topicorum libri octo. Viennae, typis Michaelis Zimmermanni, 
1553. [collig.6.:] ARISTOTELES: Posteriorum Analiticorum libri duo. Viennae, typis 

168 



A Pozsonyi Humanista Kör könyvei 

Egidii Aquilae, 1552. [collig.7.:] ARISTOTELES: Elenchorum libri duo. Viennae, 
typis Michaelis Zimmermanni, 1553. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronit Catalogo inscriptus 1640" 
Ellebodius neve nem látható (ez is sajnos újabb kötés, új előzékekkel) ebben a 
bécsi Arisztotelész tankönyv-kolligátumban, de a coliig. 4-5-6-7-ben olvashatjuk 
jegyzeteit. 
Pajkossyné 9.tétel 

8. Ant. 4650. VETTORI, Pietro: Petri Victorii Commentarii in primum librum 
Aristoteüs De arte poetarum. Florentiae, in officina Iuntarum, Bernardi filiorum, 
1573. 
Bejegyzés: „Zachar. Moshoci E. Tinniniensis 1573" 
„Ex dono Gen. Domini Joannis Kecskés Collegii Soc. Jesu Posoniensis Catalogo 
inscriptus Anno 1639 
Ellebodius nem írta bele a nevét, de néhány helyen jegyzeteit megtalálhatjuk. 
Feltűnő, hogy Mossóczy szokásától eltérően nem dedikálta e kötetet 
Ellebodiusnak, de ő mégis használta azt. 
Pajkossyné 10. tétel 

9. Ant. 1981. ARISTOTELES: Aristotelis De moribus ad Nicomachum libri decern 
[görög]. Argentorati, per Wendelinum Rihelium, mense Iunio 1545. 
Bejegyzés: „Coll. Sopr. SJ. [1]756" Ez a soproni possessor-bejegyzés az 1640-es és 
165l-esektől eltérően nem a címoldalon, hanem a következő levél rektóján 
olvasható. 
Ellebodius nem írta be a nevét, de több teljes oldalnyi szövegén kívül rengeteg 
marginális és interlineáris gloszája kíséri végig a nyomtatott szöveget. 
Pajkossyné nem közli. 

Pajkossyné felosztását követve az Arisztotelész-filológia kötetei után 
következzenek a görög antikvitás művei: 

10. Ant. 0196. ARISTOPHANES: Cereris sacra celebrantes. Eiusdem Lysistrate 
[görög]. Florentiae, 1515, Bernardus Iunta 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus 1651(1681?)" 
Elebodius nem írta be a nevét, de a kötetben nagyon sok marginális gloss zaja 
található. 
Pajkossyné 11. tétel 

11. Ant. 2376. EURIPIDES: Euripidis tragoediae octodecim [görög]. Basüeae, per 
Ioannem Hervagium, 1551, mense Septembri 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus 1651" 
Ellebodius görög betűs possessorbejegyzése az elülső szennylevél rektóján, ezen 
kívül sok egész oldalas illetve marginális jegyzete a kötetben. 
Pajkossyné 12. tétel 
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12. Ant. 1841. EURIPIDES: Scholia in septem Euripidis tragoedias ex antiqms 
exemplarib., ab Arsenio archiepiscopo Monembasiae collecta. Basileae, per 
Ioannem Hervagium, 1544. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Cataiogo inscriptus 1651(1681?)" 
Az elülső szennylevél rektóján EUebodius görög betűs possessorbejegyzése, a 
kötetben kevés marginális glosszája. 
Pajkossyné nem közli. 

13. Ant. 0444. [coliig. 1.:] HOMÉROS: Odysseia. Batrachomyomachia. Hymnoi. (En 
Argentorato, pára Bolfioi toi Kefalaioi, 1525, meni elafeboüoni. [collig.2.:] 
DlONYSIOS Periegetés: Dionysii orbis descriptio. Arati Astronomicon. Proeli 
Sphaera [görög]. Basileae, (apud Ioannem Bebelium), 1523, 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Cataiogo inscriptus 1641(1681?)" 
Az előtábla belső felén: „Sum Nicasü Eilebodü Casletani" A nyomtatvány elé 
kötött üres leveleken Ellebodius 24 oldalnyi görög kézírása, a nyomtatványban 
intelineáris glosszái. 
Pajkossyné 13. tétel. 

14. Ant. 5439. QUINTUS Smyrnaeus: Quinti Calabri Derelictorum ab Homero libri 
quatuordecim [görög]. [Yenezia], Aldus [Manutius sen.], [1505?]. 
Bejegyzés: „Collegii Soproniensis Societatis Jesu Cataiogo inscriptus" (Nincs 
évszám! Ez az írás az 1651/1681?-es évszámmal szokott szerepelni.) 
A címoldal felső szélén: „Nicasii Eilebodü Casletani". A kötet belsejében kevés 
Ellebodius-jegyzet található. 
Pajkossyné nem közli. 

15. Ant. 1018. SOPHOKLES: Commentarii in septem tragedias Sophoclis. quae ex 
aliis eius compluribus iniuria temporum amissis solae superfuerunt ... [görög]. (En 
lilioméi, en toi para ton Kyrinou Iophon gymnasioi, 1518) 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Cataiogo inscriptus Anno 1651" 
A címoldal felső szélén: „Nicasü Eilebodü Casletani et amicorum". A kötetben sok 
marginális Ellebodius43ejegyzés. 
Pajkossyné 14. tétel. 

16. Ant. 0616. SOPHOKLES: SophocHs tragoediae septem [görög]. Lutetiae, Simon 
Colinaeus, 1528. 
Bejegyzés: „ ... ? SJ Cataiogo inscriptus Anno 1678 [más írással:] Coll. Sopr. SJ." 
Ellebodius neve nincs a kötetben, de a címlap felső része csonka, előzéklap 
nincsen, így elképzelhető, hogy lehetett possessorbejegyzése. A kötet belsejében 
sok görög bejegyzése olvasható. 
A címoldalon Istvánffy Miklós leltárjegye: „No 160(100?)". 
Pajkossyné 15. tétel. 
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17. Ant. 4651. AlSKHYLOS: Aeschyli tragoediae VII Scholia in easdem ... 
Petri Victorii cura et diligentia [görög]. [Geneva], ex officina Henrici Stephani, 
1557. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 
1651(1681?)" 
Ellebodius nem írta be a nevét, de nagyon sok jegyzete van a kötetben, az első és 
hátsó szennylevélen összefüggő szövege is. 
Pajkossyné 16. tétel. 

18. Ant. 1499. HÉSIODOS: Hesiodi opera et Dies et Theogonia et Clypeus. 
Theognidis Sententiae. Sibyllae carmina de Christo ... [görögj. (Florentiae, per 
Benedictum Iunctam, mense Februario, 1540). 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1651" 
Az elülső szennylevél rektóján áthúzva: „Sum Nicasii Casletani Flandri", 
Ellebodius rengeteg jegyzetét tartalmazza a kötet. 
Ugyanitt: „Pauli I ffy? Monsteri?" 
A puha pergamen borítón Istvánffy Miklós jelzete: „No ..4(7?)" (nagyon lekopott) 
Pajkossyné nem közli. 

19. Ant. 1766. PlNDAROS: Pindari Olympia. Pythia. Nemea. Isthmia [görög]. 
Francofurti, opera et impensa Petri Brubacchii, 1542. 
Bejegyzés: „Ex dono Gen. Domini Joannis Kecskés Soc. Jesu Posoniensis 
Catalogo inscriptus 1639". Mossóczy possessorbejegyzése nincs a kötetben! 
Ellebodius neve nem szerepel, de az előtábla belső felén valószínűleg az ő latin és 
görög kézírása olvasható. 
Pajkossyné nem közli. 

20. Ant. 0299. ARTEMIDOROS Daldianos: Artemidori De somniorum 
interpretatione libri quinque. De insomniis, quod synesii cuiusdem nomine 
circumfertur [görög]. (Venetiis, in aedibus Aldi et Andreáé soceri, mense Augusto, 
1518). 
Bejegyzés: „Collegii Soproniensis Societatis Jesu catalogo inscriptus 16...? 
(elmosódott) 
Ellebodius possessorbejegyzése nem, de a címoldalon 4 sornyi kézírása olvasható. 
Az előtáblába ragasztott pergamendarabkán (az eredeti kötés maradványa lehet) 
Istvánffy Miklós jelzete „Nol93". 
Pajkossyné nem közli. 

21. Ant. 1897. AELIANUS Claudius: Aeliani variae históriáé libri XIIII. Ex 
Heracüde De rebus publicis commentariorum ... [görög]. En Rome, [Antonio 
Blado], (1545, mense Ianuario) 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus 1651" 
Az elülső szennylevél rektóján: „Nicasii Ellebodii Casletani et amicorum", ezen 
kívül kevés Ellebodius-bejegyzés. 
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Pajkossyné 17. tétel. 

Ellebodius retorikai és grammatikai érdeklődését szolgálta kielégíteni több 
fennmaradt kötete: 

22. Ant. 0936. APHTHONIOS: In Aphthonii Progymnasmata commentarii 
innominati autoris. Syriani Sopatri. Marcellini commentarii in Hermogenis 
Rhetorica [görög]. (Venetiis, in aedibus Aldi, 1509, mense Maio). [Az idősebb Aldo 
Manuzio 1508-1509-es Rhetores kiadásának 2. kötete.] 
Bejegyzés: „Ex dono Gen. Domini Joannis Kecskés Collegii Soc. Jesu Posoniensis 
Catalogo inscriptus 1639". Figyelemre méltó, hogy Mossóczy possessorbejegyzése 
nincs a kötetben! 
Ellebodius neve nem szerepel a kötetben, de kevés marginális jegyzete igen. 
Pajkossyné 18. tétel. 

23. Ant. 0200. APHTHONIOS: In hoc volumine haec continentur, Ausonii 
[LAphthonii] sophistae Praeludia. Hermogenis Rhetorica [görög]. Florentiae, in 
aedibus Philippi Iuntae, 1515, mense Iulio. 
Bejegyzés: „Collegii Soproniensis Societatis Jesu catalogo inscriptus 1651(1681?) „ 
Ellebodius kétszer is beírta nevét, a címoldalon: „Nicasii Ellebodii", az elülső 
szennylevél rektóján: „Nicasii Ellebodii et amicorum". A kötetben rengeteg 
bejegyzése található. 
A puha pergamen kötés előtábláján Istvánffy Miklós jelzete: „No 191". 
Pajkossyné 19. tétel. 

24. Ant. 3942. LYKOPHRÓN: Lycophronis Chalcidensis Alexandra, sive Cassandra, 
poéma quidem obscurum ... Isacii Tzetzis grammatici commentariis ... 
illustratum ... [görög]. Adiectus quoque est loannis Tzetzae Variarum 
historiarumliber, versibus politicis ab eodem Graece scriptus, et Pauli Lacisii 
Veronensis opera ad verbum Latiné conversus. Basileae, (ex officina loannis 
Oporini, 1546, mense Martio). v 

Bejegyzés: „Ex dono Gen. Domini Joannios Kecskés Collegii Soc. Jesu 
Posoniensis Catalogo inscriptus 1639". Mossóczy neve nem szerepel a köteten! 
Ellebodius nem írta bele a nevét, de az előszó hiányzó két első levelét kézírással 
pótolták — ez a latin szöveg és a kötetben található kevés görög glossza 
valószínűleg az ő kezétől származik. 
Pajkossyné 20. tétel. 

25. Ant. 2442. Florilegium diversorum epigrammatum in septem libros distinctum 
[görög]. Venetiis, apud Aldi filios, 1550. 
Bejegyzés: „Ex dono G. domini Joannis Kecskés 1637. 9. Novemb. Collegii 
Societatis Jesu" 
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Ellebodius nem írta be a nevét, de a szennylevélen egy összefüggő szöveg és a 
marginális glosszák az ő kezétől származnak. 
Pajkossyné 22. tétel 

26. Ant. 2393. HÉSYCHIOS: Hesychii dictionarium [görög]. (Hagenoae, in aedibus 
Thomae Anshelmi Badensis, 1521, mense Decembri) 
Bejegyzés: „Zachariae Moshoci Ep. Tinniniensis" Ez valószínűleg nem Mossoczy 
kézírása — nem említi az Ellebodiusnak való ajándékozást! 
„Ex dono Gen. Domini Joannis Kecskés Collegii Soc. Jesu Posoniensis catalogo 
inscriptus 1639" 
Az elülső szennylevél rektójan Ellebodius görög betűs possessorbejegyzése, ezen 
kívül több soros latin és görög írása és kevés marginális glosszája található a 
kötetben. 
Pajkossyné 29. tétel 

27. Ant. 2262. AlSCHINÉS: Graeciae excellentium oratorum Aeschinis et 
Demosthenis orationes adversariae [görög]. (Venetiis, per Petrum de Nicolinis de 
Sabio, expensis Melchioris Sessae, 1549) 
Bejegyzés: Collegii Societatis Jesu Catalogo inscriptus Sopronii 1628[Г|" 
A második szennylevél rektójan Ellebodius görög betűs possessorbejegyzése. A 
kötetben nagyon sok az Ellebodius-jegyzet — egész oldalas szövegek és marginális 
glosszák. 
Pajkossyné nem közli. 

28. Ant. 2649. JOANNES Chrysostomos: Divi Ioannis Chrysostomi in omnes Pauli 
apostoli epistolas ... interpretatio. (Veronáé, per Stephanum et fratres a Sabio, 
quarto Kalendas Iulias, 1529) . 
Bejegyzés: „Accepit D.D. Nicasius a Zacharía Mossowio Episcopo Tinnin. omnia 
opera Chrisostomi D.D." (Mossoczy kézírása). 
Sem Ellebodius neve, sem kézírása nines a könyvben. 
„Monasterii Tallensis Cathalogo inscriptus 1646" Nem tudjuk, milyen úton 
kerülhetett a kötet a máriavölgyi pálosokhoz. 
Pajkossyné nem közli. 

29. Ant. 0487. GAZÉS, Theodóros: Theodori grammatices libri IIII. (Venetiis, in 
aedibus Aldi et Andreáé Asulani soceri, mense Iunio, 1525). 
Bejegyzés: „Collegii Soproniensis Societatis Jesu catalogo inscriptus 1651(1681?)" 
Az elülső szennylevél rektójan Ellebodius görög betűs possessorbejegyzése. 
A puha pergamen előtáblán Istvánffy jelzete: „No 188". 
Pajkossyné nem közli. 

A Pajkossy Györgyné által készített listán Ellebodius könyvei közül a 
természettudományos (csillagászati, matematikai és gyakorlati orvosi) művek 
következnek: 
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30. Ant. 0102. ZACUTO, Abraham ben Samuel: Almanach perpetuum exactissime 
nuper emendatum omnium celi motuum ... [Ed. Johannes Michael Budorensis.] 
Venetiis, per Petrum Liechtenstein, 1502, die 15. Julii. 
Bejegyzés: „Zachar D.D. Nicasio D.D.D." 
„Ex dono G. Domini Joannis Kecskés 1637. 9. Novembris Societatis Jesu" 
Ellebodius possessorbejegyzése és más kézírása nincs a kötetben. 
Pajkossyné 23. tétel. 

31. Ant. 1236. REGIOMONTANUS, Johannes: Clarissimi doctoris D. Joannis de 
Monteregio Germani Tabulae directionum. (Venetiis, in officina Lucae Antonii 
Iunta Florentini, 1524, mense Septembri). 
Bejegyzés: „Zacharias Episcopus Tinniniensis D.D. Nicasio suo tamque fratri 
D.D.D." 
„Ex dono Domini Joannis Kecskés 1637. 7. Mártii Collegii Posoniensis Societatis 
Jesu" 
Ellebodius possessorbejegyzése és más kézírása nincs a kötetben. 
Pajkossyné 24.tétel. 

32. Ant 2100. JOHANNES de Sacrobusto: Sphaera cum commentis in hoc 
volumine contentis videlicet Cicchi Esculani cum textu . . . . (Venetiis, impensa 
heredum Octaviani Scoti Modoetiensis ac sociorum, 19. Januarii, 1518). 
Bejegyzés: „Zacharias Mossowius Episcopus Tinnniniensis D.D.Nicasio Casletano 
D.D.D." 
„Ex liberalitate Gen Domini Joannis Kecskés Collegii Soc. Jesu Posoniensis 
Catalogo inscriptus 1639" 
Ellebodius possessorbejegyzése és más kézírása nincs a kötetben, esetleg az új 
kötés készültekor (1962) veszett el? 
Pajkossyné 25. tétel. 

33. Ant. 3030. EUKLEIDÉS: [Elementa, görög.] Acüecta praefatiuncula in qua de 
disciplinis mathematicis nonnihil. Basileae, apud loan Hervagium, 1533, mense 
Septembri. 
Bejegyzés: „Collegii SJ. Soproniensis Catalogo inscriptus Anno 1678" 
Ellebodius possessorbejegyzése nincs a kötetben, de írására emlékeztető glosszák 
igen. 
Pajkossyné 27. tétel. 

34. Ant. 3802. KOPERNIK, Mikolaj: Nicolai Copemici Torinensis De 
revolutionibus orbium coelestium libri VI. Norimbergae, apud Ioh. Petreium, 
1543. 
Bejegyzés: „Zacharias Mossovius Episcopus Tinniniensis D.D. Nicasio D.D.D." 
„Ex dono Gen. Domini Joannis Kecskés Collegii Soc. Jesu Posoniensis Catalogo 
inscriptus 1639" 
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Ellebodius possessorbejegyzése és egyéb kézírása nincs a kötetben. 
Pajkos syné nem közli. 

35. Ant. 2933. BRASAVOLA, Antonio Musa: Examen omnium simplicium 
medicamentorum, quorum usus in publicis est officinis. Lugduni, apud Ioannem 
Frellonium, 1556. 
Bejegyzés: „Z. E. T." (= Zacharias Episcopus Tinniniensis) 
„Ex dono G. Domini Joannis Kecskés 1637. 9 Novembr. Collegü Posoniensis 
Societatis Jesu" 
Ellebodius possessorbejegyzése nincs a kötetben, de egyéb, az ő kézírására 
emlékeztető bejegyzések igen. 
Pajkossyné 26. tétel. 

36. Ant. 3026. MANARDI, Giovanni: Joannis Manardi medici Ferrariensis ... 
Epistolarum medicinalium libri duodeviginti. Basileae, [Johann Bebel], 1535. 
Bejegyzés: „Zacharias Mossovius Episcopus Tinniniensis D.D. Nicasio D.D.D." 
„Ex liberalitate Gen. D. Joannis Kecskés Collegü Soc. Jesu Posoniensis Catalogo 
inscriptus 1639" 
Ellebodius possessorbejegyzése és egyéb jegyzete nincs a könyvben. 
Pajkossyné nem közli. 

37. Ant. 4193. FUCHS, Leonhard: Institutionum medicináé ad Hippocratis, Galeni, 
aliorumque veterum scripta ... libri quinque. Basileae, per Paulum Quecum, (ex 
officina Ioannis Oporini, 1566, mense Martio). 
Bejegyzés: „Ex dono G. domini Joannis Kecskés 1637, 9. Novemb." Mossóczy 
possessorbejegyzése nem szerepel a kötetben! 
Ellebodius possessorbejegyzése nem, de valószínűleg az ő kezétől származó 
nagyon sok görög jegyzet található a kötetben. 
Pajkossyné nem közli. 

38. Ant. 2928. L'ESCLUSE, Charles de: Caroli Clusii Atrebat. Rariorum aliquot 
stirpium per Hispanias observatarum história, libris duobus expressa, ad 
Maximilianum II. imperatorem. Antverpiae, ex officina Chris tophori Plan tini, 
1576. 
Bejegyzés: „Collegü Societatis Jesu Sopronü Catalogo inscriptus 1640" 
Ugyanitt, a címoldalon: „Clariss. Viro D. Nicasio Ellebodio Casletano Medico 
Reverendis simi Locum tenentis, populari suo, amicitiae ergo Auctor dedit 
MDLXXVI." 
Ellebodius possessorbejegyzése és jegyzetei nem találhatók a kötetben. 
Az elülső szennylevél rektóján Istvánffy leltárjegye: „No 1689" 
Pajkossyné 32. tétel. 
Pajkossyné még két könyvet sorol Ellebodius kötetei közé. Nem jelzi, hogy 
bizonytalan lenne kézírásának azonosítása. Szerintünk azonban csak 
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valószínűsíthető, hogy az ő jegyzetei vannak e művekben. Mindkettő szerzője 
Sigonius, Ellebodius padovai tanára. 

39. Ant. 2469. [coliig. 1.:] SlGONIO, Carlo: De rep. Atheniensium libri IIII. 
Eiusdem de Athénien. Lacedaemoniorumque temporibus liber. Bononiae, apud 
Ioannem Rubrium, 1564. [collig.2.:] Zamoyski, Jan: Joannis Sárii Zamoscii De 
senatu Romano libri duo. Venetüs, apud Iordanum Ziletum, 1563. 
Bejegyzés: „Zách. Moshoci E. Tinniniensis 1574". Nem került a Kecskés-
hagyatékba! 
„M. Joh. Jacob Helgenmayer anno 1640" (a pozsonyi evangélikus gimnázium 
rektora) 
„Coll. Societatis Jesu Pos. Ad S. Salvat. 1693(4?)" 
Ellebodius possessorbejegyzése nincs a kötetben, de kevés görög és latin jegyzet -
talán az ő tollából - olvasható benne. 
Pajkossyné 30. tétel 

40. Ant. 4652. SlGONIO, Carlo: Caroli Sigonii Fasti consulares ac triumphi acti a 
Romulo rege usque ad Ti. Caesarem . . . . Venetüs, ex officina stellae Giordanis 
Zileti, 1556. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
Ellebodius possessorbejegyzése nincs a könyvben, de 8-8 sornyi görög és latin 
disztichon az elülső szennylevél rektóján talán az ő kezétől származik. 

Georg Purkircher könyvei 

1. Ant. 0999. Dl FALCO, Benedetto: Descrittione de i luoghi antichi di Napoli e del 
suo amenissimo distreto per Benedetto di Falco Napolitano. In Napoli, apresso 
Gio. Francesco Sugganappo, [1549]. 
Bejegyzés: „Liber G. Purkircheri et amicorum, emtus[!] Neapoli Annol564" 
Pozsonyi possessor nincs a kötetben (bár lehetett, mivel a kötése és előzéke is 
újabb, 18. századi) 
Pajkossyné nem közli. 

2. Ant. 1493 [Suidas, görög.] (Venetüs, in aedibus Aldi et Andreáé soceri, mense 
Feb. 1514). 
Bejegyzés: „Liber Georgii Purkircheri" 
„Collegii Posoniensis Societatis Jesu 1636" 
Pajkossyné i.m. 33. jegyzetében említi, 232.1 

3. Ant. 2054. [Coliig. 1-5.] [Orvosi tárgyú nyomtatványok.] [colligl.:] MARANTA, 
Bartolomeo: Bartholomei Marantae Venusini medici De acquae Neapoli, in 
Lucilliano scaturientis (quam ferream vocant) metallica materia, ас viribus. Neapoli, 
apud Matth. Cancer, sumptibus Io. Dominici Galli, 1559. [collig.4.:] PEUCER, 
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Kaspar: Themata de asthmate, ... resp ondebit ... Bartolemaeus Schönborn, Ín 
Academia Witebergensi professor ... praesidente Casparo Peucero ... . 
Witebergae, excudebant Clemens Schleich et Antonius Schöne, 1572. 
Bejegyzés: A 4. kolligátumtag címoldalán a respondens kézírásos dedikációja: „ Cl. 
Viro D. Georgio Purkirchero medicae artis Doctori eximio etc. dedit B.Schönb." 
A [collig.2.] 1575-ös bécsi, a [collig.3.] 1573-as frankfurti, a [collig.5.] 1574-es 
wittenbergi nyomtatvány. A nyomtatási dátumok alapján valószínű, hogy 
valamennyi kolligátumtag Purldrcher tulajdona volt, valószínűleg ő is köttette őket 
egybe. A [coliig. 1.] címoldalán: „Collegii Posoniensis Societatis Jesu 1636". 
Pajkossyné nem közli. 

4. Ant. 2254. DlOSKORIDÉS, Pedakios: Dioscoridis libri octo Graece et Latiné. 
Parisiis, impensa viduae Amoldi Birkmanni, (excudebat Benedictes Prevost), 1549. 
Bejegyzés: „Hunc librum Thomas Iordan Georgio Purkirchero dedit Viennae in 
exequiis Férd. I. imperatoris anno 65." 
„Collegii Posoniensis Societatis Jesu 1636" 
Pajkossyné i.m. 33. jegyzet, 232. 

5. Ant. 2931. MONARDES, Nicolas: De simplicibus medicamentis ex occidentali 
India delatis, quorum in medicina usus est. Interprete Carolo Clusio Atrebate. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1574. 
Bejegyzés: „Clariss. Viro Philo. Ac Medicináé Doctori Georgio Purkirchero dedit 
Carolus Clusius MDLXXIIII" 
„Collegii Posoniensis Societatis Jesu 1636" 
Purkircher az elülső szennylevél verzóján egy teljes oldalon örökítette meg a 
hadvezér Forgács Simon (1527—1598) surányi kertjében tett látogatását. Egy 
számára addig ismeretlen cserjét ír le, Forgáchot is kikérdezi róla. 
Pajkossyné i.m. 33.jegyzet, 231-232. 

6. Ant. 3142. LSOKRATÉS: Isocrates nuper accurate recognitus et auctus [görög]. 
(Venetiis, in aedibus haeredum Aldi Manutii et Andreáé Asulani, mense Iulio, 
1534). 
Bejegyzés: „Liber Georgii Purkircheri" 
„Collegii Posoniensis Societatis Jesu 1636". 
Pajkossyné i.m. 33.jegyzet, 232. 

7. Ant. 3941. HlPPOKRATÉS: Flippocratis ... opera quae ad nos extant omnia. Per 
Ianum Comarium ... Latinum lingua conscripta. Basileae, 1546, (per Hieronymum 
Frob. et Nie. Episcopium, mense Martio). 
Bejegyzés: Az elotáblába ragasztott nyomtatott vers („Epitaphium viri clariss. Iani 
Cornarii medici physid ac Hippocrati doctoris, qui obiit Genae XVII.Calend. 
Április ... MDLVIII. ... Ioannes Stigelius") alsó szélén Diomedes Cornarius (az 
elhunyt Janus Cornarius fia, maga is orvos, a bécsi egyetem orvosi fakultásán tanít) 
kézírásos dedikációja Purkirchernek: „Domino Magistro Georgio Purkircher amico 
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suo op. Diomedes Cornarius dedit" A szász orvos két évig Nagyszombatban is 
praktizált, 1566-tól Miksa, majd Rudolf orvosa. 
„Collegii Posoniensis Societatis Jesu 1636" 
Pajkossyné i.m. 33.jegyzet, 232. 

8. Ant. 4230. Ars de dosibus medicinarum et alia praestantissimorum medicorum 
monumenta ... Patavii, apud Gratiosum Perchacinum, 1564. 
Bejegyzés: „Liber Georgii Purkircheri et amicorum" 
„Collegii Posoniensis Societatis Jesu" (évszám nélkül). 
Pajkossyné nem közli. 

Istvánffy Miklós könyvei: 

1. Ant. 0169. PlNDAROS: Pindari Olympia. Pythia. Nemea. Isthmia. Callimachi 
Hymni qui inveniuntur. Dionysius De situ orbis. Licophronis Alexandra. Venetiis, 
in aedibus Aldi et Andreáé Asulani soceri, mense Ianuario, 1513. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii catalogo inscriptus 1651(1681?)" 
A cím oldal alján: „Nicolai Isthvanffij" (autográf). 
A puha pergamen előtáblán Istvánffy leltárjegye: „No 141" (? - nagyon kopott). 

2. Ant. 0197. Biblia cum summariorum apparatu. (Lugduni, in officina Jacobi 
Saconi), 1015[!1515], duodecima Kalendas Octobris. 
Bejegyzés: „ ...? Marcus Pa.. ..ich" 
„Iste liber fűit aput[!] Pan Zthassich" 
„Georgii Donkhovicii m[anu] p[ro]p[ría]" 
„Societatis Jesu Sopronii 1641" 
Az elülső szennylevél rektóján Istvánffy leltárjegye: „No 1563". 

3. Ant. 0200. Ld. EUebodius könyveit, 23.sz.: APHTHONIOS, Florentine, 1515. 
Bejegyzés: „Nicasii Ellebodii et amicorum" 
„Collegii Soproniensis Societatis Jesu catalogo inscriptus 1651(1691?" 
A puha pergamen borítón Istvánffy leltárjegye: „No 191". 

4. Ant. 0299. Ld. Ellebodius könyveit, 20.sz.: ARTEMIDOROS Daldianos, Venetiis, 
1518. 
Bejegyzés: „Collegii Soproniensis Societatis Jesu catalogo inscriptus 16.." (? 
elmosódott) 
A címoldalon Ellebodius 4 sornyi kézírása. 
Az előtáblában egy beragasztott pergamendarabkán (az eredeti kötés maradványa) 
Istvánffy leltárjegye: „No 193". 

5. Ant. 0487. Ld. Ellebodius könyveit, 29.sz.: GAZÉS, Theodóros, Venetiis, 1525. 
Bejegyzés: „Collegii Soproniensis Societatis Jesu catalogo inscriptus 1651(1681?)" 
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Az elülső szennylevél rektóján Ellebodius görög nyelvű possessorbejegyzése, ezen 
kívül görög jegyzetei. 
A puha pergamen borítón Istvánffy leltárjegye: „No 188". 

6. Ant. 0616. Ld. Ellebodius könyveit, 16.sz.: SOPHOKLES, Lutetiae, 1528. 
Bejegyzés: „ ... ? SJ Catalogo inscriptus Anno 1678 [más írással:] Coll. Sopr. SJ." 
Ellebodius neve nincs a kötetben, de a címlap felső része csonka, előzéklap 
nincsen, így elképzelhető, hogy lehetett possessorbejegyzése. A kötet belsejében 
sok görög bejegyzése olvasható. 
A címoldalon Istvánffy Miklós leltárjegye: „No 160(100?)". 

7. Ant 0728. LASKARIS, Konstantinos: In hoc libro haec continentur, Constantini 
Lascaris Byzantini de octo partibus orationis lib.I. ... [görög-latin]. Florentiae?, 
opera et sumptu Philippi Iuntae?, 1515? [Csonka példány, az utolsó füzet hiányzik 
a kolofonnal együtt.] 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii catalogo inscriptus Anno 1640" 
Az elülső szennylevél rektóján Istvánffy leltárjegye: „No 284". 

8. Ant. 1293. IOANNÉS Chrysostomos: Hai theiai leiturgeiai tu Hagiu Ioannu tu 
Chrysostomu, Basileiu et Megalu kai hé ton Proégiasmenon Germanu 
archiepiskopu Kons tan tinupoleos História ekklésiastiké kai mystiké theoria. 
Romae, Demetrios Ducas Cretensis, die XXVIII. Octob. 1526. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronul651(1681?)" 
A pergamen kötés elő- és háttábláján Istvánffy feketére festett címeres 
supralibrosa, felette az előtáblán pedig a leltárjegye: „No 219". 

9. Ant. 1341. VERGILIUS Maró, Publius: P.Vergilii Maronis Bucolicon, Georgicon 
et Aeneidos vocum omnium, ас. rerum Sylvae index certissimus . . . . (Venetiis, 
apud Io Antonium Sabium, de Nicolinis, 1538, mense Maio). 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii catalogo inscriptus 1640" 
Az elülső szennylevél rektóján posses sorbejegyzés: „Nicolai Isthvanffij" (autográf, 
piros tintával). A körbevágott címoldal felső margóján Istvánffy számaihoz 
hasonlókkal: „2320" - „No" nélkül! 

10. Ant. 1427. LEONICO Tomeo, Nicolo: Nicolai Leonici Thomaei De varia 
história libri trés. Basüeae, in officina Frobeniana, 1531. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
A fekete sarokdíszes fehér pergamen kötés elő és háttáblájának közepén Istvánffy 
supralibrosa. Leltárjegye nincs a kötetben! 

11. Ant. 1499. Ld. Ellebodios könyveit, 18.sz.: HÉSIODOS, Florentiae, 1540. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii catalogo inscriptus Anno 1651" 
„Sum Nicasii Casletani Flandri" , Ellebodius rengeteg jegyzetével. 
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A kopott, piszkos pergamen borítón Istvanffy leltárjegye: „No ..4(7?)" (nagyon 
kopott). 

12. Ant. 1574. JAVELLI, Giovanni Crisostomo: Epitomata in decern libris 
Ethicorum Arist, ordináta per fratrem Chrysostomum Javellum Canapicium 
ordinis predicatorum . . . . VenetÜs, (in officina Aurelii PincÜ Veneti), 1536. 
Bejegyzések: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Cat. inscriptus Anno 1638" 
Az elülső szennylevél rektóján Istvanffy leltárjegye: „No 730(430?)" 

13. Ant. 2477. PAFF!, Girolamo: Hieronymi Paphii iunioris Cathedralis Ecclesiae 
faventinae praepositi In septem Psalmos poenitentiales Isagoge. Bononiae, apud 
Ioannem Rossium, 1575. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronit Catalogo inscriptus Anno 1640" 
A fekete sarokdíszes natúr pergamen kötés elő és háttáblájának közepén Istvanffy 
feketére festett supralibrosa (ugyanolyan, mint az Ant. 1427). Az elülső szennylevél 
nagy része kitépve, talán ezen lehetett Istvanffy jelzete. 

14. Ant. 2602. Statuta Synodalia Ecclesiae Nitriensis anni MCCCCXCIV. Viennae, 
in aedibus Collegii Caesaréi Societatis Jesu, 1560. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
„A címoldalon Istvanffy leltárjegye: „No 1054". 

15. Ant. 2928. Ld Ellebodius könyveit, 38.sz.: L'ESCLUSE, Charles de, Antverpiae, 
1576. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
Ugyanitt, a címoldal alsó szélén Clusius kézírásos dedikációja: „Clariss. Viro 
D.Nicasio Ellebodio Casletano Medico Reverendis simi Locum tenentis, populari 
suo, amicitiae ergo Auctor dedit MDLXXVI." 
Ellebodius possessorbejegyzése és jegyzetei nem találhatók a kötetben. 
Az elülső szennylevélen Istvanffy leltárjegye: „No 1689". 

16. Ant. 2930. Mornay, Philippe de: De veritate religionis Christianae liber, ... a 
Philippo Morneo, ... Gallice primum conscriptus, nunc autem ab eodem Latiné 
versus. Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1583. 
Bejegyzés: az előzék rektóján: „Magniftcus Dominus Balthasar de Batthian 
Magister Dapiferorum Nicolao Isthvanffij dono dedit 25. Januaris 1586" (Istvanffy 
autográf bejegyzése) 
Ugyanitt Istvanffy leltárjegye: „No 1041" 
„Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 

17. Ant. 3110. [coliig. 1.:] MERCURIALE, Girolamo: De morbis cutaneis et omnibus 
corporis humani excrementis tractatus locupletisskni ... ex ore Hieronymi 
Mercurialis medici ... excepti . . . . Venetiis, (apud Gratiosum Perchacinum, 1571), 
apud Paulum et Antonium Meietos fratres bibliopolas Patavinos, 1572. [colüg.2.:] 
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Sicco, Giovanni Antonio: loannis Antonii Sicci D e optimo medico. Venetiis, [eredi 
di Lucantonio Giunta il vecchio], 1551. 
Bejegyzés: „CoUegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
Az elülső szennylevél rektóján Istvánffy leltárjegye: „ N o 1961". 

18. Ant. 3234. ONOSANDROS: [Stratégikos, spanyol] D e re militari. Primero 
Volumen. E n Barcelona, por Claudio Bomat , 1567. 
Bejegyzés: „Coílegii Soprordensis Societatis Jesu Anno 1641" 
A címoldal alsó margóján: „ Emprus 1 floreno a me Jo. Agricola Gezmar . . . ?" 
A puha, gyűrött, szakadt pergamen borítón Istvánffy leltárjegye: „ N o 92" (?) 

19. Ant. 3761. DINOTH, Richard: Adversaria historica. Basileae, ex officina Petri 
Pernae, 1581. 
Bejegyzés: „Coílegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
Az elülső szennylevélen Istvánffy leltárjegye: „ N o 539". 

20. Ant. 3899. GAZES, Theodóros: Theodori Gazae liber quartus, D e 
constructione partium orationis, con versioné et explanatione Heliae Andreáé 
Burdigalensis illustratus. Lutetiae, apud Vascosanum, 1551. 
Bejegyzés: „Coílegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus 1640" 
A puha pergamen borítón Istvánffy leltárjegye: „No 164". 

21 . Ant. 4690. EUNAPIOS Sardianos: D e vitis philosophorum et sophistarum, nunc 
primum Graece et Latiné editus. (Trad. Hadrianus Junius). E bibliotheca loan. 
Sambuci Pannonii Tirnaviensis. Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 
1568.49 

49 Eunapios eredeti görög szövegét és Junius Hadrianus latin fordítását Zsámboky adta ki 
1568-ban Christopher Plantin kiadásában, akivel szoros baráti kapcsolatot ápolt Forrása 
valószínűleg az Egyetemi Könyvtár F 28-as kéziratkötete volt, amely Schedius Lajos 
jegyzete szerint Istvánffy előtt Zsámbokyé volt. A papírkódex hat ókeresztény szerzőtől 
tartalmaz műveket, közülük az első Eunapios. Szabó Károly felvette az RMK III anyagába 
(567-es számon) az akkor ismert egyeden drezdai példány alapján (az Egyetemi Könyvtár 
példánya elkerülte a figyelmét). Az Országos Széchényi Könyvtár RMK-pótlásokat készítő 
kutatócsoportja azóta még négy példányról szerzett tudomást: egy példányt őriz a nemzeti 
könyvtár Apponyi-gyűjteménye — APPONYI Sándor, Hungarica: Magyar vonatkozású 
külföldi nyomtatványok, Bp., I.kötet, 1900. 423. tétel) egyet ugyanott az antikva -gyűjtemény 
— Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa: Nem magyar 
nyelvű külföldi kiadványok, Bp., 1990, E 488, jelzete: Ant. 6748 - két példány található 
Wolfenbüttelben - NÉMETH S. Katalin, Ungarische Dracke und Hungarica 1480-1720. 
Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel I—III. München - New York etc., 
1993, I.Teil, 170-171. Az OSzK antikva-katalógusa még mint az RMK III-ba tartozót 
közli a kiadványt, de a szintén 1993-ban megjelent Régi Magyar Könyvtár: Pódások, 
kiegészítések, javítások 4. füzete azonban már ezt írja róla: „ Az RMK III-ból törlendő, 
mert nem Sambucus adta ki a müvet, henem csak az ő könyvtárában lévő kézirat szolgált a 
kiadás alapjául." Az OSzK példányainak terjedelem-adatait a mi példányunkéval összevetve 
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Bejegyzés: „Reverendissimo d.d. ...? Agriensí p ? suo Sambucus" 
Az elülső szennylevél rektóján: „Reverendis simus D.Episcopus Nitriensis 
Stephanus de Feierkeo Locum[tenens] etc. mihi N.I. d.d. Posonii 28. Mártii 1590." 
[Istvánffy autográf bejegyzése] 
„Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1651" 
A címoldalon Istvánffy leltárjegye: „1706" („No" nélkül!). 

22. Ant. 4913. [HURAULT, Michel]: Le recueil des excellens et libres discours sur 
l'estat present de la France. [France, sJL, s.typ.], 1598. 
Bejegyzés: „Coll. Sopron SJ Catal. Inscriptus 1715". 
„Ex libris Francisci Xav. Liber" (áthúzva) 
A puha pergamen kötés gerincén valószínűleg Istvánffy leltárjegye: „No 575". 

23. Ant. 4933. Annalium et históriáé Francorum ab anno Christi DCCVIII. Ad 
ann. DCCCCXC. Scriptores Coetanei XII. Francofurti, apud Andreáé Wecheli 
heredes, Claudium Marnium et Ioannem Aubrium, 1594. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
Az elülső szennylevél rektóján Istvánffy leltárjegye: „No 1335" (a gerincen 
valószínűleg ugyanez elmosódva). 

24. Ant. 4942. GONZALEZ de Mendoza, Juan: Dell'historia della China, descritta 
nella lingua spagnuola, dal ... Giovanni Gonzalez di Mendozza, deli Ord. di 
S.Agostino, et tradotta nell'Italiana dal ... Francesco Avanzo ... . In Venetia, 
appresso Andrea Muschio, 1586. 
Bejegyzés: „Collegii Soproniensis Societatis Jesu Anno 1641" 
A pergamen kötés gerincén Istvánffy leltárjegye: „No 641". 

25. Ant. 5029. CORDERO, Juan Martin: Las quexas у llanto de Pompeyo adonde 
brevemente se muestra la destrucion de la Repubüca Romana. En Anvers, en casa 
de Martin Nucio a la ensena de las dos Ciguenas, 1556. 
Bejegyzés: „Col. Sopr. S.J. 755" 
Az elülső szennylevél rektóján: „Coll.Sopron SJ: Catalogo inscriptus 1715" 
Ugyanitt: Istvánffy leltárjegye: „No 597" 

26. Ant. 5164. MEKERCH, Adolph: Adolphi Mekerchi Brugensis De veteri et recta 
pronuntiaüone linguae Graecae commentarius. Anrverpiae, ex off. Christophori 
Plantini, 1576. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii catalogo inscriptus Anno 1640" 
A fehér pergamen kötés előtábláján Istvánffy leltárjegye: „No 198 (?598?)" 

világos, hogy azok nem tartalmazzák a mienkben viszont meglévő, de a nyomtatás 
dátumánál 3 nappal később keltezett, s nyilván nem minden példányba belekötött, 
II.Miksához írt Zsámboky-ajánlást. A wolfenbütteli leírás alapján nem állapítható meg, 
hogy melyik verzió alapján készült. - A nyomtatvány RJV1K Ш-voltának tisztázását az 
Országos Széchényi Könyvtár munkatársának, Heltai Jánosnak köszönöm 
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27. Ant. 5177. TURNEBE, Adrién: Adriani Turnebi Commentarii et emendationes 
in libros M. Varronis De lingua Latina. Parisüs, apud Gábrielem Buon, 1566. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
Az elülső szennylevél rektóján Istvánffy leltárjegye: „No 334". 

28. Ant. 5369. RAVIZZA, Giovita: lovitae Rapicii Brixiani De numero oratorio libri 
quinque. Venetiis, (in aedibus Pauli Manutii, Aldi íúii), 1554. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
A puha, gyűrött pergamen előtáblán Istvánffy leltárjegye: „No 248". 

29. Ant. 5561. Varii históriáé Romanae scriptores, partim Graeci, partim Latini, in 
unum velut corpus redacti. [Geneva], Henricus Stephanus, 1568. 
Bejegyzés: „Collegii Societatos Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
Az elülső szennylevélen valószínűleg Istvánffy leltárjegye (bár kicsit más az „N" 
betű alakítása): „No 226". 

30. Ant. 6183. Lazius, Wolfgang: Commentariorum in genealógiám Austriacam 
libri duo. Basileae, apud Nicolaum Episcopium et Ioannem Oporinum, 1564, 
mense Martio 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1638" 
A pergamen kötés előtáblájának közepén Istvánffy címeres supralibrosa változatos 
növényi ornamentikájú, csúcsain liliomos, rombusz alakú cartuoche-ban. 
Leltárjegye nincs a kötetben. 

31. Ant. 6191. LYKOSTHENÉS, Konrád: Appendix bibliothecae Conradi Gesneri. 
... per Conradum Lycosthenem, deinde nunc apud nos, per Josiam Simlerum 
multo auctior aedita est. Tiguri: Apud Christophorum Froschoverum, mense 
Martio, 1555. 
Bejegyzés: „"Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus 1640" 
A puha pergamen kötés gerincén Istvánffy leltárjegye: „No 611". Néhány helyen a 
margón javít vagy kiegészíti a nyomtatott szöveget! 

32. Ant. 6211. NlKÉTAS Akominatos Chóniatés: Nicetae Acominati Choniatae ... 
LXXXVI annorum história ... opus ... liberalitate ... Antonii Fuggeri ... Graece 
Latineque editum ... Fíieronymo Wolfio Oetingensi interprete. Basüeae, apud 
Ioannem Oporinum, idibus Augusti, 1557. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus 1640" 
A pergamen kötés gerincén sejthető Istvánffy leltárjegye: „No 306(?)". 

33. Ant. 6617. VlMERCATI, Francesco: Francisci Vicomercati Mediolanensis In 
octo libros Aristotelis de naturali auscultatione commentarii. Et eorundem 
librorum a Graeco in Latinum per eundem conversio. Venetiis, ex officina 
Dominici Guerrei et Io. Baptistáé fratrum, 1567. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
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A puha pergamen borítón Istvánffy leltárjegye: „No 231". 

34. Ant. 6623. PLATÓN: Piatonis augustiss. philosophi omnium quae extant 
op erűm tomus tertius Graece et Latiné, ex nova Ioannis Sarrani interpretatione, 
. . . . [Lausanne, s.typ., 1577]. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronit Catalogo inscriptus Anno 1640" 
Az elülső szennylevél rektóján valószínűleg Istvánffy leltárjegye: „589" („No" 
nélkül!). 

35. Ant. 6694. WARSZEWICKI, Krzysztof: Christophori Varsevicii Paradoxa. 
Pragae, ex officina Michaelis Peterle, 1588. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus 1640" 
Az elülső szennylevél rektóján Istvánffy leltárjegye: „No 435". 
(A pergamenkötés fekete kagylómintás keretelésű és sarokdíszű, ovális 
középdísszel és felirattal: „D.PAVLO FVLCITIO / 1588" = az első tulajdonos?) 

36. Ant. 6838. FLEISCHMANN, Peter: Etwas geenderte und verbesserte Description 
de saller durchleüchtigisten, grossmechtigisten und unüberwindlichsten Fürsten 
und Herrn Herrn Rudolfen des Andern ... erstgehaltenem Reichstag zu Augspurg 
... Anno 82. Augspurg, durch Michael Manger, 1582. 
Bejegyzés: „Collegii Societatis Jesu Sopronii Catalogo inscriptus Anno 1640" 
A puha pergamen borítón Istvánffy leltárjegye: „No 489" 
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A Pozsonyi Humanista Kör könyvei 

Books Possessed by the Humanists' Group in Pozsony Preserved at the 
University Library Budapest 

Summary 

In the last decades of the 16tth century the culture in Northern Hungary was in 
has kept line with European standards. One of the best manifestations of this 
parallelism was the making and working of Humanists' Group in Pozsony. There 
were archpriests, nobelmen and civils as well. Their different religious (Catholic 
and Protestant) and national (Hungarian, German, Flemmish etc.) background was 
far from being an obstacle for their cooperation. The link betwen these highly 
different people was their common renesaaince erudition acquired in Padova, and 
the high standard of their scientific activity and their poetic works based equally on 
the antique models. Their function and way of life was absolutely inseparable from 
collecting, sending and donating interesting new books and funding of a rich 
private library. 
Remnants from the library of three members of this particular group (Nicasius 
Ellebodius, Georgius Purkircher and Nicolaus Istvánffy) were preserved in the 
Jesuit libraries of Pozsony and Sopron from where they were inherited by the 
University Library Budapest. It is these books which the present paper puts 
together with a brief history of the group and its interesting library. 
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A HIVATALNOK URALKODÓ MEGDICSŐÜLÉSE, 
AVAGY A FORRÁSFELTÁRÁS JELENTŐSÉGE 

Az alábbi tanulmány a dualizmus kori magyar sajtótörténeti és nőtörténeti 
kutatás anyagának rendszerezése, feldolgozása és értelmezése során született 
felismerésre - a források fontosságára - szeretné felhívni a figyelmet. A 
hivatkozott források az Egyetemi Könyvtár állományában is fellelhetőek. A 
szemléltetésre kerülő történeti események sajtókommentárjai újból felelevenítették 
azt a közvéleményt és közhangulatot, amelyek a korabeli történéseket körülvették. 
A másodlagosnak tűnő, ám bizonyos szempontból mégis fontos körülmények az 
összegző történetírásban elsikkadtak. 

Magyarországon a kiegyezés utáni korszak jelentős egyházpolitikai reformjai a 
házasság köré csoportosultak. Ezek a polgári házasság, a polgári anyakönywezetés 
és a — vallásszabadságot kiszélesítendő — zsidó vallás recepciójának bevezetése 
voltak. A törvények elfogadásával lezárult az itt élő népek, kultúrák -
hangsúlyosabban a zsidó emancipációs - integrációjának legitimálása. A jogi 
rendezettség szükséges volt ahhoz, hogy a polgárosodás folyamatában mindenki 
lehetőségei szerint részt vehessen. A törvényi intézkedések, illetve azok előkészítési 
procedúráik alkalmával a sajtóban megfogalmazódtak mindazon kérdések, amelyek 
a polgárosodó Magyarországot foglalkoztatták. 

A polgári házasság felvetődése 

A kiegyezés után huszonhét évnek kellett eltelnie a polgári házasság törvény-
beiktatásáig. A katolikus egyház és a neki elkötelezett politikai erők sokáig sikeresen 
tartották féken az egyházpolitikai reformokat. A katolikus klérusnak jelentős 
befolyása volt az uralkodóra és a népre egyaránt. A konzervatív beállítottságú 
Ferenc József minden hivatalában lehetséges akadályt felhasznált a liberális igény 
késleltetésére, illetve mindig annyit engedett, amennyit a kormányzati ügymenet 
fiskális szabályai diktáltak. Hosszú évekig tartott a törvény előkészítése, és a sajtó 
figyelemmel kísérte a körülötte folyó vitákat, véleményeket. Az alábbiakban 
törvényhozás élclapi kommentárjait - a teljesség igénye nélkül - és egy független, 
mértékadó napilap tudósításaival együtt igyekszik bemutatni. 

A törvény kapcsán született házasságábrázolások két ponton tértek el az 
általános, az életből vett prezentációktól. Egyrészt a karikatúrákon a házasságnak 
ebben az eszmei, elméleti megközelítésekor egyértelműbb a szerelemnek, mint az 
intézmény alapját képező, vagy azt tagadó motívumnak megjelenítése. Másrészt az 
élet utáni példákból hiányzott, illetve belépett a házasság újabb fontos 
mellékszereplője: a pap (az egyház). A klérus addigi, családbéli pozícióját 
veszélyeztette a jegyző (az állam). Jól látható ez egy 1881-es Bolond Istókheh. 
jelenetsoron, amely címben és alkalomban köthető ugyan a polgári házassághoz, 
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témájában azonban nem.1 A karikatúra a szerelem fokozatait nevezte meg jogi 
lépésekben. Az első képen ajánlatos, jó dolognak vélte a polgári szerződést, 
amelyre a fiatalember odafigyelt, s a leányka pedig hátat fordított, a második 
jelenetben jobb helyzetnek tűnt az udvarló szóbeli vallomása, a harmadik 
megjelenítésben a legkellemesebb mód a közvetlenség, azaz a csókoló ölelés volt. 

A törvényjavaslat a H á z elé került 

1873. tavaszán a parlament utasította a kormányt, hogy a polgári házasságot 
rendezendő törvényjavaslatát készítse el és nyújtsa be. Az érvényben levő ötféle 
szabályozás már nem adott teljes körű és egyértelmű megoldást valamennyi esetre. 
Toldy István örömmel kommentálta hírt a Pesti Nap/óban, miszerint ha az állam 
alkotmányának szelleme liberális, akkor ideje ehhez igazítani a házasság intéz-
ményét is. Sőt, emlékei szerint a nagyon várt törvényjavaslat már 1868-ban ott 
lapult az igazságügyminiszter fiókjában.2 A kérdést felkapó Üstökös kiterjesztette a 
lehetőséget a katolikus egyház papjaira, akik nemcsak plátói módon hódoltak a 
szépnem oltárán, hanem egy háztartásban éltek házvezetőnőjükkel. A karikatúrán a 
pironkodó ara oldalán álló terebélyes páter zavarában így érvelt a jegyzőnek: 
„Mégis, mégis, kérem: megakarom adni a dolognak a hivatalos színezetet."3 Deák 
Ferenc 1873. június 28-i, utolsó — az állam és egyház viszonyáról szóló — 
parlamenti beszédében kitért a polgári házasságra: „ . . .nézetem szerint — abszolúte 
nem vallási, hanem tisztán polgári kérdés, polgári szerződés, . . . mely alapja a 
legitimitásnak, . . . én tehát mint állam megkívánom, hogy ezen polgári szerződés 
előttem köttessék; annak egyházi részét azután végezzétek el a magatok papjánál. 
Ebben sem sértő, sem abszurd, sem helytelen nincs."4 Az eredménytelen 
országgyűlési tárgyalások októberre húzódtak, amikor a Pesti Napló vezércikke a 
katolikus egyházi reakciót ostorozta, s Deák iménti állásfoglalására hivatkozva utalt 
arra, hogy Eötvös József még májusban megtetette a vallásszabadságról szóló 
törvényjavaslatát. Ugyanazon lapszám napi hírek mínuszos bekezdése a 
vegyesházasságok okozta helyzetek kibogozhatadansága miatt sürgette a törvény-
hozást.5 A halogató, bátortalan politikai akarat várható következményeit a Bolond 
Miska címoldalon négyképes karikatúrájában mutatta be: az egyaránt szemrevaló 
Schönstein Rebeka és Sugár Laczi megismerkednek, ha meg lenne az új törvény, 

1 Polgári rendtartás, Bolond Istók, 1881. nov. 20., 9. 
2 TOLDY István, A polgári házasságról, Pesti Napló, 1873. márc. 5. Reggeli kiad., 1-2. 
3 Ha polgári házasság lésben, s coelibátus nem lésben,. Üstökös, 1873. márc. 8., 114. 
4 DEÁK Ferenc, Válogatott politikai írások és beszédek, IL, Bp., 2001., 611. 
5 (Házassági törvényeink) ... Meddig kell még ily szomorú tényekkel illustrálnunk az egyház 
és állam közt jelenleg fenálló viszonyok tarthatadanságát? Meddig kell még egy olyan 
törvény hozatalát sürgetnünk, mely a fennemlitett és még hozzá hasonló számtalan anomá-
lián valahára már gyökeresen segíthetne? Már elérkezett hozzánk speciális viszonyainál 
fogva a legvégső idő arra nézve, hogy minden vallás felekezet egyformán felkaroló s 
mindegyiket egyaránt kötelező polgári házasság intézménye behozassék. Pesti Napló, 1873. 
okt. 10. Reggeli kiad., [1.] 
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egybekelnének, addig is tovább ápolják kapcsolatukat, míg végre egyszer majd az 
elaggott jegyespár összeházasodhat.6 

Két évvel később a borsszem Jankó a való életből vett példákat dolgozott fel 
kétszer hat jelenetes karikatúrában.7 Az első rajzsorozaton egy osztrák pár 
házassága csődbe jutott, hogy elválhassanak Erdélybe utaznak, ott a református pap 
az ezerszer átkozott köteléket felbontotta, miután felvették a magyar 
állampolgárságot, otthon, Bécsben útjaik szétváltak, s ki-ki mással új frigyre lépett. 
A másik hat képen egy magyar fiatalember beleszeretett egy zsidó leánykába, titkon 
Bécsbe szöktek, ahol a polgármester összeadta őket, felvették az osztrák 
állampolgárságot, s boldogan, turbékolva tértek haza, Budapestre - a történet 
végén az élclap levonta a tanulságot: 

Ha\a Budapestre? Talán nem is ha%a! 
Honjuk Magyarország?... Bizony nem iga% a'! 
De boldog a% uj pár— ámbár furcsa dolog 
Hogy magyar létére nem itt lehet boldog. 

1879-ben, az országgyűlésben Irányi Dániel ismét napirendre szerette volna tűzni 
a vallásszabadság és a polgári házasság ügyét,8 de Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatási miniszter és Pauler Tivadar igazságügyminiszter elvetették az 
indítványt, mert a kormány tervei szerint úgyis foglalkozni kívánt az emlegetett 
kérdésekkel. Néhány nappal ezután a Bolond Miska kreált egy idétlen karikatúrát a 
polgári házasság első eredményéről: a püspök betoppan a paphoz, aki mentségképp 
azt állította a nála levő kétgyermekes - láthatóan zsidósra rajzolt - asszonyról, hogy 
az unokahúga, amin őméltósága meghökkent: „Per amorem! nem is tudtam, hogy a 
főtisztelendő úr zsidó!"9 

Megújuló parlamenti viták 

A parlament 1881-ben a keresztény és izraelita felek közti, illetve a külföldön 
kötött házasságok ügyét vette elő. A Pesti Napló vezércikke ezúttal is üdvözölte a 

6 A polgári házasság nálunk,. Bolond Miska, 1873. okt. 12., 1. 
7 Trans és Cis, ref. elválás és áv. házasság avagy német-magyar és magyar-német, vagyis a dualizmus átka 
és áldása,. Borsszem Jankó, 1875. nov. 7., 6—8. A valódi történetet eddig nem sikerült 
azonosítani. 
8 Irányi Dániel melegen szólal fel a vallásszabadság és a polgári házasság érdekében. A 
vallásszabadságot sajnálattal nélkülözi Magyarországon. A miniszterelnök ugyan azt állí-
totta, hogy létezik nálunk a vallásszabadság; de ha léteznék, miért kellett az erre vonatkozó 
törvényjavaslat beadására utasítani a vallás és közoktatási minisztert, miért kellett ezen 
eszme mellett sikra szállnia magának Deák Ferencznek. ...A képviselőház ülése március 17-
én,. Pesti Napló, 1879. márc. 18. Reggeli kiad., [2.] 
9 A polgári házasság első gyakorlati eredménye, Bolond Istók, 1879. márc. 23., 7. 
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kérdés tárgyalását és mielőbbi megoldását, hiszen a megkésett döntés miatt alakult 
ki egy nehezen kezelhető, új társadalmi probléma: a zsidók szeparáltsága.10 

Л polgári házasság követelése egykorú ujabb alkotmányos életünkkel. Л képviselőházán 
ismételve sürgettetett és behozatalát már az Andrássy-kormány kontemplálta. ... Mi, a 
kik nem egyszer ráutaltunk a^on fontos nemzeti és társadalmi érdekekre, melyek a zsidók 
elkülönözpttségének megszüntetését sürgetik; kik a keresztények és zsidók közötti 
házasság lehetővé tételét a kor elutasithatatlan követelményének tekintjük ... 

Ezt követően a Bolond Istók - a tőle megszokott éles stílusában - megalkotta az 
első polgári esküvőt, ahol Istóczy Győző, az ellenzéki, antiszemita nézeteket valló 
képviselő vezeti anyakönyvvezető elé zsidó menyasszonyát - mindkét egyházi 
hatóság közös kiátkozásának terhe mellett.11 

Két éves szünet után, 1883-ban folytatódott a Házban a fenti 
törvényjavaslatok képviselői polémiája. A január 22-i ülésen Göndöcs Benedek 
felszólalásában az elkeresztelések okozta vita gyökerét a vegyesházasságokban látta, 
a gyermekek vallásválasztását a szülők szabad egyezkedésére bízta volna. Az utána 
szóra emelkedő Ugrón Gábor előző képviselőtársát a katolikus egyház reakciójával 
vádolta és a vegyesházasságok történetisége miatt kiállt az intézmény 
létjogosultsága mellett. Végül Irányi Dániel a polgári házasság és a vallásszabadság 
védelmére kelt.12 (A vita során az időközben lezajlott tiszaeszlári per nem merült 
fel.) Ezt követően a hó végén a Borsszem Jankó Göndöcs Benedeket vette célba. A 
sikamlós karikatúrán [Göndöcs képében] a pap állt a vágyódó szerelmesek közé, 
miközben a gyönyörű leány derekát magához szorította és magyaros öltözetű ifjút 
távolságra intette: „Türtőztesd magad fiam! Ne még, aranyos Rebekám! Előbb 
mint keresztény magvető, hadd emeljelek magamhoz."13 Februárban a 
kormánypárti élclap bizakodóbb karikatúra-aláírásában megállapította, hogy 
„Összeszürődött már a magyar és a zsidóvér 1849-ben. Ha a szabadsági harczban 
haszonnal járt, nem lesz ártalmas a házassági háborúban sem."14 Áprilisban a 
parlament igazságügyi bizottsága Pauler Tivadar szakminiszter elnökletével 
vizsgálta az addig elkészült törvényjavaslatokat.15 Akkor - úgy, ahogy tíz évvel 
korábban a Bolond Miska tette - az élclap címlapon tért vissza a végeláthatatlan 
ügyre: „Eóssy Laczi keresztény ifjú és Tulipánvölgyi Czilike zsidó hajadon 
eljegyzése — és esküvője. Az öreg párt az elagott főpolgármester intő szózattal adja 
össze."16 November végén a keresztények és a zsidók közti házasságról szóló 
törvényjavaslat ismét a Ház asztalára került. A Pesti Napló újfent hangoztatta, hogy 
milyen nagy hiba volt 1868-ban a zsidók egyenjogúsításakor a házasságot mellőzni, 

10 Pesti Napló, 1881. márc. 23. Reggeli kiad., [1.] 
11 Л^еЬбpolgári házasság, Bolond Istók, 1881. márc. 27., 6. 
12 Orsszág^ülés, Pesti Napló, 1883. jan. 22. Esti kiad., [1—2.] 
13 Vegyes házasság, Borsszem Jankó, 1883. jan. 28., 3. 
14 Vérvegyülés, Borsszem Jankó, 1883. febr. 4., 6. 
15 A képviselőház igazságügyi bizottsága, Pesti Napló, 1883. ápr. 24. Reggeli kiad., [5.] 
16 Polgári házasság, Borsszem Jankó, 1883. ápr. 29., 1. 
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s ezért nőhetett „antiszemitizmus romboló hatalommá".17 Itt tudósítottak arról, 
Tisza Kálmán agitálására a Szabadelvű Párt elfogadta a törvényjavaslat részletes 
tárgyalásra bocsátását. Azonban november 19-én már óvatosabban harangozta be a 
várható országgyűlési eseményeket, mert a mérsékelt ellenzékiek is jóváhagyták 
ugyan, de az antiszemita párt ellenezte, a fuggedenségi párt álláspontját még nem 
ismerték:18 

Л képviselőház holnapi ülésén kezdi meg a keresztények és %sidók közötti polgári 
házasságról szóló javaslat tárgyalását, mely előreláthatólag hosszas lesz • • -a javaslatnak 
különösen 38-dik §-sza fog előreláthatólag nagyobb diskusszjót felkelteni. E szakasz 
ugyanis a gyermekek vallását elsősorban a szülők megegyezésétől teszi függővé, s mit a 
keresztény vegyes házasságokra nézve is a katholikus egyház sürget, a protestánsok pedig 
erősen elleneznek. ... 

A függedenségi párt az általános kötelező polgári házasság mellett tört lándzsát. 
A kormányfő látványos kézszorítással gratulált Horváth Boldizsár igazságügy-
miniszter előterjesztési beszédéhez.19 Az aznapi ülés további részében a katolikus 
papok kifogásai hangzottak el, közülük is kivált Göndöcs Benedek, aki 
közbeszólásaival és mókázásaival szórakoztatta a Házat.20 Később, az ellenzéki 
táborból Szilágyi Dezső azt ajánlotta az egybegyűlteknek, hogy a házasságra, mint 
polgári jogintézményre kellene kitérni.21 Tisza Kálmán, a generális felháborodottan 
utasította vissza a renitens ellenzéki indítványt, hiszen a parlament csak a kormány 
által benyújtott változatról dönthet, s figyelmeztette a képviselőket, amennyiben 
mégis többséget kapna Szilágyi javaslata, nem fogja végrehajtani: nem lesz 
semmilyen törvény. 22 Végül 1883. november 24-én általánosságban elfogadták a 
törvényjavaslatot, s ezután a — következő évre is átnyúló — részletes tárgyalás 
következett. A fejleményekről a Pesti Napló aprólékosan tájékoztatta a 
közvéleményt. Ebben az időszakban az élclapok négyszer is foglalkoztak a témával. 
November 25-én az Üstökös és a Borsszem Jankó is közölte a véleményét tükröző 
karikatúrát. Az ellenzéki Üstökös két oldalról is megvilágította a kérdést. 
Megszólaltatta Lügewackert, a bécsi lapok pesti zsidó tudósítófiguráját, aki örült 
parlamenti napirendi pontjának, ám nem elégedett meg a törvényjavaslattal, hiszen 
ő hiába kérné meg Zatraczeni Zatróczy Vitályos leányának kezét, a kisasszony úgy 
sem menne hozzá, ezért még egy paragrafust kívánt beiktatni a „kötelező polgári 
házasságot", mert így lánykérését Zatraczeni kisasszony nem utasíthatná vissza.23 A 
levélparódiával átellenben megjelent rajzon a gazdag, elegáns zsidó nagypolgár sétál 
az utcán eladósorban levő leányával, s hozzájuk lép a haszonleső ficsúr, Svihák, 

Budapest, nov. 17., Pesti Napló, 1883. nov. 18. Reggeli kiad., [1.] 
Budapest, nov. 18., Pesti Napló, 1883. nov. 19. Reggeli kiad., [l.j 
Budapest, nov. 20., Pesti Napló, 1883. nov. 20. Esti kiad., [1.] 
Országgyűlés, Pesti Napló, 1883. nov. 20. Esti kiad., [1.] 
Országgyűlés, Pesti Napló, 1883. nov. 23. Esti kiad., [2.] 
Budapest, nov. 24., Pesti Napló, 1883. nov. 24. Esti kiad., [1.] 
Uigewacker levelei, Üstökös, 1883. nov. 25., 6. 
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hogy nősülési szándékát közölhesse.24 A kép alatt olvasható a felek érékeit és 
kétségeit leplezedenül feltáró párbeszéd: 

Svihák. Kahfunkelstein áh!Jó napot kívánok! Nem sokába tis^telemet testem, Esedezni 
fogok a Statika ke^ééht. - Karfunkelstein, Wie hájs^t? Svihák ÓK hiszen ün van edj 
antis^emit! — Svihák. Epen ацеЫ. — Karfunkelstein. Vadj ódfi Erthek ünt. Un 
vadj a pénzemért akarja elvenni Statikát, hod/ engem thönkre tedjen, vadj pedig csak a 
leányom szépségéért, akkor pedig tiszta erkhülcstekn c^élból... Elthonáltom? 

Az előbbi egyrészt a zsidók asszimilációs törekvését, másrészt a vagyonos zsidók 
helyzetét kihasználó keresztények anyagi érdekeltségét emelte ki. A kormánypárti 
Borsszem Jankó címoldala és verzója is kommentálta a parlamenti disputát, 
bemutatva a katolikus egyház hatalmi gyengülését, illetve éltetve a szerelem és a 
párválasztás — zsidókra is kiterjedő — szabadságát. A címoldal rajzán a karzatról egy 
keresztény lány és egy zsidó fiú, illetve egy zsidó leány és keresztény fiú alkotta 
fiatal párok nézik a honatyákat, ahol a ház derültségére bunkósbottal hadonászó 
Göndöcs Benedektől Wahrmann Mór suttogva kérdi, hogy miért akarja a fiatalok 
kedvét szegni, mire a felbőszült katolikus pap azt feleli: „Már hogyne? Én 
egyfélekép se házasodhatom meg, s azok kétfélekép is!"25 A címlap hátán szereplő 
vers bővebben tartalmazta az egyházi sérelmeket.26 

Már úgy van s másként nem lehet, 
Hogy a legény leányt szereti 
S legényt kivan a leány s%ive — 
Л szerelem a% ég müve! 

De mert furfangos nép a pap, 
Minden után markolva kap 
Mi hasznos: — Hymen balzsama 
Monopóliuma vala. 

Évezredig 5 mérte csak 
Sok milljó hölgynek s úrfinak; 
Am hosszú évezred alatt, 
Hány mély seb íratlan marad! 

Ha Hebron-völgy rózsáira 
Epedt a s%entegyhá%fia, 
Vér^ő sebére balzsamot 
Л papoktól nem kaphatott. 

24 Л polgári házasság tárgyalása kö\ben, Üstökös, 1883. nov. 25., 7. 
25 A Hájból, Borsszem Jankó, 1883. nov. 25., 1. 
26 Polgári házasság, Borsszem Jankó, 1883. nov. 25., 2. 
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A monopólium pedig 
E% által eltöröltetik. 
Min Göndöcs, Hérics, Kossival 
Stb. jó pap fólrival. 

Sebaj! - bár jajgat a sok irigy, 
Megles^ a Tis^a akarja így — 
Megles^ a törvény, mely után 
Annyit sóhajt sok ijju s lány. 

December elején az általában ellenzéki és antiszemita élclap, a Bolond Istók a 
törvénynek köszönhető majdani élethelyzeteket ábrázolt, amelyekben az elképzelt 
lehetetlenségeket láttatta.27 Az első jelenetben a zsidó menyecske meglátogatná 
papáját, de az nincs otthon, s a keresztény férj meglepetésére nem a börzén, hanem 
a fogadóban időzik; a második képen a keresztény polgári férjuram alkudozik egy 
nadrágról a használtruhával házaló zsidóval, aki még így is leszámít az árból, hiszen 
„Sógorokh khüzt megéri nolcz hotos, níd hotos levonás. It a níd hotos, sógor ór!", 
mire az elképedt úr zsidó felesége karjaiba roskad; a harmadik rajzon a magyar 
nemessé lett és megpolgárosodott zsidó házaspár felfedezi, hogy fiúkon kiütköznek 
az apai nemességszerző nagyapa vonásai, emiatt az apa inkább Amerikába szökik, 
hogy nehogy zsidó legyen az örököse; a negyedik epizód a zsidók 
párbajképtelenségére épített, mert a sikkasztással gyanújával megsértett börzéző 
zsidó kétségbeesve kéri grófi címet viselő — szintén zsidó — sógorát, hogy 
párbajban tisztázza a család becsületét; az utolsó vízióban a két korzózó, jól 
öltözött urak egyike a nyílt színen, zsebre dugott kézzel tér ki - a tehetős, ám — 
zsidó apósa kézszorítása elől. 

Tisza Kálmán 1884. újévi beszéde a polgári házasságról szóló törvény 
elfogadtatása mellett, mint a kor szükségszerűségéről szólt.28 A Pesti Napló hétvégi 
vezércikke a katolikus egyházat tette felelőssé a főváros erkölcsi züllöttségért, a 
törvénytelen gyermekek egyharmados arányáért, a rengeteg alkoholistáért, az 
öngyilkosságokért, gyilkosságokért — a bűnözésért.29 A következő héten 
tudósítottak a házassági törvény kapcsán kialakult ausztriai véleményekről.30 Január 
9-én Trefort Ágoston és Szapáry Gyula meglátogatták Budapesten tartózkodó 
Haynald bíborost, a törvényjavaslat ellenzői Simor János hercegprímás budai 
lakásán tanácskoztak.31 A főrendiház szombati ülésén heves szóváltások után 
leszavazták a törvényjavaslatot.32 A Bolond Istók a következő hónapban egy 

27 A %sidópolgári házasság meghozatala után,. Bolond Istók, 1883. dec. 2., 7. 
28 Budapestjanuár 1'., Pesti Napló, 1884. jan. 2. Reggeli kiad., [1-2.] 
29 Budapest, január 5., Pesti Napló, 1884. jan. 6. Reggeli kiad., [1.] 
30 Budapest, január 8., Pesti Napló, 1884. jan. 9. Reggeli kiad., [1.] 
31 Budapest, január 9., Pesti Napló, 1884. jan. 10. Reggeli kiad., [1.] 
32 Budapest, január 12., Pesti Napló, 1884. jan. 12. Esti kiad., [1.] 

193 



Fabó Edit 

kétoldalas karikatúrával tért vissza a témára, amelyet ezúttal nem etnikai, hanem 
vallási alapon dolgozott fel: a katolikus — azaz keresztény — és az izraelita 
felekezetek az egymás ellen indítanak szent háborút, a főpapok s a szép szüzek 
avatják fel a két táborba toborzódott korabeli politikusokat, mint keresztes 
lovagokat és szaracén harcosokat.33 

1890. februárjában Csáky Albin vallás- közoktatási miniszter kibocsátott 
rendelete pénzbírsággal büntette az elkeresztelcseket. A Szapáry-kormánynál 
elsőbbséget élvezett a közigazgatási reform, és már csak taktikai megfontolásokkal 
tartották napirenden a polgári házasság kérdését, illetve Simor János halálával 
megakadtak a tárgyalások. Az elkeresztel és eket az év eleji rendelet nem fékezte 
meg. A problémát a Borsszem Jankó is körültekintően vetette fel. Év végi 
karikatúrájában a gyermekre bízta a döntést: az újszülött köré gyűjtötte valamennyi 
felekezet egy-egy papját játéktemplomaikkal, s amelyikre a kisded mutat, ahhoz a 
felekezethez fog tartozni.34 1891. márciusában az Üstökösben Mujkosék 
kommentálták a házasság parlamenti vitáit.35 

1892. májusára a vegyes házasságokból született gyermekek elkeresztelése 
körüli méltatlankodások magasra csaptak. Az érvényben levő házassági törvény 
szerint a vegyes vallású szülők esetében a lányok az anyák, a fiúk az apák hitét 
kellett volna követniük. A katolikus egyház azonban, csak akkor ismerte el a vegyes 
frigyet, ha azt a párok „megváltották", ún. reverzálisokat adtak, azaz valamennyi 
gyermekük katolikus lett. Az egyházi visszaélések kiküszöböléseként a vallás- és 
közoktatási miniszter, Csáky Albin a részleges világi anyakönyvek bevezetésére 
szánta el magát. Azon a szabadelvű pártértekezleten, ahol ez a döntés elhangzott, 
Szilágyi Dezső igazságügy miniszter ezúttal is kifejtette, hogy a kérdés végleges 
megoldását a polgári házasság jelentené.36 A Pesti Napló az anyakönyvezési áthidaló 
rendelkezéssel elégededen volt: „... [vajúdtak a hegyek, s megszületett] egy kis 
egérke ... Egy ujabb kompromisszum, egy ujabb kivételes rendszabály. Fegyver-
szünet az állam és a katholikus egyház, valamint a felekezetek között. ,.."37 

Ezekben a napokban egyszerre két élclap is véleményezte az Csáky Albin lépését. A 
kérdést megoldottnak értékelte a Borsszem Jankó, mert karikatúrájában Nagy 
Sándorként jelenítette meg a minisztert, akit még arra kért, hogy a rabbiról vágja le 
az előítélet köteleit.38 A Bolond Istókban, megjelenő karikatúra fricskájából 
mindenkinek jutott. A kép előterében jegyzői hivatalban a rémült szülők feje felett 
az elragadott csecsemőt húzza-vonja egymás közt Csáky Albin és a katolikus pap, 
mindkettejük másik kezében ott a teli kancsó víz, a civakodást a falhoz állított 
[Zichy Nándor képében] Elkeresztelő Szent János szobra mozdulaüanul szemléli, 
végül rájuk ripakodik a - felettük látható — íróasztal mögött ülő nótárius: „Vége 
legyen a vitának! A vegyes gyermekekkel nem disponál sem az apa, sem az anya! 

33 Fegyverkezés apolgárházassági háboníra, Bolond Istók, 1884. jan. 14., 6—7. 
34 О poster a^elkeres^telés ellen, Borsszem Jankó, 1890. dec. 7., 7. 
35 Mujkosék a képviselőházban, Üstökös, 1891. márc. 8., 117. 
36 A kultusz vita előtt, Pesti Napló, 1892. máj. 18. Reggeli kiad., [1.] 
37 Л parciális anyakönyvek, Pesti Napló, 1892. máj. 20. Reggeli kiad., [1.] 
38 A gordiusi csomó, Borsszem Jankó, 1892. máj. 29., 5. 
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Nem szegyeitek vegyes szülőktől születni? Be velők a polgári anyakönyvbe!"39 Az 
országgyűlés 1892. május 21-i és 23-i ülésén az elkeresztelési vita mellett, elkezdték 
tárgyalni a polgári házasság rendezését és a zsidó vallás recepciójának ügyét.40 

A törvény megszavazása 

1892. októberében felállt Wekerle-kormány programjának központjában az 
egyházpolitikai reformok álltak. A Pesti Napló úgy értesült, hogy a kormánytagok a 
színfalak mögött egyezkednek az egyházi — főként a katolikus — vezetőkkel a 
tervezett egyházpolitikai lépésekről, köztük a polgári házasságról. A napilap most is 
vezércikkben deklarálta az ügy iránti elkötelezettségét.41 A cikk világosan leírta a 
törvénynek az egész társadalomra kiterjedő, előremutató hatását. A kormánypárti 
élclap, a Borsszem Jankó a korábbi, hosszadalmas és eredménytelen előkészítések 
után nem bízott a kormány szándékainak komolyságában. Az október 16-i 
élclapszám címlapján a kissé hátratolt cilinderá, csokornyakkendős, nyitott zakós, 
csíkos nadrágos, pettyes zoknis, hegyes orrú lakkcipőben Szilágyi Dezső évődik a — 
polgári házasságot szimbolizáló — sötét hajú, fonott copfos, fehér kötényes 
leánnyal, aki szabódva hárítja a lendületes paprikajancsi ostromát: „Ugyan 
maradhasson a kegyelmes ur. Ugy is tudom, hogy csak mókázik velem!"42 Az 
emancipációt kezdettől fogva pártoló, ellenzéki Üstökös kételkedését az igazságügy 
miniszter agglegény életének végével vegyítette. Az általa hozott karikatúrán 
Szilágyi Dezső frakkban, cilinderben peckesen vezeti - az itt ís jelképes, ám zsidós 
vonásokat viselő - szép, szemérmes, fátylas, csokros menyasszonyát a városháza 
felé, hiszen „ő is szeretne már megházasodni".43 Novemberben, a vagyonjogi 
fejezet tárgyalásakor az élclap elkészítette saját verzióját.44 A paródia első 
paragrafusát az egészre általánosítani lehet: a házasság az asszonynak kötelessége, a 
férfinak joga. 

39 A vegyes polgári anyakönyv. Salamoni elkeresztelő ítélet, Bolond Istók, 1892. máj. 22., 5. 
40 Országgyűlés. A képviselő hái^ ülése május 21-én, Pesti Napló, 1892. máj. 21. Esti kiad., [1.], 
Országgyűlés. A képviselő ház ülése május 23-én, Pesti Napló, 1892. máj. 23. Esti kiad., [1.] 
41 A kötelező polgári házasság be van hozva Németországban, Belgiumban, Svájczban, 
Francziaországban, Olaszországban, Észak-Amerikában, Hollandban és több más 
államban, katholikus, protestáns vagy vegyes lakossággal: ha tehát Magyarországon is 
behozatik, nem történik egyéb, mint hogy egy kipróbált állami intézmény honosittatik meg. 
.. .a kötelező polgári házasságnak legfőbb eredménye, hogy megszüntetné Magyarországon 
a nemzetiségek és vallásfelekezetek szerint szétosztott társadalmat s egy közös családjogban 
a nemzeti összeforradásnak vetné meg alapjait. Ma a szerb csak szerbbel, oláh oláhval, 
magyar magyarral kél össze, mert a vallások és nemzetiségek többnyire összeesnek ... A 
zsidók pedig egyáltalán ki vannak zárva a keresztényekkel való házasságból. A kötelező 
polgári házasság Pesti Napló, 1892. okt. 13. Reggeli kiad., [1.] 
42 Polgári házasság Borsszem Jankó, 1892. okt. 16., 1. 
43 Miért akarja Szilágyi a polgári házasságot?'Üstökös, 1892. okt. 23., 127. 
44 Rőzsalánczés borjukötéi, Üstökös, 1892. nov. 13., 237. 
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A tervezett magyar polgári törvénynek fenti arimen közétett részéből kötőjük egyelőre a 
házastársak egymáshoz való személyes viszonyáról és a vagyonjogról szóló §§-ok szövegét. 

Az V. fejedet fejetlenségei. 
1. §. A férjnek az a joga, a mi a nőnek kötelessége. 
2. §. A férj a feje a házj körnek. Fejetlenség e szerint csak a nő részéről uralkodhatik. 

Házi perpatvarok alatt a férj is elvesztheti a fejét. 
3. §. A férj köteles a feleséget eltartani. Házasságjog szerint pedig mindig a nő tartja. 
4. §. A nő viseli férjének a vezetéknevét. A férj ellenben csak a szarvakat viseli. 
5. §. A házyitel a nőnek a dolga. Ugyanis a nő tartozik hozományképpen legalább is 

egy házat vinni a házhoz- Faluhelyen megjárja a földszintes, de a fővárosban legalább is 
két emeletes legyen az 

6. jf. Köteles a nő a férjét támogatni, ha ez valami muriból nem éppen biztos lépésekkel 
jön haza reggel felé. 

7. §. A házjbarátok megválasztására rendszerint a nő jogaihoz tartozik: a férj köteles 
őket tűrni és szivarral megkínálni. 

8. §. A ház^s életben megfelelő magatartás rendesen a nő testalkatától van függővé téve. 
9. §. Házon kivül viselt dolgairól a férfi nem tartozik a nőnek felelősséggel. 
10. §. A szpbaczjczusok felfogadásánál a nőnek mindig a férj Ízlését kell előlegesen 

( kikérni. 
VI. fejezet. A házassági vagyonjog. 

11. §. A nő vagyona és hozománya egyúttal a férfié is, a férj vagyonához ellenben a 
nőnek semmi köze. 

12. §. Minél több vagyona van a nőnek annál jobb. 
13. §. A házas élet terhei alatt értendő ama bizonyos kilencz hónap. 
14. §. A gyermekek szülése a nő természetszerű hivatásához tartozik. 
15. J. A férfi nem tartozik szülni gyermekeket, hanem igenis kötelessége a kakukfiak 

neveltetéséről gondoskodni. 
16. §. Fekvő birtokba rendszerint a férj táblázz be —jogait. 
Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminiszter bizatik meg. 

A polgári házasság bevezetésének egyéb, gyakorlati akadályai is voltak. A 
korabeli közigazgatási rendszer nem tudta volna ellátni a hirtelen rázúduló 
feladatot. 1893. elején ezt a helyzetet szerették volna kihasználni a protestáns 
lelkészek, amikor felajánlották ingyenes anyakönywezetői szolgálataikat az 
államnak, s ugyanezt szorgalmazták más felekezetek papságánál. Szerintük a 
gyermekek adminisztrációja körüli nézeteltérés gyökere a katolikus papság 
„kenyérféltése".45 Egy héttel később a Borsszem Jankó a kerékkötő katolikus 
egyházra öntötte a mérgét. Karikatúrabeli papja otthonában tette fel a kérdést: 
„Minek is nekünk az a polgári házasság? Ugy-e muczuskám?"46 A foteljében 
pipázó, a Magyar Államot lengető, tokás egyházfin éppen négy csemete csüngött, az 
ötödik az asztalnál evett, a hatodikat, pedig az anyuka, azaz a „mucuska" etette az 

A protestánsok memoranduma, Pesti Napló, 1893. jan. 22. Reggeli kiad., [4.] 
Otthon, Borsszem Jankó, 1893. jan. 29., 9. A Magyar Állam a katolikus egyház lapja. 
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ölében. A szemforgató klérus családias életvitelét általában valamennyi élclap 
amúgy is sűrűn ostorozta. 

1893. január 25-én a szabadelvű pártban egy addig szokadan belső stratégia 
borzolta a kedélyeket. A polgári házasság eszméjéért nem lelkesedett mindenki, s 
Wekerle Sándor az egységes álláspontot kialakítandó pártértekezleten az ellenzők 
véleményét tudomásul vette, s nem száműzte őket a szervezetből.47 Február végén 
a reményeiben kétkedő Borsszem Jankó két oldalon is kitért az egyházpolitikai 
kérdésekre. A címoldalon karikatúrájának hátterében levő tájban két keresztény 
templom között egy zsinagóga tornyain „polgári házasság" feliratú zászló lobog, az 
előtérben a mózesi lepelbe öltözött Wekerle, a „törvényhozó" a keresztény 
menyasszony és a zsidó vőlegényből álló pár előtt az „ígéret földjére mutat: 
„Megmutatom nektek, de magam bele nem megyek."48 A miniszterelnök 
megjelenítésében közrejátszott a fenti kormánypárti belviszály. A torzsalkodás 
miatt az a félelem kapott hangot, hogy a Wekerle-kormány programja pusztán 
ígéret marad. A címlap hátoldalán a lényegeset elfedő, megosztó felekezeti 
villongásokon kesergett az élclap névtelen politikus poétája.49 Találkozott az 
országvezető kevély katolikusokkal, az uraságos reformátusokkal, a városi 
polgárokkal, akik csendes lutheránusok, a dacoló kereskedőkkel, akik zsidók, de 
nem lelt magyarokra. 

S ha a milliókat is mind 
Sorra kérded e ha^án, 
Vájjon hány is vall ma így s^jnt: 
»Magyarvagyok igazán«...? 

Katholikus, kálvinista, 
Lutheran' %sidé s egyéb — 
Van itt minden öss%e-viss%a, 
S^ertehú^ó fagyva nép. 

Mi tagadás? - attól félünk, 
Hogy nagy is a ^űr^avar... 
Istenem, mi ks% belőlünk? 
Minden van, de nincs — magyar. 

A vihar után folytatódott a sikerhez vezető törvényhozói manőverezések. 
Wekerle előbb a vidékkel véleményeztette a leendő törvényjavaslatot. Az ügyes 
taktikai lépést a Pesti Napló méltatta.50 

47 Forrongás a kormánypártban, Pesti Napló, 1893. jan. 25. Esti kiad., [1.] 
A%A^ ígéret földje, Borsszem Jankó, 1893. febr. 26., 1. 
49 Sstfp állapot, Borsszem Jankó, 1893. febr. 26., 2. 
50 Szabadelvű áramlat, Pesti Napló, 1893. febr. 23. Reggeli kiad., [1.] 
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Három szabad királyi város nyilatkozott ma a vallásszabadság és a polgári házasság 
mellett: Budapest, Szeged és Komárom. Л kormány hivatkozása a törvényhatóságok 
bizottságaira tehát beválik. Különösen a városoknál tapasztaljuk, hogy a liberalizmus erős, 
a mi senki sem csodálkozpatik, nem csak azért, mert a kormánypárt is erősebb a 
városokban, de mert a polgárság természete, hogy a szabadelvűsig politikájához 
ragaszkodik. ... 

A lapban beljebb a „Megyék és városok" rovat a tényt még inkább kifejezőbbé 
teszi az erről szóló hírben sorakozó táviratszövegek, levélrészletek.51 A „Főváros" 
rovatban részletesen tudósítottak Budapest közgyűléséről, ahol a vallásszabadság és 
a polgári házasság mellett voksoltak.52 Azonban három nap múltán a napilap 
„Belföld" rovatának mínuszos hírei szerint a lelkes lendület megbicsaklott53 A 
király vonakodott engedélyezni a polgári házasságról szóló törvényjavaslat 
parlamenti tárgyalását. Nélküle értelmetlen volt a vallásszabadságról, a zsidó vallás 
recepciójáról, a polgári anyakönyvezésről rendelkező döntések parlamenti vitája. 
Ugyanazon lapszám „Megyék és városok" rovatában értesítettek, arról, hogy a 
románok ellenzik az újfajta házasságkötést.54 A napilapok továbbra is hűségesen 
tájékoztatták az országot a Ház előadásairól, amelyeknek egyik parádés szereplője 
Eötvös Károly volt.55 A Bolond Istók a politikus felszólalásainak parodizálására 
külön rovatot indított. így az 1893. április 2-án a házasság ügyében tartott 
szónoklatát, jogi érvelését kivesézték.56 

A Pesti Napló 1893. októberének utolsó napján a főrendiház egyik tagjától 
az első oldalon közölt névtelen levelet. A levélíró azt fejtegette, hogy a király aláírná 
ugyan a polgári házasságot rendező törvényjavaslatot, azt a főrendiház semmiképp 
sem fogja megszavazni, mert a társadalom még nem érett meg rá: sem a 
felekezetek, sem a nemzetiségek, sem a nép nem akarja ezt a radikális változást; 
továbbá a változás szükségét látta, de csak reformok útján, s szerinte a felelőtlen 

51 Uo., [3.] 
52 Uo., [6-7.] 
53 A polgári anyakönyvek. A kormány csak a jövő hó közepe táján vagy még később lesz 
abban a helyzetben, hogy a polgári anyakönyvekről szóló törvényjavaslatot a 
képviselőházban előterjeszthesse. A javaslat már ő felsége kabinet-irodájában van s ugy 
mondják, hogy elvei megnyerték az uralkodó előzetes jóváhagyását. ... [Alatta.:] 

Az elmaradt királyi jóváhagyás. A kormány egyházpolitikai bizonytalansága egyre tart 
s a politikai körökben az izgatottság nem szűnik. ... Pesti Napló, 1893. febr. 26. Reggeli 
kiad., [2.] 
54 Uo., [3.] 
55 A mai ülés hőse Eötvös Károly, a függetlenségi párt elnöke volt. Kétszer is szerepelt a 
mindenképpen érdekes ülés műsorán s egyszer jóízű humorával, később pedig hatalmas 
egyházpolitikai fejtegetéseivel győzedelmeskedett. Előbb egy félóráig szórakoztatott, aztán 
két teljes óráig a legkomolyabb figyelemre apellált. S mindkét beszédének a leghálásabb 
hallgatósága volt. ... Országgyűlés, Pesti Napló, 1893. márc. 23. Reggeli kiad., [2.] 
56 Ezjistmives Károly а\ЛЬЬа^аЬап, Bolond Istók, 1893. ápr. 2., 4. 
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kormány erőszakos egyházpolitikája lehetetlen helyzetbe hozta a koronát és a 
parlamentet.57 November elején továbbra is késett, a korábban, augusztusban újból 
elkészített törvényjavaslat királyi jóváhagyása.58 Ugyanakkor a Ház előtt még e 
miatt lezáratlan feküdtek a kapcsolódó törvényj avaslatok is az állami 
anyakönywezetésről és a vallásszabadságról. Közeledett az év vége s enélkül nem 
kezdhették el az 1894. évi költségvetés tárgyalását. Wekerle felajánlotta 
lemondását, amelyet Ferenc József nem fogadott el.59 Végül november 9-én az 
uralkodó beadta a derekát. A Pesti Napló mámorosan üdvözölte a kedvező 
fordulatot:60 

. ..Gratulálunk a kistermekbe* akiről még nem tudjuk, hogyfiu-e, vagy leány? S a sok 
bábának is, kik világra jöttét elősegítették, anélkül, hogy halva született volna, adunk a 
megérdemelt dicséretből. Csak még a\ anyját féltjük egy kicsit, a Wekerle-kormányt, hogy 
aZ i%£dlom és öröm meg ne ártson és gyermekágyi lá^ba ne essék. 

A szabadelvű pártban önfeledten örültek a győzelemnek, a nemzeti pártban 
tartózkodóan, függedenségi pártban vegyesen fogadták a hírt, Bécsben egy napig 
háttérbe szorult az osztrák kormányválság.61 Az országgyűlés tüntetőleg hosszasan 
éljenezte Wekerlét.62 Az eseményeket csak színesítette az a kis közjáték, hogy egy 
fiatalember el akarta lopni a törvényjavaslatot Szilágyi Dezső lakásáról, de az éber 
miniszter felfigyelt az idegenre és fülöncsípte a tolvajt.63A hó közepén megjelent a 
régi még 1870ben Hodosy Imre által készített első javaslat, amelyet az akkori 
kormány felkérésére Horváth Boldizsár igazságügy miniszter elé terjesztett.64 

Ebben az időszakban az élclapok közül egyedül az örök ellenzéki Bolond 
Istók kommentálta az eseményeket. Jellegzetes módon neki nem volt elegendő a 
polgári házasság, hanem - a „polgári" jelzőt meglovagolva - a polgári becsület 
programját hirdette meg, amelyben a munka nemesít, nincs megvesztegetés, 
sikkasztás, él a bírói függedenség, a nemzetiségi kérdés feloldódik „a nemzet" 
tiszteletében, közös eszmévé válik a liberalizmus, de legfontosabb a jellem és a 
hazaszeretet.65 Az élclap 

Jó! a polgár-minis^terjom 
Már mindent államosít, 
Oltárig a s^ivarfőrstől, 
Agyutói a kánonig. 

57 Döntés előtt. Levél a s^erkes^tőhö^ Pesti Napló, 1893. okt. 31. Reggeli kiad., [1-3.] 
58 Sakk a királynak, Pesti Napló, 1893. nov. 7. Reggeli kiad., [1-2.] 
59 Miniszterválság? Pesti Napló, 1893. nov. 7. Esti kiad., [1.] 
60 A királyi jóváhagyás, Pesti Napló, 1893. nov. 9., [1.] 
61 Uo., [2.] 
62 Országgyűlés, Pesti Napló, 1893. nov. 10. Reggeli kiad., [2-3.] 
63 A megmentett polgári házasság Pesti Napló, 1893. nov. 11. Esti kiad., [3.] 
64 Első javaslat a polgári házasságról, Pesti Napló, 1893. nov. 14. Reggeli kiad., [1-3.] 
65 Polgári házasság -polgári becsület, Bolond Istók, 1893. nov. 12., 2. 
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Nemcsak »noblesse« - »polgár« c\im is 
Kötelez egy nemzetet! 
Ho^ák be a kötelező 
Polgári becsületet! 

Liberalizmus ne legyen 
Szűk feleke^etiség 
S türelmetlen érdek pajzsa, 
Pártönkény felett a c%ég. 
Legyen uralkodó vallás: 
Jellem és honszeretet. 
Yíosgák be a kötelező 
Polgári becsületeti 

úgy gondolta, hogy az országnak fel kell nőnie a feladathoz, s a kívánalmak 
egyszerűsítő általánosításaiban az akkori közvéleményt foglalkoztató átfogó 
társadalmi kérdéseket sorakoztatta fel. 

1893. decemberétől a törvényhozás érdemben is foglalkozhatott a polgári 
anyakönyvezés megalkotásával, amely átfogó közigazgatási reformot szükségel-
tetett. A parlamentben Papp Géza még januárban felvetette a közjegyzői kar 
színvonalának emelését, folyamatos továbbképzését, egyetemi szintű oktatását.66 A 
Pesti Napló vezércikkben emelte ki az alkalmas anyakönyvvezetők szerepét, a 
közigazgatási szervezet teljes átalakítását.67 Az új tisztviselői kar felállításában 
előrehaladást látó Borsszem Jankó üdvözölte az új hivatalt. Karikatúrájában állandó 
él clap figuráival töltötte be a helyiséget, ahol a háttérben az imént lépett be az ajtón 
Juci szobalány, mögötte érkezik Mokány Berci és Bukovay Absentius, s az 
előtérben, középen Lengenádfalvay Kotlik Zirzabella és Titán Laci újdonsült 
polgári házaspárra Rucaháti Tarjagoss Illés mond pohárköszöntőt: „Hallvánn, hogy 
az egyházpolitikai reformok megvalósítása után 150—200 o. é. frtnyi évi fizetés új 
hévatalok - azaz m. k. anyakönyv-vezetők kreáltatnak: ezennel csatlakozom ... 
elfogadni és betölteni honffyui kötelmemnek esmérem. Éljen a polgári házasság, 
anyakönyv és hévatal!"68 

A Bolond Miska még saját, novemberben meghirdetett polgárosodási 
programja dacára sem tudott megbékélni a polgári házassággal. Karácsonyi 
karikatúrájában bábszínházi, vásári komédiának állította be a keresztény fiú és a 
zsidó leány szerelmét és frigyét. Paprika Jancsi - azaz ilyen bolond, aki üyesmire 
képes — beleszeret Lébele Ráhelbe, szívesen elvenné feleségül, s Ráhel sem 
ellenkezik, ezért a valláskülönbség miatt felveti leendő arájának a polgári esküvőt, 

A községi jegyzők, Pesti Napló, 1893. jan. 26. Esti kiad., [1.] 
Л% anyakönyvvezetők, Pesti Napló, 1893. dec. 16. Reggeli kiad., [1.] 
Az^j „bévatal", Borsszem Jankó, 1893. dec. 17., 4. 
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ám Ráhel ragaszkodik ahhoz, hogy inkább Jancsi legyen izraelita, csak akkor lesz az 
övé, és a szerelmes Jancsi enged kiszemelt kedvesének.ó9 

Paprikajancsi (nagybúsan). Igaz! 0, szomorú, de igazj! (búsul egy ideig, majd vígan 
felkiált). Drága nagysám! Nagyszerű gondolái pillant át agyam területjén! Ob, hadd tárom 
ölelésre villanyos karjaimat! Hát a polgári házasság kutya? Megcsináljuk a dolgot a 
polgári házasság utján! 

Lébele Rákhel (elmélkedve). Nű, nű. Már rég shodálom Joncsi, о mogo lángeszét; 
mogo nogyon okhos. Hát okkor ügy shináljok, hogy mogo Joncsi atthér o% izrealith 
vallásra!... 

Paprika Jancsi (nekihevülve). Kész vagyok birhatásodért életemet és véremet 
feláldozni... 

Lébele Rákhel Nem hiszek én mogánok. Tegye о kezét о szivére és mondj othánam: 
»So soll ich leben, mint о hogy atthérek о% izf'aelith vollásra!« 

Paprika Jancsi (kezét а szívére téve messze hallható hangon mondja). Zo %oll ikh 
leben, mint hogy áttérek a% izraelit vallásra! (Ezután Jancsi és Rákhel összeölelkeznek. Л 
függöny legördül, illetőleg a szereplők lebuknak.) 

1894. januárjában csak a házasságjogi vita kötötte le a parlamentet. Február 
közepétől emellett elkezdték az állami anyakönywezetést tárgyalni. Az 
országgyűlés programjára és az ott elhangzottakra, a közönség olyan kíváncsi volt, 
hogy a karzat megtelt, a politikusok saját vendégeiknek sem voltak képesek helyet 
szerezni. A kiszorult tömeg az utcáról kísérte figyelemmel a Házban zajló 
eseményeket, hozzászólásokat.70 Tekintettel a nagy érdeklődésre, a Pesti Napló 
mindennap hozta a vitára jelentkezők névsorát, s az esti kiadásokban terjedelmes 
„Országgyűlés" mellékletben közölte a felszólalásokat. Különleges várakozás 
övezte Szilágyi Dezső beszédét.71 A lap tudósítói országos - a kormányt támogató 
- egyházpolitikai megmozdulásokról számoltak be.72 A február 25-i szám 

69 Polgári házasság, Bolond Istók, 1893. dec. 24., 8. 
70 Országgyűlés, Pesti Napló, 1894. febr. 19. Reggeli kiad., [1.] 
71 Mint Murány várának Illésházy veszedelmes érkezését: lángjelek mutatják Szilágyi Dezső 
beszédének közeledését is. ... S minthogy ez az utolsó jel ma hajnalban már feltűnt, a mai 
ülésre azzal A bizonyossággal sietett a Ház és a karzat, hogy föltétlenül része lesz a 
miniszteri beszéd meghallgatásának gyönyörűségében. ... Országgyűlés, Pesti Napló, 1894. 
febr. 22. Esti kiad., [1.] 
72 A képviselőházban megkezdődött az igazi háború, hanem azért azok a kisebb-nagyobb 
elŐcsatározások, amelyek vidéken is, a fővárosban is, a kormány javaslatáért és ellene 
küzdők már hónapok óta vívnak, nem szűntek meg. Értekezletek, feliratok, képviselőkhöz 
intézett felszólítások híre érkezett vidékről, a fővárosban pedig ... [a szabadelvű párt 
értekezlete éljenezve fogadta el a törvényjavaslatot, a budapesti ügyvédi kamara rendkívüli 
ülést tartott e tárgyban, Szatmáron népgyűlésen lelkesedtek a törvényjavaslatért, Lőcsén 
értekezleten fogadtak el nyilatkozatot mellette, Pozsony megye is reformok mellett tette le a 
voksát, Debrecen a reverzálisokra és az egyházpolitikára hívta fel a figyelmet.] 
Egyházpolitikai mozgalmak, Pesti Napló, 1894. febr. 19. Reggeli kiad., [9.] 
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címoldalán olvashatták: „Kossuth Lajos nagy hazánkfia kegyes pártfogásából a 
Wekerle-rninisztérium részére biztosíttatik a kormányon maradhatás a függetlenségi 
és negyvennyolcas párt segítségével. . . . Szilágyi Dezső elfogadta 'az összes 
szabadelvű elemek' támogatását, mert csak ezáltal válik lehetővé a kötelező polgári 
házasságnak a képviselőházban keresztülvitele."73 A turini száműzött március 20-án 
meghalt, Magyarország gyászba borult, Budapest április 2-án kísérte utolsó útjára a 
nemzet nagy fiát. Ferenc József megtiltotta az állami gyászt, a közvélemény 
felháborodott az udvar magatartásán, a kormány hallgatólag hozzájárult a 
búcsúztatáshoz, bár a miniszterelnök a temetésen nem vett részt. A Házban ezek 
után zárult le a polgári házasságról szóló törvényjavaslat vitája, s április 12-én a 
képviselők - addig példátlan - fölényes többséggel elfogadták a törvénytervezetet. 

A parlamenti tárgyalás idején az élclapok közül elsőnek ismét a Bolond Istók 
kapcsolódott az aktuális témához. Az országgyűlési paródiájában először itt merült 
fel, hogy e fontos tárgyban nem kérdezték meg a férfiak a nőket.74 

Harc'z van az országgyűlésen; s nagy tűzdel, erővel 
Л házasságról folynak ütközetek. 
Egyházit kíván az egyik, polgárit а másik;... 
Főkellék: ide hogy jöjjön a nővilág! 
Mit? ti kívántok-e házasságot nélkülök ütni? 
Hisz a családban a nő fő, s mily erős Amazon! 
Tartsanak országgyűlést ők is, mint mik a Házban: 
Boldog а házasság? s szent lesz a házbeli bék \ ... 
S ékes gyöngye a hű szerelem, mely után kiki vágyik, 
S mely lánczkint köti jól össze a férfit, a nőt. 
Hát ne a nők nélkül jöjjön szpharczból a törvény: 
Hol a nőnek szava van: ott van a béke s az üdv! 

Ugyanabban a számban egy a törvényt támogató, szabadelvű képviselő elleni 
tüntetést figurázott ki, nevetségessé téve a politikust is és tüntetőket is.75 

Márciusban a Borsszem Jankó a katolikus egyház ellenállását parodizáló Rampolla-
interjút készített.76 Az olasz bíboros nézetei szerint Magyarországon nem 
anyakönyvekre, hanem „apakönyvekre" lenne szükség, és ha van „polgári koszt", 
lehet polgári házasság is, továbbá az izraeliták recepciójának hátterében a zsidóság 
extra igényeit sejtette. Áprilisban a Bolond Istók összegezte az addig történteket 
kétoldalas karikatúráján, amelynek első képén Tisza Kálmán, Szilágyi Dezső 
„Polgári házasság, anyakönyv, recepció" feliratú lobogóval csapatostul költögetik 
az alvó népet megtestesítő Magyar Mihályt, aki a másik képen már talpon állva 

73 Kényes dolgok, Pesti Napló, 1894. febr. 25. Reggeli kiad., [1.] 
74 Л házasság tárgyalásánál, Bolond Istók, 1894. febr. 25., 5. 
75 [Pap Géza elleni] Tüntetésecske a Ház e^tt, Bolond Istók, 1894. febr. 25., 4. 
76 Л „Székvárosi Hírlap" saját különje Rampolla bibornokná,. Borsszem Jankó, 1894. mára 5., 
10. 
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lengeti a fokosát, s a körülette lévők hanyatt-homlok menekülnek tőle: „Kossuth 
meghalt! Fölébredtem! No hát gyerünk! Éljen Kossuth!"77 

1894. nyarára kerültek az egyházpolitikai törvényjavaslatok a főrendiház elé. A 
Wiener Allgemeine Zeitung interjút készített ífj. Andrássy Gyulával a várható 
szavazásról.78 Bécs érdeklődéssel figyelte a magyarországi házasságjogi fejlemé-
nyeket, mert az eredmény az osztrák viszonyokat is befolyásolta. A gróf elmondta 
az újságírónak, milyen jó lenne, ha véget érne a huzakodás, ám akárhogy is 
alakuljon a szavazás ennek a javaslatnak előbb-utóbb, úgyis törvényerőre kell 
emelkednie. Június 21-én négy szavazattöbbséggel a főrendek megszavazták az 
egyházpolitikai törvénytervezeteket. A Pesti Napló kiemelt szalagcímben jelentette 
meg az eredményt.79 A másnap reggeli vezércikk „Te Deum laudamus" címet 
kapta, a vonal alatti tárcarovat diadalról szólt, beljebb a szavazás utáni örömittas 
fővárosról írtak.80 

Ugyanaz volt a képe ma is a Muzeum-körutnak, amilyen ezelőtt hat héttel, mikor a 
főrendiházban először tárgyalták a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslatot. A 
kirakatokat ma is tribünekké alakították át, az ablakok tele vannak lelkes hölgyekkel 
Az ifjúság ma Múzeum-kávéház előtt a Sándor-utca sarkán várta a felvonuló főrendeket 
... a katolikus és román papokat fülsiketítő abcugokkal fogadták. Rendkívül meleg 
ovációval fogadták Wekerle Sándort... 

Az utcákon boldog emberek fogtak egymással kezet, lestek az újságok friss 
különkiadásait, a magánházak és a középületek homlokzataira kitűzték a nemzeti 
zászlót, az ablakokból kivilágítottak, s úgy gondolták, hogy az a nap a liberalizmus 
ünnepének lesz a nemzeti ünnepe. A hír hatására nemcsak a budapesti, hanem a 
bécsi tőzsdén emelkedtek a hitelrészvények ára. Az osztrák fővárosban szétkap-
kodták a Neue Freie Presse-ét, Rómában a sajtó hozsannát zengett a magyar 
kormányról, a vatikáni lapok hallgattak, a párizsi Moniteur sajnálta, hogy az udvar 
nem hallgatott a klerikálisokra. A magyarországi vidék örömét több tucat távirat- és 
levélrészlet tanúsította. S megtörtént az első polgári eljegyzés.81 A budapesti napilap 
a főrendiház üléseiről szóló részletes tudósítások mellett még napokig szemezgetett 

11 Az alvó nép. -A fölébredt nép, Bolond Istók, 1894. ápr. 8., 6-7. 
78 Gróf Andrássy Gyula a szavazásról, Pesti Napló, 1894. jún. 20. Reggeli kiad., [2.] 
79 A polgári házasságot megszavazták! A főrendiház ülése, Pesti Napló, 1894. jún. 21. Esti kiad., 
[1-2.] 
m A szavazás után, Pesti Napló, 1894. jún. 22. Reggeli kiad., [6.] 
81 — Az elsó' polgári pár. ... Ma néhány órával a főrendiház nevezetes ülése után megvolt 
Magyarországon az első polgári - eljegyzés. Mint csabai levelezőnk értesít ... A vőlegény 
katolikus, a szép menyasszony pedig zsidóleány s mindketten, minthogy hitüket változtatni 
nem akarták, a mai napban bizakodtak. És a mai nap meghozta számukra a boldogságot. 
Mert ha csak a főrendiházon múlik, most már minden különösebb prófécia nélkül meg 
lehet jósolni, hogy a polgári eljegyzést követni fogja a polgári házasság. Pesti Napló, 1894. 
jún. 22. Reggeli kiad., [8.] 
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a bécsi82 és berlini83 újságokból, amelyek pártállás és világnézet szerint értékelték a 
magyar országgyűlés végső döntését. 

1894. június 26-án a Ház már a vallásszabadságról értekezett, 27-én a zsidó 
vallás recepcióját vették elő, és 28-án arról adtak hírt, hogy a „képviselőház most 
már az összes egyházpolitikai javaslatot elintézte".84 

Ebben az évben az élclapok közül továbbra is elsősorban a Bolond Istók 
tartotta napirenden az egyházpolitikai kérdéseket. A témakörből két karikatúrát is 
tartogatott júliusra — az uborkaszezon kellős közepére. Az elsőben a zsidó vallás 
recepciójára és a polgári házasságra hivatkozva leszámolt a bolygó zsidó 
legendájával, mert az Magyarországon otthonra talált, illetve tömegével vándoroltak 
ide az új honalapítók, s itt megifjodva új erőre kapott.85 A másodikban - Szüágyi 
Dezső beszédeire utalva - a különböző nemzetiségeket saját viseletükben addig 
elképzelheteden esketési helyzetekben ábrázolta együtt: székely párt román 
jegyzővel, or todox román papot és párját zsidó jegyzővel adatott össze.86 A 
kavarodás a Bolond Istók számára érthetetlen: „Ebből megtanulhadd, ha eszed nincs 
veszve, / Mint győz nagy reformmal magyar állameszme!" 

Az egyházpolitikai törvények körüli küzdelem felőrölte a Wekerle-
kormányt A magyar parlament által elfogadott törvények addig nem léptek életbe, 
amíg a király azokat alá nem írta, azaz a szentesítés meg nem történt. A főrendiház 
ellenzéki mágnásai a katolikus klérus ellenkampányt indítottak, gyűléseket 
szerveztek, levelet írtak a királynak. Mindent megmozgattak, hogy a szentesítést 
megakadályozzák. 1895-re az összehangolt mozgalom egy új pártot, a katolikus 
Néppártot hívta életre. 1894. novemberében Wekerléék a szentesítésért cserébe 
felajánlották lemondásukat. 1894. december elején joggal gyanakodtak újabb 
politikai válságra.87 Az udvar a nyáron elfogadott és a királyhoz beadott 
törvényeket, amíg tehette, visszatartotta. December 9-én megtört a jég, s a Pesti 
Napló öles betűkkel nyomatta ki másnap reggeli kiadásában, hogy „A szentesítés 
megtörtént!". A rá következő napon Balogh Pál „Ave!" felkiáltással éltette az új 
törvényeket, a királyt, mint az alkotmányosság letéteményesét, a kiegyezés eszméjét, 
s a működő magyar jogállamiságot.88 Ugyanazon szám belső oldalai írtak arról, 

82 Bécsben a Neue Freie Presse a magyar szabadságot és a liberális eszméket éltette, a Neue 
Wiener Tageblatt az uralkodó bölcsességét méltatta, a Fremdenblatt tárgyilagosan a Wekerle-
kormány sikeréről írt, a katolikus Vaterland Isten kegyelmébe ajánlotta Mária országát. A 
bécsi lapok a győzelemről, Pesti Napló, 1894. jún. 22. Esti kiad., [2-3.] 
83 Berlinben a Vossische Zeitung aggodalommal tekintett Magyarország és Ausztria távoli 
jövőjére, Germania az uralkodót tette felelőssé az egyházi vereségért, a „Kossuth-dinasztia 
legyőzte a Habsburg-dinasztiát". Berlini lapok a főrendiház döntéséről, Pesti Napló, 1894. jún. 
23. Esti kiad., [1.] 
84 Országgyűlés, Pesti Napló, 1894. jún. 28. Reggeli kiad., [5.] 
85 A legenda vége. Vagy: Л reczjpiált bolygó zsidó, Bolond Istók, 1894. júl. 8., 6—7. 
86 Vegyes polgári párok. Vagy a magyar államesztne győzelme (Szilágyi Dezső szerint) , Bolond Istók, 
1894. júl. 22., 7. 
87 A szabadelvű párt, Pesti Napló, 1894. dec. 8. Reggeli kiad., [1.] 
88 BALOGH Pál: Ave! Pesti Napló, 1894. dec. 11. Reggeli kiad., [1-2.] 
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hogy a fővárosban felpezsdült az élet az utcán, kávéházakban, társaságokban, az 
erről tudósító lapokat szétkapkodták, kivilágították az ablakokat, este még 
hullámzott az utcán ünneplő tömeg, a fiatalok fáklyás felvonulást terveztek. Most 
is, mint nyáron a vidékről érkezett, örvendező táviratszövegek oldalakat tettek ki. A 
szentesítés bécsi visszhangja ezúttal is vegyes volt. A királyi gesztusnak az egész 
ország örült, a városi törvényhatóságok fellelkesült, ünnepi közgyűléseket tartottak, 
volt, ahol a lakosság ünneplő tüntetést rendezett, ám a leglátványosabb 
demonstrációt Budapesten szervezték. A fáklyás felvonulás fiataljai a szabadelvű 
párt klubja elé tódult, ahol a klubelnök, Podmaniczky Frigyes köszöntötte őket. 
Útközben a fiatalság harsogta, hogy „Éljen a király! Éljen Wekerle, Szilágyi! Éljenek 
a liberális egyházpolitikai törvények! Éljen a liberális minisztérium! Éljen a polgári 
házasság!" és transzparenseken hirdették, hogy „Éljen Wekerle Sándor és Szilágyi 
Dezső! Éljen az alkotmányos király! Éljenek a liberális eszmék!"89 Sem Wekerle, 
sem Szilágyi nem voltak a kormánypárti klub épületében. A Wekerle-kormány 21-
én hivatalosan is beadta a lemondását, amelyet az udvar elfogadott. 

Az 1894-es év utolsó élclapi karikatúra is bolond Istók lapjain látott 
napvilágot.90 [Hornig Károly] magas rangú katolikus egyházi! a szeparé kanapéján a 
lenge női ruhába bújt Szilágyi Dezső dinnye nagyságú melleit csiklandozza, s a 
gömbölyű idomok egyikén „felekezetnélküliség", másikán „recepció" olvasható. A 
kuncogó Desideria, azaz Szilágyi rászól a pajkos reverendásra: „Ne csókolj, ne 
csókolj! nem te leszel a herczegprimás!" 

A törvény utóhangja 

1895-ben az egyházpolitikai törvények érvényesülése körül tovább dúltak harcok. 
A januárban kinevezett Bánffy-kormányhoz a Vatikán új pápai nunciusát, Agliardit 
küldte látogatóba. Áprilisban római vendég a magyar törvényhozás újszerű, vüági 
szemlélete miatt erőteljes aggodalmának adott hangot. A kormány — védve az 
ország belügyeit - tiltakozott a Szentszéknél. A diplomáciai hadviselés 
zűrzavarában a magyar külügyminiszter megbukott, és a vatikáni követet is 
visszahívták. A Pesti Napló júliusi tudósítása szerint Zichy Nándor a Vatikánban 
járt, illetve az esztergomi, és a veszprémi püspökök szabotálni fogják az október 
elsejétől hatályba lépő törvényt, ugyanis nem engedik néptanítóiknak a polgári 
esketés végrehajtását. A klérus szerint az állam nem merne komolyabb retorziót 
alkalmazni.91 A július 27-i reggeli kiadás vezércikke a megbolygatott társadalmi 
békéről értekezett, hiszen olyan erkölcsi kavarodás keletkezett, hogy akik addig 
szerették egymást, most gyűlölködnek, s akik korábban utálkoztak, most egymás 
kebelére borulnak; családi viszályok születtek.92 A másnapi vezércikk azonosította a 

A diadal ünnepe, Pesti Napló, 1894. dec. 14. Reggeli kiad., [2-3.] 
Pásztori symposia, Bolond Istók, 1894. dec. 16., 7. 
A magyar egyházpolitika és a Vatikán, Pesti Napló, 1895. júl. 24. Reggeli kiad., [2.] 
Társadalmi békénk, Pesti Napló, 1895. júl. 27. Reggeli kiad., [1.] 
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felforgató fészket a plébániákkal és a bujtogatót, pedig a Vatikáni méltóságokkal.93 

А парДар júliusban rendre arról a Szentszéki nyomásról írt, amely miatt a magyar 
katolikus egyház vonakodott betartani a korábbi megállapodást.94 Azonban 
augusztus első napján a „Megyék és városok" rovatban tették közzé, hogy Perczel 
Dezső belügyminiszter hozzáfogott az állami anyakönywezetők kinevezéséhez, 
hogy az egyházpolitikai törvényeknek megfelelően a hivatalok októberre 
megnyithassanak.95 Ettől kezdve a lap újabb számai megyénként betűrendben 
hozta le a tisztviselők névsorát illetékességi helyükkel. 

Az Üstökös nyomban kommentálta az anyakönyvi háború végét az egyik 
méltatlan javaslat megjelenítésével.96 Károlyi Gábor külön állami és külön egyházi 
anyakönywezetést tanácsolt a polgári és az egyházi házasságból született 
gyermekeknek. A karikatúrán az állami anyakönyvi hivatalban egyeden asszony 
ácsorog pólyás gyermekével, míg a zsúfolt egyházi hivatalba kosárszámra hozzák az 
asszonyok a bebugyolált babáikat. Néhány nappal később a Borsszem Jankó a 
katolikus egyházi lapban megjelent elképzelést karikatúrázta ki.97 A rajzon a testes 
pap szemüvegét szemöldökére tolva, szája egyik sarkából eredő hosszú pipáját 
tartotta jobb kezében, közben szájából ontja a füstöt az előtte félig meghajlott szép, 
fiatal párra, s a nyakából lógó fehér asztalkendő sarkával fogja át a fiatalok kezét, 
közöttük a fehér terítővel takart asztalon csupán egy pohár víz, egy csésze 
feketekávé, egy köteg papírpénz és egy pénzes zacskó hever, a szereplőket 
körbelengi a pipából felszálló füst. A képaláírásban olvasható, hogy „Egyházi 
esketés a jövőben a Magyar Állam reczeptje szerint." 

Evekkel később, 1898-ban, a Bolond Istókban tért vissza a polgári házasság, 
de csak mint szimbólum, utalva a korabeli politika és a tőke összefonódására.98 A 
karikatúrán az I. M. A. B. T. „anyakönywezetői" hivatalában Ormódy Vilmos, a 
frissen kinevezett igazgató adja össze a menyasszonyi ruhába öltözött Zichy 
Nándor t Kossuth Ferenccel: „Franczi és Nándin, egybeadlak s megáldalak titeket! 
Néppár t és Kossuth-párt szépen egybeolvad, - s a »Hazai« fényre derül!" Az I. M. 
Á. B. T. az Első Magyar Általános Biztosító Társaság rövidítése, a „Hazai", pedig a 
Hazai Bankot jelöli. Az élclapi leleplezést megelőzően, egy rövid ideig a sajtóban 
polemizáltak a vegyes házasságokról, amely a katolikus egyház előtt titkolandó, ám 
jogilag érvényes99, illetve milyen történeti példák igazolják létjogosultságát.100 A 
parlamentben hosszú idő után először ekkor szólalt fel Tisza Kálmán. Az ún. 
kongrua-vitában tőle szokadan indulattal támogatta az alsó papság számára adandó 
juttatás emelését101 

A^óvatosak, Pesti Napló, 1895. júl. 28. Reggeli kiad., [1.] 
Egyházi revolució, Pesti Napló, 1895. júl. 30. Reggeli kiad., [2-3.] 
Az állami anyakönywezetők, Pesti Napló, 1895. aug. 1. Reggeli kiad., [3.] 
Az anyakönyv-háború vége, ... Üstökös, 1895. aug. 4., 368. 
Pipaszó mellett, Borsszem Jankó, 1895. aug. 15., 6. 
Első magyar-hazaipolgári-házasság, Bolond Istók, 1898. ápr. 17., 5. 
Pápai instrukció a vegyes házasságokról, Pesti Napló, 1898. ápr. 3. Reggeli kiad., [2-3-1 

[) A vegyes házasságok, Pesti Napló, 1898. ápr. 5. Reggeli kiad., [2-3.] 
1 Felekezetiség és hazafiság, Pesti Napló, 1898. ápr. 17. Reggeli kiad., [1-2.] 
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A polgári házasságról született élclapi megnyilvánulásoknak három csoportját 
lehet elkülöníteni, melyek mindegyike a lapok egyikéhez köthető. Az Üstökös a 
polgári házasságért harcolók mögöttes, azaz valódi, előnyszerző érdekeit leplezte le. 
A Borsszem Jankó a törvény megalkotása és érvényesülése körüli kétségeit, 
pesszimizmusát fogalmazta meg. Vélhetően örült a törvény elfogadásának, ám a 
kapcsolódó hivatalokban megláttatta a betöltésükhöz szükséges jó ismeretséget, a 
sógorkomaságot. A mindent ellenző Bolond Istók szélsőségessége miatt 
harsányabban tapsolt a győzelemnek, de annak ürügyén szinte minden fontos 
társadalmi gondot felsorolt. Végletesen általánosító kritikáinak köszönhetően 
csaknem valamennyi társadalmi probléma színre került. Merész társításaival 
szokatlan összefüggéseket (pl. polgári becsület, a nők kirekesztése) tárt fel. 

Összegzés 

A történelemkönyvek lapjairól hiányzik az a fontos momentum, hogy a lakosság 
milyen kitörő örömmel fogadta, és hogyan ünnepelte meg a korábbi, szigorúan 
szeparáló házasságkötési szabályok törvényi feloldását. A törvény nagy 
támogatottságnak örvendhetett, mert a szentesítését követő utcai, többnapos, 
fényes, önfeledt ováció egy népakarat beteljesülésének értékelhető. A nép együtt 
éltette az egyházpolitikai rendelkezéseket, a liberalizmust, a kormánypolitikusokat 
és a királyt. Az egyházpolitikai reformok győzelméért a kormánynak lemondással 
kellett fizetnie, a vesztes ellenzéki politikai erők új pártegységbe kovácsolódtak, a 
huzavona abszolút nyertese a mérleg nyelvének szerepét betöltő uralkodó volt. A 
király és családja a vita során az élclapokban egyáltalán nem, s a napilapban is csak 
későn, az 1890-es években került szóba. Ferenc József taktikai győzelmének és 
személyes sikerének záloga hivatalnok mentalitásában rejlett. 
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Képek 

/. Vegyes házasság. Borsszem Jankó, 1883.jan. 28., 3. 

2. A gordiusi csomó. Borsszem Jankó, 1892. máj. 29., 5. 

208 



A hivatalnok uralkodó megdicsőülése 

3. A^uj „hivatal". Borsszem Jankó, 1893. dec. 17., 4. 
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The Glorification of the Officer-Emperor or the Importance of Source-
Research 

Summary 

The paper draws attention to importance of the press sources from the 19th 

century. In Hungary in the second half of the 19th century significant processes of 
emancipation went on in the society and in the constitutional law. Its last phase 
was reception of the civil marriage. The liberal government introduced the law 
several times, but conservative politics of the opposition, the Catholic Church, the 
aristocracy and the king crossed and slowed down the process of the legitimation. 
In the end, after 27 years, in 1894 the law of the civil marriage was born. After the 
victory the government had resigned, the conservative political platform became 
stronger. Nowadays from the contemporary press appears that the people how 
waited, received, commemorated the law. They made torchlight procession. 
Streets, houses were in ceremonial flood of light. The people cheered the 
liberalism, the government and the king. The king was absolute triumphant of the 
long political delays. His success resulted from his official mentality. 
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Rejtőzködő kincseink — Roger Fen ton 

Papp Júlia 

REJTŐZKÖDŐ KINCSEINK. 
ROGER FENTON (1819-1869) TIZENKÉT FÉNYKÉPE 

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR KÉZIRAT- ÉS 
RITKASÁGTÁRÁBAN 

A budapesti Egyetemi Könyvtár 17-19. századi metszetgyűjteményének a 
Magyar Tudományos Akadémia támogatásával végzett számítógépes feldolgozása 
során - neves magyar fényképészek fotográfiái, uletve eredeti fényképekkel 
illusztrált 19. századi hazai és külföldi kiadványok mellett - az európai fényképezés 
egyik legismertebb úttörőjének, az angol Roger Fen tonnák tizenkét - köztük négy 
szignált - fényképére bukkantam. Az 1840-es évek dagerrotípiáit és talbotípiáit 
kiszorító új, nedves lemezes kollódium eljárást magas művészi színvonalra emelő 
Roger Fenton munkásságát a nyugat-európai fotótörténeti kutatás régóta vizsgálja,1 

jelentőségére újabban a 2004 októbere és 2006 januárja között a washingtoni 
National Gallery of Art-ban, a Los Angeles-i J. Paul Getty Museumban, a New 
York-i Metropolitan Museum of Art-ban és a londoni Tate Galleryben rendezett 
kiállítás-sorozat, illetve a kiállításokhoz készített katalógus2 világított rá. 

Roger Fenton 1819-ben Angliában, Manchester közelében, a politikai élet felé is 
ortientálódó, jómódú bankárcsaládban született. Fenton nem érdeklődött 
különösebben sem az üzleti élet, sem a politika iránt: az egyetemen latint, görögöt, 
matematikát és jogot, később pedig Párizsban festészetet tanult. 1843-ban 
visszatért Angliába és megnősült, majd nemsokára feleségével együtt ismét Párizsba 
utazott, ahol feltehetően folytatta művészeti tanulmányait. 1848-ban vissza-
költöztek Londonba. A Royal Academy 1849, 1850 és 185l-es tavaszi tárlatán egy-
egy olaj képet állított ki, melyek címük után ítélve zsánerképek lehettek, festői 
munkássága más dokumentumaival együtt azonban mára ezek is elvesztek. 1850-
ben néhány festőtársával együtt Londonban - a királynő férje, Albert herceg 

1 GERNSHEIM, Helmut and Alison, Roger Fenton, Photographer of the Crimean War. His 
Photographs and His Letters from the Crimea, with an Essay on His Life and Work, London, 1954; 
HANNAVY, John, Roger Fenton of Crimble Hall, London, 1975; MlLHOLLEN, Hirst D., Roger 
Fenton, Photographer of the Crimean War, - A Century of Photographs, 1846-1946, Compiled by 
Renata V. SHAW, Washington, 1980, 18-23.; LLOYD, Valerie, Roger Fenton and the Making of 
a Photographic Establishment, = The Golden Age of British Photography (1839-1900) edited by 
Mark HAWORTH-BOOTH. New York, 1984, 70-75.; PARE, Richard, Roger Fenton, New 
York, 1987 (Aperture masters of photography series, no. 4.); LLOYD, Valerie, Roger Fenton. 
Photographer of the 1850s, [New Haven], 1988; HANNAVY, John, Roger Fenton and the Waxed 
Paper Process, History of Photography, 17/3(1993), 233-243.; BALDWIN, Gordon, Roger 
Fenton: Pasha and Bayadere, Los Angeles, 1996. 
2 All the Mighty World. The Photographs of Roger Fenton, 1852-1860. Catalogue by Gordon 
BALDWIN, Malcolm DANIEL & Sarah GREENOUGH, New York - Washington, 2004. 
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támogatásával - egy rajziskolát alapított, melynek célja az iparosok képzésének 
elősegítése volt. 

1851-től - részben az ez évben a londoni Kristálypalotában rendezett 
nemzetközi fotográfiai kiállítás hatására - elmélyültebben kezdett el fényképészettel 
foglalkozni. Visszatért Párizsba, ahol Gustav Le Gray (1820-1884) műtermében 
tanult, s az első szervezett fényképészeti egyesület, a Société Héliographique keretei 
között tevékenykedett. 1852-ben barátjával, Charles Blacker Vignoles mérnökkel 
Oroszországba utazott, hogy lefényképezze azt a hidat, amit Vignoles Kijev mellett 
a Dnyeper fölé tervezett, majd jelentékeny kalotípia-sorozatokat készített 
Szentpétervárott és Moszkvában is. Ugyanebben az évben a Society of Arts 
londoni kiállításán már több mint 40 fényképét mutatta be, angliai tájképek, 
épületfotográfiák mellett három Moszkvában és Kijevben készült felvételt is. Az 
oroszországi fényképek nagyobb sorozata - 23 kép - szerepelt a Photographic 
Institution 1853-as londoni kiállításán. Fenton később is rendszeresen részvett a 
londoni, edinburghi, párizsi, brüsszeli és manchesteri fényképészeti kiállításokon. 

1853-ban szerepet vállalt a Royal Photographic Society alapításában, majd a 
társaság titkáraként a szervezési munkálatokban (pl. kiállítások rendezése) 
tevékenykedett. Megalakulása után Fenton csatlakozott az Architectural Photo-
graphic Association-höz is. A Photographic Society 1854-ben Londonban 
rendezett első kiállításán az egyesület titkáraként Fenton vezette végig az 
uralkodópárt, s később is gyakori látogató volt a windsori kastélyban és (mint az 
egyetemi könyvtár néhány fényképe alapján is látni fogjuk) az uralkodói család 
magánrezidenciáján, a skóciai Balmoralban is. Az első angol udvari fényképészként 
számos portréképet készített az uralkodói családról, a vizuális reprezentáció udvari 
előírásainak megfelelő, hivatalos felvételek mellett megörökítve magánéletük egyes 
jeleneteit is. A hercegkisasszonyokat vagy a gyermekei által körülvett királynőt 
ábrázoló bensőséges „családi képek" igazodtak azokhoz a változásokhoz, melyek 
Viktória uralkodása alatt az alattvalók és az uralkodó közötti virtuális 
kommunikációban bekövetkeztek. 

Fenton kiváló fényképészeti felszereléssel dolgozott - képzőművészeti tanultsága 
mellett feltehetően ennek is köszönhette, hogy 1852 nyarán a British Museum 
igazgatósága az intézmény első hivatalos fényképészévé nevezte ki. Az 1850-es 
évek végéig asszisztensei segítségével — egy jövedelmező kormányszerződés 
keretében - több ezer képet készített a múzeum számára. A műtárgyak 
lefényképeztetése része volt annak az átalakítási folyamatnak, melynek során a 
British Museum vezetői a korábbi ritkasággyűjteményt modern tudományos 
intézménnyé kívánták változtatni. Fenton megbízatása azt jelezte, hogy a 
fényképezés mind az európai művészeti múzeumok dokumentációs rendszerében 
és műtárgykezelésében, mind a műtárgyreprodukálásban kezdett teret nyerni. Bár a 
fényképeket, melyeket Fenton a múzeum tárgyairól és termeiről készített, nem 
használták fel olyan nagymértékben kereskedelmi célokra, mint az például 
ugyanebben az időben a South Kensington Museumban (ma Victoria & Albert 
Museum) történt, a fényképek árusítása itt is folyt - a múzeum mellett a P & D 

212 



Rejtőzködő kincseink — Roger Fenton 

Colnaghi műkereskedés részvételével.3 A British Museum vezetősége az 1870-es 
évek elején újabb nagy kampányba kezdett. A gyűjteményekről Stephan Tompson 
által készített majdnem ezer fényképet W. A. Mansell művészeti kiadó 1872-ben 
többkötetes, a múzeum munkatársai által írt kísérőszövegekkel kiegészített 
albumokban jelentette meg. A kiadványok - melyek közül az Elgin márványokat 
bemutató kötet az Egyetemi Könyvtár gyűjteményében is megtalálható - jelentős 
hatást gyakoroltak a korabeli tudományos kutatásra. 

1855-ben Albert herceg ajánlólevelével és egy manchester-i kiadó anyagi 
támogatásával Fenton gőzhajóval a Krím félszigetre utazott, ahol Nagy-Britannia -
a franciákkal és a török birodalommal szövetségben — Oroszország ellen harcolt. 
A krími háborúban (1853-56) - mint feleségéhez írott leveleiből megtudjuk, 
rendkívül megterhelő körülmények között — kb. 360 üvegnegatívot készített: 
katonák és tisztek portréit, katonai életképeket, csataterek látképeit, katonai 
objektumok panorámáit. Bár Fentont a külföldi szakirodalomban az első 
hadifényképészként említik, az újabb hazai kutatások kimutatták,4 hogy a magyar 
származású Szathmári Pap Károly egy évvel korábban, 1854-ben már készített 
fényképeket a krími háborúban, melyeket 1855-ben Párizsban ki is állított. 
Szathmáry Pap Károly hadifényképészi tevékenysége talán azért nem vált annyira 
ismertté külföldön, mint Fentoné, mert fényképei — Fenton „hadiképeivel" 
ellentétben — nem maradtak fenn közgyűjteményekben. 

1855. június végén Fenton gőzhajóval Konstantinápolyba utazott. A krími 
háborúban készített fényképei Angliában, széles körben ismertté váltak — egy 
londoni kiállításon például 312 darabot mutattak be közülük. A fényképeket 
Fenton nemcsak Viktória királynőnek és Albert hercegnek mutathatta meg, hanem 
a francia uralkodópár, III. Napóleon és Eugenie császárné is megtekintette őket, s 
vásároltak is belőlük. Bár a fényképeknek, melyeket a krími utat támogató 
manchesteri kiadó jelentetett meg, nem volt olyan átütő üzleti sikerük, mint 
remélték, hírnevet szereztek Fentonnak. 1855-ben a londoni Photographic Society 
támogatásával a párizsi világkiállításon bemutatott tájkép-fényképeiért első osztályú 
érmet kapott. 

Az 1850-es évek második felében Roger Fenton munkakapcsolatba került az 
osztrák Paul Pretsch-csel, a fotomechanikai képnyomtatás úttörőjével. Pretsch, aki 
1850-től a bécsi állami nyomda (Staatsdruckerei) fotográfiai részlegét vezette, 
schönbrunni fénykép-látképeivel már az 185l-es londoni világkiállításon díjat nyert. 
Két bécsi városképe bemutatásra került a Society of Arts 1852-es londoni 
kiállításán is, melyen — mint láttuk - Fenton fotográfiái is szerepeltek. Az osztrák 

3 HANNAVYjohn, Roger Fenton and the British Museum. History of Photography, 12/3(1988), 
193-204.; DATE, Christopher, HAMBER, Anthony, The Origins of Photography at the British 
Museum, 1839-1860, History of Photography, 14/4(1990), 309-325.; HAMBER, Anthony J., 
„Л Higher Branch of the Art" Photographing the Fine Arts in England, 1839—1880, Amsterdam, 
1996, 363—393.; Etude d'apres Nature. 19th Century Photographs in Relation to Art, Catalogue by 
Ken JACOBSON. Essays by Anthony HAMBER & Ken JACOBSON. Petches Bridge, 1996, 
117. 
4 FARKAS Zsuzsa, Festő-fényképészek 1840-1880, [h. п.] 2005,146-147. 
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nyomdász 1854-ben Londonba költözött, ahol a Bécsben kikísérletezett 
fotogalvanográfiai módszert alkalmazva 1856—57-ben - Roger Fenton 
közreműködésével - kiadta a Photographic Art Treasures című nagyméretű képes 
munkát, az első olyan kereskedelmi céllal készített kiadványt, melyben a képek 
nyomása kizárólag fotómechanikai ú ton történt. „Inventor Herr Pretsch - Photo 
T o the С о т р у — Roger Fenton" — olvashatjuk a Photo-Galvano-Graphic 
Company engedélyével, öt füzetben megjelent magazin címlapján.5 Szoros 
munkakapcsolatukra utal, hogy a kiadványban közzétett fotogalvanográfiák közül 
legtöbb Fenton fényképe alapján készült. Az 1856 decemberében megjelent első 
füzetben például kizárólag Fenton felvételei (a yorki székesegyház kapuja, a 
monmouthshire-i cédrusok, a Raglan-kastély) nyomán készített képekkel talál-
kozunk. Pretsch - más fényképészek munkái mellett — a későbbi füzetekben is 
megjelentetett Fenton fényképeiről készített fоtogalvanográfiákat (Burnham-i 
bükkfák, egy zsánerjelenet, a Rivaulx-i apátság, stb.). Fenton fényképeit Pretsch a 
képzőművészeti ismeretek terjesztésében is felhasználta: az angol fényképész 
felvételei alapján készített műtárgyreprodukciókat például Dürer lovas 
tanulmányrajzáról vagy a British Museum ékírásos kőtáblájáról.6 

Fenton otthonosan mozgott a látkép-, és épületfényképezés területén is. Eszak-
wales-i, dél-skóciai útjain számos tájképet készített, s lefényképezte a híres angliai 
katedrálisokat (Ely, Lincoln, Peterborough, York), apátságokat, egyetemeket (St. 
John 's College, Oxford, Stonyhurst College) és kastélyokat (Helmsley CasÜe, 
Yorkshire, Beaumarais Castle, Wales) is. 1858-ban újabb témát talált: londoni 
műtermében keleties kosztümökbe öltöztetett, keleties díszletek közé helyezett 
férfiakról és nőkről — ismerősökről, barátokról, modellekről, s néhány képen 
önmagáról — készített orientalizáló tanulmánysorozatot (Pasa és bajadér, Ülő 
odaliszk, Pihenő odaliszk). Életképi kompozíciói ugyanakkor elsősorban nem az 
etnográfiai kutatásokkal, hanem a francia képzőművészeti romantika orientaliz-
musával — Eugene Delacroix és Jean Auguste Dominique Ingres festészetével — 
mutatnak tematikai és formai rokonságot. Zsánerképeivel Fenton éppúgy a 
fényképészet művészi rangjának emelésére, az új médiumnak a hagyományos 
művészeti ágakkal (elsősorban a festészettel) való versenyeztetésére törekedett, 
mint csendélet-fényképeivel, romantikus táj ábrázolásaival vagy pittoreszk 
felhőtanulmányaival. Ezzel a szemlélettel már a British Museumban végzett munka 
során találkozunk: Fenton úgy vélte, hogy az elmúlt korok képzőművészete -
köztük a görög és római szobrászat — legkiemelkedőbb alkotásainak 
megörökítésével a fényképészet magasabb ágát (Higher branches) képviseli. 

5 MAYER, Anton, Wiens Buchdrucker-Geschichte 1482-1882, IL, Wien, 1887, 173-174.; 
DURSTMÜLLER, Anton, 500 Jahre Druck in Österreich, I.: 1482-1848, Wien, 1982, 279-281.; 
KREUTLER, Frauke, Sonnenlicht und Druckerschwärze. Paul Pretsch (1808-1873) und sein Beitrag 
%u den fotographischen Reproduktionsverfahren, Fotogeschichte, 24/93(2004), 11-22. Pretsch 
galvanográfiáit és londoni kiadványának példányait — a bécsi Sammlungen der Höheren 
Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt letétjeként - az Albertina őrzi. 
6 KREUTLER, im. (5. jegyz.), 14,17. 
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Fenton munkásságának sokoldalúságáról az 1858—1865 között Angliában 
megjelent Stereoscopic Magazine-ből is képet kapunk. A Lövell Reeve (1814—1865) 
által 5 kötetben megjelentetett folyóirat, melynek sztereoszkópikus fényképeit 
magyarázó szövegek kísérték - mint alcíme (A Gallery of Landscape Scenery, 
Architecture, Antiquities, and Natural History, accompanied with Descriptive 
Articles by Writers of Eminence) is mutatja — a természet, az építészet, a művészet 
és a tudomány érdekességeit mutatta be. Fotográfusai közé tartozott Fenton is, 
akinek - többek között - a British Museum mineralógiai kabinetjét, egyiptomi, 
asszír, illetve görög-római termét, három elefántcsont faragványát, pompeji leleteit, 
az Elgin-márványokat, az Oxford Museum belsejét, angliai tájképeket, a york-i 
gótikus székesegyház nyugati kapuját, a tivoli (Róma) Hadrianus-villa antik 
Diszkoszvető-szobrát, kínai ritkaságokat, kagylókat ábrázoló sztereofényképei 
jelentek meg a folyóiratban. Virág- és gyümölcscsendéletei, melyeken festői hatások 
elérésére és az anyagszerűség ábrázolására törekedett, a 17. századi holland 
csendéletfestészet kompozícióinak a hatását mutatják. 

1860—61-ben Fenton újra elutazott katedrálisokat, romokat, vidéki házakat 
fényképezni, 1862 végén, 43 évesen azonban végleg visszavonult a fényképezéstől. 
Eladta negatívjait és fényképészeti berendezéseit és jogászkodni kezdett. 
Döntésében a fényképezés megítélésében, társadalmi presztízsében bekövetkezett 
változások is közrejátszhattak. Amikor az 1850-es évek elején Fenton elkezdte a 
fényképezést, ez a tevékenység Angliában még inkább úri hobbinak számított, az 
1850-es évek végére azonban egyre inkább kicsúszott az úriemberek és amatőrök 
kezéből és kenyérkereső foglalkozássá vált. Fenton saját társadalmi státuszával 
ekkor a jogászkodást feltehetően már összeegyeztethetőbbnek vélte, mint a 
fényképezést. Bár fényképészeti vállalkozásai nem hoztak annyi hasznot, mint 
remélte, s létrehozott fotogalvanográfiai társasága (Photogalvanograph Company) 
sem váltotta be reményeit, mégsem volt szegény, hiszen 1862-ben új házat épített. 
1869-ben halt meg. 

Fenton fényképei a v£ág számos múzeumában megtalálhatók. Legtöbbet 
közülük a bradford-i (Anglia) National Museum of Photography, Film & 
Television őriz, ahova a Royal Photographic Society gyűjteményében található 
Fenton-felvételeket (780 albumin és sóspapír fénykép, egy részük 4 albumban 
elhelyezve) 2002-2003-ban szállították át. A kollekcióról egyelőre nincs teljes 
internetes katalógus, csupán a múzeum házi adatbázisában találhatók digitalizált és 
katalogizált Fenton-fényképek. 

Az Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményében található Fenton-fényképek 
eredetét egyelőre homály fedi. Sem a fotográfiákon, sem a tárolásukra eddig 
szolgáló mappán nincs utalás arra, hogy mikor és milyen körülmények között — 
például vásárlással vagy ajándékozással, esetieg hagyatékból — kerültek a könyvtár 
birtokába, s az Egyetemi Könyvtár levéltárában sem találtam adatot provenien-
ciájukról. A kollekció viszonylag változatos, hiszen építészeti felvételeket, 
tájképeket, orientalizáló életképeket, illetve csoportportrékat egyaránt találunk 
benne. A fényképek egykori összeválogatása ugyanakkor esetlegességet is jelez, 
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mivel Fenton tevékenységében fontos szerepet játszó műfajok — például a 
hadifényképek vagy a műtárgyfotók - nem szerepelnek a lapok között. 

A fényképek közül hét az angol uralkodók skóciai családi rezidenciáján, 
Balmoralban, illetve annak környékén készült. Az ősi kaledón vidék szépsége 
Viktória királynő figyelmét első, 1842-es skóciai látogatása alkalmával keltette fel. A 
skót felföldön, a Dee folyó közelében található, több mint 50000 hektáros területre 
az uralkodónő 1848-ban haszonbérleti szerződést kötött, majd a királyi pár 1852-
ben megvásárolta a birtokot. A rajta lévő 15. századi kastély mellett egy évvel 
később William Smith aberdeen-i építész tervei alapján új, az uralkodói igényeknek 
megfelelőbb rezidenciát kezdtek építeni. Amikor 1856-ban elkészült az új kastély, a 
régi épületet lebontották, emlékét csupán egyik köve őrzi, melyet az új épület 
tornyával szemben a pázsiton helyeztek el, s mely az egykori kastély bejárati 
ajtajának helyét jelöli. 

Fenton gyűjteményünkben lévő fényképei közül három a frissen elkészült 
kastélyt ábrázolja - egyik észak-nyugatról, a másik kettő délről. Az elsőn az 
előtérben már rendezett a terep, a másik két egyforma, szignált fényképen még 
látszanak az építkezés nyomai. Négy Balmoral környékén készült fénykép skót 
udvari vadászokat (gillies) ábrázol. A napsütötte erdei tisztáson felvett fényképek 
egyikén skótszoknyás, díszruhás vadászt látunk, a másik három felvételen pedig — 
melyek közül kettő a tónusbeli eltéréstől eltekintve egyforma - a vadászok 
különböző beállítású csoportjait. Egy öt fős csoportportrén ülő, álló, illetve a 
fényképésszel szemben és háttal fekvő, kissé mesterkélten beállított alakokat 

ф látunk. A képek egyikén olvasható szignálás - „R. Fenton 1856" — datálja a 
felvételeket.7 

Egy fénykép a l l . századi hagyományokra - Malcolm Canmore király (Malcolm 
the Great Chief) látogatására - visszavezethető skót társasági eseményt, a braemar-i 
összejövetelt (Braemar Gathering) ábrázolja. A középkor óta szokásban volt, hogy 
a skót nemzetségek (klánok) vezetői ősszel összehívták bizalmas embereikből álló 
kíséretüket s több napig tartó vadászatot rendeztek. Számos versenyre is sor került, 
melyek során kiválasztották a legerősebb és legügyesebb harcosokat. A játékok 
kegyetiensége miatt a versenyeket egy időben betiltották, nem szűntek azonban 
meg végérvényesen. Braemar-ban például 1832-ben a helyi Highland Society 
újjászervezte az eseményt, melyet 1848-ban Viktória királynő is meglátogatott. A 
minden év első szeptemberi szombatján megrendezett összejövetel a mai napig 

7 Az egymagában ábrázolt személyéhez nagyon hasonló beállításban, skót díszöltözetben 
mutatja be a fényképek elkészülte után egy évvel, 1857-ben egy magyarországi újság 
Roualeyn George Gordon Cumming (1820-1866) neves skót oroszlán vadászt. Bár nagy a 
valószínűsége annak, hogy pusztán véletlen egybeesésről, hasonlóságról van szó, az sem 
zárható ki, hogy az illusztráció készítője látta Fenton fényképét, vagy egy olyan külföldi 
újság ábrázolását használta előképül, melynek illusztrátora ismerte Fenton felvételét. Az 
átvételt támaszthatja alá, hogy az újságillusztráció fordított állású a fényképhez képest, ami 
gyakran megfigyelhető a metszetelőképek vagy fényképek után készített ábrázolásoknál. 
Napkelet, 1857. 5-6. szám, február 12, 92. (Az illusztrációra Farkas Zsuzsa hívta fel a 
figyelmemet.) 
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királynői védnökség alatt működik. Fenton fényképe a fogadásra érkezett úri 
társaságot örökítette meg. A háttérben a braemar-i kastély és a közvetlenül előtte 
gyülekező emberek láthatók, a kép előterében pedig az ünnepséget kocsikról, 
hintókról szemlélő látogatók. 

Az Egyetemi Könyvtár gyűjteményében található Fenton két skóciai tájképe: egy 
szignált felvételen a Dee folyó kanyarulatát, egy másikon pedig a Braemar-hoz 
közeli Castleton falu hídját örökítette meg. Utóbbin a romantikus, vadregényes 
tájat klasszikus, kiegyensúlyozott kompozícióban ábrázolta, s ez különös 
feszültséget ad a képnek. A fénykép mértani közepén, az ábrázolt tájkép hátterében 
a szép ívű, régi kőhidat látjuk, mögötte hegyes vidéket, az előtérben pedig a patakot 
és a sziklás, tagolt vízpartot. Bár a kép előterében egy horgászó férfi, egy olvasó nő 
és egy álló férfi van, jelenlétük — mivel beállításuk szerint nincs kapcsolat, 
kommunikáció közöttük — nem teszi életképszerűvé a felvételt. 

A kollekció utolsó két darabja Fenton 1858 körüli orientalizáló sorozatához 
tartozik. Azt, hogy a fehérruhás vízhordó nőt, illetve a turbános, keleties öltözetű 
férfit ábrázoló fotográfiák egyaránt Fenton londoni műtermében készültek,8 

egyértelművé teszi a függöny, illetve a padlót borító szőnyeg mintázatának 
azonossága. Bár a férfi visel autentikusabb török öltözetet, ez az őszinte, póztalan 
kép mégis inkább kosztümtanulmánynak, mint orientalizáló zsánerképnek tűnik. A 
korsót tartó nő beállítása keresettebb, s ezt a keresettséget erősítik a földre 
helyezett szőnyegek és keleties tárgyak — vízipipák, edények is. Mivel Frederick 
Goodall (1822-1904) angol festő The Song of the Nubian Slave (1864) című 
festményének egyik szereplője, egy fekete ruhás nő éppúgy tartja a fején a vízhordó 
edényt, és hasonló pózban helyezkedik el, mint Fenton orientalizáló nőalakja, 
elképzelhető, hogy a festő látta Fenton fényképét, bizonyíték azonban nincsen rá.9 

Azt, hogy ez az eddig lappangó, szenzációs „lelet" nemcsak magyarországi 
viszonylatban számít különleges értéknek, jelzi, hogy a bécsi Albertina és a Wien 
Museum fotótörténettel foglalkozó munkatársait, illetve a Höhere Graphische 
Bundes-Lehr und Versuchsanstalt szakembereit is felvillanyozta a Roger Fenton 
által készített fényképek budapesti előbukkanásának a híre. 

A% Egyetemi Könyvtár mets^etgyűjteményében található Roger Fenton-jény képek: 

1. Gillies at Balmoral. (Skót vadászinasok Balmoralban.) Lapméret: 50 x 68, 5 
cm, képméret: 35 x 42, 5 cm. 1856 körül. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: 
Fénykép 1. Hordozólapra metszve: Photographed by R. Fenton. Jobbra 
lent ceruzával: H. No. 68. 

2. Gillies at Balmoral. (Skót vadászinasok Balmoralban.) Lapméret: 50 x 70 
cm, képméret: 32,5 x 43 cm. 1856 körül. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: 

8 BALDWIN, Lm. (1. jegyz.), 43,96. 
9 BALDWIN, Lm. (1. jegyz.), 42-43, 96. 
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Fénykép 2. Jelezve jobbra lent: R. Fenton. 1856. Hordozólapon ceruzával 
jobbra lent: H. No. 69. 

3. Gillies at Balmoral. (Skót vadászinasok Balmoralban.) Lapméret: 50 x 69 
cm, képméret: 31 x 41 cm. 1856 körül. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: 
Fénykép 3. Hordozólapon ceruzával jobbra lent: H. No. 68. 

4. Cím nélkül [Skót vadászinas Balmoralban] Lapméret: 69 x 50 cm, 
képméret: 37,5 x 33 cm. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: Fénykép 4. 
Hordozólapra metszve: Photographed by R. Fenton. 1856. Jobbra lent 
ceruzával: H. No. 70. 

5. Balmoral from the South. (Balmoral délről.) Lapméret: 50 x 69 cm, 
képméret: 26,5 x 41,5 cm. 1856. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: Fénykép 5. 
Jelezve jobbra lent: R. Fenton. Hordozólapon ceruzával jobbra lent: H. 
No. 65. 

6. Balmoral from the South. (Balmoral délről.) Lapméret: 50 x 69 cm, 
képméret: 26,5 x 41,5 cm. 1856. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: Fénykép 6. 
Jelezve jobbra lent: R. Fenton. Hordozólapon ceruzával jobbra lent: H. 
No. 65. 

7. Balmoral from the N. West. (Balmoral észak-nyugatról.) Lapméret: 50 x 69 
cm, képméret: 23,5 x 43 cm. 1856. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: Fénykép 7. 
Hordozólapra metszve: Photographed by R. Fenton. Jobbra lent 
ceruzával: H. No. 67. 

8. The Gathering at Braemar. (Összejövetel Braemarban.) Lapméret: 50 x 69 
cm, képméret: 28 x 38,5 cm. 1856. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: Fénykép 8. 
Hordozólapra metszve: Photographed by R. Fenton. Jobbra lent 
ceruzával: H. No. 72. 

9. Bridge at Casdeton; Braemar. (Híd Casdetonnál; Braemar.) Lapméret: 50 x 
69 cm, képméret: 34 x 43 cm. 1856 körül. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: 
Fénykép 9. Hordozólapra metszve: Photographed by R. Fenton. Jobbra 
lent ceruzával: H. No. 80. 

10. Winding of the Dee. (A Dee kanyarulatai.) Lapméret: 50 x 69 cm, 
képméret: 31 x 42,5 cm. 1856 körül. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: Fénykép 
10. Jelezve balra lent: R. Fenton - jobbra lent: H. 61. 

11. Cím nélkül [Orientalizáló modellkép] Lapméret: 59,5 x 44 cm, képméret: 
27 x 19 cm. 1858. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: Fénykép 11. Hordozólapra 
metszve: Photographed by R. Fenton. 

12. Cím nélkül [Vízhordó nő] Lapméret: 69 x 50 cm, képméret: 26 x 21,5 cm. 
1858. Fénykép. ELTE EK. Jelzet: Fénykép 12. Hordozólapra metszve: 
Photographed by R. Fenton. 

Papp Júlia 
1147 Budapest, Birtok utca 4. 
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Rejtőzködő kincseink - Roger Fenton 

Dormant values 

Twelve photographs by Roger Fenton (1819-1869) discovered in the 
Manuscript and Rarity Collection of the University Library 

Summary 

During the computerized cataloguing work in the University Library of Budapest 
I found twelve photographs by Roger Fenton in the engraving collection of the 
17th—19th centuries. Roger Fenton was one of the most famous photographers of 
the nineteenth century. After graduating at London University, Fenton studied art 
in London, and later in Paris. However, having had little success as a painter, in 
1844 he returned to London and studied law. In 1851 he ceased his painting 
studies to take up the newly-invented process of photography. In 1852 he visited 
Russia, and he made calotypes in Kiev, in Moscow and in St Petersburg. In 1853 
he proposed the formation of a Photographic Society and he served as its Secretary 
for three years. Fenton photographed Queen Victoria's family, and also became 
the official photographer to the British Museum. In 1855 he took some of the 
earliest documentary photographs (over 350 pictures) in the Crimean war. He 
produced covering landscape, architectural views and still lifes too. In 1862 he sold 
all of his equipment and returned to his law practice. 

The Fenton photographs in the University Library depict Scottish royal hunters, 
the Royal Residences at Balmoral, Scottish landscapes, and two orientalising 
genres. 
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III. KÖNYV- ÉS IRODALOMTÖRTÉNET 

Bibor Máté János 

A KÉZIRATOS ÉS A NYOMTATOTT KÖNYV* 

Engel Pál emlékére 

Az írás, az olvasás és a könyv megjelenési formája 

Az írás nyelvileg kifejtett gondolatok rögzítésére szolgáló, a maradan-
dóságot célzó, egy adott közösség által elfogadott, grafikai jelek összessége. Az írás 
mintegy ötezer évvel ezelőtt alakult ki az ókori Közel-Keleten. Természetesen ez a 
folyamat nem zajlott mindenütt azonos időben, így egyes helyeken még sokáig 
használtak írás előzményeket (hírnökbot, rováspálca, billog, csomójelek, kagyló-
füzér). Az egyes írásrendszerek hatnak ugyan egymásra, de alapvetően mégis 
önmagukon belül fejlődnek. A jelkészletet döntően befolyásolja, hogy milyen 
írófelületre milyen eszközzel viszik rá a jeleket. A kő, a fa, a lágy agyag, a papirusz, 
a pergamen, a papír és a textíliák más és más eljárásokat (vésés, rovás, festés) 
tesznek célszerűvé. A következőkben elsősorban a téma európai történetéről lesz 
szó, különös tekintettel a középkorra. A régi kézírások vizsgálata a paleográfia. Az 
írás és az olvasás történetéről Laczházi Gyula, a paleográfiáról Kiss Farkas Gábor 
írt részletesen, ezért itt csak a könyvkultúrához közvedenül kapcsolódó 
összefoglaló következik. 

Mind az ókorban, mind a középkorban sokkal nagyobb volt a szóbeliség 
szerepe, mint ma. A legtöbben nem tudtak sem írni, sem olvasni. Hozzájuk 
bármilyen szöveg csak meghallgatás útján juthatott el. Ez történhetett egyrészt 
élőszóval (kultikus tevékenység, regösök, énekmondók, trubadúrok, Minnesän-
gerek, színelőadás). Ezekben az esetekben ha a szöveg nem is, az előadás módja 
mindenképpen egyéni volt. A szöveghallgatás másik lehetséges formája a felolvasás. 
Ez rendszeres gyakorlat volt a kolostorokban (többnyire étkezés közben), de 
történhetett családi körben vagy baráti társaságban is. Utóbbi esetben nem feltétlenül 
volt kegyes tartalmú a szöveg. Előfordult felolvasás a másolóműhelyekben is. Ennek 
előnye volt, hogy egyszerre több példány készülhetett. Hátránya viszont, hogy - az 
esetleges félrehallások miatt - sokkal nagyobb számú hibalehetőség adódott. A 
továbbiakban természetesen csak azokról lesz szó, akik tudtak legalább olvasni. Az 
írás és az olvasás képessége nem járt magától értetődően együtt, sokan csak olvasni 

Fejezet egy, a világhálón megjelent elektronikus tankönyvből (www.hik.hu /tankönyvtár 
/site/books/bl61 /ch01.html) = A magyar irodalom filológiája, szerk. HEGYI Ádám, Bp., 
ELTE ВТК RMIT - Gépeskönyv - KFHIK, 2006 (Kempelen Farkas Felsőoktatási 
Digitális Tankönyvtár). Ezúton is köszönöm MESTERHÁZI Gábornak (Gépeskönyv Kft), 
hogy engedélyezte a nyomtatott kiadást. 
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tudtak, írni nem. A legtöbben azonban teljesen analfabéták voltak. A középkorban ez 
főleg a parasztokra és a nemesekre volt jellemző. Még ez utóbbiak életében is csak 
kivételes esetben jutott hely könyveknek. A nők esetében — különösen a középkor 
kései szakaszában - más a helyzet. Nemcsak a nemesi származású hölgyeknek, de a 
polgárasszonyok egy részének is volt legalább egy — gyakran anyanyelvű — 
imakönyve, amelyet általában használtak is. Az analfabéták többségének viszont -
hozzánk képest - óriási memóriája volt, hiszen mindent meg kellett jegyezniük. Az 
íráshasználat elterjedésével az emlékezet ilyen jellegű szerepe erősen csökkent. 

Az ókorban és a korai középkorban a hangos olvasás volt általános. Ezt 
fokozatosan váltotta fel a suttogó és a halk olvasás. A folyamat kölcsönhatásban áll a 
könyv megjelenési formájának változásaival, ezért röviden ki kell térni rá. 
Amennyire természetes volt a hangos olvasás, annyira meghökkentő a néma. Utóbbi 
feljegyzésre méltó különlegességnek számított. Euripidész a Hippolütoszban külön 
hangsúlyozza, hogy Thészeusz némán olvassa a halott felesége kezében talált levelet. 
Arisztophanész Lovagok) ában Démoszthenész némán olvas el egy jós táblát. 
Plutarkhosz megemlíti, hogy Nagy Sándor némán olvasott el egy anyjától kapott 
levelet. Ugyancsak Plutarkhosz írja Caesarról, hogy a szenátus ülésén némán olvasott 
el egy szerelmes levelet, amelyet Cato húgától, Serviliától kapott (Párhuzamos 
életrajzok - Alexandrosz ill. Brutus). Augustinus, a későbbi Szent Ágoston 
feljegyezte Vallomásaiban Ambrosius milánói püspökről, a későbbi Szent Ambrusról, 
hogy első találkozásukkor „Olvasás közben szeme siklott az oldalakon. Szíve az 
értelmet kutatta, hangja és nyelve azonban csendesen pihent" (VI. 3. - Városi István 
ford.). A néma olvasás Nyugat-Európában csak a 10. századtól vált általánossá, de a 
másolóműhelyekben már a 9. századtól kötelező csöndet írtak elő, kivéve 
természetesen az esedeges diktálást. A néma olvasás intim tevékenység: elvben csak 
maga az olvasó tudja, hogy mit olvas. 

Az írott vagy nyomtatott szövegeket és képi ábrázolásokat tartalmazó könyv 
alakja és anyaga többször változott. Az ókori Közel-Keletről főként agyagtáblák 
maradtak fenn. Ezekbe még lágy állapotukban, nádból készült íróvesszővel nyomták 
bele a jeleket, majd kiégették, vagy egyszerűen csak kiszárították őket. Főként 
Egyiptomban azonban már ekkor használtak tekercseket is. A klasszikus görög és 
római világban a tekercs volt a könyv általános megjelenési formája, ezt fokozatosan 
váltotta fel a lapozható, modern alak. 

A tekercsekre azok hosszanti széleivel párhuzamosan írtak. A sorok 
természetesen nem futottak végig, hanem kolumnákat, azaz hasábokat alkottak. Ezek 
az oszlopok egy tekercsen belül lehetőleg azonos számú sorból álltak, hogy hányból 
az a tekercs rövidebb oldalának méretétől függött. A legtöbb tekercs 15-30 cm széles 
volt, s nagyjából ennyi sorban írtak rá. A széles margó — akárcsak ma — elegánsnak 
számított. A sorok hossza adagosán 16 szótag, azaz alig negyven betű volt, ennyi kell 
ugyanis a normát meghatározó hexameterhez. (A számítógépes szövegszerkesztők 
megjelenése előtt szokásos kéz- ill. gépiratoldal is nagyjából ugyanekkora volt: 25 sort 
tartalmazott, mindegyikben ötven betűvel.) A tekercsek hossza - akárcsak a modern 
könyveké - az adott műtől függött. A legtöbb csupán néhány méteres, de van olyan, 
amelyik negyven méternél is hosszabb. Ha az egész mű nem fért rá egyeden 

222 



Л kéziratos és a nyomtatott könyv 

tekercsre, igyekeztek az egyiket egy gondolati egység végénél befejezni, s a 
következőt egy újabb fejezet elejével elkezdeni. A tekercsek elején legfeljebb a szerzőt 
és a címet tüntették fel, a részletes adatok — szerző, dm, a megbízó és a másoló neve, 
a másolás helye és ideje stb. — a végén található kolofonba kerültek. (Sokáig így volt 
ez a kódexeknél, sőt a korai nyomtatványoknál is, a modern címlap csak a 16. 
században alakult ki.) 

A tekercseknek csak az előlapjára (recto) írtak, amelyen az írással párhu-
zamosan futottak a növényi rostok, a hádapjára (verso), amelyen az írás irányára 
merőlegesek voltak, nem. Olvasás közben a tekercset egyik kezükkel folyamatosan 
lecsavarták, a másikkal pedig feltekerték. Az olvasás végeztével az egészet vissza 
kellett göngyölíteni, hogy a szöveg eleje a tekercs külsejére kerüljön. 
A tekercseket egy umbiücusnak nevezett rudacskára tekerve tárolták. Ennek mindkét 
vége kilógott a tekercsből, ezeket vagy behajlították, vagy gombokat tettek rájuk, 
hogy a tekercs le ne csússzon. A tekercsekből kilógó címkén (titulus / indiculus) 
feltüntették a mű szerzőjét és címét, így nem kellett kinyitni ahhoz, hogy 
megállapíthassák a tartalmát. A tekercseket polcokra vagy falfülkékbe fektetve Ш. 
kalapdoboz-szerű tartókba, esetleg edényekbe állítva tárolták. 

Papirusztekercsek használatának a középkori Magyarországon nincs nyoma, 
bőrtekercseket viszont természetesen akkor is használt, mint ahogy ma is használ a 
hazai zsidóság. Vallási előírás ugyanis, hogy a Tórát, a Biblia első öt könyvét, amelyek 
Mózes neve alatt maradtak fenn, kóser állat bőréből készült pergamenre kell leírni. A 
rendkívül szigorú szabályok szerint készült kéziratos tekercs őrzési helye a zsinagóga 
Tóra-szekrénye. A héber Biblia további öt könyvét is hasonlóan - de enyhébb 
előírásoknak megfelelően - másolták, közülük az Eszter-tekercsek máig 
használatosak. 

Már készülésekor, a 15. és a 16. század fordulóján különlegesnek számított a 
Felix Petancius Ragusinus által II. Ulászlónak ajánlott Genealógia turcorum 
imperatorum. A török szultánok leszármazását taglaló mű mindkét fennmaradt 
példánya pergamentekercs (rotulus). A szöveget a hosszanti oldalra merőleges 
sorokba írták. A középkori Magyarországról ez az egy ilyen formájú, latin nyelvű mű 
maradt fenn. Külföldről családfák mellett színészi és orvosi szövegek, szerzetesek 
halotti tekercsei is ismertek. Külön megemlítendóek a Húsvétkor használt, dél-itáliai, 
beneventán írású Exultet-tekercsek, amelyeken szintén egyeden óriási kolumnába 
írták a szöveget. A rotulus forma csak könyvek esetében ritkaság, az okleveles 
gyakorlatban és jegyzékek esetében az újkorig általános volt. 

A tekercsek mellett még az ókorban kialakult a lapozható könyv. Ez jóval 
gazdaságosabb a tekercseknél, hiszen lapjainak mindkét felére lehet írni. Célszerű-
ségét növelte, hogy kevésbé sérülékeny, mint a tekercs. Ráadásul sokkal gyorsabban 
meg lehet benne találni a keresett részt, mint amabban. 

A könyvforma létrejöttében fontos szerepet játszott a viaszostábla (tabula). 
Ez legtöbbször egy peremmel ellátott, tenyérbe illő falap. A középső mélyedést 
színezett viasszal töltötték ki, erre írták a görögösen sztülosznak, latinosan 
sztilusznak (stylos / stilus) nevezett íróvesszővel a szöveget. A sztilusz egyik fele 
hegyes, a másik pedig lapos. Előbbit használták írásra, utóbbival pedig törölték a 
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hibás vagy felesleges részeket. Tehát a horatiusi „saepe stilum vertas", azaz 'gyakran 
forgasd a sztiluszodat' (Szatírák I, X, 72), voltaképpen azt jelenti, hogy javítgasd, amit 
írtál, légy kritikus műveddel szemben. Az egyszerű sztiluszok fából vagy fémből, az 
előkelőek elefántcsontból vagy nemesfémből készültek. A viasz írófelületet gyakran 
védte egy másik, ráhajtható tábla. Ha e kettőt összefűzték, diptychon jött létre. Egy 
harmadik táblácska esetleges hozzácsatolásával triptychont, továbbiakkal pedig 
polyptychont készítettek. Ezeket a lapozható, egybecsatolt viasztáblákat codexnek 
nevezték, s valóban ezek tekinthetőek a kódexek, az első mai értelemben vett 
könyvek közvetlen előzményeinek. (A caudex / codex szó eredetileg fatörzset, tuskót 
jelent.) 

A viaszostáblákra főleg leveleket, gazdasági feljegyzéseket, piszkozatokat 
írtak, emellett oktatásra is használták. Az erdélyi Verespatakon, az egykori Dacia 
provinciában talált 2. századi leletek a legfontosabb viaszostábla-emlékek közé 
tartoznak. Marcus Aurelius utal rá görögül írott, Önmagáról szóló elmélkedéseiben, 
hogy táblácskákra jegyezte le gondolatait. (A fflozómscsászár műve egyébként -
legalább is részben - a későbbi Magyarország területén keletkezett.) A gazdagon 
díszített, elefántcsontból készült ókori luxusdiptychonokat a középkorban 
különlegesen díszes könyvkötésekhez használták fel. A viaszostáblák a hétköznapi 
írásbeliség eszközei maradtak a középkorban is. Mezey László szerint Szent Gellért 
(fi046) - legalább is részben - viasztáblácskákra írta Deliberatio supra hymnum 
trium puerorum, azaz Fontolgatás a három ifjú énekéről című művének piszkozatát. 
Egy 1464-re datálható elégiájában Ianus Pannonius is táblácskákat kér, hogy azokra 
írhassa utolsó kívánságait (De se aegrotante in castris, 107). A viaszostáblák kései 
utóda, a palatábla a 20. századig használatos maradt. 

A legkorábbi, 1. századi kódexek Egyiptomból ismertek. Ezek papiruszból 
készült lapjainak rectojára és versojára egyaránt írtak. A papirusz nem vált be a 
lapozható könyvekhez, mégis évszázadokig használatban maradt a pergamenkódexek 
mellett. Martialis már ez utóbbi kivitelben is ajánlja verseit, de csak úti olvasmányul 
(I, 2). Az antik világban ugyanis a tekercs forma elegánsabbnak számított. A világi 
irodalomban csak az 5. században zajlott le a váltás, a keresztények azonban már 
jóval korábban elsősorban lapozható kódexeket használtak, hiszen ezek olcsóbbak és 
könnyebben kezelhetőek voltak a tekercseknél. Ráadásul a lapozható könyvek 
helykihasználása is jobb: egyeden kódex annyi szöveget tartalmazhat, amennyi csak 
számos tekercsre fér rá. A korai kódexekben még viszonylag gyakori, hogy a 
tekercseken megszokott keskeny kolumnákba írták a szöveget. Ilyenekből három-
négy is elfért egy oldalon. A középkori — és annál újabb — könyvek azonban már 
általában egy- vagy kéthasábosak. A pergamen tartósságát már az ókorban is 
megbecsülték, ezért törvénygyűjteményekhez, jogi iratokhoz már akkor is használták. 
Ez a bizalom a középkorban is megmaradt, a nagy igénybevételnek kitett könyveket 
és a legfontosabb okleveleket még a papír megjelenése után is pergamenre írták. 

Sem az ókor, sem a korai középkor írásaira nem volt jellemző a 
szóközhasználat, így a szavak egybefolytak. Nem volt jellemző a kis és nagy betűk 
következetes megkülönböztetése, s nem volt általános a központozás sem. A hangos 
és a suttogó olvasáshoz nem is volt ezekre szükség, hiszen a kimondás meg-
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könnyítette az értelmezést. A néma olvasás jóval gyorsabb ezeknél, ráadásul hiányzik 
belőle a kimondás aktusa, ezért megnőtt e segédeszközök jelentősége. A néma 
olvasás elterjedésével egyidejűleg kialakult és elterjedt a nagybetűk, a szóközök és az 
írásjelek használata is. 

A lapozható könyveknél már a kéziratosság korában is fontos volt az 
elrendezés (a „tipográfia"): más fajta betűvel, eltérő színű írással emelték ki a 
kezdősorokat, a címeket, a neveket stb. A piros és kék kezdőbetűk váltakozása 
könnyebben kezelhetővé tette a szöveget. Az idézett szerzők nevének kiemelése, az 
idézetek jelzése javított az áttekinthetőségen. A fejezetek listájából kialakult a 
tartalomjegyzék, megjelentek a mutatók is. Mindez komoly segítség volt gyakorlati 
alkalmazás esetén, például prédikációk összeállításakor. 

Kifejezetten gyakorlati célból készültek a disztinkciógyűjtemények. Ezek 
tartalmazták a Biblia egyes szavainak lehetséges jelentéseit, előfordulásának pontos 
helyét (locus), sőt előképeit és párhuzamait is. Különösen népszerűek voltak az 
idézetgyűjtemények (sententiarium / florilegium), amelyek gyakran antik klassziku-
sokból vett szemelvényeket is tartalmaztak. A legtöbben csak a citált sorokat 
ismerték, nem pedig az adott mű teljes szövegét, nem is szólva szerzőjének egyéb 
alkotásairól. Ezért egy-egy középkori szerző műveltségére és az általa felhasznált 
forrásokra csak nagyon óvatosan szabad következtetni. Aki tud latinul, az összeállítás 
mesterségének (ars compilandi) szabályait betartva, néhány segédkönyv felhaszná-
lásával ma is „igazi" középkori prédikációt írhat. 

A középkorban tehát alapvetően megváltoztak az olvasási szokások, a könyv 
munkaeszköz lett. A kéziratosság korában lezajlott információs forradalom teljesen 
átalakította a módszertant. A nyomtatás feltalálása természetesen mennyiségi 
növekedést eredményezett, így kibővítette a felhasználók körét. Az utóbbi években a 
világháló tovább gyorsította ezt a folyamatot, ráadásul kiterjesztette az egész 
földkerekségre. Azonban ezzel is csak a kivitelezés technikája változott, maga a 
módszer nem. 

Alapvető, további hivatkozás nélkül felhasznált szakirodalom: 

Frédéric BARBIER, A könyv története, Bp., Osiris, 2005 (Osiris Kézikönyvek); 
bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., 
Universitas, 32003; 
BORSA Gedeon, Kalauz a Щ? nyomtatványokhoz: A régi nyomtatványok fogalma, anyaga, 
mérete és terjedelme, Bp., Könyvtári Intézet, 2003 (Továbbképzés Felsőfokon); 
BUDA Attila, Könyvtári ismeretek kis szótára, Bp., Korona, 2000; 
CSAPODI Csaba, TÓTH András, VÉRTESY Miklós, Magyar könyvtártörténet, Bp., 
Gondolat, 1987; 
V. ECSEDY Judit, A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473-1600, Bp., Balassi 
- OSzK, 2004 (Hungária Typographica, 1); 
V. ECSEDY Judit, [PAVERCSIK Ilona,] A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó 
korában: 1473-1800, Bp., Balassi, 1999; 
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Luden РЕВУНЕ, Henri-Jean MARTIN, A könyv születése, Bp., Osiris, 2005 (Osiris 
Kézikönyvek); 
Fritz FUNKE, Könyvismeret: Könyvtörténeti áttekintés, Bp., Osiris, 2004 (Osiris 
Kézikönyvek); 
GRÜLL Tibor, Könyvtárak és könyvkiadás a% ókorban — A görög és római világ tárgyi 
emlékei, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 21998 (Bevezetés az 
Ókortudományba, 1), 223-231; 
JAKÓ Zsigmond, Radu MANOLESCU, A latin írás története, Bp., Európa, 1987; 
A könyves kultúra: XIV—XVII. s^á^ad: Válogatás az angolszász szakirodalomból, I, vál., 
jegyz. MONOK István, SZABÓ Enéh, Szeged, Scriptum, 1992; 
A könyves kultúra: XIV—XVII. s%á%ad: Válogatás a német szakirodalomból, II, bev., vál., 
MONOK István, Szeged, Scriptum, 1997; 
Könyvtárosok kézikönyve, szerk. HORVÁTH Tibor, PAPP István, Bp., Osiris, 1999-
2003 (Osiris Kézikönyvek), I-V; 
Jacques LE GOFF, A% értelmiség a középkorban, Bp., Magvető, 1979 (Gyorsuló Idő); 
MADAS Edit, MONOK István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, 
Bp., Balassi, 2003; 
Alberto MANGUEL, AZ olvasás története, Bp., Park, 2001; 
MEZEY László, Forrásszemelvények a kéziratosság korának könyvtörténetéhez^ Bp., 
Felsőoktatási Jegyzetellátó, 1957; 
Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, szerk. Guglielmo CAVALLO, Roger 
CHARTIER, Bp., Balassi, 2000; 
SARBAK Gábor, bevezetés a latin kodikológiába — A görög és római világ tárgyi emlékei, 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 21998 (Bevezetés az Ókortudományba, 1), 
207-222; 
VÉRTESY Miklós, Könyvtárosok kislexikona, Bp., Múzsák, 1987. 
*** 
Ezúton is köszönöm BÁRCZI Ildikó, BORECZKY Anna, HANGOD! Ágnes és 

MADAS Edit segítségét. 

Az alfejezetbezjelhasznált további szakirodalom: 

BÁRCZI Ildikó, Ars compilandi, Studia Litteraria, 32(1994), 99-116; 
MEZEY László, Gellértproblémák, Vigília, 45(1980), 590-598; 
NÉMETH György, Papjrológia — A görög és római világ tárgyi emlékei, Debrecen, 
Kossuth Egyetemi Kiadó, 21998 (Bevezetés az Ókortudományba, 1), 189-206. 

Az írófelület 

Könyvek írófelületeként Európában a papirusz, a pergamen és a papír 
használta (volt) általános. A papirusz egyfajta nílusi sás (Cyperus papyrus) 
szárának szivacsos belsejéből készült. Ezt felszeletelték, egymás mellé rakták, s 
nedvesen lesimították, majd lekalapálták. Erre azonos eljárással keresztbe tettek 
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egy másik réteget, végül csiszolták és méretre vágták. Az így létrejött írófelület 
arasznyi széles volt, hossza viszont több méteres is lehetett. Általában tussal írtak 
rá. Az íróvessző többnyire nádból készült. A papirusznak csak az egyik oldalára 
lehetett írni. Másik hátránya, hogy meglehetősen sérülékeny. Ez magyarázza, 
hogy viszonylag kevés maradt fenn. A papirusz jellegzetesen ókori írófelület, de a 
Meroving-udvar a 7. századig, a Pápai Kúria pedig a 13. századig használta. 
Ugyanakkor már a 11. században megjelent Európában a papír. Mindeközben 
folyamatos a pergamen használata is. Magyarországon sem a közép-, sem az 
újkorban nem használtak papiruszt, előfordulása nagyon ritka és teljesen 
esetleges. 

A pergamen állatbőrből készül, mivel viszonylag vastag, mindkét oldalára 
lehet írni. Lehetőleg juh vagy kecske, esetleg borjú bőréből készítették. Az állatról 
lenyúzott bőrről — mész és víz segítségével — először teljesen eltávolították a 
szőrt és a húst, majd leöblítették és keretbe feszítve szárították. Ezután beszórták 
krétaporral, hogy az a szőrtüszők likacsait eltömítse, végül csiszolták és 
darabolták. A velin a luxus célokra újszülött, sőt magzati állatok bőréből 
készített, rendkívül finom pergamen. (Ma a különlegesen jó minőségű papírokat 
hívják így.) Ha lehet, még fényűzőbbnek számított a pergamen bíborszínűre 
festése, különösen azért, mert erre általában arany vagy ezüst betűkkel írtak. 
Minthogy az egyszerű pergamen is meglehetősen drága volt, megesett, hogy régi 
és szükségtelennek ítélt kéziratokról letörölték ül. kivakarták az írást, s a felületet 
újra felhasználták. Az ilyen lapot nevezik palimpszesztnek. (Ibolyántúli fényben 
általában az eredeti írás is elolvasható.) 

A középkori Magyarországon Bártfán és Eperjesen biztosan működött 
pergamenkészítő. A keresletet jelzi, hogy önálló mesterség volt, amiből meg 
lehetett élni. 

Mint oly sok mindent, papírt is Kínában készítettek először, a legkorábbi 
leletek a Kr. e. 2. századból valók. A rothasztott növényrostokból álló pépet 
szárították, mozsarakban összetörték, s az így létrejött port vízzel keverték. Ezt 
kiöntve (később szitával merítve), majd megszárítva papírhoz jutottak. A papírt a 
6. században már Koreában, a következőben pedig japánban is ismerték. A 8. 
század közepén kínaiaktól jutott az arab világba, innen pedig Dél-Európába a l l . , 
Nyugat-Európába a következő században. Magyarországon a 14. század elejétől 
használják. Az arab és az európai merített papír többnyire rongyból készült. 
Ezeket Európában papírmalmokban foszlatták szét, majd a kádakban erjesztett 
pépből szitával merítették a lapokat. A víz kicsurgása után posztóra helyezve 
kipréselték belőle a maradék nedvességet, szárították, enyvezték, simára 
csiszolták, majd méretre vágták és bálákba csomagolták. Minden bála tíz rizsmát, 
s minden rizsma húsz koncot tartalmazott. Egy-egy konc pedig 24 ívből állt. 
Magyarországon csak a 16. századtól működtek papírmalmok, a középkorban — 
elsősorban itáliai és lengyel — behozatallal fedezték az igényeket. 

Az egyes műhelyek, sőt szállítmányok azonosítását megkönnyíti a 13. 
század óta használatos vízjel. Ez úgy jön létre, hogy a szita hálójába egy drótból 
hajtogatott jelet tesznek. Itt természetesen valamivel vékonyabb lesz a papír, 
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amelyet fény felé tartva láthatóvá válik az ábra. Minthogy a huzal lassanként 
deformálódott, viszonylag gyakran új jelet kellett készíteni. Ez nagyon hasonlított 
ugyan a korábbihoz, de mégsem volt egészen ugyanolyan. Ennek köszönhetően — 
legalább is elvben — azonosítható a papír előállításának helye és ideje. Ebben 
vízjelkatalógusok segítenek, amelyek eredeti méretben tartalmazzák az ábrák (pl. 
valamilyen állat, címer, csillag, épület, fegyver, felirat, hangszer, horgony, kerék, 
korona, kulcs, mérleg, növény stb. ill. a Hold és a Nap) rajzának hasonmását. A 
vízjelek feldolgozottsága hiányos, és valószínűleg soha nem is lesz teljes, hiszen 
csak Európából kb. egymillió ismert. 

A merített papír drága ugyan, de még mindig sokkal olcsóbb a 
pergamennél. 1452-ben Eperjesen huszonöt papírív 28 dénárba, három évvel 
később ugyanott egy pergamenív 44 dénárba került, tehát durván negyvenszeres 
volt az árkülönbség. 

A papír viszonylagos olcsósága miatt sokan jutottak könyvhöz - főleg, ha 
maguk másolták. A luxus könyvek és a liturgikus kódexek viszont az egész 
középkor során pergamenből készültek. 

A legfontosabb ví^jelkatalógusok: 

C[harles] M[oise] BRIQUET, Les filigranes, Geneve, Juliién, 1907,1-IV; 
Georg ElNEDER, The Ancient Paper-Mills of the Former Austro-Hungarian Empire and 
Their Watermarks, Hilversum, The Paper Publications Society, 1960 (Monumenta 
Chartáé Papyraceae Históriám Illustrantia, 8); 
Vladimir A. MOSIN, Seid M. TRALJIC, Filigranes des XlIIe et XlVe ss., Zagreb, 
Académie Youguslave des Sciences et des Beux-Arts Institut d'Histoire, 1957, I -
II; 
Gerhard PlCCARD, Wasserzeichen, Stuttgart, Kohlhammer, 1961-1997,1-XVII; 
VARGA Nándor Lajos, Vísyegyek kérgei merített magyar vagy külföldi magyar 
vonatkozású papírosokon 1330-tól 1896-ig, Bp., Balassi, 1995,1—II. 

A kódexek készítése 

Minthogy a kereszténység a könyvhöz erősen kötődő vallás, az ókori 
írásbeliség és könyvkultúra hatása alól már az őskeresztények sem vonhatták ki 
magukat. Nem sokkal később Hieronymus (Szent Jeromos, •J420) kifejezetten 
ajánlotta a szerzeteseknek a könyvmásolást. A 6. században Teodorik egykori 
titkára, Cassiodorus különösen fontosnak tartotta az antik kultúra megőrzését. 
Erre a világtól elzárt kolostorokat tartotta legalkalmasabbnak, végül maga is 
visszavonult az általa alapított Vivariumba (Az élet helye), s itt is tudományos 
munkára, könyvek gyűjtésére és másolására ösztökélte a szerzeteseket. Isidorus 
Hispalensis (Sevillai Izidor, f636) Etymologiarum sive originum libri viginti, azaz 
Magyarázatok avagy származtatások húsz könyve című enciklopédikus művében 
igyekezett összegezni az ókori ismeretanyagot. (Máig tartó hatását jelzi, hogy 
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Izidort nyilvánították az világháló védőszentjének.) Nagy Károly (f814) udvari 
iskolát (schola palatina) alapított és írásreformot hajtatott végre. Ebben legfőbb 
segítője és tanácsadója Alcuin toursi apát (f804) volt. A karoling minusculát a 12. 
század végéig használták, ekkor felváltották ugyan a gótikus írások, de a 
humanisták felújították használatát. Minthogy a nyomdai antikva a humanista 
írásokat vette alapul, tulajdonképpen a mai betűk is a karoling minusculára 
vezethetőek vissza. 

A középkori könyvkultúrával foglakozva nem szabad elfelejteni, hogy a 
kereszténység ebben az időszakban egész Európában általános normarendszer, 
viszonyítási alap volt minden emberi cselekedet megítéléséhez. Az Egyház 
határokon átívelő, mindenek fölötti szervezetet alkotott, egységes nyelvvel, így 
természetesen óriási szerepe volt az írott kultúra terjesztésében. Az Egyház 
felemelkedési lehetőséget nyújtott a legalacsonyabb származású emberek számára 
is: Szálkai László (fi 526) egy csizmadia fiából lett esztergomi érsek. (A tanulni 
nem akaróknak a katonaság maradt kitörési pontként.) A világi papság szervezete 
területi alapú volt (plébániák, püspökségek, érsekségek), s többé-kevésbé az egyes 
országokhoz igazodott. A legtöbb székesegyház mellett másolóműhely és iskola 
is működött. A szerzetesek kolostorai a határoktól igen kevéssé függő hálózatot 
alkottak. A kolostoroknak különösen a korszak első felében volt nagy szerepe a 
könyvkultúrában. Nursiai Szent Benedek Regulája - amely a 6-tól a 13-ik 
századig szinte kizárólagos volt Nyugat-Európában - minden szerzetes számára 
naponta több óra olvasást tett kötelezővé (48. fejezet). Az ehhez szükséges 
könyveket másolóműhelyekben (scriptorium) hozták létre. 

A kódex (codex) középkori, kézzel írott könyv. (Angolszász 
nyelvterületen a kódexeket manuscriptnek nevezik, ezzel párhuzamosan a német 
szóhasználatban is egyre gyakoribb a Handschrift kifejezés.) A definíció mindkét 
jelzője fontos. Régebben ugyanis újkori kötetes kéziratokat is gyakran neveztek 
így (pl. Balassa-kódex). Sokan tévedésből ma is mindenféle régi könyvet 
kódexnek hívnak függetlenül attól, hogy az kéziratos vagy nyomtatott. A kódex 
mindig kézzel írott, ennek következtében mindegyik egyedi darab. Ha csak nincs 
hangsúlyozva külön a kézirat tekercs volta, kódexen lapozható könyvet kell 
érteni. Könyvtörténeti szakirodalom olvasásakor ajánlatos számítani arra, hogy a 
hétköznapi szóhasználatban oldalnak nevezett egység lapként (pagina, amely 
recto, azaz előlap, vagy verso azaz hátlap), a lap pedig levélként (folio) szerepel. 
(Ilyenkor az „oldal" szót nem használják.) Rendszerint a folio sorszámára 
hivatkoznak, eléje esetleg a fol. vagy az f., több folio esetén az ff. rövidítés kerül. 
Hogy a levél rectojáról vagy versojáról van-e szó, azt a sorszám utáni r vagy v 
betű mutatja meg. Számos katalógusban a levél előlapjára a magában álló 
sorszám, hátlapjára pedig az utána tett ' (aposztróf) utal. Az egy lapon található 
kolumnákra az ábécé kisbetűivel (a, b, esetleg с és d) kell hivatkozni. 

A kódex alapegysége a kettéhajtott levél (bifolium). Több ilyet egymásra 
fektetve és összefűzve jön létre az ívfüzet (fasciculus). Ezek vastagsága a 
kettőslevelek számától függ. Ha egy ívfüzet két bifoliumból áll, a neve binio; ha 
háromból, ternio; ha négyből, quaternio; ha ötből, quinternio; ha hatból, 
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sexternio stb. A középkor első felében inkább a quinternio, a vége felé a 
quaternio volt népszerű. A legtöbb modern, nyomtatott könyv is quaterniokból 
áll. Az ívfüzeteket egymáshoz varrták, majd bekötötték. (A ragasztókötés 20. 
századi találmány.) Az ívfüzetek utolsó versojára már a 10—11. században gyakran 
odaírták a következő fasciculus első rectójának első szavát, ezzel igyekeztek 
meggátolni, hogy a bekötés során az ívfüzetek összekeveredjenek. Ez az őrszó 
(custos / reclamans). Idővel szokássá vált, hogy minden lap aljára odaírják a 
következő első szavát, ez ugyanis megkönnyítette az olvasást. Ez az eljárás a 18. 
századig nyomtatott könyvekben is gyakorlat volt. A levélszámozás a 12. 
században jelent meg, s hamarosan alkalmazni kezdték a lapszámozást is, a 
legtöbb kódexben és ősnyomtatványban azonban semmilyen középkori számozás 
nincs. 

A könyvet védő és díszítő kötések alapja a 15. századig fatábla, ezt 
fokozatosan kasírozott pergamen ül. papírtáblák váltották fel. Különlegesen 
megbecsült könyvek, pl. a négy Evangéliumot tartalmazók (evangeliarium) 
esetében a táblákat gyakran díszes nemes fémbevonat takarja. Ezeket az amúgy is 
vagyont érő ötvöskötéseket sokszor (féldrágakövekkel, elefántcsont beraká-
sokkal és zománcozással tették még értékesebbé. így ezek a díszkódexek nem 
pusztán az Isteni Ige hordozói, hanem már-már tiszteletre méltó kegytárgyak. A 
legtöbb közép- és koraújkori könyvet általában bőrrel, ritkábban selyemmel vagy 
bársonnyal vonták be. A bőrkötéseket bélyegzőkkel, görgetőkkel, esetleg 
metszéssel vagy rátéttel díszítették. A bőrkötéseket gyakran fémből készült sarok-
és köldökveretekkel ül. csattal látták el. Ezek nem csak díszítik, hanem védik is a 
könyvet. Az újkorban elterjedtek a papír- és a vászonkötések is. 

A kódexek mérete elsősorban tartalmuktól függ. A nagy méretnek nincs 
mindig reprezentatív szerepe, hiszen pl. egy kóruskönyvnek nagynak kell lennie, 
hogy többen énekelhessenek belőle egyszerre. Ugyanakkor ismertek kis méretű 
luxuskéziratok is. Hasonlóképpen a széles margó sem mindig pazarlás: lehet, 
hogy széljegyzetek (glossa) számára hagyták üresen. 

A scriptorium berendezése földrajzilag és időben szinte végig egyforma. 
A másolóműhely tagjainak elvben értenie keUett a kódexkészítés összes 
lépcsőfokához, a gyakorlatban azonban általában a munkafolyamat egy-két 
szakaszára specializálódtak. 

A mécsvüágnál vagy a körmére égő gyertya pislákoló fényénél írogató barát 
romantikus képét legjobb elfelejteni. A scriptoriumok többsége napfényes terem 
volt. Az írópultok elhelyezésénél a vüágosság meüett arra is ügyeltek, hogy munkája 
közben a másoló (scriptor) lehetőleg mezőre vagy vízre néző ablakon tekinthessen 
ki. Úgy vélték ugyanis, hogy ezek látványa megnyugtatja a szemet. A másolópult 
lapja általában ferde volt, a dőlés szöget nem mindig lehetett állítani. A másolandó 
szöveget többnyire egy másik — a templomi felolvasóáüványra hasonlító - pult 
szintén ferde lapjára helyezték. Általában egymásba ülesztett bifoliumokra írtak, s 
ezeket csak a munka végeztével fűzték össze fasciculusokká, s kötötték be. Üres 
lapokat tartalmazó bekötött könyveket ritkán használtak, üyenekbe hivatalos 
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iratokat, többnyire okleveleket másoltak. Ha a leírandó könyv nem volt helyben 
megtalálható, általában kölcsönkérték, de előfordultak lopások is. 

A beírandó bifoliumot madzagokon lógó ólomnehezékekkel feszítették 
rá az írópultra. A középkor első felében általános volt a vakvonalazás, amelyet 
fapálcikával (ligniculus) végeztek. A 12. századtól ólommal (plumbum) 
vonalaztak, a 13. századtól pedig már tintát is használtak erre a célra. A lap szélén 
többnyire lyukasztással jelölték ki a sorokat, ehhez körzőszerű lyukasztóvasat 
(punctorium / subula) használtak. A pergamen egyenetlenségeit horzsakővel 
(pumex) tüntették el. Gyakran krétaporral (creta) szórták be az írófelületet, hogy 
a tinta szét ne fusson. Az asztalba fúrt lyukakba illesztett két szarvban (cornua 
duo) a leggyakrabban használt fekete és piros tinta volt. A tinta (atramentum / 
encaustum / incaustum / tincta) általában réz- vagy vasgálicból, azaz -szulfátból, 
apróra tört gubacsból, vitriolból, azaz kénsavból, arab mézgából (gummi 
arabicum) és esővízből készült. Ehhez gyakran öntöttek még ecetet, bort vagy 
sört. A középkorból számos tintarecept maradt fenn. Az ókorban inkább 
írónádat (calamus), a középkorban általában madár-, főleg lúdtollat (penna) 
mártogattak a tintába. Egy különlegesen éles késsel (scalpellum) hegyezték a 
tollakat és vágták méretre a pergament vagy a papírt. Egy másikkal (novacula / 
rasorium) kivakarhatták az esetleg hibásan írt részeket. Ezt a kaparókést írás 
közben általában bal kezükben tartották. Ha a tinta még nem száradt meg, 
szivaccsal vagy ronggyal (deletilis / spongia) is felitathatták. A bőrből, fából vagy 
fémből készült tolltartók (calamare / calamarium / pennale / theca libraria) 
gyakran henger alakúak voltak. Egyes tolltartókban tintát is lehetett szállítani 
(atramentarium), ez különösen utazáshoz volt célszerű. A látás javítására már az 
ókorban is használtak lencséket, a szemüveg 13. századi találmány. Hideg időben 
a scriptor nyúlszőrlabdával melegíthette elgémberedett kezét. Az íráshoz használt 
eszközöket gyakran helyben készítették. 

A másoló munkáját lehetőleg egy másik személy, a corrector vagy 
emendator ellenőrizte és javította ki. Szokás volt a fejezetcímek és -számok, a 
kezdősorok, vagy más fontos szövegrészek piros színnel történő írása. Gyakran 
így szerepel a művek elején szokásos Hic incipit liber... (Itt kezdődik a könyv...), 
végén pedig a Hic explicit liber... (Itt végződik a könyv...) mondat is. Címlap 
hiányában ezek tették egyértelművé, hogy hol kezdődik és meddig tart az adott 
mű. Főleg későközépkori kódexekben gyakori, de még ősnyomtatványokban is 
előfordul, hogy a rubricator - többnyire piros színnel (minium / rubrum) -
áthúzta a mondatkezdő és más kiemelt szavak első betűjét. 

Ezt követően a szövegben üresen hagyott helyekre vagy a lapszélekre az 
illuminator díszes kezdőbetűket, azaz iniciálékat (initiale), képecskéket 
(miniatura) és lapszéldíszeket festett. Ehhez általában ecsetet (penniculus) 
használt. A középkori könyvfestmények sokszor nem pusztán illusztrálják a 
szöveget, hanem — gyakran szimbólumokat felhasználva — maguk is szellemi 
mondanivalót, teológiai és dogmatikai fogalmakat stb. igyekeznek kifejezni. A 
középkori ábrázolások gyakran ezért nem „élethűek", nem pedig a szaktudás 
hiánya miatt. A képeknek és ornamentális ábráknak díszítő, reprezentációs és 
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szórakoztató szerepük is volt. A megrajzolandó iniciálé helyére a scriptor, a 
corrector, vagy a rubricator kis méretben gyakran előírta a szükséges betűt. A 
miniatúrák helyére néha az ábrázolt jelenettel kapcsolatos utasításokat írtak. 
Természetesen ezeket az elkészült kép lefedte, de félbemaradt példányokban 
olykor láthatóak. Mind a rubricator, mind az illuminator hasonlóan dolgozott az 
ősnyomtatványokkal ís. Ezekben gyakori az iniciálék számára üresen hagyott 
helyre parányi méretben előnyomtatott minta-kezdőbetű. Ha ennek elkészítését a 
nyomdász elmulasztotta, akkor a piros megerősítő vonalakat az 
ősnyomtatványokban is kézzel meghúzó rubricator írta be. Az egyszerűbb, 
gyakran egyszínű (monochrom) iniciálékat általában a rubricatorok festették. A 
scriptor nem mindig javította a másolt szöveg esetleges hibáit. Ezek lemásolása 
sokszor tudatos, máskor annak következménye, hogy a nyugat-európai 
scriptoroknak nem volt anyanyelve a latin, amelyen legtöbbször írtak. A bizánci 
másolók viszont általában görögül, tehát anyanyelvükön dolgozhattak. 

A scriptorok kéztartása mai fogalmak szerint elképesztően kényelmetlen 
volt, a három író ujjat ugyanis nem támasztotta alá a csukló. Nem csoda, ha 
szöveg végén szokásos megjegyzésekben fáradtságra panaszkodnak, és munkájuk 
nehézségét hangsúlyozzák. Máskor azt kérik az olvasótól, imádkozzon lelki 
üdvösségükért, esedeg átkot szórnak azokra, akik a kódexet ellopják, vagy 
megrongálják. Ritkábban a szöveg közt is előfordulnak panaszok, kérések. A 
scriptorok nagy része nem nevezi meg magát, őket a kutatók szükség-
elnevezésekkel azonosítják. 

A scriptorként tevékenykedő szerzetesek bizonyos fokig kivételezett 
helyzetben voltak társaikhoz képest, hogy ezáltal is minél több időt és energiát 
fordíthassanak másolásra. Egy jó scriptor többféle betűvel is tudott írni. A 
középkori Magyarországról kb. 220 másoló neve ismert. A róluk és anonim, de 
azonosított társaikról fennmaradt adatok részletes feldolgozása még nem történt 
meg. A másolásba mélyedő scriptorok számos ábrázolása ismert, gyakran ugyanis 
az éppen leírt mű szerzőjét jelenítették meg ilyen módon. 

A másolás időtartama változó. Az 5. században Szent Nílus naponta 
készült el egy quaternioval, így négy nap alatt az egész zsoltárkönyvet 
(psalterium) le tudta írni. Szent Kolumbán (j-597) tizenkét nap alatt lemásolta 
mind a négy evangéliumot. Bergognonus de Nigraxio da Caronno novarai polgár 
1220. május 4. és 1221. augusztus 6. között a teljes Bibliával végzett. Egy párizsi 
minoritának, Bertrand Ginesse-nek 1467-ben egyetlen napra volt szüksége 
Ovidius A szerelem ellenszerei (Remedia amoris) című erotikus tanköltemé-
nyéhez. Ezek azonban kivételes teljesítmények. Egy hivatásos másoló 1333-ban 
fél év alatt írt le egy díszes Újszövetséget, s 1436/37-ben is ugyanennyi idő kellett 
egy teljes misekönyvre (missale). A legtöbb kódex tehát mai fogalmak szerint 
lassan készült, sok maradt félbe, különösen gyakori a díszítés befejezetlensége. 

A középkori könyvkultúra egyik legfontosabb irodalmi emléke a 
könyvbarát (bibliofil) durhami püspök, Richard de Bury (1287-1345) műve a 
könyvek szeretetéről (Philobiblon). A rendkívül érdekes, sokszor kifejezetten 
szórakoztató könyvecske magyarul is olvasható. 

232 



A kéziratos és a nyomtatott könyv 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár egyik kódexét (Cod. Lat. 25), amely a 
Gesta Romanorum с. anekdotagyűjteményt és a Hét bölcs történetét tartalmazza, 
Sztárai Máté (nagy)váracti bérmásoló (cathedraticus) készítette 1474-ben (47r). Az 
utolsó lapra (107v) egy — máshonnan is ismert — versikét biggyesztett: Si modo 
sum degens non debet spernere me gens, / Christus pauper erat et nunc super 
omnia regnat. / Quando bibo vina < . . .> facio mihi commoda [!] vi[t]am" 
(Jóllehet szegény vagyok, nem kell megvetnie a népnek. Krisztus is szegény volt, 
s most mindenek felett uralkodik. Amikor bort iszom, kellemessé teszem az 
életet magamnak. - Madas Edit fordítása). Valóban iszákos lehetett, hiszen a 82. 
rectora pirossal magyarul is odaírta: hogh yhathnam. Ebben a kódexben ő sem 
nevezi meg magát, de egy másikban (ELTE EK, Cod. Lat. 71, 76v) igen. 

Az előzéklapokon, a kötéstáblák belső oldalán, sőt olykor a szövegben is, 
gyakran a legkülönfélébb bejegyzések fordulnak elő a könyv tulajdonosaitól és 
használóitól (possessor). Ezek fontos információkat hordozhatnak az adott kötet 
sorsáról. 

A legfontosabb kódexek egy része a 19. század óta nevet kapott 
felfedezőjéről (pl. Vitkovits-kódex), őrzőhelyéről (pl. Müncheni Kódex), vagy 
adományozójáról (pl. Lázár Zelma-kódex), esedeg valamilyen ünnepi eseménnyel, 
évfordulóval kapcsolatban (pl. Nádor-kódex). 

A középkori kéziratokkal a kodikológia foglalkozik. A kodikológus 
először megállapítja a kódex terjedelmét, feltárja esetleges hiányosságait (kollacio-
nálás), majd pontos leírást készít róla. Igyekszik megállapítani a kötet sorsát, 
azonosítani egykori tulajdonosait, használóit. Természetesen külön vizsgálatok 
tárgyát képezi az írás, a díszítés, a kötés, a vízjelek és az esetleges zenei 
vonatkozások is. Az elért eredményeket kódexkatalógusokban összegzik. 
Ezekben minden tételnél feltüntetik a rá vonatkozó szakirodalmat. A katalógusok 
általában jelenlegi gyűjteményeket mutatnak be, de vannak olyanok is, amelyek 
egykori könyvtárak rekonstrukciói. Többségük laünul vagy valamelyik élő 
világnyelven készül, közülük számos megtalálható a világhálón is. 

A 16—17. században sok könyvet kötöttek az addigra feleslegessé vált 
kódexek lapjaiba. Az újrahasznosított pergamen olcsó és tartós volt. Nem csak 
könyvborítóként, hanem - több réteget egymásra ragasztva - a kötéstábla 
anyagául is szolgált. Emellett előzékként, sőt a kötést megerősítő csíkokhoz is 
felhasználták. A mai kutató számára a legtöbb kódextöredék értékesebb, mint az 
a - többnyire nyomtatott - könyv, amelyet annak idején igyekeztek megvédeni 
vele. A kódextöredékek (fragmenta codicum) mindegyike ugyanis egy-egy 
elpusztult középkori kézirat hírmondója. A kódextöredékek meghatározása 
speciális feladat, Magyarországon külön kutatócsoport foglalkozik vele. Ennek 
oka az is, hogy a középkor végén itt használt kódexek több mint 95%-a 
elpusztult, ami megnöveli a töredékek vizsgálatának jelentőségét. 
Ha valaki kódextöredékre bukkan — ez egyáltalán nem leheteden! —, segítséget 
kérhet Madas Edittől, az MTA-OSzK Fragmenta Codicum Kutatócsoportjának 
vezetőjétől. Hangjegyes töredék esetén Dobszay Lászlóhoz és Szendrei Jankához 
is fordulhat (MTA Zenetudományi Intézet). 
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A magyarországi könyvtárakban őrzött kódexek és töredékek legfontosabb katalógusai: 

Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken, bearb. 
András VIZKELETY, Bp., Akadémiai, 1969 - Wiesbaden, Harrassowitz, 1973,1—II; 
Catalogus collections codicum latinum et graecorum, comp. Csaba CSAPODI, Bp., MTAK, 
1985 (A MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai, 16); 
Codices ktini medü aevi, rec. Emma BARTONIEK, Bp., OSzK, 1940 (A Magyar Nemzeti 
Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának Címjegyzéke: Codices Manu Scrip ti 
Latini, 12/1); 
Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis, rec. Ladislaus MEZEY, 
Bp., Akadémiai, 1961 (Bibliotheca Universitatis Budapestinensis: Catalogus 
Manuscriptorum, 1); 
Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungáriáé Centralis, rec. Ladislaus 
MEZEY, Bp., Akadémiai, 1988 (Fragmenta Codicum in Bibliothecis Hungáriáé, 1/2); 
Fragmenta latina codicum Ín Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, rec. Ladislaus MEZEY, 
Bp., Akadémiai, 1983 (Fragmenta Codicum in Bibliothecis Hungáriáé, 1/1); 
KÖRMENDY Kinga, A Knau^-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori 
könyvtárának sorsa, Bp., MTAK, 1979 (A MTA Könyvtárának Közleményei, 82: Új 
Sorozat, 7); 
Mittelalterliche lateinische Handschrifienfragmente in Esztergom, Hrsg. András VIZKELETY, 
Bp., Akadémiai, 1993 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungáriáé, 2); 
Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Győr, Hrsg. András VIZKELETY, Bp., 
Balassi, 1998 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungáriáé, 3); 
Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron, Hrsg. Edit MADAS, Bp., 
Akadémiai, 2006 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungáriáé, 5). 

Tematikus feldolgozások: 

CSAPODI Csaba, The Corvinian Library: History and Stock, Bp., Akadémiai, 1971 (Studia 
Humanitatis, 1); 
CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, Die Bibliothek des Johannes Vitéz, BP-> Akadémiai, 1984 
(Studia Humanitatis, 6); 
Ubri liturgia manuscripti bibliothecarium Hungáriáé et limitropharum regium, rec. Polycarpus 
RADÓ, rev. Ladislaus MEZEY, Bp., Akadémiai, 1973; 
SZENDREI Janka, A magyar középkor hangiegyes forrásai, Bp., MTA Zenetudományi 
Intézet, 1981 (Műhelytanulmányok a Magyar Zenetörténethez, 1). 

A kódextöredékekrol: 

MEZEY László, Fragmenta codicum: Egy új forrásterület feltárása, A MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztályának Közleményi, 30(1978), 65-90. 
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Ajánlott olvasmány: 

RICHARD de Bury, Philobiblon: A könyvek szeretete, bev. JAKÓ Zsigmond, ford., jegyz. 
BODOR András, Bukarest, Kriterion, 1971 (Téka). 

A könyvek díszítése 

Ezzel a témával részletesen foglalkozik a Gulyás Borbála által írott, 
Könyvdíszítés Magyarországon a kezdetektől 1526-ig с fejezet, ezért itt csak néhány 
általános megjegyzés következik. 

A könyvdíszítést, akárcsak az írást, mesterségnek (ars) tekintették, amely 
komoly technikai tudást, kézügyességet és művészi hajlamot, valamint jó ízlést 
igényelt. 

A scrip tor által a képek számára üresen hagyott helyekre estenként odaírták a 
kép tárgyát, majd megrajzolták a kontúrokat. Ezt követte először a nagyobb felületek, 
majd a finom részletek (pl. kezek, arcok) megfestése. Az aranyozáshoz aranyport 
vagy laparanyat használtak. A festékrecepteket a legtöbb műhely igyekezett titkokban 
tartani. Könyveket esetenként nők is díszítettek, de az eleve viszonylag kis számú, 
név szerint ismert könyvfestő között jóval több a férfi, mint a nő. 

A fedőfestékes technika — különösen aranyozással együtt — időigényes és 
drága volt, ezért főleg reprezentatív pergamenkódexekhez használták. A toürajzos 
technika jóval olcsóbb volt, ebből azonban nem következik, hogy minőségileg is 
gyengébb lett volna. Mind színezett, mind színezetlen típusai gyakoriak a 
későközépkori papírkódexekben, de előfordulnak pergamenkódexekben is. 
A könyvfestészeti díszítés — dekoratív funkcióján túl - nem csak tagolja a szöveget, 
hanem segíti a benne való tájékozódást is. A miniatúrák témájukat és funkciójukat 
tekintve lehetnek narratív jelenetek, devócionális képek és didaktikus ábrák. 

Az iniciálé, azaz többé-kevésbé díszes kezdőbetű, állhat egyszerűen egy 
színes betűtestből, lehet ornamentális ill. figurális díszítése, vagy akár ezek 
kombinációja. Az iniciálék mérete a szövegbetűk méretétől az egészoldalasig 
terjedhet. Utóbbira példa lehet a Bibliát kezdő I (In principio...), a psalteriumok 
elején található В (Beatus vir...), vagy az insuláris kódexek Krisztus-monogramja. 
A miniatúrák nem mindig igazodnak a hasábszélességhez, s olykor a szövegbe 
sincsenek "betördelve". Erre példa a Képes Krónika négy lapalji, kerek miniatúrája 
(ff. 41r, 42r, 43r). 

Az elsősorban a későközépkorra jellemző lapszéldíszek akár a lap mind a 
négy szélén előfordulhatnak, sőt olykor a szöveghasábok között is. A 
lapszélornamensekben gyakran megtalálhatóak a megrendelő emblémái. 
Testvérkódexek párdarabjai olykor szinte csak a címerekben különböznek egymástól. 

Az, hogy másolták a könyveket, nem csak a szövegekre igaz, hanem a 
díszítés menetére is. A könyvfestészetben — akárcsak a festészet más műfajaiban — 
gyakran sémákkal dolgoztak, ezeket variálták az egyes paneleket cserélgetve. Nem 
csak egyazon műhelyen belül készültek hasonló példányok, hanem — az előképek 
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alkalmazásából következően — különböző helyeken, eltérő időpontokban is. A 
könyvdíszek elemzése így olyan kapcsolatokra is rávilágíthat, amelyek más forrásból 
nem ismertek. A képtípusok, ikonográfiái jellemzők, stiláris vonások vizsgálata a 
szövegfilológiai módszerhez hasonló, de nem azonos azzal. Ennek oka, hogy a 
textológia alapjául szolgáló gondolati séma ehhez túl merev. A legtöbb 
illusztráció fajta ugyanis — a szövegváltozatokkal ellentétben — nem vezethető vissza 
egyeden archetípusra. Különböző helyeken, egymással párhuzamosan több olyan 
típus is kialakulhatott, amelyek pusztán tartalmuk miatt hasonlítanak egymásra. A 
tipizálással vigyázni kell azért is, mert a középkorban is nagy szerepe volt az egyéni 
jellemzőknek (ízlésváltozás, a megrendelő szándéka, a mester képességei stb.). 
Emellett elsősorban a keletkezés kora és helye, a könyv műfaja és funkciója határozta 
meg a könyvdíszítés jellegét. 

A könyvművészetre is érvényes, hogy a magyar kultúra részének 
tekintendőek a külföldön készült, de Magyarországon használt alkotások csakúgy, 
mint a Magyarországon készített, de hamarosan külföldre került művek. Ezért, és a 
számos külföldi mester miatt, nemzeti művészetről a középkorban nem lehet 
beszélni. A tárgyak és a művészek akkor is gyakran vándoroltak. 

Szakirodalom: 

a Gulyás Borbála által írott, Könyvdíszítés Magyarországon a kezdetektől 1526-ig с 
fejezetben található. 

A könyvek beszerzése 

Magyarországon a plébániatemplomokat - I. (Szent) István sokat idézett 
törvénye szerint (II./l.) — az illetékes püspöknek kellett felszerelnie könyvekkel. A 
többinél valamivel később, 1092 körül alapított zágrábi püspökség induló 
könyvanyagát országos összefogással gyűjtötték össze. Az akkor kapottak közül 
három kódex ma is megvan Zágrábban. Az egyik az esztergomi érsekség, egy másik a 
győri püspökség, a harmadik pedig egy bencés apátság adománya volt. (Horvátország 
és Magyarország 1091-től 1918-ig perszonálunióban állt egymással, s 1852-ig a 
zágrábi egyházmegye a kalocsai érsek fennhatósága alá tartozott.) 

A székesegyházak mellett általában iskola és másolóműhely is működött, de 
gyűjteményeik hagyatékokból is gazdagodtak. A 11. század elején Bonipert pécsi 
püspök részére chartres-i kollégája, Fulbert küldte el a Priscianus-féle grammatikát, az 
egyik legfontosabb középkori latintankönyvet. Ezt minden bizonnyal a pécsi 
székesegyházi iskolában használták. A diákok közül csak a jómódúak tudták 
megvásárolni a szükséges könyveket, sokan maguk másolták őket, főleg a 
tankönyveket. A sárospataki iskolában így tett a már említett Szálkai László is. 

Az újonnan alapított kolostorokat vagy anyamonostoruk, vagy kegyuruk 
látta el a legszükségesebb könyvekkel. A többit később, apránként másolták le 
kölcsönkért példányokról. A ciszterci szerzetesrend pontosan előírta, hogy melyek 
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azok a kötetek, amelyek nélkül nem alapítható új monostor. Egy könyvjegyzékből 
tudható, hogy egresi apátságuk francia anyamonostorától, Pontigny-től kapott nyolc 
könyvet, de hogy kölcsönbe, vagy ajándékképpen, az nem ismeretes. 
A könyvhöz jutásnak voltak persze törvénytelen módjai is. Lopások mellett 
előfordult az is, hogy bibliofil főurak egyszerűen lefoglalták a nekik tetsző köteteket. 

A tulajdonos — akár intézmény, akár magánszemély - legtöbbször beleír(at)ta 
nevét a könyvbe, esedeg egyéb bejegyzéseket is tett. Ez utóbbiak a legkülönfélébb 
eseményekre vonatkozhatnak. A Cornides—kódexben (ELTE EK, Cod. Hung. 4) 
másolója, Ráskai Lea például megemlékezett nem csak az 1514-es parasztháborúról 
(130v), az 1518-as bácsi országgyűlésről (167v) és Perényi Imre országbíró 1519-ben 
bekövetkezett haláláról (169r), de egy 1515-ös kápolnaszentelésről (204v) is. 
Szerencsés esetben a könyvbe azt is beleírták, hogy hol, kitől, mi módon jutottak 
hozzá. A 15—16. századi tulajdonosok gyakran címerüket használták ex librisként. (Az 
ex librisekről Orosz Andrea írt részletesen.) Mivel a könyvek igen nagy értéket 
képviseltek, vagyonösszeírásokban és végrendeletekben sokszor tételesen felsorolták 
az egyes köteteket. Az ilyen könyvjegyzékek fontos művelődéstörténeti források. 

A könyvek értéke 

A könyvek ára a papírhasználattal és különösen a nyomtatással erősen 
csökkent. Persze függ a mérettől, a terjedelemtől, a díszítettség mennyiségétől és 
minőségétől, sőt a szöveg minőségétől is. Végső soron tehát az a kérdés, hogy az 
adott kötet tömegáru, vagy luxuspéldány Ш. hogy a két véglet közötti skálán hol 
helyezkedik el. 

A pergamen díszkódexek hatalmas értékét mutatja az Admonti Biblia esete. 
A Zala megyei Csatáron 1138-ban alapított benedekrendi monostor számára 
vadonatúj, Salzburgban készült Bibliát szerzett be a Gutkeled nemzetség. Egy 
méltadan utód, az akkori kegyúr, Vid mester 70 márkáért (kb. 18 kg ezüst) 1262-ben 
elzálogosította a könyvet Vasváron. Mivel később nem tudta kiváltani, az óriásbiblia a 
Farkas nevű kereskedőé lett, aki azt hamarosan értékesíthette. A pompás kódex az 
admonti bencés apátságba került, Vid pedig két birtokkal kárpótolta a csatári 
monostort. 

Bártfa város 1435 és 1437 között a Szent Egyed templom számára 28 
forintért készíttetett egy új garadualét, vagyis a mise énekelt részeit tartalmazó 
szerkönyvet. Bő fél évszázaddal később, 1493 és 1495 között ugyancsak Bártfa város 
csináltatott egy antiphonariumot, azaz a zsolozsma énekelt részeit tartalmazó 
szerkönyvet is. A munkát egy Boldizsár nevű eperjesi bérmásoló végezte el 105 
forintért. Pergamenre és az üluminator díjazására külön kért pénzt. A könyv bekötése 
további nyolc forintba került. (Ebben az időben egy kisebb kanonoki javadalom 
egész évre negyven forint volt, egy nagyobb pedig száz forint. Ez utóbbi már külföldi 
tanulmányokat is lehetővé tett.) 
Egy eredetileg I. (Hunyadi) Mátyás számára készített, háromkötetes Bibliáért 1498-
ban ezernégyszáz (!) forintot kértek, noha be sem volt fejezve. 
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A nyomtatott könyvek nagyságrendekkel olcsóbbak voltak. Ugyanebben az 
időben (1497) Rosarius Márton pozsonyi kanonok Budán három forintért vett egy 
1495-ben Velencében nyomtatott esztergomi rítusú misekönyvet. Számára még ez az 
ár is túl magas volt, ezért Erdélyi János királyi alkincstartó támogatta a vásárlást. 
Henckel János (fi539) váradi kanonok, lőcsei és kassai plébános, Mária királyné 
udvari papja könyveiben rendszerint feltüntette, hogy mennyiért vásárolta őket. 
1509-ben egy jogi colligatumért, azaz több munkából álló, egybekötött gyűjteményért 
két forintot adott; egy másik, 1499-ben, Velencében nyomtatott jogi könyvért pedig 
csak egyet. Igaz, hogy ez utóbbi nem volt bekötve. Ugyanő 1516-ban Budán hat 
forintért vásárolt meg egy négykötetes, 1482-ben Nürnbergben megjelent filozófiai 
munkát. 

A könyvek tárolása 

Az papirusztekercsek tárolásáról már esett szó. A lapozható könyveket 
általában polcokra vagy szekrényekbe helyezik. A korai középkorban a könyvek 
szinte kivétel nélkül egyházi tulajdonban, vagy legalábbis egyházi személyek 
birtokában voltak. Természetes tehát, hogy főként templomokban és kolostorokban 
forgatták őket. A korszak második felében már világi tulajdonosokkal is számolni 
kelL a könyv egyre több ember számára vált a mindennapi élet részévé. 

A liturgikus könyvek, amelyeket a szertartásokon használtak, többnyire a 
sekrestyében kaptak helyet. A több kórustag által egyszerre használt, nagy méretű 
énekeskönyveket lehetőleg nem mozgatták, hanem használati helyén tárolták. 
Középkori kolostorok kerengőjében gyakori egy falmélyedés (armarium), amelyet 
fával kibélelve és bepolcozva, könyvtárként használtak. Magyarország mai területén 
Bélapátfalván, Pannonhalmán és Szentgotthárdon látható ilyen. Az igazán nagy 
gyűjteményeket külön szobában helyezték el. A legértékesebb könyveket - a 
nemesfémből készült tárgyakkal és a birtokhatárokat, kiváltságokat rögzítő 
oklevelekkel együtt - a kincstárban őrizték. 

Különleges emlék a bártfai Szent Egyed templom 15—16. század fordulóján 
készült könyvszekrénye, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán bárki 
megtekinthet. A könyvesládákba csak kevés kötet fért, viszont megkönnyítették a 
gyors menekítést. A gyakran használt, esedeg idegenek által is hozzáférhető helyen 
tartott köteteket sok helyütt hozzáláncolták a pulthoz vagy a polchoz. Ilyen 
láncoskönyvek ma is láthatóak Gyulafehérváron. 
A könyvek őre plébániákon a sekrestyés, káptalanokban az őrkanonok, 
kolostorokban pedig a custos. 1419-ben (Nagy)Váradon Nagymihályi Miklós fia 
András volt a székesegyház könyvtárosa, s ezért évente 25 forintot kapott. 
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A könyvek nyilvántartása 

Az ókor óriási könyvtáraiban mai értelemben vett katalógusokra volt 
szükség. A mintegy hétszázezer tekercset őrző alexandriai Museion (A Múzsák 
temploma) nyilvántartását a költőként is jelentős Kallimakhosz szervezte meg a Kr. 
e. 3. században. Tematikus, azon belül pedig alfabetikus táblázatai százhúsz kötetet 
töltöttek meg. 

Mennyiségi tekintetben még a legnagyobb középkori gyűjtemények is 
nagyságrendekkel elmaradtak ettől, így a könyvek nyilvántartása sem volt ennyire 
kifinomult. Nagyobb könyvtárakban azonban a középkorban is tematikus 
csoportokba rendezték a köteteket, az egyes szakokat pedig az ábécé betűivel jelölték 
meg. A könyvállványra felírták a szakcsoport betűjelét, az egyes polcokat pedig 
megszámozták. A kötetre ráírták nem csak az állvány betűjét és a polc számát, hanem 
a könyvnek a polcon belüli sorszámát is, így mindig helyükre kerültek a kötetek. 
Kisebb könyvtárakban természetesen egyszerűbb rendszert alkalmaztak. A legtöbb 
gyűjteményben írott szakrendre nem is volt szükség, de a könyvek kötésére vagy 
metszésére gyakran felírták a rövidített címet, 
A könyvek száma a középkorban mai fogalmaink szerint csekély volt. Hogy 
mennyire, az elsősorban attól függ, hogy a korszak melyik szakaszáról van szó. 
Plébániákon néhány kötettől tízes nagyságrendig, kolostorokban és káptalanokban 
tízes nagyságrendtől százas nagyságrendig terjed a skála. Magánembereknek semmi 
esetre sem volt néhány kötetnél, esedeg pár tucatnál nagyobb gyűjteménye. 

A könyvjegyzékek tulajdonképpen leltárak. Legtöbbször birtokösszeírás 
részeként, örökösödési ügyben, vagy a gyűjtemény gondozójának személycseréje 
kapcsán készültek. A két utóbbi esetben ez alapján vette át a köteteket új 
tulajdonosuk ill. őrzőjük. Minthogy mindenképpen csupán a puszta azonosítás volt 
cél, a leírások sokszor elnagyoltak. Például Meskó veszprémi püspök (1357—1367) 
pontificaleja, azaz főpapi szertartáskönyve (OSzK, Clmae. 317) így szerepel a 
veszprémi káptalan valamikor 1429 és 1437 között készített jegyzékben: „.. .egy igen 
nagy betűkkel írott könyv, mely bizonyos ünnepélyes miséket és minden püspöki 
áldást tartalmaz, amelyet Mesko püspök úr készíttetett; finom szövetből van a fedele, 
rajta selyemből szőtt kereszt" (Kumorovitz L. Bernát fordítása). Az ugyanebben az 
időben készült zágrábi könyvjegyzék sokkal szakszerűbb. Megadja az egyes kötetek 
kezdő- és zárószavait (incipit, explicit), sőt az un. bizonyító helyeket (lóca 
probationum) is. Erre azért volt szükség, hogy az azonosítás akkor is egyértelmű 
legyen, ha az adott könyv hiányos vagy csonka. Sajnos a kolligátumoknak rendszerint 
csak az első vagy a legterjedelmesebb tagját vették fel az összeírásokba. Ezért az 1093 
körül készített pannonhalmi könyvjegyzékben szereplő nyolcvan kötet körülbelül 
kétszer-háromszor annyi művet tartalmazhatott. A összeírások gyakran azt is 
feltüntetik, hogy az adott kötetet éppen ki használja, kinek adták kölcsön (esetleg 
másolásra), ha pedig nincs meg, akkor kinek a hibájából veszett el. 
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Másolási újítások 

A 12. században, az írásbeliségben jelentős változások történtek, kialakultak 
a gótikus írások. Az ekkor megjelenő egyetemek, a fokozatosan létrejövő világi 
írástudó réteg, a megélénkülő kereskedelem és a fellendülő pénzgazdálkodás gyors, 
használati írásokat is igényelt. 

Az egyetemek a 12—13. század során alakultak ki a tanároknak és a 
diákoknak a felsőbb tanítási intézményekben (stúdium) működő szervezeteiből 
(universitas) és kollégiumaiból. A tudás hatalma óriási rangot, ma is irigylésre méltó 
kiváltságokat biztosított nekik, így a korszakban példátlan gondolati és vitatkozási 
szabadságuk volt. Az egyetemek minden társadalmi rétegből fogadtak hallgatókat. Az 
oktatás nyelve a latin volt, ez biztosította az átjárhatóságot. így az Egyház mellett a 
diákoknak is komoly szerepe volt abban, hogy Európa-szerte egységes írástípusok és 
fogalmazási sémák terjedtek el, ráadásul igen gyorsan. Az egyetemekhez is szorosan 
kötődő középkori filozófia egyik legnagyobb eredménye Arisztotelész műveinek 
megismerése és elismerése. A fokozatosan birtokba vett görög-római kulturális 
hagyatékot ötvözték a zsidó-keresztény hittel. Nem szabad elfelejteni, hogy szinte 
minden, ami az antik irodalomból fennmaradt, középkori kódexekből ismert. 

Az egyetemek óriási kéziratigénye új sokszorosítási gyakorlatot 
eredményezett. Az egyetemek felügyelete alatt álló könyvkereskedők (stationarius) a 
legfontosabb művekből tartottak be nem kötött, a peciarius által ellenőrzött szövegű 
példányokat (exemplar). Ezek kisebb, általában kéthasábos biniokból álló egységeit 
(pecia) darabonként kölcsönözték, legfeljebb egy hétre. így a hivatalos példányról 
egyszerre több másolat készülhetett. Hogy a sorrendet el ne vétsék, mindig felírták a 
péciák sorszámát. A kölcsönzés ára szabott volt. Ennek betartását és a másolat 
hibádanságát az egyetem ellenőrizte. 

A későközépkorban más fajta könyvekre is nagyon megnőtt a kereslet. A 
legkülönfélébb témájú és célú kötetek készültek a módosabb polgárok által is 
megfizethető szerény változattól az uralkodók számára készített luxusverzióig. 
Egyazon mű különféle kivitelű példányainak szövege - pl. imakönyvek esetében -
azonos volt, az alapanyag (papír vagy pergamen) Ш. a díszítés mennyisége és 
minősége szabta meg az árat. 

Az alkalomadtán külső megrendelésre is dolgozó egyházi scriptoriumok és a 
világi bérmásolók mellett megjelentek laikusokból álló vallásos közösségek is. 
Leghíresebb közülük az 1383-ban Deven térben Gerhard Groote által alapított 
Közös Élet Testvéreinek Társasága (fratres de vita communi). A szervezetten 
dolgozó tagok többsége iparszerű könyvmásolásból élt. Ok a maguk számára csak 
egyszerű kivitelű könyveket készíthettek, azonban ez a korlátozás a megrendelésre 
végzett munkára természetesen nem vonatkozott. A tolltestvéreknek (broeders van 
de penne) is nevezett közösségek tagjai általában egy későközépkori lelkiségi 
mozgalom, a devotio moderna ('új áhítatosság') követői voltak. 

A reneszánsz és elméleti irányzata, a humanizmus - hosszú folyamat 
eredményeként - szintén a középkor alkonyán jött létre. (Az újjászületés, azaz 
rinascita szót mai értelmében Giorgo Vasari használta először a 16. század közepén 
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írott művészéletrajz-gyűjteményében. Francia alakja, a renaissance csak három 
évszázaddal később vált általánosan használatossá.) Már a 13—14. század fordulóján 
nyilvánvaló volt, hogy egyes itáliai városok különböznek Európa többi városától. 
Ennek fő oka a Római Birodalom közvetlen öröksége mellett a közeli Bizánc hatása 
volt. Dél-Itália és Szicília sokáig bizánci kézen maradt, később pedig a törökök elől 
sok bizánci menekült Itáliába. Firenzében már a 14. század végén görög iskola nyílt, 
közben egyre több görög kódexet fordítottak latinra. A ferrarai-firenzei zsinaton 
(1438-1443), amelynek célja a nyugati és a keleti egyház egyesítése volt, a bizánci 
császár is részt vett. Az ő hazautazása után kíséretének több tagja, így Bésszárion 
(Bessarion) nikaiai (niceai) pátriárka (f 1472), Itáliában maradt. A bíborossá lett görög 
főpap óriási hatást gyakorolt a humanistákra. Különösen sok matematikai kéziratot 
tartalmazó könyvtárát Velencére hagyta. Bessarion pártfogoltja volt a kor egyik 
legnagyobb csillagásza, Regiomontanus (Johann Müller, 1436-1476), aki Vitéz János 
meghívására 1467-től 1471-ig Magyarországon tevékenykedett. Firenzében Báthory 
Miklós, Garázda Péter, Ianus Pannonius és Váradi Péter barátja, a Platóni Akadémia 
egyik legnagyobb alakja, Marsilio Ficino (1433-1499) latinra fordította egyebek 
mellett Hésziodosz, Platón és Plótinosz műveit. (Ekkor már Platón számított az első 
számú filozófusnak, nem Arisztotelész.) A humanisták számára a nyelvi és irodalmi 
műveltség mellett a szabadság és az emberi méltóság számít a legfőbb értéknek, 
hiszen ezek segítségével az ember szembeszállhat a sors és a kor által rámért 
csapásokkal. A magányosan elmélkedő tudós ideálját felváltotta az ismereteivel és 
erényeivel embertársait szolgáló, azoktól el nem zárkózó humanistáé. Ugyanakkor az 
antik szerzők kultusza nem szorította háttérbe a keresztény gondolkodást, noha új 
formát adott neki. 

Ez a szellemi pezsgés természetesen rengeteg könyvet igényelt. Elsősorban 
Németalföldön és Észak-Itáliában jöttek létre olyan, sokszor világi műhelyek, 
amelyek korábban elképzelheteden mennyiségben „ontották" magukból a kódexeket. 
Ezek a vállalkozások gyakran másolással és kereskedelemmel egyaránt foglalkoztak, s 
nagyobb megbízások esetén külsősöket is foglalkoztattak. Az egyik leghíresebb cég, 
Vespasiano Florentino da Bisticci (1421-1498) firenzei műhelye, ahol 1453/1454-
ben, huszonkét hónap alatt, negyvenöt másolóval, kétszáz kötetet készítettek Cosimo 
Medici számára. Bisticci egyébként ügyfeleiről írott, Vite de Uomini illustri del Secolo 
XV (A 15. század hírneves embereinek élete) с munkájában külön fejezetet szentelt 
Vitéz Jánosnak, Ianus Pannoniusnak és Handó Györgynek. A könyvkereslet olyan 
nagy volt, hogy a műhelyek egy része raktárra is dolgozhatott. Az így készült kódexek 
díszítését nem fejezték be: a tulajdonosi címer helyét — többnyire az első lapon — 
üresen hagyták. így a vásárló belefestethette a sajátját. (A korvinák között is számos 
ilyen kötet akad.) Ha valaki egy korábban más tulajdonában lévő könyv birtokosa 
lett, a benne talált címerre gyakran ráfestette a sajátját. (Általában szerencsére az alsó 
címer is azonosítható.) 
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Л háttérhez 

SZ. JÓNÁS Ilona, Л reneszánsz és a humanizmus kibontakozása — Európa egerévé: A 
középkor, szerk. KlANICZAY Gábor, Bp., Osiris, 2004 (Osiris Tankönyvek), II, 296-
309. 

A könyvnyomtatás feltalálása 

Mint a legtöbb találmány, a könyvnyomtatás sem előzmények nélküli. 
Pecséteket, bélyegzőket már az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában is 
használtak. A szintén az ókori Keleten feltalált szövetnyomás — amelyet ma is 
használnak textildíszítésre - a keresztes hadjáratok idején került Európába. 
Fatáblanyomással már képeket és szövegeket is sokszorosítottak. A fadúcnyomásnak 
is nevezett eljáráshoz az egész szöveget előre kivésték fából, az esedeges 
illusztrációkkal együtt, majd befestékezték, rátették egy nedves papírra és erősen 
dörzsölték. Az így létrejött dörzsnyomat, más néven kefelevonat annyira 
megnyomódott, hogy háüapjára nem lehetett nyomtatni. A lenyomaton 
természetesen felcserélődött a jobb és a bal oldal. Ez képeknél kevésbé volt zavaró, a 
betűket viszont fordítva keUett kivésni fadúcon. Ez a jelenség nem volt újdonság, 
hiszen találkozhattak vele billogok, pecsétek, érmek készítésénél is. Ennek ellenére 
viszonylag sok a rontott betű, amelyet a nyomótáblán nemigen lehetett javítani: vagy 
újravésték az egészet, vagy benne hagyták a hibát. A fatáblanyomás kínai találmány, 
hamarosan átvették japánok is. A legrégebbi fennmaradt példányok 8. századiak. 
Európában a 14. század végén szentképek és játékkártyák, a 15. század elején pedig 
már egész könyvek készültek ilyen módon. Ez utóbbiak eleinte üres hátlapjuknál 
összeragasztott dörzsnyomatokból álltak, készítőik azonban hamarosan áttértek az 
egyenletes nyomást biztosító prések használatára. Ez már kétoldalas nyomást is 
lehetővé tett. Dúckönyvként viszonylag kis terjedelmű, kelendő műveket jelentettek 
meg, pl. Donatusokat (alapfokú latin tankönyv), Ars moriandikat (= A meghalás 
művészete), Biblia pauperumokat (= „A szegények Bibliája" számos képpel és kevés 
szöveggel). A hamarosan megjelenő valódi könyvnyomtatással a fatáblanyomatú 
kiadványok nem versenyezhettek, így az 1520-as években gyártásuk megszűnt. 

Tulajdonképpen hibás szóhasználat a könyvnyomtatás feltalálásáról beszélni, 
hiszen — mint a fentiekből nyilvánvaló - nem a könyvek nyomtatása volt újdonság, 
hanem a különálló, mozgatható betűk használata. Sőt ez sem volt ismereden a 
középkorvégi Európában. Már a Krétán talált, Kr. e. 16—17. századi, ún. Phaisztoszi 
Korong feliratának jeleit is így nyomták a lágy agyagba. Egy Pi Sing nevű kínai kovács 
a Kr. u. 11. században égetett agyagból készített betűkkel próbálkozott, a 14. 
században koreaiak rézbetűkkel kísérleteztek. Nem valószínű azonban, hogy ezek 
bármelyikét ismerték a középkori Európában. Viszont az antik világ óta itt is 
használtak különálló betűket, elsősorban oktatási célra. Éremkészítők, aranyművesek 
és könyvkötők is dolgoztak patricákkal, de mindig az eredeti, metszett példánnyal. 
Gutenberg találmánya a fémből öntött, elvben végtelen számú, egyforma példányban 
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előállítható és elvben végtelenszer felhasználható betű volt, amely lehetővé tette a 
mai értelemben vett nyomtatást. (Az a vélekedés, hogy ez nem Gutenberg 
találmánya, hanem a németalföldi Laurens Janszoon Costeré vagy az avignoni 
Prokop Waldvogelé, esedeg másé, a jelenlegi ismeretek szerint megalapozadan, s 
némileg a Shakespeare-kérdésre emlékeztet.) 

Johannes Gutenberg mainzi patríciuscsaládban született az 1390-es években. 
Eredeti neve Gensfleisch volt, szülőházáról nevezték „zum Gutenberg"-nek. Sokat 
pereskedett, élete elsősorban bírósági aktákból ismert. 1420 körül a városon belüli 
hatalmi harcok következtében száműzték, legkésőbb 1434-től Strasbourgban élt, s 
csak tíz évvel később települt vissza Mainzba. Minthogy a nyomtatás problémája az 
1430-as években már biztosan foglalkoztatta, a könyvnyomtatás feltalálásának 
folyamata Strasbourgban történt, nyomtatványok viszont csak Gutenberg második 
mainzi korszakából maradtak fenn. (A feltalálás egyezményes dátuma 1440, ezt a 19. 
században határozták meg, a négyszázadik évforduló megünneplésére készülődve. Az 
ekkor kiadott díszkötetbe írta A Gutenberg-albumba с versét Vörösmarty Mihály.) 

Gutenberg legrégebbi, csak töredékesen ismert nyomtatványa egy 1445 
körül készült, az Utolsó ítélettel foglalkozó Szibilla-könyv. Jobbra-balra dülöngélő, 
éleden betűinek vastagsága még nem egységes, sorai szabálytalanul végződnek, azaz 
nincsenek kizárva. Ezt követte számos Donatus- és több kalendáriumkiadás. Ez 
utóbbiak egyike, az 1455-re szóló, ún. Török-kalendárium (Türkenkalender), a 
legrégebbi magyar vonatkozású nyomtatvány. 1454. október 24-iki keltezéssel arról 
számol be ugyanis, hogy a törökök Magyarország határvidékén vereséget 
szenvedtek. Ennek híre december 6-án ért Frankfurtba, onnan pedig hamarosan 
Mainzba, így a kiadvány még az év vége előtt elkészülhetett. (Valószínűleg Hunyadi 
Jánosnak II. Mehmed hátrahagyott serege fölött október 2-án aratott, kruseváci 
győzelméről van benne szó.) Megemlítendő még két búcsúcédula (1454/1455), egy 
pápai bulla (1455), a Provinciáié Romanum, vagyis az érsekségek és püspökségek 
áttekintése (1456 körül), egy imádság, egy 'köpölyöző és hashajtó kalendárium' 
(1457), egy csillagászati kalendárium (1457/1458) és egy német nyelvű csízió, azaz 
verses kalendárium. Ezek között a kisebb terjedelmű nyomtatványok között néhány 
kifejezetten gyatra kivitelű is akad, ezeket a szakemberek egy része nem Gutenberg, 
hanem valamelyik alkalmazottja vagy tanítványa munkájának tartja. Nézetüket 
alátámasztja a több évi munkával készült, valószínűleg 1454/1455-ben (de 
mindenképpen 1456 augusztusa előtt) befejezett, kétkötetes, ún. 42 soros Biblia 
tökéletessége. Valóban meglepő lenne ugyanis, ha az európai könyvművészet e 
remekének elkészítésével egy időben — sőt néhány évvel azt követően — ugyanaz a 
személy meglehetősen gyenge minőségű kiadványokat is nyomtatott volna. 

A 42 soros Biblia — rövidítve B42 - nevét arról kapta, hogy egy-egy lapján 
mindkét hasábban negyvenkét sor található. (Kivéve az első kilencet és a 129-től 
132-ig következőket, amelyek negyven sorosak ill. a tizediket, amelyik negyvenegy 
soros.) Gutenberg igyekezett a kézírásokat utánozni, ezért számos rövidítést 
(abbreviatura) és összevont betűt (ligatura) alkalmazott, összesen 290 jelet használt. 
А B42 betű- és szóközei egyenletesek, sorkizárása pontos, szedésképe szép, arányai 
harmóniát sugároznak. Nem túlzás azt állítani, hogy egyike a legszebb nyomtatott 
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könyveknek. Példányszámát illetően a kutatók álláspontja nem egységes, 
valószínűleg 180 vagy 200 készült belőle. Ennek 20-25%-át pergamenre nyomták, a 
többit papírra. Minden ötödik példány (49 db) fennmaradt, számos töredéke is 
ismert. Magyarországon teljes példánya nincs, egy pergamen foliotöredék az OSzK-
ban, egy teljes papírlevél a MTAK-ban, két pergamenfolio pedig a Soproni 
Levéltárban található. Minthogy ez utóbbit a 17. század közepén Sopronban 
könyvkötésre használták fel, feltételezhető, hogy a Bibliát korábban a városban 
használták. (A B42-nek több hasonmás kiadása is megjelent, ezek a nagyobb 
könyvtárakban hozzáférhetőek.) 

Magyar szempontból különösen érdekes, hogy - egy diplomáciai küldöttség 
vezetőjeként - Vitéz János 1454. március 14-től 25-ig Mainzban tartózkodott, ahol a 
tárgyalások szünetében megtekinthette Gutenbergnek az éppen a B42-t készítő 
műhelyét. Feltételezhető az is, hogy a magyar főpap értesítette Enea Silvio 
Piccolominit, a későbbi II. Pius pápát, aki kiterjedt levelezésében beszámol az új 
találmányról. Vitéz pedig másfél évtizeddel később Budára hívatta Andreas Hesst. 

Gutenberg találmánya tehát a már korábban is használt egybetűs verőtő 
(patrica) öntéssel történő sokszorosítása volt, s ezzel valóban ő teremtette meg a 
nyomtatás legfontosabb feltételét. A patrica, más néven bélyegzővas vagy patron, 
tulajdonképpen egy kemény ötvözetből metszett pálcika, amelynek tetejére az adott 
betű pozitív (kidomborodó) tükörképe került. Ezt belekalapálták egy puha fémbe. 
így létrejött a matrica negatív (benyomott), valós állású képe. Erről aztán a 
Gutenberg által kifejlesztett kézi betűöntő készülékkel percenként négy, azonos 
másolatot lehetett készíteni, elvben végtelen számban. (A kopás miatt termé-
szetesen időnként szükségessé vált a betűk utánmetszése.) A nyomdai betűkhöz a 20. 
századig főként ólomötvözeteket használtak, de a legtöbb mai betűfém már nem 
tartalmaz ólmot. Még az ősnyomdászat korában önállóvá vált a betűmetszés és -
öntés, hamarosan megindult a betűtípusokkal történő kereskedés is. 

A nyomdászat már a 15. században manufakturális jellegű volt: kézi erővel, 
munkamegosztásban zajlottak a lehető legjobban megszervezett és a lehető 
leggazdaságosabban kivitelezett folyamatok. Egy nyomda felszerelése és üzemeltetése 
meglehetősen nagy tőkét igényelt, ezért gyakran társasági formában működtették, de 
számos nyomda még így is tönkrement. A sok csődhöz persze hozzájárult az is, hogy 
— szerzői és kiadói jog nem lévén — az utánnyomásokat készítő versenytársak ellen 
csak privilégiumok nyújtottak több-kevesebb védelmet. Az alább leírt munkákat a 19. 
századig kizárólag emberi erővel végezték, bibliofil kiadványok ma is készülnek a 
következő módon. 

A kézműves nyomdában a betűket és a szóközökhöz használt ún. 
vakanyagot - méret és fajta szerint gondosan szétválogatva — a szedőszekrény 
rekeszeiben tárolják, s onnét helyezik darabonként a szedővasba (sorjázó / sorzó / 
vinkel). A sorokat egy keretes falapra, a szedőhajóra gyűjtik, a sorkizárást a 
vakanyaggal, az egyenletes sortávolságot pedig térzővel biztosítják. A kiszedett 
sorokat erősen körbekötik (kikötés), majd a korrektura számára kefelevonatot 
készítenek. A 15. századi nyomdászok korrektorként / emendatorként latinul jól 
tudó egyházi személyt (klerikus), vagy humanistát alkalmaztak, hiszen a 
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nyomtatványok háromnegyede latin nyelvű volt. A javítások és módosítások után, ha 
az adott ívfüzet összes lapjának szedése elkészült, megkezdődhet maga a nyomtatás. 
Ennek első fázisa, amelynek során beosztják, hogy mely lapokat, milyen állásban 
nyomtatnak együtt, a kilövés. A nyomtatásra kész, kiszedett lapot (vagy lapokat) a 
„kocsi"-ra téve festékezik. A fadúcnyomáshoz használt vizes alapú festékek a 
fémbetűkhöz nem váltak be, ezért a nyomdászok olajos alapú festékekre tértek át. A 
lámpakoromból, gyantából és kenceolajból álló festéket szőrlabdával kenik a 
nyomóformára, majd ráfordítják a papírt (esedeg pergament) és betolják a 
tulajdonképpeni prés (sajtó) alá, amelynek tégelyét a szedésre szorítják. Az eleinte 
fából, később fémből készült tégely biztosítja a nyomás egyenletességét. A préselés 
után a kocsit kihúzzák, a papírt leemelik, majd szárítják, csak ezután lehet a másik 
felére is nyomtatni. 

Talán az előbbi, egyszerűsített leírásból is nyilvánvaló, hogy a nyomtatás 
meglehetősen összetett műveletsor. Ahhoz, hogy a szedés, a festékezés, a papír 
felhelyezése, a kocsi betolása, a préselés, a kocsi kihúzása, a papír leemelése és 
szárítása stb. gördülékenyen történjen, jó szervezésre, összeszokott munkatársakra és 
nagy gyakorlatra van szükség. Mindez aligha gyorsabb a kézírásnál, csak éppen 
eredménye nem egy, hanem több száz vagy akár ezer példány. Ráadásul ezek a 
példányok garantáltan egyformák, ami nagy előnyük a kéziratokkal szemben. 
(Természetesen esetenként nyomtatás közben is változtatnak a szedésen, így jönnek 
létre a variánsok. Os- és régi nyomtatványok esetében ezeket is nyilvántartják.) Egy 
nyomdában, egy időben, sőt akár azonos nyomtatványon is dolgozhat egyszerre több 
szedő, a B42-t például hatan szedték. Hasonlóképpen több prést is használhatnak 
egyazon nyomtatványhoz, а B42 történetesen négy sajtóval készült. A kézzel festett 
díszítést és képeket fokozatosan váltotta fel a fametszetes. A fametszeteket gyakran 
kiszínezték. Rézmetszetes illusztráció ősnyomtatványokban ritka. 

A könyvek terjesztése boltokban, vásárokon és utazó árusok által történt. A 
legtöbb kiadványt kötés nélkül szállították és árulták, s a vevők köttették be 
ízlésüknek és anyagi lehetőségüknek megfelelően. A kiadói, a kereskedői és a 
nyomdászi tevékenység elkülönülése az ősnyomdászat korára nem jellemző, bár 
mindegyikre lehet 15. századi példát hozni. A nagy nyomdák vezetői elsősorban 
szerveztek és kereskedtek, a kisebbeknél viszont mindenki - gyakran a családtagok is 
- részt vett a nyomtatásban vagy a kiegészítő feladatok elvégzésében. 

Az adagos példányszám a kezdeti százas nagyságrendről még a 15. 
században ezerre emelkedett. Ebben az időszakban mintegy 4.000 betűtípussal, kb. 
30.000 féle nyomtatvány készült, összesen vagy 15.000.000 példányban. A nyomdák 
száma is egyre nőtt, 1500-ig mintegy 250 helyszínen kb. 1.100 működött. A latin és a 
másik két szent nyelv — a görög és a héber — mellett egyre több nemzeti nyelvű 
kiadvány is megjelent. A vallásos témájúak mellett jogi, orvosi és tankönyveket, 
klasszikus auktorokat Ш. természettudományos és szórakoztató irodalmat is 
kinyomtattak. 

A legkorábbi nyomtatványokon nem tüntették fel azt a tényt, hogy nem 
kézírással készültek, sőt eleinte - legalább is a példányok egy részét — kódexként 
árulták. Egy 1460-ban Mainz ban, valószínűleg Gutenberg részvételével nyomtatott, 
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latin nyelvtannal kiegészített szótár, a Chatolicon kolofonja viszont büszkén hirdeti, 
hogy „e mű a Mindenható segedelmével nem náddal, íróvesszővel avagy lúdtollal 
íratott, hanem patronoknak és sablonoknak csudás összeillesztése, aránya és 
egyformasága nyomán". 

Az alapanyagok és a felszerelés drágasága miatt Gutenberg többször is hitelt 
vett fel, a legnagyobbat egy Johann Fust (f 1465) nevű mainzi polgártól, aki előbb 
zálogjogot szerzett magának a nyomdára, majd pedig betársult a vállalkozásba. 
Kettejük pereskedéséből Fust került ki győztesen. A vesztes Gutenberget igen 
jelentős anyagi kár érte, önállóan valószínűleg nem nyomtatott többé, más 
vállalkozások résztvevőjeként, esetleg alkalmazottjaként viszont igen. 
Feltételezhetően részt vett a nem sokkal 1461 előtt elkészült ún. 36 soros Biblia (B36) 
munkálataiban is. A mindenéből kiforgatott, szegényen és elhagyatva agonizáló zseni 
romantikus képe biztosan legenda, hiszen Gutenberg 1465-ben a mainzi érsek udvari 
embere lett. Ettől kezdve semmilyen adót nem kellett fizetnie, emellett öltözéket, 
bort és gabonát is kapott. 1468. február 3-án halt meg. 

Miután Fust megszerezte Gutenbergtől a felszerelést, a nyomdát Peter 
Schöffer (fi 502) vitte tovább, Fust pedig a könyvek forgalmazását irányította. Már 
első kiadványukban, az 1457-es Mainzi Zsoltároskönyvben is közös cég tagjaiként 
szerepeltetik magukat. Schöffer korábban Gutenberg mellett dolgozott, a perben 
azonban Fustot támogatta. Minthogy Fust lányát vette feleségül, apósának halála után 
egyedül vezette tovább a céget, amelyet fia, majd unokája örökölt. Schöffer - mint 
ezt az 1462-ben megjelent 48 soros Biblia is tanúsítja - kiváló nyomdász volt. О 
készített először görög nyomdabetűket (1465). 

A nyomdászat elterjesztésében jelentős szerepük volt a mozgékony ún. 
vándornyomdászoknak, akik kis műhelyükkel oda költöztek, ahol valamilyen konkrét 
lehetőség vagy megbízatás adódott (pl. misekönyvkészítés egy adott egyházmegye 
számára). Emellett nem csak egyes kolostori scriptoriumok alakultak nyomdává, 
hanem a Közös Élet Testvérei közül is egyre többen hagytak fel a másolással, és 
lettek nyomdásszá. Több ősnyomdászról - például Schöfferről - tudható, hogy 
eredetileg írnok volt. A nyomdászat a német nyelvterületen túl hamarosan megjelent 
Itáliában (1465), Csehországban (1468), Franciaországban (1470), Németalföldön 
(1472), Magyarországon (1473), Spanyolországban (1473), Lengyelországban (1474), 
Angliában (1476), Dániában (1482), Svédországban (1483) és Oroszországban (1493) 
is. Végül következzen néhány érdekesség. Az első nyomdász-sztrájk — „a mesterek és 
a szolgák" közötti ellentétek következtében - 1471-ben volt Bázelben. 
Aranyfestékkel az augsburgi Erhard Ratdolt nyomtatott először, mégpedig a 
Thuróczy-krónika előszavát a Hunyadi Mátyás királynak és Beatrix királynénak szánt 
példányokban. О készített először betűmintalapot is. A legnagyobb, száz 
alkalmazottat foglalkoztató műhely Anton Kobergeré volt Nürnbergben. Ebben 
huszonnégy sajtót használtak, de gyakran ez sem volt elég, ilyenkor más nyomdákkal, 
bérmunkában végeztették el a feladatot. Koberger forgalmát - könyvesboltja és 
utazó ügynökei mellett - Európa-szerte (pl. Budán) megnyitott fióküzletei is 
növelték. Egyik legszebb kiadványa a Hartmann Schedel által írott, latinul és németül 
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is többször megjelent, 1809 (!) fametszettel illusztrált Világkrónika. Ebben található 
Buda legrégebbi hiteles ábrázolása. 

Az ősnyomtatványok az 1500. december 31-ig (másként fogalmazva 1501 
előtt), Európában, szedés-nyomással készített nyomtatványok. (A fadúc- / tábla-
nyomatok tehát nem minősülnek ősnyomtatványnak, hiszen nem szedéssel és 
nyomással készültek.) Az ősnyomtatványok a régebbi szakirodalomban esetenként 
bölcsőnyomtatványként szerepelnek a megfelelő latin (incunabulum) és német 
(Wiegendruck) kifejezés nyomán. A legtöbb könyvtár - szintén a latin elnevezés 
hatására — Inc.+sorszám jelzettel látja el ősnyomtatványait, s — a kódexekhez 
hasonlóan — a többi könyvtől elkülönítve őrzi őket. Az ősnyomtatványok modern 
kutatása — 17-18. századi előzmények után - a 19. században kezdődött. 
Feldolgozásuk hasonló a kódexekéhez, azzal a lényegi különbséggel, hogy az 
incunabulumok nem egyedi darabok, még akkor sem, ha történetesen csak egyetlen 
példányuk maradt fenn. Ősnyomtatványok lapjaira az ívjelzés betűjelével és a 
levélnek az íven belüli sorszámával kell hivatkozni. Azt, hogy a folio rectojáról, vagy 
versojárol, s — ha több hasábos a szöveg - melyik kolumnájárol van szó, ugyanúgy 
kell jelezni, mint a kódexeknél. Az ősnyomtatvány-katalógusok többsége egy-egy 
gyűjtemény anyagát összegzi, de vannak olyanok is, amelyek egy adott területen 
készülteket dolgoznak fel. Teljességre törekvő, új nyilvántartásuknak eddig első 
harmada jelent meg. 

A legfontosabb ősnyomtatvány-katalógusok: 

Ludwig HAIN, 'Kepertorium bibliographicum Ín quo libri omnes ab arte typographica inventa 
usque ad annum MD, Stuttgart, Cotta - Paris, Lutetia, 1826-1838,1—II; 
W[alter] A[rthur] COPINGER, Supplement to Hains Kepertorium Bibliographicum, London, 
Sotheran, 1895-1902,1-II; 
Kfonrad] BURGER, Ludwig Hains Repertórium Bibliographicum: Register, Leipzig, 
Harrassowitz, 1891; 
Dietrich REICHLING, Appendices ad Hainii-Copingeri Repertórium Bibliographicum: 
Additiones et emendationes, München, Rosenthal, 1905-1910, I-VI + Indices + 
Supplementum; 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig, Hiersemann, 1925, I - [Az alfabetikus sorozat 
a H betűt tartalmazó XI. kötetnél tart, megtalálható a világhálón is.]; 
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum, London, British 
Museum et alii, 1908-1971,1-Х; 
Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungáriáé asservantur, ed. Géza SAJÓ, 
Erzsébet SOLTÉSZ, Bp., Akadémiai, 1970,1—II; 
Konrad HAEBLER, Typenrepertorium der Wiegendrucke, Halle, Haupt - Leipzig, 
Harrassowitz, 1905-1924,1-V. 

A% alfeje%ethe%Jelhas%nált további szakirodalom: 
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BORSA Gedeon, Vitfy János és a könyvnyomtatás, Magyar Könyvszemle [— MKsz], 
107(1991), 113-116; 
GRÜLL Tibor, Gutenberg-töredék a Soproni Levéltárban, MKsz, 110(1994), 292-295. 
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Das handgeschriebene und das gedruckte Buch 

Zusammenfassung 

Das zusammenfassende Werk, das insbesondere für Studierende zusammengestellt 
wurde, bietet einen Querschnitt des Themas. Nach einem kurzen Überblick der 
klassischen Antike steht das Westeuropa des Mittelalters im Mittelpunkt. Seine 
Behauptungen werden — wo die Möglichkeit besteht — mit Beispielen aus Ungarn 
unterstützt. Sein Ziel ist es zu demonstrieren, dass die Bücher von heute, - sogar 
die elektronischen Datenträger - geradlinig von den Buchrollen der Antike und 
den mittelalterlichen Kodexen abstammen. Seit einer im 12. Jahrhundert 
stattgefundenen Revolution in der Informatik hat sich nämlich nur die Form (der 
Druck, der Computer, das Weltnetz) verändert, das Wesentliche selbst nicht. 
Die einzelnen Kapitel stellen dar 
- Die äußere Erscheinungsform von Schrift, Lesen und Buch 
- Die Schriftoberfläche (Papyrus, Pergament, Papier) 
- Die Kodexanfertigung (wie ein Kodex vom Schlachten der Schafe bis zum 
Pergament, ganz bis zum Einbinden entstand) 
- Das Dekorieren der Bücher 
- Das Anschaffen der Bücher 
- Der Wert der Bücher 
- Die Lagerung der Bücher 
- Das Registrieren der Bücher 
- Die Neuerungen im Kopieren der Bücher und 
- Die Erfindung des Buchdruckes. 
Literaturverzeichnisse helfen bei einer weiteren Orientierung. 
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SZEREPLÍRA VAGY „OLVASZTÓTÉGELY"? 
SZEREPVERSEK KÁNYÁDI SÁNDOR KÖLTÉSZETÉBEN 

Az európai filozófiai gondolkodás történetében Heidegger életművében kell 
látnunk azt az egység-szerinti, %z egységet helyreállító valóságszemléletet, amely napjaink-
ban a társadalomtudományok újfajta felfogásában, az én jelenségkörének egység-
szerinti Megközelítésében is megnyilvánul. A filozófiában ez a helyreállító szemlélet a 
lét és a létezők világának egységesítését veszi célba, az utóbbi tudományok számára 
azonban az én ontogenetikus eredetének tárgyalásában jelentkezik. Az egység-
szerintiség itt azt jelenti, hogy az én többé nem tárgyalható szociális kontextusa 
nélkül, az egyén csak a másokhoz való viszonyával együtt írható le. 

Az én vagy - a szociológusok által használt — identitás szociális termékként vagy 
reprezentációként való felfogásában csaknem minden jelentős én-teoretikus 
egyetért, így az én az 1980-as évek végétől egyre markánsabban személyközi vagy 
interperszonális énként értelmeződik. Különbséget az egyes teóriák között inkább 
abban tehetünk, hogy képviselőik másképp és másképp értékelnek néhány jelen-
séget, mindenekelőtt azt, hogy az én és a másik közötti interakciónak milyen 
mértékben van szerepe az én létrejöttében, működésében és fenntartásában, 
mennyire alakítja és korlátozza az ént a másik. Az eltéréseket okozó — egyben 
említsük meg azt is, hogy kevésbé emlegetett és kidolgozott - kérdésekhez sorol-
hatjuk azt is, hogy a másik milyen módon, mechanikusan, impulzusszerűen épül-e 
be az énbe, vagy éppen ellenkezőleg, az én stratégiai és pragmatikus irányultsággal 
építi-e be a másikat? Mennyire figyelmes és tudatos az én a másokkal folytatott 
interakciós folyamatokban, azaz mennyire működik ezekben a belső folyamatok-
ban az önmagunkra irányított figyelem vagy - más szóval — az éntudatosság? 

Az én—másik viszony ilyen nagy mértékben megváltozott felfogásával, amelynek 
végső lényege a másik belsővé tétele, a társadalomtudósok nyomán az alkotóknak 
és az irodalomtudósoknak egyaránt számot kell vetni. Az irodalomtudományban 
napjainkra közkeletűvé vált az a gondolat, hogy az intertextualitás jelenségében, 
amely a posztmodern irodalom alapvető szövegalkotó technikája, szintén az én-
másik viszony testesül meg szövegi szinten. Háttérbe szorul ugyanakkor az a 
világszemléleti vonatkozás, amely az én—másik viszony értelmezésekor a másikra 
mint fizikai és pszichikai predikátumok hordozójára tekint; amely számol a másik 
viselkedésformáinak, intencióinak és mozgásainak ént konstruáló szerepével, illetve 
ezek megjelenítésével. 

Paul Ricouer, ez utóbbi világ- és irodalomszemlélet teoretikusa, a másik vagy a 
harmadik személy fogalmát szintén összeköti a pszichikai események kérdés-
körével, majd ezt az egymást átszövő logikai menetet belehelyezi a narratív 
elbeszélőművészet mint makrokeret tárgyalásába. Ennek a hármasságnak egymásra 
vonatkoztatásakor beszél arról a technikai eljárásról, amelyet „a személy azonosító 
gesztusába átültetett önmegjelölés"-nek nevez, s amelynek lényege, „hogy a 

251 



Jakab Judit 

harmadik személyben leírt hős szájába első személyű kijelentéseket adhatunk"1. Ez 
az olvasztótégely, amely technikai szempontból az első személy és a harmadik 
személynek az összeolvadását jelenti, lételméleti alapjaiban a fent vázolt én—másik 
viszonynak feleltethető meg. 

Jelen tanulmány annak vizsgálatára vállalkozik Kányádi Sándor versein keresztül, 
hogy a befogadó — a megszokott irodalomelméleti kereteken túl, a narratív 
elbeszélőművészet kereteiből kilépve - ugyanezt a technikát fedezheti-e fel 
azokban a művekben is, amelyeket eddig - hagyományosan - szerepverseknek, 
tágabban szereplírának neveztünk? Ahhoz azonban, hogy a szociális konstrukciójú 
én-fogalomra építő felvetésekig eljussunk, röviden tekintsük át az eddig használt, 
az én—szerep szembeállításán alapuló szerepvers fogalmát, amely a befogadó 
olvasási szokásait mind a mai napig elemi szinten befolyásolja. 

A szereplíra korábbi fogalma 

A magyar irodalomtudományban napjainkig használatos kézikönyvek a szereplíra 
kategóriáját kétféleképpen alkalmazzák: a lexikonok a szereplíra elnevezést 
egyértelműen műfaj fogalomként használják, szűkítő módon azonosítják a 
helyzetdallal2, az enciklopédikus művek viszont az alkotói technika osztályozása 
szempontjából született sajátos líratípusként kezelik. „Egy másik felosztási szem-
pont az, hogy ki az az ember — az ún. lírai alany vagy lírai én - , akinek érzelmeit-
gondolatait a lírai mű megszólaltatja. Legtöbbször az alkotó maga, s műve ilyenkor 
[...] a személyes líra típusába tartozik. [...] A személyes lírával szemben áll az ún. 
helj^eílíra vagy s^ereplíra, amelynek alkotásaiban a költő nyilvánvaló módon nem 
saját, hanem más emberek érzelmeinek ad hangot."3 (Kiemelések az eredetiben). 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a szereplíra fogalmát nemcsak a helyzetlíra, 
hanem az álarclíra szinonimájaként is használják, bár született már indítvány a 
három fogalom — újabb szempontú — elkülönítésére: „Az azonosság—azonosulás, 
illetve távoltartás—elutasítás közötti különbséget tekintetbe véve tanácsos megszív-
lelni azt a terminológiai javaslatot, hogy a helyzetlírán belül az előbbi, azonosuló 
esetekre az álarclíra, az utóbbiakra a s^ereplíra kifejezést alkalmazzuk, bár 
megjegyzendő, hogy e két véglet között az átmenetek igen széles sávja húzódik."4 

(Kiemelések az eredetiben.) 

Ugyanakkor, ugyanezek a kézikönyvek korszerűbb megközelítési szempontot is 
jeleznek: „A lírai költészet újabb felosztási szempontját nyújtja a megnyilatkozás 

1 RlCOKUR, Paul, A narratív azonosság = Narratív pstgchológia, Szerk. LÁSZLÓ János, ТНОМКА 
Beáta. Bp., 2001, 21. 
2 Világirodalmi lexikon, 14. kötet. S. v. S^erepdal, s^erepltra, s^erepvers. Főszerk. SZERDAHELYI 
István, Bp., 1992, 293, 295.; valamint vö. Hely^etdal — Irodalmi fogalmak kiss^ótára 
kiegészítésekkel, Bp., 1998, 201. 
3 SZERDAHELYI István, Műfajelmélet mindenkinek, Bp., 1997, 197.; valamint vö. 
SZERDAHELYI István, Irodalomelmélet mindenkinek, Bp., 1996, 166. 
4 SZERDAHELYI István, Műfajelmélet... i. m. (3. jegyz.), 59. 
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grammatikai formája. A leggyakoribb az enformcfown. (más néven első st^melyss 
előadásmódban), azaz egyes szám első személyben megszólaló énlíra azon válfaja, 
amelynek beszédhelyzetében a költő mintegy „a szélbe kiabált" Urai monológot vagy 
önmaga, illetve — a helyzetlíra esetében — lírai hőse ki nem mondot t gondolatait 
rögzítő ún. belső monológot ad elő. E formákban semmiféle utalás nincsen arra, hogy 
szavait bárkihez intézné...".5 (Kiemelések az eredetiben.) 

Ez utóbbi megközelítési szempont egyrészt azt az irodalomelméleti megfigyelést 
sugallja, hogy az eddig önállóként kezelt líratípus ontologikus besorolása válto-
zóban van, önálló léte mindinkább megszűnik, és az énlíra, az első személyes 
előadásmód egyik válfajává válik. A fenti meghatározások egybevetése másrészt egy 
másik elvi alapvetést is sugall: úgy tűnik, a szerepversekben ugyanaz az „interna-
lizációs elv"6 működik, mint a 19. század végi és 20. századi tudatfolyam-
regényekben. A hangsúly áttevődése a hős külsődleges életkörülményeiről7, a 
helyzetéről, helyzetének ábrázolásáról az érzelmek kifejezésére, majd a tudati 
folyamatok érzékeltetésére, jelzik a tudat mimézisének előretörését, a külsőségek 
bens ős egekké való szublimálását a lírában is. 

A szereptira elméletei, kutatásának irányai és lehetőségei 

A szereplíra vizsgálata történeti szempontból az egyes költői életművek 
elemzéséből nőtt ki, elmélete az egyedi életművek továbbgondolásából, általánosí-
tásából származik. 

A szereplíra észlelésének korai vonulatát az elméletek első és kevéssé teoretizált 
szakaszának tekinthetjük. Ezek a 20. század eleji, leíró jellegű, ám elméletképzésre 
mégis alkalmasnak bizonyuló eredmények nagyrészt az 1960-as és az 1970-es évek-
ben a strukturalista irodalomtudomány révén váltak rendszeres elméletté. Napjaink 
új, többnyire posztstrukturalista alapon álló irodalomtudományi nézetei viszont 
nem képzelhetők el e második, ma már klasszikus szakasz teljesítményei nélkül. 
Ebben a részben csak jelzésszerűen említek néhány olyan értelmezést a három -
korai, klasszikus és kortárs - korszakból, amelyeknek tárgya a szereplíra és annak 
különböző formái, de amelyek kérdésstruktúrája, egymással polemizáló válaszai e 
lírai jelenség további taglalásához szükségesek. 

5 SZERDAHELYI István, Műfajelmélet... Lm. (3. jegyz.), 202.; valamint vö. SZERDAHELYI 
István, Irodalomelmélet... i. m. (3. jegyz.), 170. 
6 MANN, Thomas: Die Kirnst des Romans, — M., Т., Gesammelte Werke, Frankfurt, 1960, X., 
356-357. 
7 Lásd a szereplíra koronként változó definícióit: 1. „helyzetdal; szereplíra: a lírai költészet 
egyik válfaja, melyben a költő más személy (gyakran érdekes, regényes alak) helyzetébe 
képzeli magát, s az elképzelt helyzettől sugallt monológot mondat vele." {Világirodalmi 
lexikon, 4. kötet, 365.) 2. „...ki az az ember — az ún. lírai alany vagy lírai én — , akinek 
érzelmeit-gondolatait a lírai mű megszólaltatja" (SZERDAHELYI István, Műfajelmélet... i. m. 
(3. jegyz.), 197.) 3. „ ... a költő [...] lírai hőse ki nem mondott gondolatait rögzítő ún. 
belső monológot ad elő." (SZERDAHELYI István, Műfajelmélet. ..Lm. (3. jegyz.), 202.) 
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Korai korszak 

Irodalomtudományi szempontból a szereplírával foglalkozó alapmunkának 
tekinthető Horváth János Petőfi Sándor (1922) című monográfiája, amelynek első és 
második „szakasz"-ában a tudós a 19. századi költő „lyrai egyéniségéében rejlő 
szerepelvűséget vizsgálja. 

Horváth János két fontos okot nevez meg a szereplíra kialakulásában, majd 
fenntartásában: az egyik a költő eleve meglevő cselekvő, szereplő hajlama, a 
szerepjáték iránti vonzalma, a másik a nyilvánosság, a fogadtatás hatása. Rámutat 
arra a tényre, hogy „...a mimikus játék [Petőfi] költői egyéniségének első eredeti 
formája".8 További alakulásában döntő tényező a nyilvánosság: „a nyilvánosságnak 
személyével kapcsolatos, fokozatos kiterjedése fokozott mértékben fogja kifej-
leszteni azon - typus-idomító, szerepjátszó - tulajdonságait, melyek első feltűnését 
éppen a nyüvánosság hatásának tudtuk be."9 Antropomorfizáló olvasatában a 
szereplíra egyik referenciapontja tehát a szerzői mentalitás, másik pedig a 
nyilvánossággal való kölcsönhatás. A befogadói közeggel történő kommunikáció 
meghatározóvá, mintegy létokká válik. „Ez a magyarázat a nyilvánossággal való 
kölcsönhatásra, a közönség (vagyis a befogadás) visszahatására, illetve részint 
bizonyos irodalmi hatásokra épül, ami azt sejteti, hogy a >szerep< Horváth 
felfogása szerint is egyfajta szükségszerűség, az — ez esetben közvetlen értelemben 
vett — irodalmi kommunikáció terméke."10 

Horváth János további megfigyeléseiből két kérdéskört részleteiben érdemes 
idéznünk, mert az ezekhez fűzött megállapításai líraelméleti érvényességűek marad-
tak, meglepően modernnek bizonyultak — mind a mai napig. A két, egymásra épülő, 
egymást komplex módon determináló kérdéskör: a szerep megképződésének (lírai 
alany és szerepe közti azonosság/távolság) szempontja az egyik; a szerepjátszó 
hajlam és műfaj/iság összefüggéseinek gondolatköre a másik. 

Az irodalomtudós két műfajt nevez meg, amelyben Petőfi színészkedő, 
szerepjátszó hajlama „klasszikus kifejlődésre juthatott"11, a „genrekép"-et és a 
(Petőfi-féle) „népdal"-1. 

Napjaink irodalomtörténészei és lexikográfusai számára már-már elcsépelt 
gondolat az, hogy Horváth János Petőfi „genrekép"-einek elemzésekor, értéke-
lésekor szembeállítja azokat Vörösmarty, Kölcsey, s még inkább Bajza helyzet-
dalaival, s kedvezően ítélkezik Petőfi javára. „Azt mondhatni: a Petőfi-féle 
genrekép csak tisztultabb fejlettségi foka a helyzetdalnak; egy zavaros, heterogén 
vegyülék kitisztulása a legtermészetesebb egyneműség felé; kiűzése a műfaj hamis 
elemének, mely a szubjektív és tárgyi igazság korcs vegyüléke volt; döntés a tárgyi 

8 HORVÁTH János, Petőfi Sándor, Bp., 1920, s. L, 57. 
9 HORVÁTII János, i. т., 58. 
10 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, A „s^erepvers poétikája". — Tanulmányok Ady Endréről. Szerk. 
KABDEBÓ Lóránt, Bp., 1999, 206. 
11 HORVÁTH János, i. m. (8. jegyz), 57. 
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igazság: a szerep javára. Egy szóval tiszta műfaj kialakulása, mi Vörösmarty 
kezdeményezése után Petőfi műve."12 

Az irodalomtudós a helyzetdal és a „genrekép" tüzetesebb vizsgálatában a költő 
és hőse, más kifejezésekkel a lírai én és a szerep/maszk, a versbeli én és a versbeli ő 
azonosságának és távolságának vonatkozásait vizsgálja. Napjaink „Ki beszél?" 
líraelméleti kérdésének előzménye Horváth János „Ki kerül előtérbe?" kérdése, aki 
azt a „genrekép"-et méltatja, amelyben a hős előtérbe helyeződik és a lírai én 
háttérben marad. „Horváth János okfejtése szerint a helyzetdalból fejlődött ki a 
genrekép, melyben — a költő helyett — hőse kap nagyobb jelentőséget."13 Ezt a 
műfajt azért is becsüli, mert benne a hős, a hősök szerepeltetése révén a költő 
típusalkotó képessége bámulatos módon bontakozhat ki. 

Amit viszont kevésbé emlegetünk monográfiájából, az a tudósnak a népdal mint 
műfaj és a szerepjátszó hajlam összefüggéseiről vallott gondolatköre. Horváth 
János Petőfi népdalköltészetét vizsgálva, amelyet egyébként „a szerepjátszás másik 
remeké"-nek tart, azt állítja, hogy a szerepjátszó költő soha nem utánoz, hanem 
lelkileg idomul, átlényegül, beleél, majd önálló, autonóm művet hoz létre. „A Petőfi 
pályája első szakaszának csúcspontját jelentő verstípust Horváth a >népdalban< 
jelöli ki, melynek jellemzése - a >szerep< szempontjából - strukturálisan 
megegyezik a >genreképével<. [...] A >népdal< strukturálisan szintén szerep-
vers<, csakhogy a szerep tulajdonságai már nem teszik lehetővé az >én< torzulását 
a nyilvánosságban.".14 

E versek három csoportra bonthatók, a népdalon belül genre-dal, önarckép-dal és 
tiszta népdal kategóriájára. Az első két változatban határozottan érezhető a 
szerepszerűség: ez összefügg a költői helyzet- és típusalakítás gyakorlatával, a 
harmadik változatban viszont valamilyen megszólalásmód, egy műfaji hagyomány. 
egy stiléma megidézésével bővül a szerepjáték tartalma. Úgy általánosíthatnánk ezt 
a folyamatot, hogy költészettechnikailag a szerepjáték több módon nyilvánulhat 
meg: az ábrázolótechnika alkalmazásától elmozdulhat a szerző a műfajban, 
nyelvben, versformában, verselésben, „modor"-ban (Horváth János), verstechnikai 
részletek, esetleg szemléleti elemek felidézésében megnyilvánuló szerepjáték felé. 

A klasszikus korszak 

A szerepvers klasszikus definíciói lényegében a strukturalista irodalomtudomány 
korszakában születtek. Ide sorolhatók azok a meghatározások is, amelyeket A 
s^erepvers fogalma című részben már említettem, de közülük e helyt csak Barta János 
és Király István elemzéseire támaszkodunk. 

Barta János a lírai költészet alanyának vizsgálatakor alkotta meg azt a definíciót, 
amely közel négy évtizeden keresztül, napjainkig ható érvénnyel élt az irodalom-
tudományban. „A lírai alany problémájának fölvetése vezet át a s^ereplíra (kiemelés 

HORVÁTH János, /. m. (8. jegy2.), 58. 
Irodalmi fogalmak kiss^ótára kiegészítésekkel, Szerk. SZABÓ B. István, Bp., 2002, 202. 
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, /. m. (10. jegyz.), 206-207. 
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Barta Jánostól) poétikai ketegóriájához. Voltaképpen itt is az egyéniség transz-
ponálódik - de a stilizálás, a transzponálás olyan fokot ér el, hogy a költő, 
tudatosan, belehelyezkedik egy idegen, a maga számára emberileg és művészileg 
jelentős művészegyéniségbe vagy emberi magatartásba; mintegy félig áttetsző 
álarcot ölt magára. A szerep tehát nem csupán idegen költői motívumok és 
kellékek alkalmazását jelenti, nem is idegen érzelmek tárgyias átélését — sokkal 
többet ennél. A kultúrán, a motívumokon, a formai készleten túl egy emberi-költői 
magatartás elsajátítását, sugalmazó hatását, - amely a befogadóban elveszti 
idegenségét, mert személyiségéhez reális szállal kapcsolódik." 15 Barta János 
pszichológiai szempontokat tartalmazó meghatározásában a Horváth János-i 
megfigyeléseket finomítja tovább: felvillantja a szereplírában rejlő kettősség, a 
személyességre és személytelenségre törekvő költői tendenciák lehetőségét. Bár 
gondolatmenetében a hangsúly a személyiség belső magjának kivetítésére kerül, 
fogalomalkotásában (félig áttetsző álarc) annak valószínűsége mutatkozik meg -
igen elmosódottan —, hogy a szereplíra a rejtőzködés eszköze. Barta János a 
szereplíra kategóriáját végső fokon összekapcsolja az identitásépítés aktusával, 
rámutatva, hogy az irodalmi szerepjátszásban a szerep mindig a költői személyiség 
részévé váük, a szerepjátszás önazonos gesztus. Irodalomról és ezen belül a 
szereplíráról alkotott gondolatait alapvetően az irányítja, hogy a versbeli jelenségek 
mögött szuverén szubjektumok megképződését látja. 

Témám szempontjából prioritást élvez még Király István — szintén klasszikussá 
váló, ám kissé elfeledett - stiláris hős fogalma, amelyet Ady Endre kuruc-verseinek 
mélyebb megértéséhez alkot. 

„A szavak, a képek s egyéb formai elemek összjátékában, egybecsengésében 
minden költészet mélyén ott él egy sajátos, rejtett, nyíltan csak elvétve, egy-egy 
költői önstilizációban felbukkanó hős. Annak ellenére, hogy többnyire láthatatlan 
ő: mégis meghatározza a nyelvi sugárzást. Az a nehezen megragadható formai 
mozzanat, melyet a stilizációtól megkülönböztetendő nyelvi hangoltságnak lehetne 
nevezni, s mely az egyik leglényegesebb összetevője az író egyéni nyelvének (noha 
nem azonos azzal): mintha csak ezen virtuális hős: a stiláris hős nyelvének vetülete, 
szétáradása lenne: б mindig a titkos nyelvi tanácsadó. Bárkinek nevében, bármilyen 
személyben beszél is a szerző: a logikai-gondolati tartalomtól s a megjelenített lírai 
szereplőktől teljesen függetlenül a szavak, a kifejezések, az árnyalatok 
megválasztásában ez a hős ad folyvást életjelt magáról. Jelen van a mélyben, a vers 
zenéjében. Nem pöffeszkedőn, nem kirívóan, de mégis jellegadón. A nyelvi 
hangoltság milyenségének megértéséhez legbiztosabban az ő felfedésén át vezet 
mindig az út."16 

A Barta János-i meghatározással szemben Király elhagyja a „művészegyéniségbe 
vagy emberi magatartásba" történő belehelyezkedés gondolatát, a stiláris hős nyelvi 
jellegű szerep. A nyelvezetével együtt megjelenített hős vagy a nyelvén keresztül 
megjelenített hős lesz elemzéseinek központi kategóriája. Általános érvénnyel 

15 BARTA János, Uraelmékti alapfogalmak, Studia litteraria, 1(1963), 4—5. 
16 KIRÁLY István, Ady Endre. II. kötet, Bp., 1972, 547. 
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mondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel a szerepverseknek azt a típusát jelle-
mezhetjük ezzel a fogalommal, amelyekben a szereplői szólam korfestő beszédet 
tartalmaz. 

Kortárs elméletek — szerepvers és líraolvasás 

Az újabb keletű retorikai olvasás több líraelméleti fogalmat is problematical, és 
képviselői egyértelműen elutasítják a „szereplíra" fogalmát. 

A retorika és grammatika összjátékában kibontakozó líraolvasásban kérdéssé 
válik az a korábban egyértelműnek kezelt tény, hogy a beszélő lehet-e álarc, lehet-e 
szerep valamiféle biztos pontként elgondolt „én"-hez képest. Továbbá probléma-
ként vetődik fel az is, hogy „lehet-e egy lírai műalkotásnak szereplője, olyan 
módon, ahogyan egy regénynek vagy drámának".17 

Itt csak jelzem azt az ellentmondást, amelyet két folyamat egyidejű jelenléte hoz 
létre. A fiktív szereplő, a hős megképzésének alapvetően valóban prózapoétikaiak 
az ismérvei, így a lírai alkotásokban végső instanciának állítása megkérdőjelezhető, 
de figyelembe kell venni a műnemek és műfajok fellazulásának és összemosó-
dásának folyamatát is. Ez utóbbi alapvetően megváltoztathatja irodalmári-olvasói 
gondolkodásunkat. 

Menyhért Anna szerint a hagyományos líraolvasás a szerzői név által képviselt 
egyes szám első személyt megosztja egy grammatikai „ő" és egy grammatikai „én" 
között, s „ezzel tulajdonképpen — és el nem ismerten - a szerzői nevet meg is 
fosztja önálló lététől, önálló nyelvtani személyétől. Az elsődleges — szerzői név által 
képviselt — egyes szám első személy felosztódik egy egyes szám harmadik személy 
és egy másodlagos, elbeszélt egyes szám első személy között, s ezáltal egyrészt 
kicsúszik minden definíciós kísérlet alól, másrészt >létéről< mégis tanúbizonyságot 
tesz: >önfeláldozása< teszi hitelessé azt, hogy a címnek [ti. Esti Koméi éneke] és 
az első sornak ugyanaz a referense. A szereplíra kategória azért sem működhet 
ebben a kontextusban, mert az a nyelvtani személyek logikáját követve azt 
feltételezné, hogy Esti Kornél a szerep, és az >én< az >igazi<, a szerzőhöz 
köthető, ily módon viszont a szerep hatósugara a címre korlátozódik".18 

A retorikai olvasás szerint nem indokolható a grammatikai személyek 
azonosítása, képviselői az egyes szám első személyű és a harmadik személyű 
léttanúsítás között semmiféle közös referenciát nem ismernek el, s így közvetett 
módon semmisítik meg a szereplíra hagyományos fogalmát és hagyományos 
olvasatát. 

A szubverzív olvasás egy másik változata konstruktívabb megközelítést alkalmaz 
az áttételesség, a distancia versbeli funkciójának magyarázatára azzal, hogy a 
pragmatikai viszonyok vizsgálata meHett versértelmező erővé teszi a nyelv kognitív 
és performatív szólamai közötti paradox viszonyt. Palkó Gábor a stilizáltság 

17 MENYHÉRT Anna, Dialógus — ideológia — retorika. Urai szövegek olvasásának alakzatairól, 
Kézirat, Bp., 2001, 60. 
18 MENYHÉRT Anna, i. m.6\. 
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magasabb fokával, a performatív és kognitív szólamok szakadásával magyarázza a 
szerepvers mibenlétét.19 Ugyanezt az elgondolást fejti ki Bahtyin beszédelméleti 
szemszögből megalkotott nézetében: „Bahtyin beszédelméleti szemszögből 
kétszólamúságként értelmezi ugyanezt a jelenséget: [...] az intonáció, a hangsúly, 
vagyis a szupreszegmentális elemek és a gesztusok más szólamot képviselnek 
(Bahtyin szerint a tiszta viszonyt), mint a szavaknak a nyelvben adott jelentése". 20 

Palkó Gábor módszertanilag a temporalis paradoxonok vizsgálatát kiterjeszti 
minden szövegontológiai szintre azért, hogy elkerülje a hagyományos olvasási mód 
hiányosságát, amelyben a paradoxonok vizsgálata megmarad tematikai és 
szemantikai szinten. Elemzésének további érdeme, hogy a retorikai én ontológiai 
primátusára folyamatosan utal, mindkét szólam (beszéd)tevékenységét aprólékosan 
szembesíti a retorikai én értelmező tevékenységével. 

Palkó Gábor elgondolását azonban érdemes szembesíteni Kulcsár-Szabó Zoltán 
véleményével, amely a performativitás kiterjesztésében rejlő csapdahelyzetre hívja 
fel a figyelmet. Kulcsár-Szabó szerint bármely performatív aktus lehet szerep, 
amennyiben idézhető. „Ebben az értelemben viszont minden performatív aktus 
egyben >szerepjátszás< is, legalábbis elfogadva azt a felismerést, mely szerint a 
performativitás nem a szubjektum, hanem a nyelv teljesítménye, egy beszélő azt 
tehát csak idézni képes. A nyelv elsődlegességének bármifajta elismerése minden 
megnyilatkozást szükségszerűen felruház valamilyen >szereppel<, ebben az 
értelemben minden vers >szerepversnek< minősíthető, ami azt is jelenti, hogy 
bármely lírai én létesülése egyben magával vonja valamilyen >maszk< létrejöttét az 
olvasás során."21 

A szerepversek Kányád/ Sándor költészetében 

Kányádi Sándor költészetében is létezik egy olyan vonulat, amelynek darabjai 
között az én—másik viszony kifejeződésének tekinthető jellegzetes poétikai 
megformálás, az egyes szám első személyűség és a harmadik személyűség össze-
olvadása létesít egyfajta modális kapcsolatot. A versek között így az olvasó számára 
a folyamatosság és összetartozás élménye teremtődik meg. 

Tartalmi-tematikai vonatkozásban is létrejön ez az összetartozás; e versek három 
fő téma köré csoportosulnak: a sors általános antropológiai értelemben, emlékezet 
és történelem, valamint a költészettörténet tárgykörei köré. 

Az 1960-as és az 1970-es években született versek — a költő által használt 
fogalommal szólva — a sorsversek variánsai, sajátos megvalósulásai. Egzisztenciális 

19 PALKÓ Gábor, Ósi dalok visszhangja. A hagyomány mint afc irodalmi) nyelv emlékezete. 
http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/20Q206/28.html. 7. 

Itt kell utalnunk arra, hogy Palkó Gábor „szerep" fogalma egybeesik Paul de Man 
„álarc" fogalmával. Paul de Man magát az iróniát határozza meg egyfajta álarcként, amely 
„az empirikus én rovására jön létre". Vö. de MAN, Paul, A temporalitás retorikája, — A% 
irodalom elméletei. I. Szerk. ТНОМКА Beáta, Pécs, 1996, 43. 
20 Idézi D. RÁCZ ISTVÁN, Költők és maszkok, Debrecen, 1996, 25. 
21 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, i. m, (10. jegyz.), 204. 
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dilemmákat, válsághelyzeteket, közös emberi létgondokat kifejező művek ezek, 
amelyekben a bemutató előadásmód tárgyilagosságát a költő belsődleges, átélő 
alkotásmódja váltja fel. 

Ezzel szemben az 1980-as évtized versei, amelyeket technikai szempontból 
hagyományosan szerepverseknek nevezhetünk, erős ebben kötődnek a történe-
lemhez mint témaforráshoz. Ez az évtized a költői életműben az allegorikus 
történelmi példázatok ideje. Bár az irodalmi élet jelenségeit „nem korszerű" 
tevékenység külső biográfiai tényekhez kötni, most mégis meg kell tennünk: a 
szerepversek számbeli megnövekedésének és a történelmi példázatok megszapo-
rodásának okaként mindenképpen külső okot kell megjelölnünk. Az erdélyi 
magyarság nyolcvanas évekbeli embertelen történelmi-politikai helyzete, s a hatalmi 
tiltás, hogy erről a helyzetről tudósítsanak az írók, költők, indokolja a 
szereptechnika eluralkodását a művészi alkotásokban. „A nyolcvanas évek Romá-
niájában tetőzött a diktatúra, összességében szűnt meg a civil társadalom és a 
terrorállam között mindennemű konszenzus, de a diktatúra szorításai a 
nemzetiségieket kétszeresen sújtották. Számunkra — és ma már - elképzelhetetlen 
nyomás nehezedett az országra [...J."22 Kányádi ez időben írt szerepversei arra 
szolgálnak például, hogy ahol a nyílt, őszinte beszéd lehetedenné válik, előtérbe 
kerül az analógiás-metaforikus beszédmód. 

Velük egy időben, tőlük elválaszthatatlanul jelennek meg a költészettörténeti 
hagyományokat őrző forma- és stílusimitációk. Kányádi a hagyományt azonban 
nemcsak felhasználja, hanem folytonos interpretációs tevékenysége által élővé, 
elevenné, jelenné változtatja. Az interpretáció segítségével a költő saját perspek-
tíváját, lehetőségeit is megteremti. A hagyomány léte, lényege folyamatként 
rajzolódik ki ebben a költészetben, olyan folyamatként, amely - jelen esetben 
költészeti - lehetőségeket tár fel és tart nyitva.23 

Az e vonulatot alkotó versek a Kányádi-életmű egészében - kivéve első alkotói 
korszakát, amely a Virágaik a cseresznyefa (1955), a Sirálytánc (1957) és a Harmat a 
csillagon (1964) című köteteket fedi le — fellelhetők, logikailag mintegy keresztezik az 
alapszövegeket. Viszonylag kis számú verscsoportról van szó, mégis meghatározó 
erejű az oeuvre egészében. A Kányádi-szerepversek számbavételekor Ady kuruc-
verseinek meghatározásához hasonló jelenséget tapasztalunk: Ady értelmezői csak 
mintegy tizenöt verset említenek, mégis ez a kis csoport az egész életmű kiemelt 
korpuszát jelenti. Hatásuk tehát jóval nagyobb az arányuknál, s ez a megállapítás 
mindkét költő pályájára vonatkoztatható. 

Kányádi költészetében megjelenésük az 1966-os Kikapcsolódás című kötetéhez 
köthető, amelyből az Apokrif énekei (1966), valamint a Poéma három hangra (1965-
66) című ciklus négy kisebb darabját sorolhatjuk ide {Cigánytánc, Szonett a 
cigánytáncboZj, Lakodalmas, Rum és erkölcs). Az 1968-ban megjelent Függőleges lovak 
című kötetéből csak a Részeges Agamemnon (1966) tekinthető szerepversnek, az 

22 PÉCSI Györgyi, Kányádi Sándor, Pozsony, 2003, 134. 
23 Vö. GADAMER, Hans Georg, Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata, Bp., 1984, 
212. 
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1979-es Fekete-piros versekből pedig két újabb darab: a Hallomásból (197'3) és а К Gy, 
s^ínművés^ utolsó monológja (1977). 

Mint már jeleztem, számuk az 1980-as években nő meg feltűnően. A Sörény és 
koponya (1989) című kötetéből tíz újabb költeményt sorolhatunk a szerepversek 
közé: Invokáció (1983), Koszorú (1983), Románc (1983), História (1983), Históriai 
pillanatok (1984), Pergamentekercsekre (1985), Egy öreg ember utolsó fohásza (1988), A 
bujdosni se tudó szegénylegény éneke (1985), N. Stánescu búcsúja (1984), Krónikás ének (Illyés 
Gyulának - odaátra) (1988). 

Ezután mintha eltűnne ez a költői eljárás, majd a Felemás ó's^i versek (2002) című, 
mindeddig utolsó kötetében egy pillanatra ismét felbukkan az Iss%a versei című 
haiku-ciklusban. 

Kányádi költészetének a szerep technika szempontjából történő vizsgálatakor 
ambivalens folyamat rajzolódik ki az értelmező számára. Egyrészt az a benyo-
másunk, hogy Kányádi Sándor mindig is készen állott a szerep technika alkal-
mazására. Valószínűleg erre predesztinálta őt Petőfi öröksége is: a 19. századi 
költőtől nemcsak a természetes verselés, az élőbeszéd közvetlenségét humorral 
átitató népi líra örökségét kaphatta, hanem a „mimikus játék"-ra való kedvet is. 
Személyes vallomások hiányában azonban nem állítható bizonyosan, hogy Kányádi 
alakító játék iránti elkötelezettsége Petőfi költészettechnikai öröksége lenne. 

Másrészt biztosan állítható, hogy a szereptechnika költői felfedezése az 1960-as 
évek lírai paradigmaváltásával függ össze. Az 1966-os lírafordulatot a recepció 
szinte egyöntetűen a hagyományos, konkrét, lineáris idő elvetésében látja, ehhez az 
időszemlélethez csatlakozik a lírai személytelenség igénye. Mindkét poétikai-szem-
léleti változást számon kell tartanunk a lehetséges magyarázatok sorában. 

A Kikapcsolódás (1966) című kötet poétikai formaváltozást is eredményező újítása 
az objektív időbeliség korlátaitól való elszakadás. „E [...] versek imaginárius ideje a 
mítoszokig és az emberiség történelmének kezdetéig fut ki, s a versekben általában 
is képlékeny, meghatározhatatlan történelmi korokhoz, helyszínekhez társuló idő 
uralkodik. [...] Mindjárt kötetnyitó, kissé programízű darabjában mintegy egzaktul 
meghatározza új viszonyulását: szinte elhatárolódik korábbi énjétől, a valóságban 
otthonos, természetes költő a tapasztalati világ bensőséges belakása helyett az 
emlékezet idejét (a virtuális valóságot) jelöli meg versei színhelyeinek, s a törté-
nelmet, a mítoszokat tekinti személyisége integráns részének."24 Egészítsük ki 
mindezt azzal a gondolattal, hogy a valóság dimenzióinak kötöttségeit a térke-
zelésben is áttöri a költő. A folyamatos téralakítás elmetszése, a vágások, a 
különböző események egyszerre létezése, a tér transzmutációs alakzatainak 
alkalmazása szintén ennek a kötetnek a hozadéka, Kányádi lírájában idő és idő, tér 
és tér fűződik egybe. Poétikai újdonság az is, hogy az e kötetben felbukkanó 
példázatos látomások a szerepjáték nyújtotta lehetőségekkel kombinálódnak (Rege, 
Apokrif ének, Barbár szonettek, Részeges Agamemnon, Néma), de nem mindegyik 
kombinációból születik egyértelműen szerepvers. 

PÉCSI Györgyi, /. m. (22. jegyz.), 66. 
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Jóllehet a személytelenség igénye is vezethet egy költőt a szereptechnikához, de 
meg kell említeni, hogy a szerep technika kialakulásának két, egymással ellentétes 
szándék is oka lehet. A romantikában gyökerező önkivetítő szándék éppúgy 
determináló erőként hathat, mint a 20. századi költők lírai énjének elrejtésére 
irányuló igény. Kányádi költészetében ez utóbbi látszik meghatározónak: a 
hatvanas évek kísérletei során ő is eljut az Újhold klasszicizáló hermetizmusára 
emlékeztető megoldásaihoz, az alkatától távolabb eső objektív lírához, amelyet az 
illyési tárgyias-realizmussal ötvöz. 

Ugyanakkor két monográfusa is észreveszi ugyanazt az ellentmondást Kányádi 
költészetében: a költő „úgy érvényesíti a személyesség jogát, hogy a lírai alany 
ugyan eltűnik, de a lélektani ábrázolás révén — valami hasonló — ismét meg-
jelenik".25 „A Kányádi-líra — akárcsak a hozzá más-más aspektusból közelálló Illyés, 
Szabó Lőrinc, József Attila, Csoóri Sándor versvilága — azzal a tanulsággal szolgál, 
hogy a lírai én akkor is kifejezésre juthat — méghozzá változatos nyelvi, 
grammatikai, ritmikai, képi eszközökkel - , ha látszólag meg sem jelenik. Ezért 
aztán bizonyos esetekben — Kányádi esetében is — szimpla személytelenség és 
tárgyiasság helyett pontosabb felületi vagy stílus szintű személytelenségről és 
tárgyiasságról beszélni."26 

Kányádi kihasználja azt a kettőséget, amelyet alkotás technikai szempontból ez az 
eljárás nyújt: a szerepversekben az én már viszonylagossá válik, de ez az instabilitás 
még nem jár együtt a lírai szubjektum teljes eliminációjával. Korábbi líraelméleti 
fogalmakkal: Kányádi költészetében helyzete szerint háttérbe szorul a lírai én, de a 
költő előadásmódjában — a szerepen keresztül — a hagyományos, vallomástevő lírai 
alany hangját halljuk. 

Ez az 1960-as években kialakított technika csak megerősödni látszik az 1980-as 
évek műveiben, úgy tűnik, ekkor már tudatos használattá válik — valószínűsíthetően 
a külső okok miatt. Ennek az évtizednek a szerepverseiben a beszédformák sok-
félesége a lírai nézőpontok változtathatóságával párosul, és a — talán — legfonto-
sabbal, a tudati és szövegvuágbeli határok átjárhatóságának tudatával. Ennek a 
felismerésnek a megtestesülései a nemzeti költészet hagyományait, a versformák és 
a nyelvhasználat nemzeti jellegét újból éltető és olvastató szerepversek, amelyek 
közül A bujdosni se tudó szegénylegény éneke című verset emelem ki. 

Mindezeket összevetve, Kányádi szerepverseit célszerű két logikai vonulatba 
rendezni, amelyek alapvetésként szolgáló szempontjait a nyelvészet, szűkebben a 
pragmatika eredményei kínálják. Kányádi szerepversei részben gondolatokat, 
gondolkodási folyamatokat közvetítenek (Koszorú, К Gy. színművész monológja, 
Históriai pillanatok L, Krónikás ének [Illyés Gyulának — odaátraj), másrészt a ténylegesen 
elhangzottakat, a beszédet, olykor korfestő beszédet imitálnak (Apokrifének, Szonett 
a cigánylányhoz. Részeges Agamemnon, História, Pergamentekercsekre, Egy öreg ember utolsó 
fohásza, A bujdosni se tudó szegénylegény éneke, N. Stanescu búcsúja). 

25 PÉCSI Györgyi, i m. (22. jegyz.), 78. 
26 KÖDÖBÖCZ Gábor, Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében, Debrecen, 2000, 57. 
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(Egészen különleges poétikai helyzetet teremtenek azok a versek, amelyekben a 
műfajok közötti kapcsolat kombinálódik a szerepvers lehetőségeivel [Cigánydal, 
Románc, Invokáció). Csak utalásszerűén említem meg, hogy Horváth János ehhez 
hasonló jelenséget vett észre Petőfi „tiszta népdal"-aiban. Kányádi ráadásul a 
Románc című versében direkt módon felszólít a költemény szerepversként történő 
olvasására. Ezeket a költeményeket érdemes összevetni azokkal a művekkel, 
amelyek szintén műfaji hagyományokat idéznek, de a belső szemléleti formák 
mélyebb és az egész szövegre történő, rendszerszerű átélése nélkül (Elrontott rondó, 
Szürke szonettek, Kettős ballada, Ballada, Rondó). Az előző csoport a genette-i 
hypertextualitás kategóriájába tartozik, az utóbbi az architextualitáséba.) 

Kányádi Sándor, a címadó költő 

Mielőtt áttérnék a fenti két csoport egy-egy reprezentatív példájának bemuta-
tására, röviden utalnék a költő címadó gyakorlatára, amely szerepversolvasási 
stratégiánkat nagymértékben meghatározza. 

Kányádi a szövegalkotás folyamán gyakran kifejezésre juttatja és értelmezhetővé 
teszi költői szándékát. Olvasója szempontjából ugyanez a jelenség úgy fogal-
mazható meg, hogy a szövegekből az értelmezői utasítások világosan és 
egyértelműen bomlanak ki. E költészet befogadása az implikált szerző és implikált 
olvasó együttműködésének klasszikus és tiszta esete. 

Hangsúlyosan igaz ez a megállapítás a költő paratextusaíra is. Kányádi 
szembeödően sajátos címadási gyakorlatára Márkus Béla hívta fel a figyelmet: 
„Dísztelen dalok, Körömversek, Szürke szonettek, Históriás énekek odaátra — már a 
ciklusok címe is műfaj fogalmakat takar. Aztán az egyes darabok: Hely^etdal, 
Dokumentumlíra, Hattyúdal, Esti dal, de ide tartozik a dedikáció és az invokáció, a 
cáfolat, a metszet, a könyvjelző, a bagatell, a románc is. A haiku, az előhang, a 
ballada, a mese, a tagoló vers, a rondó, a passió, a fohász, a krónikás ének 
megjelölés még kiegészíthető más, ugyancsak a paratextus körébe utalható 
elnevezésekkel. A Dachaui képeslapokra Radnóti razglednicáit idézi, a Pergamen-
tekercsekre a fáraók írnokának feljegyzéseit, az Örmény sírkövek a sírfelirat-irodalmat. 
Másutt harangfölirat az elnevezés; Л prédikátorok könyve önmagáért beszél. A 
Zsörtölődő egyéni lelemény lehet. A biztató ugyancsak elindulhat — József Attila 
altatójához hasonlóan — az Írodalmiasodás útján. Telitalálat az élet és a művészet 
szoros összetartozását példázó sor(s)vers-fogalom; a Tömegsír-vers а zsoltároknak állít 
emléket; a Gyülekezési szabadság zárójelekkel a hivatalos iratformát, az engedélyt 
választja témájául. Fabulatémákra íródott csaknem egy teljes ciklus; az egyik vers 
rigmusnak tituláltatik stb."27 Kányádi Sándor tudatosan épít a műfajokhoz 
kapcsolódó, történeti és közösségi jellegű olvasói elvárásokra, mintha címadásában 
újfajta irodalmi anyanyelvet szeretne megteremteni önmaga és közönsége között. 

27 MÁRKUS Béla: „Irodalom csak játék a\ egés%" Kányádi Sándor újabb verseiről, — M. В., Л 
betokosodott kudarc, Bp., 1996, 24-25. 
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A költő azonban kiaknázza a címadásban rejlő egyéb, főként pragmatikai 
lehetőségeket is, amelyek révén kapcsolatot teremthet olvasójával. Genetíe is azt 
hangsúlyozza a paratextualitásról szólva, hogy „e kapcsolatterület kétségkívül a mű 
pragmatikai dimenziójának, vagyis az olvasóra gyakorolt hatásának egyik kivált-
ságos helye".28 Kányádi címei, alcímei, ajánlásai leggyakrabban az olvasóval 
folytatott kommunikációs szituáció elemeire utalnak: olykor a résztvevőkre {Illyés 
Gyulának — odaátra; Ad notam .Ady Endre D. G. barátomnak mondom), a szituáció 
idejére {Krónikás ének ezerkilencszáznyolcvannyolc januárjából), a szituáció miértjére, azaz 
az alkalomra {Simon Bolivar és San Martin emlékének), vagy a hogyanra, azaz a 
közlésmódra (monológ, búcsú, könyörgés, lamentáció, ének). 

Két alcíme különösen erőteljesen szólítja fel olvasóit a hagyományos, szerep-
líraként történő olvasási stratégiára: Románc — Federico Garda ljorca elpattant húrjaira 
szerezte egy magyar vándorénekes; A bujdosni se tudó szegénylegény éneke —Ad notam 
Ady Endre D. G. barátomnak mondom). E két esetben explicit szövegutasítást kapunk, 
amelyek révén a költő az olvasói beállítódást előre meghatározza, megszabja. 

Ezek az alcímek azt a benyomást keltik az olvasóban, rnintha létezne egy hang, 
„amely kedvesen [...] beszél hozzánk, s maga mellé akar állítani minket."29 Eco ezt 
nevezi mintaszerzőnek, egészen pontosan ezt a hangot vagy ezt a stratégiai erőt, 
amely az utasítások sorozatát adja az olvasónak. 

Az első alcímben a költő önmagát egyes szám harmadik személyben említi, azt a 
hatást keltve, mintha egy harmadik „valaki", egy tőle független hang is lenne. 
Ugyanakkor az alcím hangja egy egymondatnyi szövegben össze is foglalja a két 
költőszemélyiség, Garcia Lorca és Kányádi együvé tartozását. Még markánsabb a 
hang jelenléte a második alcímben a mondom, beszédtevékenységet, szólást kifejező 
ige jelenléte miatt. Az alcímekben „megszólaló" hang a továbbiakban vagy teljesen 
eltűnik, vagy éppen ellenkezőleg, „nyíltan" és „szégyentelenül" (Umberto Eco) 
befurakodik a versszövegbe. Bárhogy is legyen a versszöveg folytatásában, az 
értelmezőnek érdemes elkülöníteni a paratextus és a versszöveg szólamait. 

A transztextuális alakváltás példája 
(Kányádi Sándor: A bujdosni se tudó szegénylegény éneké) 

Mindazok a lényeges vonások, amelyek Kányádi költészetét már a Kikapcsolódás 
című kötettől jellemzik, vagyis a tér-idő élményének kitágítása és a hagyományok 
éltetésének szándéka, meghatározó módon érvényesülnek A bujdosni se tudó 
szegénylegény éneke című versének alkotásmódjában is. 

A vers értelmezésével csak futólagosan találkozhatunk a Kányádi-recepcióban, 
pedig fontos társadalmi mondanivalója mellett a szöveg többszintű kidolgo-
zottságot is mutat, amely révén mélyebb értelmeket is aktualizál a magyar irodalom 
és a magyar nyelv történeti vonatkozásaiból. A történeti szövegi szálak figyelembe 
vétele árnyaltabbá teheti a szereplíra poétikai lehetőségeiről alkotott benyomá-

GENE1TE, Gérard, Transztextualitás, ford. Burján Monika. Helikon, 1996. 1-2. 84. 
ECO, Umberto, Egy. Bevezetés az erdőbe. — E., U., Hat séta a fikció erdejében, Bp., 2002, 26. 
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sainkat, és aprólékosan feltérképezhetjük egy sajátos eljárás, a transztextualitáson 
alapuló történeti jellegű alakváltás módszerét. 

A vers szembeötlő nyelvi-poétikai jellegzetessége a versbeli beszélői státuszban 
megnyilvánuló kettősség, amely a címtől az utolsó sorig fenntartja az olvasó 
figyelmét. Ez a kettősség mutatkozik meg lexikai-stilisztikai síkon, a szintaktika, sőt 
a ritmikai eljárások tekintetében is, de soha nem a széthajlást, hanem ellenkezőleg, 
a két komponens összetartozását érzékeltetve. 

A beszédhelyzetben a kettősség kialakítása, majd a két szál összefűzése már a cím 
és az alcím által megtörténik. A cím a magyar történelem és egyben költé-
szettörténet hagyományaira irányítja a figyelmet, de a hagyomány ez esetben 
disszonanciával párosul. A bujdosás motívumának negatív szövegkörnyezetben 
való feltüntetése, a cselekedet lehetetlenként való feltüntetése a megszokottól 
eltérő értelmezhetőségi irányt jelöl ki a befogadó számára. 

Az alcím konkrétan rámutat a vers alkotás történeti előzményére, de egyben a 
közlés módjára, egy beszédszituáció „hogyan"-jára is utal. A D. G. barátomnak 
mondom szerkezet azért érdekes, mert tovább bővíti a beszédhelyzettel kapcsolatos 
információinkat: a mű két ember közötti dialógust ígér, vagy legalábbis olyan 
monológot, amelynek van egy néma hallgatója, egy fiktív befogadója is — az 
olvasón kívül. Az egyes szám első személyű ige a műbeü szerzői szubjektum 
jelenlétét implikálja, ezután a költő maga „végzi el" az azonosítást e szubjektum és 
a szegénylegény alakja között az ének főnév és a mond ige szemantikai azonosítása 
révén. Ez a cím-alcím felépítés tehát nemcsak a szokásos szemiotikai funkcióban 
válik el a vers szövegétől, hanem azáltal is, hogy a vers beszédhelyzetének 
összetevőit rendre kibontja, felsorakoztatja, és szerzői utasítással látja el az olvasót, 
hogy hogyan értelmezze az utána következő verstestet. 

A paratextus által felvillantott versbeli beszélői kettősség a beszédmód 
kettősségében is megnyilvánul: Ady kuruc-költeményeinek archaizáló hangja és egy 
20. századi kortársi, olykor értelmiségi szófordulatokat létrehozó hang keveredik a 
mű szövegében. A versbeli beszélő által elmondott monológba folyamatosan 
beleszövődik - helyenként rátelepül - a másik hangja - „nyíltan" és „szégyen-
telenül". Az archaizálás és a finom aktualizálás dinamikájából épül fel ez a 
monológ. 

Ugyanez a kettősség alakítja a kompozíciót is. A monológ monotonitását csak a 
versbeli beszélő megszólításai (3. és 6. versszak: nem kellünk mi testvér, lejárt testvér 
lejárt) szakítják meg, a 4-5. versszakban azonban radikális fordulatot, a beszéd-
helyzet gyökeres változását tapasztaljuk. A hallgatóhoz való közvetlen odafordulás 
megszakítja az eddig egy tömbben haladó szöveget, ezáltal is erőteljesen „kiugrik" e 
sorok érzelmi közlendője: a beszélő mély fájdalmat érez egy valamikori barát 
immoralitása, inkorrektsége, árulása miatt, aki anyanyelvi-szellemi közösségét 
valamikor elhagyta.. De a szöveg más nyelvi eljárásai is (a kérdő modalitás, a 
lexikai-stilisztikai változás, az eddigi egyes és többes szám első személyű igealakok 
második személlyel történő felcserélése) erre a központi érzelmi részre és központi 
gondolatra irányítják az olvasó figyelmét. E műveletek a beszélő és a megszólított 
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sokszorosan kettős viszonyát hozzák létre, végső fokon az a benyomásunk támad, 
hogy a versbeli beszélő identitása is megváltozik ezekben a sorokban: a műbeü 
szerzői szubjektum egyértelműen a „szegénylegény" alakja fölé nő. 

A szöveg szintaktikai szerveződését a szintaktikai struktúrák fellazítása, helyen-
ként megszakadása jellemzi. Az 5. versszak 3-4. sora és az utolsó versszak 2. sora 
mellérendelő mondat ugyan, de a hétköznapi beszélt nyelvre jellemző módon, laza 
asszociációs tartalommal kötődnek az előttük elmondottakhoz, s így törik meg a 
szerkesztettséget. A 6. versszak 2. sora pedig közbeékelt mondatként erőteljesen 
szakítja szét a konstruált szöveget. Ez a közbeékelt mellérendelő mondat 
intonációváltást is eredményez: a patetikus deklamáció a hétköznapi beszélt nyelv 
hanghordozására vált át. Mindezek a szöveg beszédszerűségét jelzik, bár a 
megszakítottság ellenében hat az egyes mondatok grammatikailag teljes szerkezete, 
amely a vers nyelvét inkább az írott szöveggel rokonítja. Az alapvetően kijelentő 
mondatokra épülő modalitás egyformasága két helyen változik (3. versszak kérdő 
mondata, 9. versszak felkiáltása); a monotonitás az archaizáló nyelvezet limitálá-
sának szándékához köthető, a modalitás rendszertelen váltásai azonban inkább a 
szerzői hang leplezeden megnyüvánulásaihoz. A szövegben túlsúlyban szerepelnek 
- logikai minőségük szerint - a tagadó mondatok, gyakori a szövegben a nem, sem, 
se tagadószó, senki névmás, semerre tagadó határozószó. 

A lexika szintjén szintén a kettősséget tapasztaljuk. A szereplői beszédmód nem 
szűkölködik nyelvi archaizmus okban {burkus, vittünk, vettük meg a sáncot, taris^nyáltak, 
kigyérült), a kortársi beszédmódot ezzel szemben az egyéni neologizmusok 
határozzák meg (emberboltos, nemkellésekbe, nyelvpecér). A neologizmusok ugyanakkor 
jelképi szerepű fogalmakká válnak, erőteljes erkölcsi színezetet kapnak. A felsorolt 
fogalmakat olyan szóalkotásoknak tekinthetjük, mint Nagy László egyéni eredetű, 
erkölcsi tartalmú metaforáit. A neologizmusok túlnyomórészt a szöveg első 
részében, az 5. versszakig bukkannak fel. Ezt az egységet a vers születésének 
idejére jellemző nemzetközi társadalmi-politikai helyzet burkolt rajzának tekint-
hetjük, szemben a 6. és 9. versszak közötti résszel, amely az előzőekből következő, 
kollektív tudati-érzelmi állapot megjelenítése. 

A ritmikai elemzés ugyancsak a kettősség, az archaizáló kötöttség és kortársi 
beszédmód szimultán jelenlétének észleléséhez vezet. A vers (egyik lehetséges) rím-
es ritmikai előképe Ady Endre Es%e Tamás komája című műve. Az „örökölt" 
rímképlet: „örökölt" ritmus ütemhangsúlyos, így Kányádi hiánytalanul 
hatszótagú sorai is 4/2-es ütemekre bomlanak. Az ütemhangsúlyos formához 
meglehetősen ragaszkodó versritmust a kortársi beszédmód helyenként módosítja. 
Az intonáció (4., 9. versszak), a hétköznapi nyelvhasználatot imitáló szaggatottság, 
a helyenkénti ötletszerűség megzökkenti (6. és 9. versszak) az alapritmust, ahol 
pedig az ütemhangsúly szóalakot vág félbe, ott egyenesen a beszéd dinamikája 
kerekedik felül az alapritmuson (pl. 2. versszak 3-4. sor; 4. versszak 3. sor; 6. 
versszak 3. sor; 7. versszak 3-4. sor). A versnek tehát kétféle ritmikai szervezőelve 
van: az egyik a szabályosnak mondható versritmus, a másik pedig az élőbeszéd 
jellegzetes ritmusa. A beszéd ritmusának hangsúlyozását, s az alapritmus bizonyos 
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fokú leépítését az enjambement-ok nagy aránya is lehetővé teszi. A versbeszéd 
három alkalommal szakít szét a sor végén szószerkezetet (az 1. versszak 2-3. 
sorában és a már többször hangsúlyozott 4. versszak 3-4. sorában jelzős szó-
szerkezetet; a 6. versszak 3-4. sorában birtokosjelzős szerkezet válik szét), hét(!) 
esetben pedig megbontja a mondatstruktúrát (kétszer predikatív szerkezet bomlik 
fel: 1. versszak 3-4. sor, 7. versszak 3-4. sor; kétszer határozós szerkezet lazul fel: 3. 
versszak 3-4. sor, 5. versszak 3-4. sor; kétszer tárgyas szintagma válik szét: 8. 
versszak 3-4. sor, 9. versszak 3-4. sor). Külön esetként kell megemlíteni a 4. 
versszak 1-2. sorát, amelyben a versbeszéd úgy szakítja meg a mondatstruktúrát, 
hogy a tárgyas alárendelő mondat tartalmaüan kötőszója és tartalmas elemei 
elválnak egymástól. Már az előzőek során is utaltunk rá, hogy a 4. és 5. versszak 
különösen hangsúlyos része a versnek, most — összekapcsolva a szintaktikai 
szemponttal - megállapíthatjuk, hogy a vers a 14. sortól a 19. sorig egyeden 
kétszeresen alárendelő összetett mondat. A kérdő modalitású főmondathoz egy 
tárgyas, ehhez pedig egy kijelölő jelzői alárendelt mondat fűződik. A hűdenség 
felett érzett személyes fájdalom, a személyes érintettség érzése a kollektív 
reménytelenségben fejeződik itt ki oly módon, hogy az élőbeszéd hatása 
erősebbnek érezhető, mint az archaizáló versritmusé. Őszinte, kertelés nélküli, 
világos beszéd ez. 

Az enjambement-ok szisztematikus elhelyezkedése (a 2. versszak kivételével 
minden egyes versszak 3-4. sorában találhatók) végső fokon szabályszerűségre utal, 
s ezt a gyanút felerősíti az a tény, hogy az archaizáló gondolatritmusok jobbára az 
egyes versszakok 1-2. sorában találhatók. Ez a jellegzetesség a két beszédmód, a 
két szólam egymáshoz való viszonyát, egymáshoz képest történő elhelyezkedését is 
kifejezi. Kányádi szerepverse úgy szerveződik, hogy a költő a két szólam folytonos 
elválásában és finom, jelzésszerű egybeépülésében rejlő művészi lehetőségeket 
tökéletesen kiaknázza, s két szólam folyton megszakadó folyamatosságát hozza 
létre. 

A vers hypertextuális jellege és intertextuális rétegzettsége 

Kányádi versének - a beszédhelyzetben megmutatkozó kettősségen túl — másik 
jellegzetessége a külső szövegátvételek gazdagsága, amelyek azonban sokrétűségük 
ellenére egyetlen markáns értelmezés felé mutatnak, azaz a jelentés alkotók minden 
egyes eleme egyetlen szemantikai körre utal. 

Módszertani szempontból célszerűnek látszik először a vers rétegzettségét 
áttekinteni, majd ezután részletesebben vizsgálni, hogy a különféle regiszterekbe 
tartozó kifejezések és allúziók milyen módon szerveződnek egyeden koherens 
szöveggé. 

A cím alaptagja alapvetően a Rákóczi-szabadságharc költészetéből a politikus 
szegénylegényénekeket idézi (Szegénylegény éneke, 1706; Egy bujdosó szegénylegény ..., 
1670-1700 között). A szegénylegény-motívum azonban a 'kuruc kor hőse, katonája' 
történeti jellegű tartalom mellett a 'betyár, haramia' jelentést is magába vonja. Ez 
utóbbi értelem aktivizálása már Ady Endre költészetében megtörténik {Paris, a\ én 
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Bakonyom), Illyés Gyula Szegénylegény (1928) című versében, amely a Nyugatban 
jelent meg, ugyanígy aknázza ki e fogalom értelmét, Nagy László Versben bujdosó 
(1968) című költeményében pedig szintén ugyanezzel a tartalommal használja. A 
két jelentésréteg között a kapcsolatot az 'ellenállás', a 'valamivel való szem-
beszegülés' gesztusának kifejezése teremti meg. A továbbiakban e körből csak a 
Rákóczi-szabadságharc politikus szegénylegényénekeire utalok. 

A cím determinánsa hangsúlyosan negatív formája ellenére is {bujdosni se tudó) a 
bujdosás motívumát tartalmazó verseket hívja elő az olvasói emlékezetben. 
Legerőteljesebben Ady Endre bujdosó-helyzetdalai (Bujdosó kuruc rigmusa, 1909; Att 
utolsó kuruc, 1910; A menekülő lovas, 1913; Sípja régi babonának, 1914; Két kuruc 
beszélget, 1918) idéződnek fel, de természetesen - mögöttük - felsejlik a 17. századi 
és 18. század eleji bujdosóénekek alap tónusa is {Buga Jakab éneke, 1668; Zöld erdő 
harmatát ..., 17. század, 18. századi lejegyzések 1728 körül). A bujdosás 
motívumának értelmezéséhez pedig ismét Nagy László Versben bujdosó című 
művére kell utalnunk, amelyben a költő új tartalommal jelképpé növeli ezt a 
vándormotívumot. 

Két kisebb horderejű utalás a burkus szó és a sem inde sem unde kifejezés. Az 
előbbit a magyar népmesék szókincséből kölcsönözhette Kányádi, bár meg kell 
jegyezni, hogy a szó - első írott formájában — erdélyi hivatalos okmányokban tűnt 
fel; a második kifejezés latin igehatározók összetűzéséből keletkezett, amelyeket a 
tér, majd az idő, kezdet, ok stb. jelölésére használnak. 

A vers zárósorai a Bibliára utalnak: az utolsó ítélet megjelenítésének legismertebb 
szöveghelye a jelenések könyvében található (János Jelenésekről 20,11-15), bár az 
Otestamentumban a prófétáknál is találkozunk a végítélet gondolatával (Ám 2,16; 
3,14; 5,18; Szof 1,8; 1,14-15), és az Újtestamentum egyéb helyein (2Kor 5,10) is 
megjelenik. A teljesség kedvéért azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szakrális 
szókincs- és fogalomrendszer a forrásirodalmat, a kuruc bujdosóénekeket eleve 
áthatja. 

Az intertextus eredetével, nyelvi szerkezetével és poétikai mnciójával kapcso-
latban néhány gondolatot kell megelőlegeznünk. 

Gadamer a szövegközöttiség jelenségének magyarázatában az intertextualitás 
szövegi, nem pedig befogadói létmódjáról beszél: „Az intertextualitásnak [...] a 
szövegből kell jönnie, nem pedig egy rendkívül művelt olvasótól. Ez az 
ellenvetésem a manapság divatos dekonstruktivizmus túlzásai ellen irányul."30 A 
szövegben eszerint létednek az intertextusra utaló poétikai nyomok, amelyek a 
befogadót rávezethetik először egy szövegelem jelenlétének felismerésére, majd 
esedeg azonosítására is. Ezzel, az intertextus alkotói meghatározottságának a 
nézetével egyetérthetünk, bár ki kell egészíteni azzal a megjegyzéssel, hogy az 
intertextusok felismerése mindenkor az olvasótól függ, az átvett szövegrészlet 

30 GADAMER, Hans Georg, Költeni és gondolkodni Hölderlin Emlékezés с verse tükrében, — G , H-
G , A s%ép aktualitása, Bp., 1994, 207. 
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azonosítása mindig az olvasó történetiségének, kulturális meghatározottságának, 
intelligenciájának függvénye. 

Ricoeur az intertextusok poétikai szerepének elemzésekor elszakad az „idézés" és 
az „idézettség" nyelvi műveletétől és az alkotói átértelmezés, az újraszerzés 
gondolati műveletéhez köd őket. Az intertextust olyan nyelvi szerkezetnek tekinti, 
amely csak alakilag idézet, valójában a változatlan verbális kifejezés új értelemmel, 
új tartalmi vonatkozással vesz részt a szövegképzésben. A 22. zsoltár második 
versének Márk és Lukács evangélisták általi közlése kapcsán állapítja meg: „A 
haldokló Jézus a zsoltár szavaiba öltözteti szenvedését, melyben ily módon belülről 
lakoqjk".^ (Kiemelés az eredetiben.) Az intertextus az új kontextusban egyrészt 
aktualizálódik, másrészt az újraértés révén az addig figyelmen kívül hagyott 
értelmezési lehetőségeket is felszabadítja 

Kányádi költeményeiben ugyanez az újra- és átértelmezésen alapuló aktualizálás 
művelete figyelhető meg, sőt más értelmezője még erőteljesebbnek láttatja ezt a 
folyamatot és eredményét. Deák István szerint Kányádi verseiben a vendég-
szövegek mindig valaminek a szimbólumaként vesznek részt a jelentésképzésben.32 

A címbeli szegénylegény éneke szintagma valójában architextus. Eredetileg a 
szegénylegényénekek a Rákóczi-szabadságharc válságának éveiben keletkeztek, s 
bennük „a nemesi vezetés alá került szabadságharccal meghasonlott szegény-
legények elkeseredése" jelenik meg. Kétféle hangot szólaltatnak meg hitelesen: a 
hetyke bizodalom, a katonadölyf és a megromlott életkörülmények miatt érzett 
panasz, a keserűség hangját. Jelen esetben a kétféle hangból az utóbbi érvényesül. 
Kányádi (és korábban Ady Endre) a panasz alapintonációját veszi át, amelyet 
Kányádi kiegészít egy másik ismert, „szegénylegényének"-es eljárással: az élettények 
(az eredetiben: a hadiesemények) felsorolásának módszerével. 

Ebből az időszakból, erről a „költészetarcheológiai" szintről származnak a 
bujdosó-versek vagy bujdosóénekek, ezek a száműzöttek, földönfutók érzelmeit 
bemutató, bánatos hangvételű dalok. A bujdosó katonák sorsát megörökítő 
szegénylegényén ekek (Egy bujdosó szegénylegény.,., Buga Jakab éneké) és Kányádi verse 
hangulatilag, stílusban, sőt helyenként szövegszerűen is közel állnak egymáshoz. 

Mii búsuls^j kenyeres, midőn semmid sincsen? 

O, édes pajtásom, hogy ne búsulgatnék, 
Midőn sok búbánat rajtam uralkodik! 

(Buga Jakab éneké) 

A megszólítás azonosságán túl a versbeli beszédhelyzet hasonlóságát kell 
kiemelni: a versben a dialogizáló társ jelenlétét, akinek ottléte ellenére bontakozik ki 

31 RICOEUR, Paul, A panasz mint ima. - Bibliai gondolkodás. Szerk. RlCOEUR, Paul, 
LACOCQUK, André, Bp., 2003, 351. 
32 DEÁK István, Székelyföld, 2004. 5. sz. 97. 
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a monologikus dikció; valamint azt a tényt, hogy a beszélő az egyéni panaszok 
felsorolásától eljut a kollektív számvetésig. Ady Endre is ezt a szituációt rögzítve 
írta kuruc verseinek nagy részét. 

A bujdosóénekekben tűnik fel a társak elmaradásának, árulásának, elpártolásának 
motívuma, de a szerző csak úgy említi, mint egyetlen szomorú tényt a többi közül: 

Szerelmes barátim, régi jó társaim 
Tőlem elpártoltanak. 

{Zöld erdő harmatát..^) 

Kányádi versében a baráti hűúenség felett érzett fájdalom kompozíciót szervező 
erővé válik: a monológ iránya a 4. versszakban megfordul, és a rákövetkező sorok-
ban a műbeli szerző, a szerzői szubjektum részletesen, ezáltal hangsúlyosabban 
kifejti érzelmeit. 

A bujdosóénekek szerzői a nyomort úgy ragadják meg, hogy az nem válik 
lesújtóvá. „A nyomorba került embernek ez az első teljesen világi, minden vallásos 
vigasztalás nélküli ábrázolása irodalmunkban. Mégsem kelt pesszimizmust [...]."33 

Talám a\ idő megfordul, 
A%jós%erencse megmozdul... 

(Egy bujdosó szegénylegény...) 

Mit búsulsZ} kenyeres, midőn semmid sincsen? 
Jó a% Isten, jót ád, légy jó reménségben! 

(Buga Jakab éneke) 

A reményelv Kányádi versében nem nyilvánul meg: vagy úgy értelmezzük a 
szöveget, hogy a remény érzete teljesen hiányzik a vers világából, és egyértelműen a 
tragikum uralja el a költeményt, vagy úgy értelmezzük, hogy a zárósorok 
transzcendens síkra vetített, áttételesebb reményt sejtetnek. 

Kányádi művének korban közelebbi költészettörténeti előzményét Ady kuruc 
versei képezik. Kányádi maga is utal arra az alcímében (Ad notam Ady Endre), hogy 
közvetlen ihletője Ady Endre. 

A 20. század eleji, a klasszikus modernség poétikájára távlatot nyitó költőnk 
pályája minden szakaszában felelevenítette a kuruc bujdosóénekek jellegzetességeit, 
így lett legjellemzőbb műfajainak egyike a bujdosó-helyzetdal. Ennek közvetlen 
hypertextusának tekinthetjük Kányádi versét. Ady Endrétől műfaji, beszéd-
helyzetbeü, motívumbeli, stilisztikai és ritmikai örökséget kapott az erdélyi költő. 
Ezzel szemben nem vette át Ady jellegzetes képalkotási módszerét és kuruc 
verseinek szenvedélyes hangját. Ady nem konkretizálható, rendkívül tág jelentésű, 
areferenciális képei önelvű hálózatot építettek a kuruc versekben, Kányádi jelen 
versében ebből néhányat (múlt, ma, jövendő, világ, nádas, erdő) átörökít, még jelképi 

A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLANICZAY'Tibor, Bp., 1964, 484. 
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tartalommal, de sokkal kisebb intenzitású hatással. Nem imitálja Ady szenvedélyes 
hangnemét sem, a hajthatatlanság, olykor a heroizáló pátosz hangját, amelyek 
erősen dinamizálják a kuruc versek szövegeit. Kányádi alapintonációja a 17. és 18. 
századbeli kuruc költészet hosszas, egyhangú panaszos, lamentáló hangja. 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy Kányádi műfaji, forma- és stílusimitációjának 
alappilléreit Ady bujdosó-helyzetdalai jelentik, de ezt a képalkotásbeli és hang-
nembeli egyéni törekvések módosítják a Rákóczi-szabadságharc kuruc költészete 
irányába. 

A bujdosás motívumának címbeli, tagadó formában történő szerepeltetése külö-
nösen hangsúlyossá teszi ezt a motívumot, amely a magyar irodalomtörténetből 
világnézeti, költői magatartásbeli, értékszemléletbeli tartalmakat is átörökít. 

Ady bujdosó kuruc rigmusa című versét a recepció a költő kuruc tárgyú alkotásai 
egyik legsikerültebb darabjának tartja. A bujdosás motívuma ebben a versében 
ambivalens tartalmakat kap: „Mikor a magyar életről beszélt a költő, csupa tagadó 
szó, csupa sóba, nem, se, sem, csupa nincs tolult fel benne. Csupa hiány, csupa 
negatívum volt ekkor minden körülötte [...]. A lengyel urak világában viszont a van 
uralkodott: állapothatározók sokasága jelezte az ottani békét [...]. S mégis: а адя-Ьап 
szenvedett a lélek, s a nmcs-htn érezte magát igazán itthon. [...] Feleselt egymással a 
felszíni érdek, s a lelkét teljessé tevő morális igény". (Kiemelés az eredetiben.)34 A 
motívum morális tartalmakkal való összekötése tehát már Ady költészetében 
megtörtént, majd újabb és egyben más jellegű értékekkel telítődik Nagy László 
összegző szerepversében, a Versben bujdosóban. 

Nagy László „nagy jelentőségű költői hagyománya az, hogy Ady kuruc-versei 
után is képes volt a szegénylegény-szerepnek új, korszerű érvényt adni".35 A vers 
alapmetaforája „a küzdelemre kényszerült költői létezés metaforája. S a foly-
tatásban is egyértelmű - az ösztönző hagyományok jelenlétének sejtelmén át is - a 
bujdosás és a szellemi szféra összekapcsolása".36 

A bujdosás motívuma költészettörténeti beágyazottságában így nemcsak az eredeti 
jelentésre, a menekülésre utal, hanem életre hívja a morális erők és a szellemi 
alkotás létrehozásának, illetve a létrehozás kérdésességének szemantikai körét is. 
Kányádi versében a negatív forma (a bujdosni se tudás) egyrészt jelenti a 
hazátlanságot, a be nem fogadottság állapotát, de - költészettörténeti előzményei 
miatt — konnotációként aktivizálja az alapértékekkel, a morális erőkkel és a szellemi 
szférával való kapcsolatát is. A menekülésre képtelenség állapotában mindezek 
leépülnek. Ezt fejezi ki a vers 4. versszakában a nyelvpecérré váló valamikori barát 
képe, és ezt érzékelteti a 8. versszak utolsó két sora: „egy-két e^er évet/vissza kell 
butulnunk". 

Ebben a makrokeretben, ebben az alapvető forma- és stílusimitációban léteznek 
olyan szóalakok és kifejezések, amelyek kevésbé illeszkednek a „felszíni" beszéd-

34 KIRÁLY István, Ady Endre, II. kötet, Bp., 1972, 717-718. 
35 GÖRÖMBEI András, Nagy László költészete, Bp., 1992, 290. 
36 GÖRÖMBEI András, i. да., 291. 
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módhoz, és történeti heterogenitásuk miatt az olvasót fokozottabb értelmezői 
munkára késztetik. 

Ilyen értelmezésre késztet a vers felütésében szereplő burkus szó, amely egy 
másik nyelvi rétegből emelődött be a vers alapszövegébe. Első megközelítésben a 
mesék szövegében előforduló burkus népnévre gondolunk, amelyet valamiféle 
határozadan, mesebeli országra szoktunk vonatkoztatni. Pontos jelentéseit a 
Magyar Nyelv Értelmező Szótára tárja fel: legkorábbi főnévi jelentése 1742-ből 
'porosz ember; Preuße', majd 1838-tól 'nyers; roh kemény természetű; 
unnachgiebig' jelentéssel bővült. Szócsonkítás eredménye. A branden burgus 
'brandenburgi, porosz' második felével azonos, amely a német Brandenburger, 
branderburgisch 'brandenburgi1 latinos végű módosulata. 

Kányádi versében a leírtak közül a legkorábbi főnévi jelentés aktivizálódik, 
áttételesen a romániai szászokra, németekre utal - szemben a már említett bujdosó-
énekek vagy Ady nyílt „német" szóhasználatával: 

Ama^pántlikás német urakot, 
Varjú gránátéros kavallérokot 
Szegénylegényből lőtt vitéz vágta azpkot... 

{Szegénylegény éneké) 

Tollasult s%erb hajcsárt, 
Tisza-urat bántni, 
Ha császárhoz P^ß°K, állott, 
Paphoz némethez komiszhoz 
El tudtuk találni. 

(Két kuruc besaget [Tyukodipajtásom...]) 

Kányádi szóhasználatának oka van: a sok tekintetben az előző évtizedtől is 
nyomorítóbb nyolcvanas években nem utalhatott közvedenül „arra a romániai 
hatalmi-gazdasági gyakorlatra, amely a nemzetiségi szászok, németek kitelepedését 
fejpénzhez köti („kelendő a burkus"). Ebből - a vers szavát követve - az 
„emberboltos" praxisból bontja ki a másik nemzetiség, a magyarok ítéletét, a „nem 
kellünk mi múltnak / nem kellünk mi mának; / kivált jövendőnek / minket itt 
utálnak" keserű panaszát".37 A költő célja tehát nem újabb szemantikai kör 
megnyitása, hanem a nyílt beszéd elfedése, álcázása egy olyan történelmi 
időszakban, 1985-ben, amikor nem lehetett néven nevezni politikai folyamatokat 

A sem inde sem unde szintagma hangzásával harmonikusan illeszkedik a 17. és 18. 
századi bujdosóénekek siralmas, panaszos lamentálás-imitációjába. A kifejezés egy 
latin beszélt nyelvi univerzálét vegyít a magyar sem tagadószóval, azaz tagadó 
formában citál a költő. Szójátékszerűvé az teszi, hogy a második határozóban (unde) 
a román „hol?" kérdő névmás is benne rejlik. A latin citátum román kérdőszói 

37 MÁRKUS Béla, L m. (21. jegyz.), 29. 
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áthallással, magyar tagadással egyetlen sorában idézi meg a vers mondanivalójának 
egészét. 

A vers zárlatában működésbe lépő bibliai allúzió kétfelé is szemantikai mozza-
natokat hív életre. Egyrészt - stilisztikai szinten - nem mozdulunk ki a kuruc 
költészet és Ady Endre kuruc-verseinek világából, hiszen a szakrális hang vagy 
motívum itt sem ismereden. A kuruc költészetben, de még Ady Endre 
helyzetdalaiban is feltűnik a Gondviselés kérdése. Az alkotók általános emberi 
tapasztalatként párosítják a szakraütást a reményelwel, a Gondviselésbe vetett 
bizalommal: 

Jó a% Isten, jót ád, légyjó reménségben! 
(Buga Jakab éneke) 

Keserű a% nékem, Istenem, a%t kérem, 
Utamban légy vezérem. 

(Zöld erdő harmatát...) 

Mi a célunk, mi a célunk 
E nagy bujdosás ban? 

„[...] A Mennybéli régen-régen 
Erre küldött minket. 

Majd eligazítja, 
Hogyha jónak látja." 

(Ady Endre: Két kuruc beszélget [Nagy tü^et csináltunk..,]) 

Másrészt — szemantikai síkon — a hasonlat {várjuk mint a holtak / a% ítélet napját) 
kirajzolja a holtak, a közösségi halál és az utolsó ítélet tragikus tartalmú 
összefüggéseit, és a hasonlat ebben a körben lesz interpretálható. 

A főmondat állítása tartalmilag még a reményt sejteti a feltámadás, az isteni 
igazságszolgáltatás és az esedeges örök élet tekintetében. 

Es látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani a\ Isten előtt; és könyvek 
nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely a^ életnek könyve; és 
megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, a% ő cselekedeteik 
szerint. (János Jelenésekről 20,12) 

A hasonlító alárendelt (mint a holtak) azonban már nemcsak az utolsó ítélet 
látomásához kapcsolható szemantikai értelemben, hanem előre is hat, a főmondat 
többes számú igéjére: nemcsak a várakozás módjára, hanem a várakozók állapotára 
is érthető az azonosítás. A várakozók holtakként való megjelenítése és a hang-
súlyosan többes szám első személyű igealak a nemzethalál képét asszociálja. A vers 
zárlata súlyos végkövetkeztetést foglal magába egyeden bibliai allúzió azonosító 
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erejének kiaknázása révén: „a magárahagyatottság, a tehetetlenség, a jövőtlenség, a 
reménytelenségre kárhoztatottság, a kiúttalanság — >semerre az utunk< — 
nyomasztó helyzete nem egy személyt, de egy egész közösséget tesz élő halottá. A 
költemény távlattalan távlatával [...] ugyanarra mutat, amerre a kötet búcsúversei, s 
ahová az egyetemes magyar irodalomból Kölcsey, Vörösmarty, Babits és Illyés is 
mutattak: a nemzet sírja felé".38 

E belső intertextualitás jegyében a szövegnek mélyebb értelmei is kibontakoznak: 
a bujdosástól, azaz az új hazától, egyáltalán a haza lehetőségétől megfosztott 
kisebbség különböző stádiumokon keresztül halad, morálisan, érzelmileg és 
szellemileg is elkorcsosul egészen a végkifejletig, a közösségi halálig. Ady és 
Kányádi kuruc-versei között a legszembeötlőbb különbség az Ady-versek 
hajthatadanságának, erkölcsi dacának, a mégis-morál megszólaltatásának a hiánya. 

A hypertextualitás, amely alapvetően meghatározza Kányádi versének szervező-
dését, és az intertextusok együttes jelenléte ellenére sem merül fel az olvasóban a 
montázs gondolata, hiszen ezek az elemek egyfelől harmonikusan — morfológiai és 
szintaktikai eljárások révén formailag is — illeszkednek egymáshoz, másfelől 
magasabb szinten egy közös szemantikai kört is kirajzolnak. Másképpen szólva: az 
intertextusok között zajló dialógusban létrejön egy közös nyelv és megképződik 
egy közös értelem.39 E szemantikai kört az erdélyi magyar kisebbségnek a 
szétbomlás jeleit mutató lelki-szellemi állapotrajzában és az ellenállásról való 
lemondásban határozhatjuk meg. Harmadik összefűző erőként pedig meg kell 
említeni azt a tényt, hogy a versben a különféle textusok kizárólag egyetlen 
beszédben, a szegénylegény „ének"-ében, azaz inkább panaszában, jaj szavában 
mutatkoznak meg, vagyis minden szövegrész alá van vetve e versbeli beszédnek. 
Összegezve: a hypertextus elemei és az intertextusok is - interaktív jellegüket 
mindvégig megőrizve — el nem különülő módon épülnek be a verstestbe, a 
különnemű elemek belsővé válnak és szintézist alkotnak. 

A rejtőzködő szerző verse 
(Kányádi Sándor: К Gy. színművész utolsó monológja) 

Egészen más szövegszerveződést mutat Kányádi К Gy. színművész utolsó monológja 
című verse, amely egy évtizeddel korábban, 1977-ben született. Az előző költe-
ménnyel összevetve most azt vizsgálhatjuk, hogyan választhatók szét a „szabad 
függő gondolat"-ot és a „szabad függő beszéd"-et (Kocsány Piroska) megjelenítő 
szerepversek. Л bujdosni se tudó szegénylegény éneke egyértelműen elhangzott beszédet 
érzékeltet, а К Gy. színművész monológja terjedelmesebb, középső részében ki nem 
mondott gondolatokat, emlékeket közöl, illetve a kisebb részekben a még 
beszédszerűnek ható elemek beszédmivolta is megkérdőjelezhető. 

38 MÁRKUS Béla, i. m. {21. jegyz.), 29. 
39 KULCSÁR SZABÓ Emő, A saját idegensége. (A nyelv „humanista perspektívájának " változása és 
műfordítás a kései modernségben, - K. Sz. E., A megértés alakzatai, Debrecen, 1998, 82. 
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A vers címének és beszédszituációjának összefüggései 

A cím alap tagja, a monológ fogalom a színpadi monológra enged utalni a s%ínművés\ 
megnevezés miatt. A színpadi monológ „a színjátékok egyik lényeges szerkezeti 
eleme, a dráma folyamatában hangossá váló belső beszéd. Pszichológiailag 
dialogikus helyzetet tételez fel: egy párbeszéd egyik fele, melyet a színész valakihez 
intéz".40 A versszöveg hálózata azonban átminősíti az evidenciának tűnő értelmet, 
az olvasás folyamán a 'színpadi monológ' értelem felől egyre inkább a 'belső 
monológ' értelem kezd kirajzolódni, azaz az a technika, amellyel a belső beszédet 
érzékelteti a modern epika. Ez az átértelmezés, ez az áttűnés, a kint és bent, a külső 
világszerűség és a belső tudati világ egymásbajátszása a vers szövegszervező elvévé 
válik, s az olvasói tudat is a versbeszéden belüli két vüág finom oszcillálását 
érzékeli. 

Az utolsó jelző a színpadi monológ fogalmával - a tragikus felhangtól sem mentes 
— az 'utoljára előadott' értelmet aktivizálja. Az előzetes elvárás és a vers olvasása 
utáni élmény tartalma azonban éles ellentétbe kerül: az utolsó jelző a belső monológ 
olvasói élményével párosítva a tudatban utoljára felmerülő gondolatokat, az utolsó 
emlékeket, az utolsó érzéseket jelenti. Ez utóbbi jelentés sejteti, felidézi a halál 
témáját. 

A vers szereplője, hőse színművész. Emberi nagyságát a költő emelkedettebb 
hangzású szakmai megnevezéssel érzékelteti, nem tulajdonnevének súlyával. Az 
emberi dimenzióról így a hivatásra, tágabban a művész szférára esik a hangsúly. A 
monogram alkalmazása azt az olvasói benyomást erősíti, hogy — szemben 
Kosztolányi soraival {„Ilyen a\ ember. Egyedüli példány. / Nem élt belőle több és most sem 
él, I s mint fán se nő egyforma két levél, / a nagy időn se les% hosgá hasonló.") — nem az 
ember egyedisége, hanem az általában vett művészsors témája foglalkoztatja 
Kányádit. 

A paratextus egyben meg is jelöli azt a versbeli beszédszituációt, amelyre 
vonatkoztatva az egész szöveget olvasnunk kell: azt a helyzetet rögzíti, amelyben a 
műbeli szerző egy másik szubjektummal tökéletesen azonosítódik. A beszéd-
szituációt tehát itt nem a műbeli szerző által nyíltan deklarált kettősség jellemzi, 
mint Л bujdosni se tudó szegénylegény éneke című versben, hanem a szorosság, az 
egység, az egyeden hangon elmondott történetmondás. A transzponálás révén így a 
szöveg terében egyeden beszélő, a fiktív szereplő van jelen, a szerzői hang 
„eltűnik" hőse mögött. 

A vers nyelvi-poétikai jellegzetességeit a már a befogadó számára először 
érzékelhető szint, a történet is meghatározza. A halál, egy ember halálának 
ábrázolása ismert témája a magyar és a világirodalomnak, egy haldokló színész 
utolsó pillanatainak bemutatása azonban szokadanabb, egyben újszerűbb. A halál 
témája a leggyakrabban a szeretett vagy tisztelt személy (vagy istenség) halála miatti 
megrendülést kifejező gyászdal műfajával kapcsolódik, vagy a halálozás óta 

40 Világirodalmi lexikon. VIII. kötet. Főszerk. KIRÁLY István, Bp., 1982, 546. 

274 



S^ereplíra vagy „olvasztótégely"? 

hosszabb idő eltelését érzékeltető emlékdal műfajával. Általánosságban fogalmaz-
hatunk így, hiszen a két fenti műfaj-pólus között még számtalan egyéb, kevésbé 
használatos műfaj (siratóének, búcsúztató, planctus, epicedium stb.) helyezkedik el, 
témánk szempontjából azonban ezek részletes tanulmányozása nem fontos. 
Kányádi versében a rendhagyó témához a szerepHra költői technikája társul, úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy az utolsó emberi tudati tevékenységek (eszméletvesztés, 
öntudadanság) „ábrázolása" a tudatfolyamatok rögzítésének technikájával párosul. 

A létből a nem-létbe fordulás témáját a beszédmódban meghatározott lexikai-
szemantikai, grammatikai-szintaktikai, sőt fonológiai (hangzási-vizuális) eljárások is 
erősítik. 

A versben alapvetően háromféle beszédmódot különíthetünk el (az 1. és 3. 
egység rokon változatok, amelyek szemben állnak a 2. egységgel). Az első és a 
harmadik szakasz, a halál előtti és a halál utáni időszak megjelenítése hasonló nyelvi 
eszközökkel történik, a 2. egységé azonban élesen elválik a közreölelő szaka-
szokétól. 

Az - ily módon - kétfélének számítható beszédmód alapja - stiláris szempontból 
— a köznapi beszéd, illetve annak művészi újrafogalmazása, de a költemény 
második, legterjedelmesebb részében - az öntudatlanság megjelenítésében - még a 
spontán beszéd imitálását is felváltja egy „patologikus", a normától még 
fokozottabban eltérő beszédmód. Ugyanakkor helyesebb lenne mindkettőt 
gondolatmódnak nevezni, hiszen közös vonásuk az, hogy nem hangzanak el, 
valójában csak a szereplő belső gondolatait közli a költő. A vers a „szabad függő 
gondolat" (Kocsány Piroska) kifejezésének tipikus esete, szemben Л bujdosni se tudó 
szegénylegény éneke című verssel, amely egyértelműen a hangzó beszédet érzékelteti. 

A vizuálisan is jól elkülönített utolsó egység egyetlen mondatból áll: ennek nyelvi 
minősége nem áll szemben az előzőekével, de a szemantika szintjén annál inkább 
különválik, sőt erőteljes jelentéses elemmé alakul. 

Kompozíció, grammatikai-szintaktikai szint 

A kompozíciót ugyanakkor nem a hangzás szervezi, hanem a történet kibon-
tásának logikai rendje; a kompozíció a „cselekmény" linearitására, a tér- és időbeli 
viszonyok egymásutániságára épül, amely a szereplő „gondolatmódjának" 
váltakozásaival, a szereplő nézőpontjának finom elmozdulásaival, és a saját 
idejének szerkezetével is összefüggésben van. 

A szöveg szintaktikai szempontból is a háromféle - a továbbiakban az 
egyszerűség kedvéért nevezzük így - gondolathelyzetnek megfelelően szerveződik. 
Az 1. egység lazább szerkezetű szövegépítkezése alapvető jegy a költeményben. 
Általában laza a mondatkapcsolás, már a vers felütésében is szerepel befejezeden 
mondat (a másodszor ismételt talán csak a% ügyelő), a szakasz többször pragmatikai 
implikációkat sejtet, nyelvileg ki nem fejtett jelentéselemeket tartalmaz {dübörög [a 
taps, a nézősereg], mert a% a szamár ügyelő [nem ereszti le a függönyt]). A 3. egység is 
követi még ezt az ösztönösebb, az írott szövegtől igénytelenebb megformáltságot, 
de az 1. egységhez képest hierarchikus a mondatkapcsolás. Kétszeri megszólítás 
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ritmusára épül a szakasz (ti egyre távolabbról tapsolók; ti akikért végigéltem), a két 
megszólításhoz pedig egy-egy alárendelő mondat csatlakozik (az elsőhöz egy jelzői 
alárendelt, amelynek folytatása egy hasonlító tartalmú időhatározói alárendelés; a 
másodikhoz pedig alanyi alárendelt mondat). A grammatikáikig jól formált 
mondatokhoz, a mondatok befejezettségéhez, a tudatosabb, igényesebb megfogal-
mazáshoz jelentéses funkciót társíthatunk: a metafizikai tapasztalás az értelem-
képzés igényével kapcsolódik. A klasszikus retorika igényeit is kielégítő, több-
szörösen alárendelő mondatszerkezet intonációváltással is jár: az előző szakaszok 
hétköznapiságának hanghordozása itt patetikus deklamációba csap át. 

A 2. egység a tudat elhomályosulásának, az eszméletvesztés folyamatának nyelvi 
kifejezése. A szintaktika az 1. egység laza szerkesztésmódját is felülmúlja, a szakasz 
inkább agrammatikusnak mondható. A szukcesszív mondatok a gondolatok, 
emlékek, érzések szabályozatlan feltolulását és helyenkénti, ötletszerű kommen-
tálását tartalmazzák. A témaváltogatást sok megszakítás és hezitációs szünet kíséri. 
Itt említjük meg, bár ritmikai kérdés is, hogy a beszédszakasz gyakran sort metsz, 
majd ugyanezek a sorok enjambement-okba torkollanak {még sohasem sikerült csehov / 
se írhatta volna különbül; gyönyörű gyönyörű akár / e^ek a nők itt, szóljon már valaki annak 
aK. I ügyelőnek engedje le végre / a%t a függönyt ^oltán / ^oltári). 

Az 1. szakaszban az alapvetően kijelentő mondatok még a szereplő bizony-
talanságát, kétkedését fejezik ki. Az intonáció megszakadásai és az utolsó sor 
nyelvi tautológiája (a% ügyeletes ügyelő) azonban már az ájulás, vagy valamiféle 
önkívületi állapot jelzései. A 3. egység alapvető modalitása a felszólító mód, 
amellyel akaratát, kérését fejezi ki a beszélő. A szakasz egyetlen - mondat-
szerkesztés szempontjából - szorosan szervezett megszólítás, amelynek címzettje a 
többes szám második személlyel jelölt nézősereg, illetve a — vele azonosítandó — 
gyászolók. 

A 2 egységben az előző szakasz kijelentő mondatainak rendszertelen váltásai a 
felkiáltásokba, majd a felszólító módba nem a költői szöveg beszédszerűségét 
jelzik, hanem a teljes tudati szétesést. Ezt erősíti a fatikus nyelvi elemek (jó estét 
catavencu úr, igen tisztelt kétlábúak, tisztelt nagyérdemű, féltve-s^eretve tisztelt barátaim) 
rendszertelen és különböző stílusszintek keveredésével történő használata is. 

Lexikai és képi-szemantikai szint 

A kompozíció első egységében kifejezett alapszituáció alanyát személytelen 
szakkifejezésekből rajzoljuk meg (hajolni illenék, függönyre menni^ fölkelni nem lehet). A 
„cselekmény" tere és ideje is ugyanezen lexikai szókincs (a\ ügyelő késte le a függönyt) 
utalásai, a szcenírozás révén bontakozik ki: az olvasó egy színházi előadás végén a 
színpadon fekve maradt színész gondolatainak, érzéseinek „kihallgatója". A szakasz 
utolsó két sorának hezitációs szünete és a nyelvi tautológia előrevetíti az 
eszméletvesztés tragikus tényét, amely folyamatszerűen a második egységben 
rajzolódik ki részletesen. 

A második szakasz a szereplő alakjának, emberi életének egyre részletesebb 
konkretizálása, ugyanakkor a tudat elhomályosulásának egyre pontosabb rajza. Az 
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„én" fogalmát ebben az esetben nemcsak a szokásos explicit és implicit 
grammatikai eszközök tartják fenn (igei személyragok, birtokos személyragok, az 
én személyes névmás birtokos jelzőként, a magam visszaható névmás alanyként), 
hanem számos tartalmas főnév is. A versbeli beszélő élete a szerepek kalei-
doszkópja: ő Illyés Fáklyalángjának Kossuthja, Katona Bánk bánjának Biberachja, 
Madách Az ember tragédiájának Luciferé, Csehov Sirályának Trigorinja, ő 
Tyetyerev Gorkij Kispolgárok című drámájából és Ca£avencu Caragiale Az 
elveszett levél című darabjából. De magára ismer Móricz Úri murijából Szakhmáry 
Zoltán szerepében is. Az „én" képzetéhez tartozik származásának, vallási-felekezeti 
hovatartozásának kifejezése is (én titkos nagy jehovám). A beszélő életének múltbeli 
konkrét élettényei, a valós emlékek azonban nem összefüggésükben, nem realitá-
sukban, hanem a hallucináció és vizionálás töredékes módján jelentkeznek. A 
versbeli beszélő szavaiban a múlt és a jelen pillanatai keverednek oly módon, hogy 
még egy bizonytalan jövő képe is kibontakozik (ha valaha kell majd neked az^ életem / 
csak gyere érte és vidd). 

A második egység sajátos belső kompozíciós elrendezése a megszólítások és a 
képi sík előtérbe kerülésével párosul. A kompozíció két része kevés híján 2/3 — 1/3 
arányban viszonylik egymáshoz, csaknem az aranymetszés szabályai szerint. (A 
versszöveg egésze [49 sor] úgy aránylik a kompozíció nagyobbik egységéhez [36 
sor], mint ahogy a nagyobbik egység a kisebb részhez [13 sor].) így a szöveg 
mennyiségi mutatóinak tekintetében szinte klasszicista tisztaságú versszerkezetet 
mutat, amelynek rendezettsége meglehetősen szemben áll a belső monológ 
tartalma által sugallt rendezetlenséggel. A 2. egység 36. sora a versbeli beszélő 
önfelajánlásának gesztusát fejezi ki, azaz az életről való lemondást, a csendes 
beletörődést nyüvánítja ki. 

A következő 13 sorban nagyszabású allegorikus szerkezetű kép bontakozik ki, 
amelynek minden eleme a színházi realitás és az áldozat/halál/átváltozás 
szemantikai körének egymásra vonatkoztatása. Az ezt az egységet indító kétszeres 
megszólítás (nagyérdemű', tisztelt barátaim} a belső monológ címzettjeit, a „ti" fogalmát 
tágítja, ugyanakkor a kétszeri megszólítás elő is készíti a kétfelé hajló interpretációs 
rendet. Kétféleképpen - színházi és tanatológiai értelemben - értelmezhető a vége a 
komédiának kifejezés is, akárcsak az utolsó 7 sor látomásos-metaforikus képe. 
Ebben egy színházi jelenet elemei keverednek az utolsó vacsora áldozatbemutatás 
képével („Jézus kezébe vette a kenyeret és ezt mondta: Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, 
mert e% a% En Testem, mely értetek adatik. Majd vacsora után kezébe vette a borral telt kelyhet, 
s így szólt: Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert e\ a\ én Vérem, mely értetek és 
mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára"), az olvasó a színész-Krisztus, serleg-
kehely-urna, ital-bor-vér, hamu-kenyér-test megfeleltetéseket hozza létre. A 
krisztusi és az emberi áldozat és halál metaforikus azonosítása a vers legfontosabb 
üzenete: a színész halála éppoly áldozati önátadás, akárcsak Jézusé. És a művész 
éppoly engedelmesen fogadja el saját reális halálát, akárcsak Jézus. 

Teológiai értelemben az önátadásnak üdvösségszerző ereje van, úgy tűnik, a 
költő is — a vers folytatásában - ezt az elvet élteti tovább. A vers harmadik egysége 
a halál utáni állapot rögzítése. Kányádi költeményének ez a része egyben a 
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transzszubsztanciáció folyamatának finom megrajzolása, azaz annak a teológiai 
tételnek a művészi megjelenítése, amelynek értelmében a világ valóságának egy 
darabja az áldozati történés által egy másik valósággá válik, amely egészen Istené 
lesz 41 Ugyanezt az eljárást alkalmazza a költő Apokrif ének (1966) című őstörténeti 
szcenériájú szerepversében is, amelyben egy — a törzs vezetője által meggyilkolt és 
már lélekké vált - hajdani feltaláló beszéli el élettörténetét, retrospektív módon. 

A hét soros versszak a tiszta tudat és tiszta beszéd klasszikus szabályosságának 
jegyében szerveződik, az előző szakaszoktól elüt azonban a nézőpont elmoz-
dulásának kérdésében: a szöveget itt a versbeH beszélő távolodást érzékeltető 
perspektívája fogja össze. Az élőbeszéd ellenében hat a fokozódó patetikus 
deklamáció is, de a tartalom mélyen indokolja ezt a hangnemet. Az utolsó szakasz 
színész és közönsége kapcsolatának visszatekintő-emlékező értékelése. A kétszeri 
megszólítással bevezetett sorok a színész sorsában osztozó, katarzist átélő 
közönség és a közönségével eggyé váló színész fenomenológiai jellegű kapcso-
latának teljes feltérképezése és bemutatása. A korábbi szakasz utolsó 13 sorát 
eluraló, a „halál" szemantikai körébe tartozó képeivel szemben e versszak utolsó 
három sora az „élet" szemantikai mozzanatait {végigéltem, keserű életei) idézi meg. 
Megrendítő a versbeli beszélő vallomása a művészlét legbensőbb lényegéről: a 
színész élete „a létteljesség sohasem feledhető igézetével"42 párosul, és értelmet 
csak a befogadójával való interaktív kapcsolatban kap. Az akikért végigéltem kifejezés 
az előző szakaszban felmerült krisztusi áldozat képzetét, a megváltás gondolatkörét 
is asszociálja. 

Az utolsó sor önálló szemantikai egység. A mű szövegterében maradva, 
értelmezhetjük az eddigi beszélő, a szereplő elköszönéseként. Ezt az olvasatot 
erősíti az a tény, hogy - a hétköznapi köszönésformulán túl - intertextusként is 
felfoghatjuk; Shakespeare S^entivánéji álom című darabjából Puck monológjának egy 
sorát idézi: 

Most uraim, jó'ts^akát. -
fel, tapsra hát, ki jó barát... 

(Ford. Arany János) 
A színész - lélekhangként is - egy ismert színházi monológ utolsó szavaival 

zárja le saját végső búcsúját; ez igen logikus olvasatnak tűnik. A mű így egységes 
belső monológként értelmezhető. 

Az elköszönés azonban felfogható az eddigi némán dialogizáló szereplők vagy 
akár a szerzői szubjektum hangjaként is. A „Ki beszél?" vagy még pontosabban a 
„Ki köszön el kitől?" kérdése itt már nem dönthető el egyértelműen. 

41 Teológiai kisszótár. Szerk. RAHNER, Kari S. J., Bp., 1980, 668. 
42 KÖDÖBÖCZ Gábor, i. m. (26. jegyz.), 48. 
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Ritmikai szint 

A Kányádi-vers ritmikai elemzése megerősíti a beszédmódról/gondolatmódról 
elmondottakat. A szöveg csak itt-ott villant fel ritmikus egységeket, jobbára a 
beszéd lüktetését imitálja. Az első és a harmadik egységben hangzati szempontból a 
sorkezdő szólamnyomatékok szabálytalan visszatérése teremt ritmust, a második 
egységben azonban még ritkább és még következetlenebb a szólamnyomatékok 
elhelyezkedése. 

A rövid szólamsorok — akár a költői szándéktól függetlenül is — át-átcsapnak 
jambusi mértékkapcsolásba. „E jelenségnek csak egyik (nem feltétlenül a legfőbb) 
oka a jambusi hagyományok szívós továbbélése. Sokkal inkább azzal magya-
rázhatjuk, hogy beszédritmusunk szótagmérő összetevője eleve kedvez a jambusi 
lejtésnek."43 

A mértékhez csak alig-alig ragaszkodó versritmust a gondolatok cikázását imitáló 
szaggatottság, az ötietszerűség, a befejezetlenség tovább tördeli. 

A vers szembeötlő ritmikai jegye a sorhatárok lezáradansága. Alapvetően 
rímtelen szabadvers, amelyet helyenként a rímszavak egyszerű ismétléséből születő 
párrímek szakítanak meg [szamár ügyelő-ügyeletes ügyelő', zpltán zpltán-szakhmáry zoltán; 
barátaim vége-le a masakkal végé). Második variációjukban ezek távoli rímként 
helyezkednek el {ember-tenger), egy helyen pedig ragrím fordul elő (szülővárosomban-
hotels^obában). 

A sorhatárt a mondatdallam sem érzékelteti, a verselésre nézve bizonyos 
mértékben leépítő szerepű enjambement-ok nagy aránya is a beszéd vagy 
gondolatcikázás ritmusának dominanciáját idézi elő. A sorközépről induló és 
sorközépig tartó enjambement-ok a második szakaszban különösen gyakran 
fordulnak elő (sokszorpróbáltam de ennyire / még sohasem sikerült csehov / se írhatta volna 
különbül; szóljon már valaki annak a% / ügyelőnek engedje le végre / a%t a függönyt zpltán 
Zpltán), ám szövegbeli szabálytalan elhelyezkedésük ismét csak a tudati folyamatok 
rendezetlenségét érzékelteti; nem teremtenek zsongító harmóniát. 

A versbeszéd szubjektuma - a versszöveg szubjektuma44 

Pusztán elméleti kérdés annak felvetése, hogy van-e ennek a költeménynek 
műbeli szerzői szubjektuma úgy, ahogyan Л bujdosni se tudó szegénylegény éneke című 
versben annak tekinthetjük a paratextus megnyüatkozóját vagy a leplezedenül 
megnyilvánuló szerzői hangot, amely helyenként a szereplői beszéddel egybeépül. 

Kányádi költeményében, a teljes szöveget figyelembe véve, fel kell figyelnünk a 
szöveg integritását biztosító szubjektum jelenlétére, egy olyan „jelentésegység" 
jelenlétére, amely a mű fiktív világán kívül — mintegy fölötte — helyezkedik el, s 

43 KECSKÉS András, SZILÁGYI Péter, SZÜROMI Lajos, Kis magyar verstan, Bp., 1984, 24. 
44 Horváth Kornélia Héj és mag (Petri György: A hagyma szól) című tanulmányában már 
felhívja a figyelmet a versszöveg és a versbeszéd szubjektumának különbségére. A 
versszöveg szukbjektuma azonban az ő koncepciójában nyelvi-retorikai jellegű, jelen 
tanulmány felfogásában viszont strukturáló erő, szövegszervező erő. 
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mindent tud, mindénről beszámol. Ismeri a szereplője érzéseit, gondolatait, 
életének valós tényeit, sőt akkor is szavainak meghallója, amikor a szereplő már 
lélekként beszél. 

E szubjektum jelenlétét ismerjük fel a kompozíció vizsgálatakor is, amennyiben 
elfogadjuk, hogy a vers szövegterében működik egy tér- és időbeli, valamint oksági 
kapcsolatrendszer, amelyet valaki lineáris módon összerendez és megjelenít. 

A szöveg szubjektumának tevékenységét kell felismernünk a második egység 36. 
sorától keletkező allegorikus képben, amelynek minden egyes eleme, a 
megfeleltetések sorrendje szigorú oksági-logikai rendezőelv jelenlétét feltételezi. 

S végül, bizonytalanabb erejű érv ugyan a vers utolsó szemantikai egységének a 
szerzői hanghoz kötése, de teljes egészében nem vethetjük el ezt az interpretációt 
sem. 

Mindezek a rendező erejű eljárások a teljes szöveg szubjektumának arcát és 
munkáját mutatják. A hagyományos olvasat szerint a szöveg beszédében a 
színművész, vagy a színművész szerepébe bújt lírai én szól, ugyanakkor számolni 
kell azzal a ténnyel is, hogy a versszöveg szubjektuma a vers nyelvi (sőt biográfiai45) 
alapegységeinek összerendezésében van jelen folyamatosan. Míg a színész mint a 
beszéd alanya mondja el a vele történteket, addig a versszöveg alanya rendező-
formáló erőként működik, és fejezi ki alkotói és személyes viszonyulását. 

Kányácü Sándor költeményében tehát a műbeli szerzői szubjektum ugyanúgy 
jelen van, mint Л bujdosni se tudó szegénylegény éneke című versében, de nem nyelvileg 
kifejtett módon, nem szerzői hang formájában, hanem szöveget strukturáló vagy 
formáló erőként. Ebben a művében is a versbeszéd és a teljes versszöveg 
szubjektuma közötti különbségről beszélhetünk, de ez utóbbi nem explicit 
formában ragadható meg. 

Öszegzés 

Az elemzett versek szövegszerveződése arra enged következtetni, hogy a 
hagyományosan szereplírának nevezett kategóriát műfajhoz, egyáltalán a műfajiság 
kérdéséhez kötni nem célravezető, sokkal inkább alkotói technikaként, 

45 Kányádi Sándor költeménye Kovács György (Kolozsvár, 1910 - Kolozsvár, 1977) 
színművész, rendező életének eseményeiből építkezik. Kovács Györgyről az Új magyar 
életrajzi lexikon (III. kötet. Fószerk. MARKO László, Bp., 2002, 1128.) a következőket írja: 
A Kolozsvári M. Színház örökös tagja (1973). - 1933-ban a kolozsvári M. Színházban 
kezdte pályáját 1934—40-ben a bp.-i színházakban is fellépett. 1940 után csak a kolozsvári 
Zsidó Színház előadásain szerepelhetett. 1946-tól a marosvásárhelyi Székely Színház alapító 
tagja. 1965-ben a kolozsvári All. M. Színházhoz szerződött. Eletének utolsó szakaszában 
főként filmszerepeket és rendezői szerepeket vállalt. Főbb szerepei: Szakhmáry Zoltán 
(Móricz: Úri muri); Kossuth (Illyés Gy.: Fáklyaláng); Tyetyerev (Gorkij: Kispolgárok); 
Lucifer (Madách: Az ember tragédiája); Biberach (Katona: Bánk bán); Trigorin (Csehov: 
Sirály). Kányádi verse a biográfiai vonatkozások figyelembevételével nekrológ-versnek is 
minősíthető. 
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közlésmódként érdemes felfogni, amelynek alkalmazása során többféle verstípus, 
többféle válfaj születhet. 

Az alaphelyzet az, hogy a szereplíra befogadásakor - nagy általánosságban igaz, 
hogy - két ágenst érzékelünk, a költő és egy fiktiv, dramatizált szereplő jelenlétét. A 
két ágens azonban nem különül el olyan élesen, mint ahogyan - korábban - a 
szerepvers fogalma sugallta. Bonyolultabb szövegjelenségek jönnek létre a versbeli 
beszélői szálak egybeépülése és szétválása, vagy éppen fordítva, a két beszélői hang 
kialakítása, majd összefuzése folyamán. 

A nyelvészeti szakirodalom szintén figyelmet szentel ezeknek a szövegeknek, ám 
azt a jelenséget, amelyet az irodalomtudomány belső monológként vagy átkép-
zeléses előadásmódként említ, a nyelvtudomány szabad függő beszédként 
tárgyalja.46 „Erre a szövegtípusra jellemző, hogy a beszélő személy egyszerre két 
világban él: egyfelől mint gondolkodó és nyelvileg ábrázoló személy, másfelől mint 
cselekvő személy (ahol a gondolkodás is cselekvés). Ez a szövegtípus az ún. belső 
vagy talán pontosabban átképzeléses monológ. Jellemzője, hogy az ábrázolás és a 
gondolat (a cselekvés) között nincs a szöveget létrehozó, konstitutív időbeli 
eltolódás, szemben a függő beszéddel, amelyben ez az időbeli eltolódás meg-
határozóan fontos." 47 

A pragmatikai szempontokat alkalmazva jellemezhetjük ezeket a verseket úgy is 
mint olyan műveket, amelyek kettős illokúciós céllal rendelkeznek. A költő egyfelől 
tájékoztatni kíván a szereplő szavairól vagy gondolatairól, másfelől arról a módról 
is, ahogyan azok megformálódtak. Sőt esetenként a hős beszélői beállítódása, a 
nem propozicionáüs jelentés, a gondolat létmódja fontosabbá válik, mint a kife-
jezett gondolat. 

Tartalmilag-tematikailag is pontosíthatjuk, illetve bővíthetjük a korábbi szerep-
vers-meghatározásokat. 

Részben el kell fogadnunk azt, hogy az irodalomelméletben „a regényről 
értekezők nagy része kézenfekvőnek tekinti az epikai figurák tudatának áttetsző 
voltát. [...] Kate Hamburger volt az első, aki Die hugik der Dichtung című 
munkájában alapos vizsgálat tárgyává tette ezt a kérdést. Hamburgernél a szereplő 
belső világának az ábrázolása egyszerre kritérium a valóság és az irodalmi fikció 
világának elkülönítéséhez és egy másik, nem-reális realitás látszatának (Schein) 
megteremtéséhez. [...] Hamburger végkövetkeztetése az, hogy [...] a narratív 
fikció az egyetlen olyan irodalmi műnem és ugyanakkor a narrativitás egyeden 
olyan neme, melyben egy, a beszélőtől különböző személy kimondaüan gondolatai, 
érzései, percepciói ábrázolhatók."48 Másrészt azonban Hamburger végső 
megállapítását kiegészíthetjük a saját tapasztalatunkkal: a szereplíra ugyanúgy 
felfogható a mentális tevékenység hordozójának, a tudatfolyamatok kifejezési 
eszközének, mint az epikai művekben a belső monológ. Sőt, a 19. századi 

46 KOCSÁNY Piroska, A szabad függő bestédtől a belső monológig, — Hol tart ma a stilisztika? 
(Stíluselméleti tanulmányok), Szerk. SZATHMÁRI István, Bp., 1996, 329. 
47 KOCSÁNY Piroska, i. т., 338. 
48 COIIN, Dorrit, Áttetsző tudatok, = A% irodalom elméletei, IL, szerk. TlíOMKA Beáta, Pécs, 
1996, 86-87. 
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szerepversektől napjaink ilyen típusú alkotásaiig tapasztaljuk azt a tematikai 
változást, amelynek lényege, hogy a szerepvers hőseinek külső eseményei egyre 
inkább belső történéssé szublimálódnak, s ezzel párhuzamosan egyre kevesebb 
külsődleges elem keveredik a versek szövegébe. Ezt a változást megtoldhatjuk azzal 
az észrevétellel, hogy a beszéd, a beszédtevékenység szubtilitásainak érzékeltetése is 
tematikai alapját képezheti e líra típusnak. 

így a szereplíra lényege tartalmi szempontból - tág megközelítésben - az 
„áttetsző tudatok" (Dorrit Cohn) megjelenítése, a pszichikai predikátumok (Paul 
Ricoeur) vagy textuális ágensek egyidejű jelenlevésének nyelvileg történő érzékel-
tetése még abban az esetben is, ha az egyik predikátum nincs explicit módon 
megformálva. 

A továbbiakban tehát ezeket az alkotásokat olyan monológokként foghatjuk fel, 
amelyekre két tudatvilág vagy két beszédmód, de mindenképpen két szólam 
megformálása jellemző, amelyek az én-másik logikai viszonyt érzékeltetik ugyan, 
de sajátos módon: az egymásra vetülést, az egymásba játszást hangsúlyozva. 
Jellemzőik végső soron egybeesnek azzal a monológfajta sajátságaival, amelyet Paul 
Riceur is leír, Dorrit Cohn munkásságára hivatkozva, s amelyet ő maga „narratív 
monológ"-ként említ, Dorrit Cohn munkájában viszont az „elbeszélt monológ" 
kategóriájának felel meg. Ahogy az epikai művekben a narrátor beszédmódjában 
átveszi a szereplő beszédmódját, sőt a szereplő saját hanghordozását is, ugyanígy a 
lírai alkotásokban a költő is „magáévá" teheti szereplője beszédmódját. E technika 
legfontosabb vonását, „a harmadik személynek - ez megfelel a beszédmód 
referenciális irányultságának - és az első személynek — ami a reflexív irányultságot 
konstituálja — az összeolvadását"49 tapasztaljuk azokban a versekben is, amelyeket 
korábban szerepverseknek neveztünk. 

Az összeolvadás érvényesítése érdekében a költő a versben olyan meggyőzési 
technikát alkalmaz a szöveg különböző (formai, akusztikai, szemantikai, gram-
matikai, pragmatikai, szerkezeti, stilisztikai) szintjein, amely révén az olvasóban 
ugyanaz az élmény születik meg a szerepversek olvasásakor, mint amikor epikai 
műalkotásokban, az első és harmadik személyűséget egyszerre fenntartó 
szövegekben, a szereplő beszédének vagy belső tudatának ábrázolási módszereivel 
szembesül. 

49 RICOEUR, Paul, A narratív azonosság, = Narratív pszichológia, szerk. LÁSZLÓ János, 
THOMKA Beáta. Bp., 2001, 22. 
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Role-Lyrics or 'Meltm-po^ 
Role-Poems in the Poetry of Sándor Kányádi 

Summary 

The essay analyses the basic structural and logical build of several special poems 
written by the Transylvanian-born Hungarian poet Sándor Kányádi. Although 
these poems are often described as 'role-poems' in the Hungarian literary theory, 
the author suggests that a new theoretical aspect is needed for the discussion of 
this poetic category. As social sciences increasingly use the term 'socially upbuilt 
self, literary critics must reconsider the static and tight concept of 'role-poems' in 
the same way and attempt to introduce a specific monologue type, which fuses 
both first and third person, instead. 
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Felsőfokú művelődés Magyarországon 

TV. TUDOMÁNYTÖRTÉNET - EGYETEMTÖRTÉNET 

Székely György 

FELSŐFOKÚ MŰVELŐDÉS MAGYARORSZÁGON A XII-XIII. 
SZÁZADBAN 

Ahhoz, hogy Magyarországon stúdium generale fokára, egyetemi szintre 
emelkedhessek az oktatás, hosszú utat kellett bejárni, há):om lehetőséget is 
kihasználva ki kellett alakulnia a hazai magasabb fokú értelmiségi rétegnek. Ehhez 
az alapokat a székesegyházak és egyes kolostorok mellett kialakuló iskolahálózat 
adhatta meg, amelyek legjobb tanítványai eljutottak külföldi egyetemekre. Ez 
utóbbi, a peregrináció, további kiválasztást tett lehetővé, alkotásra képes 
személyiségek irodalmi tevékenységével, de legalább könyvgyűjtésével. Az általános 
európai, katolikus műveltség további elmélyülését jelentette, hogy a királyi 
kancelláriában működő klerikusok a sajátos magyarországi viszonyokra, magyar 
nyelvi igényekre tekintettel új nézeteket alakítottak ki, új kifejezéseket alkalmaztak a 
hazai viszonyokra, jelenségekre. 

Káptalani iskola működött Pécsett a XII-XIII. században. Itt használhatták azt a 
régi Priscianus-könyvet, amelyet az első pécsi püspök Bonipert küldöttje útján kért 
Fulbert chartresi püspöktől és ezzel az iskolalapításhoz megszerezte a trivium 
tanárainak alapkönyvét.1 Mégis kétségkívül ezt megelőzve a bencés rend volt 
úttörője a hazai oktatásnak és a tanításra alkalmas személyek képzésének. Pauler 
Gyula megfogalmazása szerint „Az iskolában, a kolostorban és székesegyház 
mellett, ahová szegény, gazdag örömest küldötte gyermekeit, szintén ók (a 
szerzetesek, Sz,Gy.) tanítottak grammatikát és musicát, latin nyelvet és éneklést, az 
akkori európai tudományegyetemnek, a trivium és quadriviumnak (grammatika, 
rhetorika, dialektika és arithmetika, geometria, astronomia és musica) első és utolsó 
tantárgyait, amelyek a papok képzésére, és ez volt most a fő czél, okvedenül 
szükségesek voltak". II. Géza korában a hálás Adalbert főúr végrendeltében 
könyveit hagyta Szt. Márton egyházára, azaz Pannonhalmára. Cerbanus szerzetes, aki 
a pásztói kolostor egyik görög kódexét latinra fordította 1131 és 1150 között, 
munkáját Dávid szentmártoni apátnak ajánlotta. Mindezt a tudást és kútfőt 
felhasználva épült ott a hittudományi s a gyakorlati papképzés, a felsőfokú stúdium. 
Kedvezőbb lett a helyzet, amikor Imre király idején a főapátság újjáépült.2 

1 MÉSZÁROS István, Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája a 996-1'948, Bp., 1988, 
237, 354; BÉKEFI Rémig, A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig Bp., 1910, 132. 
2 PAULER Gyula, A magyar nemzet története azArpádházj királyok korában2, Bp., 1899; Adalbert 
végrendelete, Pannonhalma, Levéltár; A magyar irodalom története 1600-ig szerk. KLANICZAY 
Tibor, Bp., 1964, 50.; MÉSZÁROS István, Középszintű iskoláink... i. m. (1. jegyz.), 18.; 
GENTHON István, Magyarország művészeti emlékei, 1'., Dunántúl, Bp., 1959,129. 
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Az adatok gyakori előfordulásából ki lehet következtetni, hogy Esztergom, 
Magyarország egyházi és jó ideig királyi központja volt a legfolytonosabb 
művelődési és oktatási műhely. Már Könyves Kálmán idejében Szerafin érsek 
palotáját a francia eredetű Alberich „művelt és ékesszóló férfiak ragyogó műhelye" 
gyanánt írta le. A XII. századból maradt fenn az esztergomi egyházi könyvtárból 
egy „Magyarázatok az Énekek Énekéhez" c. kódex, amit már a XII—XIII. századi 
káptalani iskolában használhattak. Az utóbbi működéséhez jellegzetesen kap-
csolódik az 1170 körüli iskoláskönyv, latin jegyzet az artes tananyag kivonatából, 
olyan növendék szép betűkkel leírt szövege, aki már túl volt a kezdő fokon, az alsó 
tanulmányokon. Priscianus nyelvtankönyve alapján, kiejtési és hangsúlyozási 
gyakorlatokon túljutva, retorikával foglalkozott az ókori Cornificius: Rhetorica ad 
Herennium с műve alapján. így a tanuló már az oklevélkiállítás, írásbeli 
szerkesztés, hivatali ügyvitel képességét is megszerezte. Ehhez kapcsolódott a 
jegyzetben a dictamen tanulmányokat röviden rögzítő fejezet a levélírás, fogal-
mazás szabályairól. Majd a computus tantárgy tanulásáról ad számot a jegyzet, 
amivel a klerikusok értették a naptárat, ki tudták számítani a húsvét és más 
ünnepek időpontját, keltezni tudtak okleveleket és érzékük volt a csillagászati 
jelenségekhez. Mivel a növendék feljegyezte az első nyolc árpádházi király 
temetkezési helyét, megadta sorrendjüket, valamint a helynevek latinos alakját, 
ebből látjuk, hogy a diák tanárát nem a legitimitás és idoneitás krónikaszövegekre 
jellemző értékelése vezette, hanem a dinasztia iránti felteden lojalitás. Istvánt 
szentként tisztelte, a királlyá emelkedett lázadó hercegeket is bemutathatta a tanár, 
de sem Péter, sem Aba királyok említve nincsenek. A káptalani iskola további 
szervezeti felépítésére a vezető tanárok címeinek felbukkanása vet fényt. Az 
olvasókanonok lett az iskola vezetője, aki ezáltal javadalomhoz jutott. Nem lehet 
véletlen, hogy az első lectort Esztergomban említik, 1209-ben. Mellette működött 
az éneklőkanonok, aki idővel helyettesnek adta át az ének tanítást, ez lett a 
succantor. Az első ilyen tisztség is Esztergomban bukkan fel, 1223-ban. Az iskola 
vezető tanára, mint iskolamester, korán szerepel, Esztergomban „A magister 
scholarum" 1205-ben, „Jacobus Scholasticus Strigoniensis" 1211-ben. A magasabb 
tanulmányok alapján és azok felhasználási lehetőségeként kerültek a legkitűnőbbek 
a királyi kancelláriába. így lett az udvari pap jegyző. 1262-ben László „nótárius aule 
nostre", illetőleg „nótárius noster familiáris" megjelöléssel, később „nótárius 
specialis" gyanánt kap említést. Rendkívüli műveltségéről tanúskodik, hogy László 
mester esztergomi prépostkanonoki minőségben 1277-ben végrendelkezve részle-
tezett könyvtárát felsorolta, benne volt a História Scholastica. Könyveket 
hagyományozott Marcellus fia Marcellus dominikánus szerzetesnek is, így a 
„Soliloquia"-t és Szt. Ágoston néhány „kisebb művét". Majd a Kun László király 
életvitelével és környezetével szembenálló Lodomér érsek emlékezett vissza 1288. 
május 8-i levelében iskolás korára, amikor a költői művek fantáziavilágát is 
tanulmányozta. Az arcát változtató Proteus történetét gyermekkorában olvasta, 
öregkorában érti meg, azt királyával azonosítva.3 

3 MOLNÁR Erik, A magyar társadalom története a% őskortól a^ Árpád korig, Bp., 1949, 281.; 
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Káptalani iskola működött Nyitrán, mint püspöki székhelyen a XII—XIII. 
században. Itt már 1111-ben oklevélben igazolható Vilmos grammaticus tevé-
kenysége. Később, amikor már munkamegosztás alakult ki a kanonoki testületben 
és egyes oktatási tevékenységekre helyetteseket bíztak meg, az olvasókanonok 
helyett sublector lett az iskola vezető tanára, először éppen Nyitrán tűnik fel 1265-
ben.4 Kétségkívül jelentékeny szerepet vívott ki magának a veszprémi káptalan 
iskolája, amely a XII-XIII. században folytonosan működött. Egyik fontos tárgya 
volt az egyházi énekek tanítása, aminek megbecsülését jelentette, hogy a XII. 
század végétől új, javadalmas státuszban szerepelnek ennek tanárai. Az 
éneklőkanonok, a cantor e néven először a veszprémi káptalanban tűnik fel 1181-
ben, ami megfelelt a zsinati határozatoknak. A XIII. századi fejlődést megtörték a 
politikai zavarok hatalmaskodásai. Ennek volt szomorú mozzanata a veszprémi 
egyház feldúlása Csák Péter nádor által, aminek során számos oklevél is elveszett. 
A helyreállítás, pótlás 1276-tól 1342-ig tartott, húzódott. Ebből tudunk az utóbb 
már főiskolának tekintett intézmény feldúlásáról, amit Kun László király már 1276-
ban helyre akart állítani és ezt valamelyest támogatta is. Az oklevélben az uralkodó 
kiemeli, hogy az iskolában főleg az ország jogainak megőrzését szolgáló jogtu-
domány művelése folyt, sőt a párizsi iskolákhoz hasonlítja azt, mint ahol az artes 
liberales-t tanulmányozták. A helyreállítás célja a virágzó oktatás felújítása, az 
igazság és az Isten dicsérete (tehát a jog és a vallás tudományos művelése). Csak-
hogy ehhez a valóságban nagyon kevés volt a somogyi királyi ispánság Fok faluja 
vámjának, a veszprémi székesegyház részére való átengedése. A káptalan nagy 
könyvtárának veszteségét sem lehetett egykönnyen pótolni. így a káptalani iskola 
aligha fejlődhetett a stúdium generale szintjére. Emellett a püspök és káptalan csak 
egyik célja volt ez, energiájukat lekötötte a királynéi koszorúzás és királynéi 
kancellár szerep visszanyerése (1276), a Kál-völgyi és segesdi elvett birtokok vissza-
nyerése (1276, 1314).5 

Témánk szempontjából két okból is fontos a magyar Anonymus, P. mester: a 
peregrináció és a történeti-jogi szemlélet oldaláról. A történetírók nagy többsége 
szerint III. Béla jegyzője volt, akinek uralkodása idején a magyar-francia 
kapcsolatok sokoldalúan fejlődtek. De a P. szigla feloldásai kísérlete - ha csak nem 

Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár: Ms. II. 3. kódex és Ms. III. 184. kódex; A magyar 
irodalom története 1600-ig szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964, 48.; MÉSZÁROS István, Az 
iskola ügy története Magyarországon 996-1777 köpött, Bp., 1981, 44-46, 48, 51, 56-57. o.; 
MÉSZÁROS István, Középszintű iskoláink... i. m. (1. jegyz.), 19, 184, 354.; HAJNAL István, 
IV.Béla király kancelláriájáról, Turul, 1914, 14—15. o.; Esztergomi Főkáptalani Levéltár: 19-1-
8. számú oklevél; MEZEY László, Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Arpád-kor végén, Bp., 
1955, 85. 
4 BÉKEFI Rémig, A káptalani iskolák története... i. m. (1. jegyz.), 126.; MÉSZÁROS István, Az 
iskolaügy története... i. m. (3. jegyz.), 57. 
5 MÉSZÁROS István, Középszintű iskoláink... i. m. (1. jegyz.), 19, 274, 354.; MÉSZÁROS István, 
Aziskolaügy története... i. m. (3. jegyz.), 55-56. o.;KUMOROVITZ L.Bernát, Veszprémiregeszták 
(1301-1387), Bp., 1953, 69, 362. szám; Veszprémi Káptalani Magánlevéltár: 1276. Fok. 2. 
sz. oklevél, Veszprémi Püspöki Levéltár: 1276. Ep. Ius coronandi regináé 2. sz. oklevél. 
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„előbb mondot t" névre utal - több személyre irányultak, elsősorban Péter 
esztergomi prépostkanonokra, majd Péter győri püspökre, aki 1217 után halt meg, 
azután Péter óbudai prépostra. Elszigetelt az a vélemény, hogy P. mester IV. Béla 
jegyzője lett volna, domonkosrendi Pósa magiszter. A gestaíró hely- és személynév 
alakjai ugyanis archaikusak a XIII. században használt alakokhoz képest. így a III. 
Béla és Imre királyok korának politikai-jogi gondolkodásába illenek a Gesta egyes 
leírásai: „a Gyümölcsény-erdő mellett . . . a vezér és az ő nemesei elrendezték az 
országnak minden szokástörvényét meg valamennyi jogát, miképpen szolgáljanak a 
vezérnek meg főembereinek, vagy miképpen tegyenek ítéletet bármilyen elkövetett 
bűn miatt. Egyszersmind ott a vezér vele jött nemeseinek különböző helységeket 
adományozott összes lakosságukkal együtt." (40. fejezet). Anonymus tehát Árpád 
fejedelem korára visszavetítette a kialakult feudális vezetőrétegeket. Később Zsolt 
fejedelem korára tett jelentős maga korabeli igényeket: „ . . .mikor Szólta vezér 
tizenhárom esztendős volt, országának főemberei valamennyien közös tanáccsal és 
közakarattal némelyeket országbírákul (rectores regni) rendeltek a vezér alá, hogy 
ezek a szokás jogával mértéket tartva, csendesítsék a viszálykodók pereit és 
versengéseit." (53. fejezet). Pauler Gyula az élő gyakorlatból vett okoskodást 
H ó m a n Bálint, az író korának alkotmányjogi felfogását látta mindebben.6 

A XIII . századi sokoldalú tudós ideálját rajzolták meg Szt. Erzsébet legendás 
környezetében, a talán mondai alak magister Klingsor, Magyarország erdélyi részében 
élő nemes, gazdag személyiségben a német források: vir philosophus, uteris et 
studiis secularibus imbutus; astronomus et dictator; die beylige Schrieft kennt er 
gedeute.7 A hazai írásbeliség gyarapodásához a későbbi szerzetesrendek is 
tevékenyen hozzájárultak. A francia Johannes Lemovicensis, azaz Jean de Limoges 
cisztercita szerzetes 1208-18 években a %jrci apátságot irányította, és itt írta Libellus 
de dictamine című könyvét, amely a fogalmazás szabályaira oktatott. Az ilyen mű 
tanulmányozása fejlesztette az oklevél- és levélírást. N e feledjük, hogy ezt a tudást 
Klingsorra is hangsúlyozták.8 

6 KENYERES Ágnes, Magyar Életrajzi Lexikon, I.4, Bp., 1967, 38, 164.; CSÓKA J. Lajos, S%ent 
Gellért Kisebb és Nagyobb legendájának története, kézirat, 1972, 7.; PAIS Dezső, Magyar Anonymus, 
Bp., 1926, 72-73, 93.; KOVÁCS Ferenc, A magyar jogi terminológia kialakulása, Bp., 1964, 32.; 
SlLAGI, Gabriel, Die „Gesta Hungarorum" des anonymen Notars, Sigmaringen, 1991, 1-3, 97, 
123.; ECKJIART Ferenc, A magyar alkotmányfejlődés, Bp., 1931, 9-10. 
7 FRANKE Vilmos, A tudományok állapota hazánkban a^Arpádok alatt - RÁTH Károly, RÓMKR 
Flóris, Győri történeti és régészeti fületek, Győr, 1863, 219, 221.; GOMBOS Albin, Catakgus 
Fontium históriáé Hungáriáé, IL, Bp., 1937—38, 1159. 
* A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964, 76. o. 
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Értékes jogi traktátust őriz az Országos Széchenyi Könyvtár, Paulus Hungarus 
kódexét a XIII. századból. Már a XIX. századvégi magyar történetírás tudott a 
bolognai egyetem e magyar eredetű, domonkosrendi tanáráról. Két XVII. századi 
forrásban Dalmatának nevezik a bolognai kánonjogászt, ezért F. Ban fi, mint a 
magyar korona dalmát származású alattvalóját szerepeltette. Ujabb hazai lexikális 
életrajzban magyar nemesi szülőktől származtatták Paulus de Hungaria-t, aki a 
bolognai egyetemen fejezte be tanulmányait, ahol 1221-ben már az egyházjog 
tanára volt, s ott lépett be az alakuló domonkosrendbe. A magyar eredet mellett 
szólhat a prédikátoroknál igen lényeges anyanyelv használat. Mindenképpen 
kiemelkedő aktív tudós volt, 1220/21 során írta a Summa de penkentia című 
gyóntatási kézikönyvét. De 1221 nyarán hazatért Magyarországra és ekkor vált 
jelentősebbé Notabilia című munkálata, amely 1215 és 1221 között készülhetett a 
pápai rescriptum gyűjteményekhez, számos esetben magyarországi példaanyagra 
utalva. Feltűnt neki, hogy a lateráni zsinatok határozataitól eltérve Magyarországon 
főesperesek plébániatemplomokat is birtokolhattak. Míg pápai dekretális tiltotta a 
világiak részvételét kánoni választásoknál (in ecclesia conventuaü), a jogtudós utalt 
a magyar, hispániai és szicíliai királyok hosszú szokás alapján fennálló jogára, hogy 
ezek tárgyalásában részt vehetnek. Az esztergomi és kalocsai érsek jogvitája tette 
aktuálissá, hogy a kánonjogász annak általános hangsúlyozása mellett, hogy vala-
mely érsek nem használhatja palliumát egyháztartományán kívül, utalt a regionális 
szokás eltérésére, az esztergomi gyakorlatra, III. Honorius pápa pedig kifejezetten 
tiltotta a jövőre-nézve 1219-ben, hogy az esztergomi érsek palliumban misézzen a 
kalocsai főegyházmegye területén. Megemlékezett a kánonjog tudósa arról a 
magyarországi regionális szokásról is, hogy ott a papokat a kápolnákba főesperesek 
helyezik be. Mindezek mellett ezt a Paulus Hungarust tartották alkalmasnak a 
magyarországi dominikánus egyháztartomány megszervezésére. A létrehozás 
egyben bázist teremtett a rend tudományos tevékenységére, amit nem csupán 
hittudományi téren alapoztak meg. Budai kolostorukban a XIII. században hasz-
nálhatták már Boethius Arithmeticaját.9 

Káptalani iskola működött a vád püspöki székhelyen is, amit 1225-ben 
említenek.10 A külföldi egyetemjárás és a tanultak hazai tudományos hasznosítása 
szempontjából egyaránt fontos személyiség a krónikaíró Ákos mester. Az előkelő 
Ákos-nemzetségből származó író a Galga-vidéki Ákosmonos torán születhetett 
1208 táján. Az Ákos-testvérek együtt nevelkedhettek Kálmán herceggel. Ákos 
magister címe arra utalhat, hogy Itáliában bölcsész és jogi egyetemi tanulmányokat 
végzett. 1235 és 1244 között a pesti plébánia élén állt, a tatárjárás után királyi 
káplán volt, tehát udvari klerikus, királyi írástudó. 1248—51 években székesfehérvári 

9 Országos Széchenyi Könyvtár: Cod. Lat. 30.; SZALAY József, BARÓTI Lajos, A Magyar 
Nemzet Története, I. kötet, Bp., 1895; BANFI, Florio, Paolo Dalmate detto Ongaro, Archivio 
Storico per la Dalmazia, 1939; Magyar Életrajz Lexikon, II. kötet/31969, 122.; KAPITÁNFFY 
István, SZEPESSY Tibor, Paulus Hungarus két Notabiliájának magyar vonatkozású helyei, = 
HORVÁTH János, SZÉKELY György, Középkori kútfőink kritikus kérdései, Bp., 1974.; Wien: 
ÖNB: Cod. 2463. 
10DERCSÉNYI Dezső, GARLASZTÓI Pál, Vác, Bp., 1960,17, 207. 
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őrkanonok, 1254—72 budai prépost a Szent Péterről elnevezett királyi prépost-
ságon, egy hospes-település központjában. Közben majdnem másfél évtizeden át 
királynéi kancellár volt. Benne többen keresték a XIII. században keletkezett hun-
magyar krónika, illetve egy krónikaszerkesztmény szerzőjét. Most az fontos 
számunkra, hogy ezekhez az egyházi törvénykönyvet forrás és fogalomkincs 
gyanánt használta.'x 

Magasabb fokú művelődésre utaló adatokat lelünk a váradi káptalan esetében, ami 
részben történeti katasztrófák véletlen következményének tűnhet. Az olasz Rogerius, 
már 1232 előtt magister, éppen kanonok volt Nagyváradon, amikor a tatárbetörés 
elől erdőkben bujdosott, mégis fogságba esett, szökés útján szabadult. Élményeit és 
értesüléseit 1243-ban megírta pártfogója Pecorari Jakab prenestei püspök számára, 
akinek egykor káplánja volt. Rogerius jól érzékeltette a magyarországi politikai 
viszonyokat, amelyek megakadályozták az ország szervezett védelmét, és ezzel a 
rettenetes pusztuláshoz vezettek (Carmen Miserable), amelyek helyeit korabeli név-
alakban pontosan rögzítette. Egy nemzedék múltán az 1285. évben prépost Benedek 
mester levelében számolt be Nogaj és Telebuga kánok Pestig érő betöréséről. 
Békésebb időkre utal, hogy az ágostonrendi Ágoston atya 1297 körül írva D e 
summa trinitate et fide catholica című művét János váradi papnak ajánlotta.12 

Foglalkozott oktatással a szepesi prépostság is. A prépost 1273. évi könyv-
jegyzékében már meg volt Petrus Comestor, XII . századi párizsi egyetemi kancellár 
híres tankönyve, a História scholastica seu históriáé ecclesiasticae libri IV. Ez a mű 
a Biblia ó- és újszövetségi könyveiben őrzött történeti anyagot foglalta össze a világ 
teremtésétől az apostolok haláláig, de csak a zsidó nép történetére szorítkozva. Ez t 
a művet már korábban (1230 körül) egy másik példányon magyar ember glosszával 
látta el.13 Győrben is működött káptalani iskola, amire a XIII. század óta vannak 
adatok.14 

Már a társadalmi mobilitás bizonyosfokú érvényesülésére gondolhatunk Ke\ai 
Simon mester esetében. Valószínűleg a Fejér vármegyei Bicske mellett volt Kéza 
faluból eredt, családja félszabad, vagy szolgaeredetű volt. Mégis 1272 és 1283 
között északitáliai egyetemre jutott. Talán ő az Erzsébet királyé 1279/80 táján volt 
kormányzata idején annak Simon nevű utódja. 1282/83 körül írta meg krónikáját. 

11 GYÖRFFY György, Л magyar várostörténet kezdetei és Budapest kialakulása, Akadémiai doktori 
értekezés, Bp., 1968, 377.; HAJNAL István, IV. Béla király kancelláriájáról... /'. m. (3. jegyz.), 
9. o.; MÁLYUSZ Elemér, A% V. István-kori Gesta, Előadás, Bp., 1970. április 9. MTA 
Irodalomtudományi Intézete; BlBRBAUER Virgil, A magyar építészet története, Bp., 1937, 54— 
55. 
12 Klaniczay Tibor egyetemi jegyzete /1953/ 45. o.; SZENTPÉTERY, L, Scriptores Rerum 
Hungaricarum. IL, Bp., 1938, 546, 551.; CSÓKA J. Lajos, Ssgnt Gellért Kisebb és Nagyobb 
Legendájának története... i. m. (6. jegyz.), 7.;jAKUBOVICH Emil, A váradi püspökség XIII. s^á^adi 
tizedjegyzéke, Magyar Nyelv, 1926, 362.; FRANKL Vilmos, A tudományok állapota hazánkban... 
i. m. (7. jegyz.), 219. 
13 MÉSZÁROS István, Ari iskolaügy története... i. m. (3. jegyz.), 48.; Petrus Comestor töredék, 
Biblioteca Nazionale Centrale, Roma. 
14 MÉSZÁROS István, Középszintű iskoláink... i. m. (1. jegyz.), 46,189, 354. 
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1283-ban udvari jegyző (aulae nostrae nótárius), egyszersmind IV. László király 
papja (magister Simon de Keza fidelis clericus eius). Kézai vagy forrása a római 
joggal foglalkozott és krónikájának tanúsága szerint a római jog az udvar bizonyos 
törekvéseivel összefüggésbe hozható. A római jog Bolognában vagy Padovában 
való elsajátítása mellett ott Aquinói Tamás hatása is érintette, ott szívhatta magába 
a népfelség elvét. Otthonos lett a velencei hagyományban, sőt nyelvjárásban, a 
jellegzetes sz-ező kiejtés érzékelhető a Vecca Venesia szóban és megnevezte a 
Venetica lingua-t. Mindezek miatt lett Kézai műveltségének egyik legfontosabb 
alaprétege a római jogi képzettség, a római jogi szakkifejezésekben való otthonos 
mozgás, noha a doktori fokozatig nem jutott el. Európai tájékozottságát mutatja, 
hogy Alamanniához a német birodalmat, a terra Latinához az olasz, francia, 
spanyol földeket számította, az itáliait ki tudta különíteni a románnyelvű népekből, 
a Gallici-t a franciákra, Francia-t a Rajnától nyugatra eső francia és vallon területre 
alkalmazta, a flamand vidéktől elkülönítve. Kora társadalomszemléletének magas 
fokára jutva ítélte meg a hazai jelenségeket. Nála a communitas a feudális 
társadalom uralkodó osztályának szélesen felfogott közössége, amelybe az uralkodó 
réteg, az alsóbb nemesség, a királyi serviensek és várjobbágyok is beletartoznak. 
Ennek a szemléletnek reális alapjai voltak: serviensek várföldhasználata a feudum 
castri őrzése fejében, az emelkedő nemes várjobbágyok helyzete. De tudomásul 
vette a szolgaállapotú jobbágyok létét és e típus keletkezését magyarázta is. Az 
ignobilitas, a servitus oka lesüllyedés, a jogállás kedvezőtlen megváltozása a 
hadfelkeléstől való távolmaradás büntetéséül. Ennek mintája római jogi (Gaius, 
Inst. I. 160.). A társadalmi valóságból is meríthetett: amikor Kun László Sopron 
vármegyei ügyben híveihez fordul, ezek a nemesek, várjobbágyok, várnépek, 
vendégek és bármely állapom népek (1272-ben), amikor Ugocsa vármegyei ügyben 
híveit utasítva ezek a nemesek, várjobbágyok, a vendégek és más conditioju 
emberek.15 

15 Magyar Életrajzi Lexikon, I. kötet/4 , Bp., 1967, 913.; GYŐRFFY György felszólalása 
MÁLYUSZ Elemér: Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon с kézirata 
vitájában (Bp., 1968. április 22. MTA Történettudományi Intézete); KARDOS Tibor, A 
magyarországi humanizmus kora, Bp., 1955, 56, 174—175, 179, 382.; KRISTÓ Gyula, Ké^ai Simon 
és a XIII. s^á^ad végi köznemesi ideológia néhány vonása, ItK, 1972.; SZŰCS Jenő, 
Társadalomelmélet, politikai teória és történelemszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában, 
Századok, 1973.; GERICS József, XIII. századbeli közigazgatási problémák, Előadás; Bp., 1970. 
december 17. MTA Középkori Munkabizottsága); AUNER Mihály, Latinus, Századok, 1916, 
31.; Simonis de Keza Gesta Hugarorum = Scriptores Rerum Hungaricarum, ed. Emericus 
Szentpétery, I. Bp., 1937, 149, 155, 188.; MÁLYUSZ Elemér, A Thúróczy-krónika és forrásai, 
Bp., 1967, 54—56.; GERICS József, Középkori országgyűléseink és az európai jogfejlődés, Századok, 
2005, 353.; FEJÉR, Georgius, Codex Diplomatics Hungáriáé ecclesiasticus et ávilis, Buda, 1829-
44, V/2, 41-42. és V/3,115-116. 
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Horváth Pál 

EGYETEMI-JOGI KULTÚRÁNK ŐSFORRÁSAI 
A KORAI RENESZÁNSZ STUDIUM GENERALE-JA 

Nem lebecsülhető veszélyt jelent az a tény, hogy a hazai humán tudományok 
körében csak sporadikus előzményei vannak a modern historiográfiának. így az 
egyetemtörténet tárgykörében is csak néhány alapkutatásokon nyugvó szintézisre 
vagyunk utalva.1 Ezek a művek a maguk korában (1835, 1880, 1936) jelentős 
előrelépések voltak és az általuk felszínre hozott tényanyag számbavételét 
számottevő mértékben máig sem kérdőjelezték meg a kapcsolódó hazai kutatások.2 

Ennek ellenére könnyen felismerhető, hogy a hiteles történelmi kútfők sajnálatos 
pusztulása következtében a jogi művelődés fejlődéstörténetének nem egy szakasza 
ma már az eredeti források nyomán nem revideálható. Az egyes tudományágazatok 
fejlődését vizsgálva helyenként áthidalhatatlan ez a probléma, pedig a felidézett 
úttörő munkálatok a tanszakok fejlődéstörténetének a kronologikus feltárására 
helyezték át a hangsúlyokat. Korszakonként a főbb jogtudományi ágazatok 
differenciálódásának, az önálló katedrával rendelkező diszciplínák születésének 
tisztázásában váltak tehát ezek az alkotások alapozó jellegű művekké. Az elért 
eredmények értékét nem deminuálva utalni kell azonban arra, hogy ez a ma már 
sok tekintetben hézagpótló könyvészeti érték, pl. az angol, a francia, Ш. a német 
földön kifejlett egyetemtörténeti kutatások mértékével nem mérhető és általában 
nem nyújt számunkra alapot az egyetemi-jogi kultúrák általános összefüggéseinek a 
megértésére. Ábel Jenő (1881), Békefi Rémig (1909) egyetemtörténeti munkái, ill. a 
Pécsi (1367) és az első Budai Egyetem történelmi szerepével foglalkozó újabb 
részletkutatások alapján érzékeltük, pl. csak, hogy a hazai jogi művelődésünk 
ősforrásai jobbára ismeretlenek.3 Szemléletes példája ennek, hogy a feltehetően 
meghatározó szerepű reneszánsz kultúra iránt támadt hazai és nemzetközi 
érdeklődés csak nagyon is bizonytalan kapaszkodókat nyújt számunkra. Korai 
egyetemalapítási kísérleteink hiányos történelmi kútfői ugyanis vajmi keveset 

1 % pL a „Magyar Universitas" jogi fakultásait illetően FEJÉR György, História Academiae 
Sáentiarum Paspianiae arcbiepiscopalis, Budae, 1835. PAULER Tivadar, Adalékok a ha^ai 

jogtudomány történetéhez, Bp., 1878. UŐ., Az egyetem nag)/ szabadságlevele, A budapesti m.k. 
Tudományegyetem története, Bp., 1880, illetve az 1936-os kartörténeti monográfiát, ld. alább. 
2 ECKHART Ferenc, A Jog- és Államtudományi Kar története 1667-1935, Bp., 1936. Idevágó 
állásfoglalásainkat ld. HORVÁTH Pál, Meghatározó tudós elmék és eredmények a hatjai jogi 
tudományosságfejlődésében, S^á^adok, 2006. évf. 3. sz. 
3 Ld. CSIZMADIA Andor, A pécsi egyetem a középkorban, Studia Iuridica Auctoritate 
Universitatis Pécs Publicata, 40(1965). ÁBEL Jenő, Egyetemeink a középkorban, Bp. 1881. 
BÉKEFI Rémig, A pécsi egyetem, Bp., 1909. Vö.: DENIFLE, Heindrich, Die Entstehung der 
Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlin, 1885., 415.; KIRÁLY János, Adalékok a magyar és 
az európai tudományos élet kölcsönhatásaihoz Jogtörténeti részletek, Jogtudományi Közlöny 1905 
8-9. 
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nyújtanak a XIV. századi (Pécsi, Óbudai) egyetemi-jogi művelődés ügyéről, de nem 
sokkal több reményt táplálhatunk a pozsonyi alapítású (Mátyás király 1467) 
Academia Istropolitana létét tanúsító ismereteink iránt sem. Tudjuk, hogy ez 
utóbbit a szentszék (II. Pál pápa) meghagyásától eltérően az ún. párizsi minta 
szerint szervezték4 és ez egyben megbízhatóan kizárni is látszik azt a véleményt, 
hogy az Academica Istropolitana születésével az ősforrások egyikének a nyomában 
vagyunk. 

A középkori jogtudó értelmiségünk, ill. az Árpád- és az Anjou-kori királyi 
kancelláriák szerepének munkaigényes újabb kutatásai nyújtanak némi közvetien 
támpontokat az évszázadokat átívelő fehér foltok szemrevételezéséhez.5 Nagyon 
valószínű ugyanakkor, hogy az Universitas befogadására alkalmas városi kultúra 
hiánya (ül. gyengesége) következtében életképes egyetemi-jogi művelődés 
megalapozására sem kerülhetett sor hazánkban még századokon át.6 A kínálkozó 
komplex feladatok kapcsán nyilván tisztázandó volna mégis, hogy az érintett 
évszázadok túlnyomóan nemesi (rendi) államelméleti jogi gondolkodása (tudo-
mányossága) valójában milyen áttételekkel jutott az észak-itáliai (Padua, Bologna), a 
német birodalmi, vagy éppen a prágai és a krakkói egyetemeken virágzó jogi 
ismeretekhez. 

A három és félszázados Nagyszombati „Magyar Egyetem" történelmi szerepének 
feltárása érdekében persze nem feltéüenül kellett az előképek kialakulásának a 
középkor homályába vesző elemzésénél megrekednünk. Utalni kell mégis arra, 
hogy a 16—17. századi protestáns (nemesi) államelméleti tudományosság jelenléte 
nyilván közvetlenül hatott abban az irányban, hogy az eredetileg jogi kar nélkül 
szervezett Nagyszombati Egyetemet néhány évtized múltán (1667) Jogi Fakultással 
(Facultas Juridicae) is kiegészítették. Ennek a még mindig rendi jellegű (nemesi) 
államelméleti-jogi tudományosságnak az ősforrásait ugyanis jobbára a kor 
protestáns német (fejedelmi) egyetemek (Heidelberg, Wittenberg stb.) képezték, és 
ezekkel az ősforrásokkal szemben az ellenreformáció szellemi központjának 
mondható Nagyszombati Universitas még hosszú ideig nem adott a kor jogi 
közgondolkodását meghatározó alternatívát. Ellenkezőleg azt viszont hitelt 
érdemlően feltárták, hogy a korai jogi oktatásunk székhelyei a kancelláriák, a hiteles 

4 A II. Pál pápától kieszközölt hozzájárulás a bolognai mintát írta elő, két évvel később 
Mátyás király a lényegesen kedvezőbb párizsi minta szerint szervezte meg a pozsonyi 
„Academia Istropolitana"-t. Vö.: Ravasz J., FELKAI L., BELLÉR В., SIMON Gy., A magyar 
nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus korában, Bp., 1961, 17—18. 
5 Források hiányában tisztázatlan ugyan, hogy a jogi művelődés terén milyen tényezőnek 
tekinthető a Zsigmond halála körüli években megszűnt óbudai egyetem. Vö. CSIZMADIA 
Andor, i, m. (3. jegyz.), 19. Az újabb kutatások az alapítás idejét 1395-re teszik: Ld. DIENER, 
Heinrich, Zur Geschichte der Universitätsgründungen in Alt-Ofen (1395) und Nantes (1423), 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 42/43(1963), 265— 
284. 
6 E sajátos történelmi feltételek elemzését ld. KARDOS Tibor, A magyarországi humanizmus 
kora, Bp., 1955 с művében. Ide utal a pécsi egyetem alapításának 600. évfordulóját méltató 
CSIZMADIA, im. (3. jegyz.), 5-6. 
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helyek, ill. az ún. patvariák és az egyháziak által szervezett káptalani stúdiumok 
voltak. Megnyugtatóan nem tisztázott mégsem, hogy a nagyszombati Jogi Fakultás 
milyen ősforrásokban fogant, és hogy ez az önmagában le nem becsülhető 
előrelépés (a császári római jog, a kánonjog, ill. a még mindent magába foglaló ius 
patrium) valójában milyen konkrét társadalmi igény kielégítésére szolgált. 

Megragadja viszont figyelmünket az a történelmi tény, hogy már a 14. század 
végén, az ország központi fekvésű városa, Buda került előtérbe a magyar jogi 
művelődés fellegvárának kialakítása szempontjából. 1389-ből kelt IX. Bonifác pápa 
kiváltságlevele, amelyben az óbudai egyetem alapítását tette lehetővé. A töredékes 
történeti forrásanyag jelzi azt is, hogy a kar otthonát képező város (Buda) Mátyás 
király idejében, a 15. század második felében is egyetemi város volt. A lehetőségek 
tehát - századokkal a nagyszombati egyetem alapítása előtt - érlelődtek arra, hogy 
a magyar jogi művelődés központja Budán, ül. Pesten kialakuljon. E lehetőségek -
sajnálatos módon - a másfél évszázados török uralom idején persze elsorvadtak. 

Valójában a magyar jogi művelődés központjainak létrehozására irányuló első 
kísérletek az európai humanista eszmék közvetlen vagy közvetett hatása alatt 
jelentkeztek. A reneszánsz korának haladó eszmeáramlatai ugyanis komoly 
lehetőséget rejtettek magukban az önálló hazai államelméleti-jogi tudományosság 
kifejlődéséhez és általában a jogi művelődés megalapozásához. Az erre alkalmas 
intézmények, egyetemek tartós fennmaradását azonban nemcsak a századokig tartó 
háborúk és az áUami függetlenség tragikus sorsfordulatai tették lehetetlenné. 

A humanizmus és általában a reneszánsz korabeli kultúra térhódítására a hazai 
kedvezőtlen társadalmi feltételek bénítóan hatottak és ezen negatív tényezők a 
magyar jogi művelődés központjainak fejlődésében is érezhetők. Hazánkban a 
humanista eszmék, a helyi, társadalmi feltételek által korlátozott módon hódítottak 
teret és a kétségtelenül kimutatható szellemi előrehaladást nem követte a polgárság 
nagy reneszánsz-kori előretörése. így a városi polgárság és a központi hatalom 
gyengesége következtében Magyarországon a reneszánsz nem a polgárság, hanem a 
nemesség kultúrája lett.7 Ez a társadalmi elem és főként a 16. század második 
felében kifejlődő új arisztokrácia pedig egyre jobban elvesztette érdeklődését - az 
egyébként is polgári tartalommal telített - humanista eszmék iránt. A 16. század 
végén és a 17. században felbukkanó erőteljesebb hazai auamelmeleti-jogi 
tudományosság8 inkább csak a nyugati humanista frazeológiával vonta magára a 
figyelmet. E korban az áUamelméleti-jogi tudományosság alapkérdései a „monar-

7 Bónis György, Klaniczai Tibor, Kardos Tibor vizsgálódásai nyomán ld. Magyarország 
története. II. 1526-1790, Bp., 1962, 378. 
8 Ilyenként utalhatnánk a hányatott életű Otrokocsi Ferenc életművére (Breve speámen 
introductionis in iurisprudentiam, Nagyszombat, 1699, illetve a pozsonyi humanista Schődel 
Márton Disquisitio historico-politica de regno Hungáriáé с művére (1629), valamint 
Baranyai Decsi (Csimor) Jánosnak már 1693-ban Kolozsvárott megjelent Syntagma 
instituüonum iuris imperialis ac Hungarici с művére, amely a magyar nemesi magánjognak 
(Ш. perjognak) az institutiok rendszerében való feldolgozását, illetve a hézagoknak a római 
jog szabályival történő kitöltését képviselte. Vö. KULCSÁR Péter, Bevehető, = Baranyai Decsi 
János magyar históriája (1592-1598), Bp., 1982, 20. 
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chia Hungarica" egységének helyreállítására és a rendi, nemesi szabadság elméleti 
megfogalmazására szorítkoztak. Ilyen módon a humanista eszmék hatását megőrző 
tudományosság - mondják az idézett kulturhistoriai állásfoglalások - a nemesi 
vezetés elismerésére kényszerült. A Habsburg dinasztia iránti hűség, vagy a magyar 
függetlenséget jelképező erdélyi fejedelmek iránt tanúsított odaadás osztotta tehát 
két táborra e kor állam elméié ti-jogi tudományosságát hazánkban. Mindkét irány 
megmaradt a vallásos eszmék által átszőtt tanítások keretében és a polgári 
tartalommal telített humanista eszmék továbbfejlesztése helyett a központosított 
állam megszüárdítása irányában hatottak. A hazai államelméleti tudományosság 
fejlődése és a magyar jogi művelődés központjának kialakulása szempontjából 
mégis döntő tényezővé lehetett az erdélyi fejedelmek hatalmát támogató kálvinista 
prédikátorok és az ellenreformáció képviselőinek harca. 

A hazai barokk kultúra alapjait lerakó ellenreformációs irányzat a 17. század első 
felében fokozatosan növelte pozícióit. így a nyomdával rendelkező Nagyszombat 
városa az újjáéledő katolicizmus központjává lett és ennek természetes folyo-
mányaként lehetőség nyílt a hazai művelődés új központjának kifejlesztésére. Ezt a 
szerepet töltötte be az 1635-ben Pázmány Péter által életre hívott nagyszombati 
egyetem, amely csak évtizedek multán lehetett alkalmas a reneszánsz vívmányainak 
továbbfejlesztésére. 

Elteltek tehát az Árpád-házi, illetve a vegyes királyi házakból származó uralkodók 
évszázadai, miközben a magyar jogi kultúra ősforrásai szinte a feledés homályába 
merültek. A romantikusok hangja lassan elcsitult, a nemzet küldetés tudatát deval-
váló politikai radikalizmus pedig a megszentelt történelmi (közjogi) hagyományokat 
is anatéma alá helyezte. Innen is eredeztethető az az inerciát árasztó szemlélet, 
hogy a ius patrium intézményesült alkotóelemei en bloc talajukat vesztették. A 
tudós Frank Ignác tragikus elmúlásával a hazai történeti-jogi iskola második 
hulláma a szép álmokat őrző Toldy-Wenzel-féle tanításoknál megrekedt és még 
azok a tekintélynek örvendő auktorok is feladták a harcot, akik pedig a hazai 
reneszánsz kultúra avatott képviselőiként elhíresültek. Ilyen előzmények után ünne-
pelhettük önfeledten (és persze méltán) a pécsi egyetemalapítás 600 éves évfor-
dulóját, ill. az ugyancsak rövidéletű óbudai universitas töredékes emlékeit.9 Joggal 
mondjuk az ezúttal feltárt ismereteink alapján, hogy „a párizsi, ill. a bolognai 
egyetemek és az ott élvezett magiszteri és hallgatói jogok, mint követendő példák 
szerepeltek a XIV-XV. század egyetemalapítási hullámaiban, pl. a prágai, a krakkói, 
pécsi alapítás, ill. az óbudai újraalapítás esetében."10 Idáig persze a mértéktartó 
kulturhistoria már jó ideje eljutott, amit a kútfők feltárására, a még latin nyelvű 

9 Ld. SZÉKELY György, A pécsi és óbudai egyetem alapítása a közép-európai egyetem létesítések 
összefüggéseiben, Janus Pannonius Múzeum Evkönyve, 1967, 155-157. A szinte teljes hazai és 
nemzetközi szakirodalmát számbavéve vö. VETULANI Adam, A pécsi egyetem, valamint a 
krakkói és a bécsi testvéregyetemek alapításának körülményei, — Jubileumi Tanulmányok 1. írA pécsi 
egyetem történetéből", Pécs, 1967, 21—23. 
10 Ld. KARDOS Tibor, A magyarországi humanizmus kora, Bp., 1955, 57-59. Vö. SZÉKELY, /. 
m. (9. jegyz.), 155. 
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exegetikusaink eredményeire is utalva Barankay Lajos jó fél évszázada összegzett 
„A magyar reneszánsz-kor felsőoktatása" с közleményében.11 

A hazai kulturhistória történelmileg megszentelt értékeit, az ősforrásokat keresni 
már szinte nem maradt erőnk (és bátorságunk), miután az a nemzeti önhittségünk 
vádját ébreszthette volna. Az avatottabb elmék persze tudták, hogy a 14 Árpád-
kori egyházmegye archivált anyagát az idők vasfoga sem emésztette fel maradék-
talanul. A győri és a nyitrai egyházmegyék (káptalani) levéltárának a töredékes 
anyagán túl Esztergom, Veszprém és Zágráb archívumai mentettek át az utókornak 
számottevő művelődéstörténeti fondokat. Tárgyunkat tekintve is tudjuk, hogy jelesül 
a veszprémi káptalani levéltár anyagában a hazai jogi kultúra ősforrásaira utaló kútfők 
(oklevelek) nyugszanak és ezt a körülményt az a Békefi Rémig is ismerte,12 aki 
tagadta a veszprémi egyházi alapítású „stúdium" egyetemi jellegét és benne a hazai 
jogtanítás ősforrását. Békefi és a püspökség oklevéltárát közreadó Fraknói Vilmos 
is13 figyelmen kívül hagyta ezt a körülményt, de nem hallgatta el. A hálátlan utókor 
persze Békefi e tárgyban elhíresült vizsgálódásait refrénként idézi, pedig őt az 
iménti vád alól felmenti, hogy az adott okmányok a veszprémi (káptalani) tanodát 
még egy ideig valóban nem titulálták stúdium generale-nak,14 pedig maga is 
konstatálni kényszerült ez utóbbi írásában, hogy a XIII. század első felében már 
megjelent a titulus a káptalani oklevelekben.15 

Szerencsés körülményként idézhetjük tehát, hogy a veszprémi káptalani levéltár 
közel két ezer Mohács előtti (középkori) írott jogemléke (oklevele) nagy számban 
szolgál eszközül a magyar jogi kultúra ősforrásainak feltárásában. Ez a körülmény 
abból is fakad, hogy ez a város vélhetően az államalapító István király által 
szervezett püspökségek közt elsőként tűnik elénk, ill. a Gizella királynéval érkező 
bencés papok közreműködésével válhatott koronázó (közjogi jelentőségű) oppi-
dummá, miután itt őrizték a királyné koronáját, sigillumát (pecsétjét) és vélhetően 
itt zajlottak királyaink hitveseinek a koronázási szertartásai is. A királynék városa a 

jogi-hivatali élet egyik jelentős központja lévén oklevelek (kiváltságlevelek) kibocsátásának 
színtere volt, mint ilyen a királynék kancelláriájának, kápolnájának, ül. trónszékének 
(sedes reginalis) biztonságot nyújtó helye, „amelyben Magyarország királynőit 
szokták közjogi értelemben is felékesíteni".16 Róma ilyen minőségben tartotta 
nyilván a veszprémi székesegyházat és ezt több egykori okleveles bizonyíték is 
megerősítette. Az egyháziak közismerten a királyné kápolnáját (capella specialis) a 
koronázások színhelyeként tartották számon. Érthető tehát, hogy Veszprém a 

11 Ld. BARANKAY Lajos, A magyar reneszánszkor felsőoktatása, Pécs, 1943, 3-5., Vö. FEJÉR 
György, História Academiae Scientiarum Pazmaniae archiepiscopalis, Budae, 1835, 8—9. 
12 Ld. BÉKEFI Rémig, A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban, Bp., 1907,19-20. 
13 Ld. un. FRAKNÓI Vilmos, LUKCSICS Pál, Bevezetés a veszprémi püspökség oklevéltára I-IV. 
kötetetihez, Bp., 1896-1907. 
14 Ld. BÉKEFI Rémig, Aprád-kori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkérdése, Századok, 
1896., 321-325. 
15 Ld. т., 227. 
16 „in qua consueverunt regine regni Hungáriáé coronari" ld. A veszprémi káptalani levéltár 
1283-1341. 
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királyaink székvárosával (Székesfehérvárral) együtt az állami tevékenység és a jogélet 
kiemelten fontos színterei lehettek. „Ez az a város, ahol hajdan a nemzeti kultúra 
legdúsabb forrásai fakadtak"17 - miként olvashatjuk a várkút peremére vésett 
epigráf (felirat) nyomán. Az Árpád-házi szentek sorában Szent Katalin és Margit, a 
hajdan volt görög monostor és a zárda, valamint a bazilika és a IV. László korában 
(XIII. sz.) még teljes fényében tündöklő, immár „stúdium generale" voltak a város 
nevezetességei a középkorban. A papnevelő (a szeminárium) helyén állhatott a stúdium 
generale, ahol eredetileg az ősi monostor alapkövei nyugszanak. 

Vélhetően ebben a történelmi miliőben születtek a hazai egyetemi jogi kultúránk 
ősforrásai, az egyházi alapítású veszprémi káptalani stúdium, amely persze nem 
egyedülálló kísérlete az Árpád-kori 14 püspökség kiépültének. Veszprém azáltal tűnt 
ki ezek sorából, hogy a klerikusok utánpótlásának ügyét eredményesen összekapcsolta a jogi 
alapismeretek terjesztésével.^ Az egyháziak a püspökségeken képezték az új klerikus 
nemzedékeket, miként azt a Szent László korabeli (esztergomi) zsinat előírásai 
nyomán ismerjük. A püspöki helyeken a székesegyházi stúdiumok, másutt a 
káptalani iskolák adtak erre lehetőséget, mert enélkül akár a már felszentelteket is el 
kellett bocsátani a szolgálatból. Kolostori, székesegyházi, káptalani iskolák sorából 
emelkedtek ki idővel az egyházi alapítású közép- és főtanodák, ahol már a „hét 
szabad művészet" (septem artes liberales) ismeretanyaga is megjelenhetett. Ilyen 
hírben volt a veszprémi stúdium már a XII-XIII. század fordulóján. Széchy Pál 
prépost korabeli feljegyzése nyomán ismert, hogy az akkor már stúdium generálé-
ként működő, tehát fötanodának mondható intézményben 15 utriusque iuris doctor 
működött, akik a doktori tudományos fokozatukat bologna, Párizs, Pádua és Vicenza 
egyetemein szerezték. A főtanoda pusztulásáról szóló oklevelek egyike szól az egyház 
prépostjának, Pál mesternek az 1000 márkát érő római jogi, ül. kánonjogi tanító 
könyveiről, ill. az összes tudományszakokba vágó művekről.19 Fraknói Vilmos talá-
ló megállapításait idézik, miszerint a veszprémi stúdium generale falai közt honoló 
tudományos szellemmel, Veszprém túlszárnyalta az ország minden más városát.20 

Az imigyen (hitelt érdemlően) a felidézett könyvészeti értékek jelenlétéből is 
méltán következik, hogy a veszprémi főtanoda Pécset és Óbudát jóval megelőzve a sikeres jogi 
oktatás hírnevével is öregbítette reputációját. Ebből a forrásból táplálkozók közt említi az 
idézett Gutheü-féle tanulmány a Felsődörögdről származó Dörögdi Miklós 
kanonokot, aki Bologna jogi fakultásán tanulmányokat folytatott és az 1300-as évek 
elején az egyetem rektori székét is elnyerte. Feltehetően a Bolognából, Páduából 
érkező utriusque iuris doktorok is hasonló életutak birtokosai lehettek. 

17 Civitas, ubi olim uberrimi fontes culturae gentis Hungarorum eruperant" 
18 Ld. KERÉKGYÁRTÓ Árpád, A műveltség fejlődése Magyarországban. I. köt. 889-1301, Bp., 
1880, ÁBEL Jenő, Egyetemeink a középkorban, Bp., 1881, KNAUZ Nándor, Magyar 
egyháztörténelem, 1896, Vö. GUTHEIL Jenő, Veszprém Árpád-kori főiskolája. Az első magyar 
egyetem, Vigília, 1961, 8. szám., 463. 
19 Ld. a Veszprémi káptalani levéltár: 1276. 
20 FRAKNÓI-LUKCSICS, i. m. (13. jegyz.), 29. 
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„Az Árpád-kori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkérdése" c.21 

felidézett állásfoglalások a XX. század második felében zajló jubileumi aktua-
litásokba is beszűrődve már-már communis opinio-ként hirdették, hogy a 
veszprémi székesegyház stúdiuma pedig nem volt egyetem. Ismert volt pedig, hogy 
a Bizáncban nevelkedett III. Béla az itthon majdan Antiochiai Anna néven ismert 
francia hercegnőt vette feleségül, aki csakúgy, mint a második feleség, Capet 
Margit22 a francia műveltség igényét hozta Magyarországba. Ezekben az évtize-
dekben zajlott le a veszprémi stúdium párizsi minták szerinti átszervezése és ezt a 
változást nem csak a főiskolai titulus megjelenése, hanem a veszprémi káptalani 
oklevél-kibocsátó gyakorlat gyarapodása is bizonyítja.23 Az ambiciózus uralkodó tehát 
elérte az okleveles gyakorlat kiszélesedését, amit egy IV. Ince pápától származó levél 
(epistola) is megerősít. Ábel Jenő és több jeles kutató e körülmények feltárulta 
nyomán sorakozott fel az első magyar egyetem, ill. a Veszprémi jogi stúdium 
történelmi realitása mellett. Ha pedig ehhez hozzávesszük, hogy a Csák Péter hadai 
által előidézett 1276. évi tragikus pusztítást nemcsak túlélte az első hazai stúdium 
generale, de a XIV. század első felében datált oklevelek nyomán a% újjászervezett 
veszprémi főtanoda továbbélésének a bizonyítékai is feltárultak.24 A külhoni egyetemeken 
tanult klerikusok mellett ebben a korban jelentek meg azok a jogban jártas 
nemzedékek, amelyek a bírói gyakorlatban, az államügyek írásbeliségének megte-
remtésében, a jogbiztonság szolgálatában25 és az uralkodói kancelláriákban 
meghatározó tényezővé válhattak. Jogtudó klerikusaink kettős penzuma (papi és 
jogi) és történelmi helytállása nélkül aligha jöhetett volna el a jól ismert közép-
európai humanista egyetemi-jogi kultúra (Pécs, Óbuda és Mátyás király korabeli ún. 
Academia Istropolitana) korszaka. Ezt a nyilvánvaló tudományos igazságot 
szolgálva állítsuk ismételten egy új nemzedék figyelmébe a történelmileg meg-
szentelt jogi kultúránk értékeinek, európaiságának bizonyítékaként azt az 1276. évi 
november 18-án IV. László királyi kancelláriájában kelt oklevelet, amely elvitat-
hatadanul a hazai jogi tudományosság ősforrásainak egyike. 

,JS/íi, Isten kegyelméből Magyarország Dalmácia, Horvátország Ráma, Szerbia, Galícia, 
Lodoméria, Kunország és Bulgária királya, jelen levelünket olvasó minden élő és 
eljövendő keresztény hívőnek üdvözlet az üdvösség adójában. Miként az egyház 
javait azért bízta Isten a fejedelmekre, hogy azokat oltalmazzák, azonképpen 
elsőrangú feladata a fejedelmeknek azoknak a javaknak helyreállítása, ha gonosz 
pártoskodás azokat jogtalanul megcsorbította. 

Tudja meg tehát mindenki, hogy Veszprém városában attól az időtől fogva, hogy 
Magyarországon a keresztény hit meggyökerezett, Isten kegyelméből a szabad 
művészetek, melyek kiváltképpen az isteni parancsokat vüágosabban megma-

21 Századok, 1896. 
22 VII. Lajos francia király lánya. 
23 Ld. GUTHEIL, i. m. (18. jegyz.), 466. 
24 Ld. A veszprémi káptalani levéltára, hiteles helyi iratok. Testamenta ecclesiastica, Vö. 
Veszprémi káptalani magánlevéltár 1412., LUKCSICS Pál, A veszprémi püspöki vár a katolikus 
restauráció korában, Bp., 1933, 44. 
25 Ld. a Hiteles helyek gyakorlatában. 
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gyarázzák, miként Párizsban, Franciaországban, a tanítók tudományának kiválósága 
és a tanulók tömeges látogatása folytán egész Magyarország egyházai fölött egyre 
növekvő hírnévvel fénylettek és a% ország jogainak megőrzését szolgáló jogtudomány 
ugyanott első rangra emelkedett^ fényt derítve nem egyszer a megtámadott igazságra. S 
most mindez ugyanezen egyház ellenségeinek gonoszsága következtében szinte 
izzé-porrá égett és helyreállítását munkálni egész lélekkel igyekezvén, hogy ez a 
főiskola, amely eleddig virágzott (ut ibidem stúdium, quod hactenus floruerat) 
helyreállíttassék, jogai visszaállíttassanak, a foki vámnak azt a részét, amely eddig a 
somogyi ispánnak járt, kegyünk teljességéből ugyanazon veszprémi egyháznak örök 
és sérthetetlen joggal adjuk pusztulásának és rombadőltének helyrehozására. 
Aminek emlékezetéül és örök erősségül adjuk kettős pecsétünkkel megerősített jelen levelünket." 

Kelt királyi udvarunk alkancellárjának, a mi kedvelt és hűséges hívünknek, 
tisztelendő Benedek mesternek, az esztergomi egyház választott püspökének, budai 
prépostnak kezei által az Úr 1276-ik évében, november hónak 18-án, az adószedés 
negyedik, uralkodásunknak pedig ötödik esztendejében.27 

A tragikus kimenetelű támadást, a 36 tagú káptalant, a 15 tagú utriusque iuris 
doktor javait és a fő tanoda felhalmozott kánonjogi, illetve római jogi könyveit ért 
károkat Széchy Pál prépost regisztere tárta az uralkodó elé, amely önmagában is 
meggyőző bizonyíték egy virágzó kora-középkori stúdium generale jelenlétére.28 

Akkor kelt ez a királyi adománylevél, amikor ugyanezen év tavaszán Csák Péter 
hadai feldúlták Veszprém városát, a királynék oppidumát és elpusztították az 
eladdig már országosan elhíresült egyházi alapítású főiskolát. A város, amely a 
hazájában üldözött lengyel királyi herceg befogadásának emlékét nevében is őrzi 
mindmáig, a szentszék és a magyar törvényesen megválasztott uralkodó (TV. 
László) támogatását is megnyerve, haladékot kapott a hazai jogi tudományosság 
ősforrásainak a helyreállítására. Ezt célozta az idézett királyi adomány, „a foki vám 
egy részének átadása, hogy ezen virágzó jogi főiskola helyreállítassék." A város 
monográfusa, Cholnoky Jenő teszi érthetővé számunkra, hogy ez a nemes cél csak 
nagy áldozatok árán és a XTV. századra is átnyúlóan volt remélhető.29 A 
könyvmásoló „tobakok" és pergament készítő polgárok csak nagy áldozatok árán 
tudták helyreállítani a szükséges eszközöket és a hozzáértő iparos polgárok száma 
is nyilván megfogyatkozott. A veszprémi káptalani levéltár oklevelei azonban 
egészen az Árpád-házi királyok korszakának végéig még számos esetben jelzik a 
„szabad művészetekkel" egyenrangú jogi stúdium jelenlétét a veszprémi stúdium 
generale falai között. Igenis van tehát jogalapja, hogy a keresztény egyházszervezet 
kiépülését követően, már a korai renaissance hatását is magában hordozva a 
magyar jogi kultúra ősforrásai megjelenhettek és az itt végzett klerikusok jobbára 
már a joggyakorlat világi fórumain (a kancelláriákban, a hiteles helyeken), illetve az 
ítélkező bírósági fórumokon teljesítettek szolgálatot. Ez a szolgálat még jó ideig 

2(' Kiem. tőlem. 
27 Ld. Veszprémi káptalani levéltár. 1276. Vö. GUTHEIL, i. m. (9. jegyz.), 462. p. 
28 Vö. KNAUZ, Magyar egyháztörténelem, Bp., 1896, 540.; ABEL Jenő, Egyetemeink a középkorban, 
Bp., 1881., VASS József, Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt, Pest, 1862, 47^-8. 
29 CHOLNOKY Jenő, Veszprém, 1938,11. 
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kettős (egyházi és világi), miként hogy a jogban járatos egyháziak eleve nem csak az 
írástudók körét szélesítették, hanem az állami (hivatah) szolgálat reputációját is 
növelték. 
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Sources for the Hungarian University-Law. 
The Studium Generale in the Early Renaissance 

Summary 

Examples of the early sources of Hungarian law systems are to be found in the 14th 

century Studium Generale of Pécs, Vienna, Cracow and Obuda, taking into account 
studies carried out by renaissance scholars such as G. Bonis, T. Klaniczai, T. 
Kardos. Trustworthy documentary evidence on the sources of laws relating to the 
university can also be found in the Studium Generale of the cathedral chapter school 
in Veszprém, the coronation city of the queens of the royal Árpád House. In this 
study the writer follows on from hitherto fragmentary sources, drawing on main 
sources from the Veszprém cathedral chapter archives in order to introduce the 
reader to the origins of medieval Hungarian law. These early sources take us up to 
the early renaissance period of the 12th and 13th century. 
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Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. 

A KÖZÉPKORI EGYETEMEK LÉTREJÖTTE ÉS AZ EGYETEMI 
OKTATÁS MEGSZÜLETÉSE 

Az utóbbi évtizedek történelmi kutatásai egyre inkább rávilágítanak arra, hogy 
mennyire összetett folyamat eredménye mindaz, amelyet a középkori egyetemi 
oktatás megindulásaként szokás említeni. A kéziratos források tanulmányozása 
egyértelműen mutatja az egyes oktatók személyes szerepének fontosságát, amint az 
oktatás folyamán, lépésről-lépésre bővülő anyaggal és hangsúlyokkal törekszenek 
az előadott diszciplína plasztikus, és a gyakorlatban is hasznosítható kifejtésére. Ez 
az oktatói tevékenység képezi azt a folytonos belső tartalmat, amelynek külső 
kerete és jogi meghatározottsága az universitaszok (egyetemek) megalapításával a 
XII. századra átalakul. 

Az egyetemek latin neve univerzitás. Ez a szó a latin „universor"-ból származik, 
ami egy középpont körül forgó valóságot jelöl (unus - versor). A szó eredetére 
különböző magyarázatok születtek, melyek közül a legközkedveltebb értelmezés az 
universitär úgy tekinti, mint az egész világról (amelynek latin elnevezése Universum, 
azaz rendezett, egy központ körül keringő vüágmindenség) ismereteket átadó 
intézményt. 

Azonban ez a magyarázat valójában utólagos értelmezése a már létező universitas 
elnevezésnek. Az alapot a római jogban kell keresnünk. Itt a személyegyesületek egyik 
fajtáját nevezték „universitas"-nak, mint egy adott célra szövetkezett, belső 
szabályokkal rendelkező testületet. A személyegyesületeknek más elnevezései 
voltak: a corpus, és a collegium, de ezek az universitas általános jelentéstartományához 
képest speciálisabb egyesületeket jelöltek.1 

Ezt a jogi formát a középkorban sajátos módon a céhek szervezeti működésére 
alkalmazták. Ennek tükrében tudjuk definiálni az egyetem (universitas) tényleges 
középkori jelentését. Az universitas tehát egy olyan céh (szakmai testület), amely két 
fő csoportot foglal magába: a céh teljes jogú tagjait, azaz a tanári testületet 
(universitas magistrorum), és a még nem teljes jogú tagokat, azaz a tanulók közösségét 
(universitas scholarium). 

Az egyetemek alapítási dátumának pontos meghatározása nehézségekbe ütközik, 
és az egyes kutatók más-más időpont mellett törnek lándzsát.2 Ennek oka, hogy 

1 BRÓSZR.,PÓLAYE., Római jog, Bp., 1976,173-174. 
2 VACANT, A., MANGENOT, E., AMANN, E. (ed.), Dictionnaire de Theologie Catholique, 6., Paris, 
1923, 2243-2247. GAUDEMET, J., Église et áté. Histoire du droit canonique, Paris, 1994, 534-
539. RASHDALL, H., The Universities of Europe in the Middle Ages, I—III, Oxford, 1936. 
GUENÉE, S., Bibliographie de l'histoire des universitas franfaises des origines ä la Revolution, I—III, 
Paris, 1978. VERGE, J. (ed.), Histoire des universités en France, Toulouse, 1986. FERRUOLO, S., 
The Origins of the University. The Schools of Paris and their Critics. 1100-1215, Stanford, 1985. 
COBBAN, А. В., The Medieval English Universities: Oxford and Cambridge, Berkeley CA, 1988. 
DE RIDDER-SYMOENS, H., Universities in the Middle Ages (A History of the University in Europe 
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nem lehet kellő egzaktsággal meghúzni a határvonalat, hogy meddig tekinthető egy 
intézmény székesegyházi iskolának vagy stúdium generalének, és mettől nevez-
hetjük már egyetemnek. A kutatás számára biztos támpontokat csak a pápai vagy 
császári alapítólevelek, illetve elismerő bullák jelentenek, amelyekből azonban nem 
sok áll rendelkezésünkre, csak későbbi másolatuk, vagy újabb oklevéllel történő 
megerősítésük. Az egyetemek kialakulásának lényegében kettős gyökerét fedez-
hetjük fel. Mindkettő egyházi oktatási intézmény: a káptalani iskola, és a stúdium 
generale. 

A káptalani iskolák kialakulása visszanyúlik a VII I - IX. század fordulójára, Nagy 
Károly uralkodására (768—814). Már korábban is a templomok képezték a kulturális 
központokat, ahol a papok kezdettől fogva végeztek oktató-tanító munkát, 
különösen igaz ez a székesegyházakra. Nagy Károly érdeme, hogy 789-ben kiadott 
admonitio generálisával kötelezővé tette a papságra készülők oktatását a székes-
egyházakban, amely részét képezte az utókor által „karoling reneszánszként" 
aposztrofált kulturális megújulásnak. Ennek anyagi következményeit a püspökre 
terhelte rá. A 813-as Mainzi Zsinat rendelkezése szerint (c. 10) ezeket az iskolákat a 
plébániák mellett is fel kellett állítani, hogy ott megfelelő szinten tudjanak 
gondoskodni a papi utánpódás neveléséről.3 Jóval később, az 1179-es III. Lateráni 
Zsinat intézkedik majd arról, hogy a székesegyházaknál „tisztességes javadalmat" 
kell biztosítani megfelelő számú magiszter számára, az oktatás biztosítása végett.4 

Szent Domonkos 1216-ban életre hívta a Dominikánus kendet, amelyet III. Ince 
pápa (1198-1216) és III. Honoriusz pápa (1216-1227) is megerősített. A rend 
sajátosságai közé tartozott az igehirdetés céljából elfogadott szegénység, illetve a 
magas szintű teológiai ismeretek elsajátítása, amely a rend eredeti térítő tevékenységét 
szolgálta. Ennek az oktatására hozták létre erősen központosított főiskoláikat a 
Studium generalékat. A domonkos rend szabályzata a korábbi rendi szabályzatokkal 

I), Cambridge, 1992. Doctoresy escolares (Ll Congreso Internaáonal de História de las Universidades 
Hispánicas), I-IL, Valencia, 1998. BRIZZI, G.P., VERGER, J. (ed.), Le universitä mtnori in 
Europa (secoli XV-XIX). Convegno Internationale di Studi, Alghero, 30 ottobre - 2 novembre 1996, 
Rubbettino-Soveria Mannelli, 1998. 
3 Sacrorum conáliorum nova et amplissima colkctio, ed. I. D. MANSI, XIV, Florentinae-Venetiis, 
1767, 67-68. 
4 Concilium Lateranense III (1179) с 18: „Quoniam ecclesia Dei, et in iis qae spectant ad 
subsidium corporis, et in iis quae ad profectum veniunt animarum, indigentibus sicut pia 
mater providere tenetur ne pauperibus, qui parentum opibus iuvari non possunt, legendi, et 
proficiendi oppurtunitas subtrahatur, per unamquamque ecclesiam cathedralem magistro, 
qui clericos eiusdem ecclesiae, et scholares pauperes gratis doceat, competens aliquod 
beneficium assignetur, quo docentis necessitas sublevetur, et discentibus via pateat ad 
doctrinam. In aliis quoque restituatur ecclesiis sive monasteriis, si retroactis temporibus 
aliquid in eis ad hoc fuerit deputatum. Pro licentia verő docendi nullus pretium exigat, vei 
sub obtentu alicutus consuemdinis, ab iis qui docent, aliquid quaerat nec docere quempiam, 
petita licentia, qui sit idoneus, interdicat. Qui verő contra hoc venire praesumpserit, a 
beneficio ecclesiastico fiat alienus. Dignum quidem esse videtur, ut in ecclesia Dei fructum 
laboris sui non habeat, qui cupiditate animi vendit licentiam docendi ecclesiarum profectum 
nititur impedire." MANSI, i. m. (3. jegyz.), XXI, 227-228. 
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szemben, nem intézkedett a fizikai munkával kapcsolatban, a tanulmányok 
végzését azonban aprólékosan szabályozta. Ezek az intézmények párhuzamosan 
fejlődtek az universitasókkA, de szervezetük jóval szüárdabb és szigorúbb felépítésű 
volt, ami együtt járt a rendi keretekkel. Ebből az is következett, hogy a stúdium 
generalék magas oktatási színvonallal rendelkeztek, hiszen a rend nagyobb tudású, 
általában legalább magiszteri fokozattal rendelkező tagjai több intézményben is 
oktatói szerepet töltöttek be. Jól példázza a dominikánusok egyetemi aktivitását, 
hogy 1234-re a párizsi egyetem 15 hittudományi doktora közül már 9 a domi-
nikánus rendhez tartozott.5 

A XII. század második felében, illetve a XIII. század elején tanúi lehetünk egy 
átalakulási folyamatnak.6 A székesegyházi iskolában tevékenykedő mesterek és 
diákok érdekeik védelmére céhekbe tömörültek, amelyet mint azt már előzőleg 
láttuk, római jogi kategóriával „universitaf-nzk neveztek el. Erre példa az Universitas 
Magistrorum et Scholarium Parisinensis. A legelterjedtebb vélemények szerint a legelső 
három egyetem sorrendben a következő. A bolognai? ami 1050 körül jött létre és 
jogi oktatásáról híres. A második г. párizsi körülbelül 1170-ben,8 itt a filozófiai és 
teológiai stúdiumok számítanak kiemelkedőnek, de a kánonjog oktatása is magas 
színvonalon állt.9 Végül a harmadik a salernoi 1173-ban, ahol az orvostudományokat 
művelték.10 

Az egyetemek elismertségéhez pápai bulla volt kezdetben szükséges, de csak-
hamar a német-római császár is magának vindikálta az egyetemalapítási jogot (vö. 
Barbarossa Frigyes [1155-1190]), ami jelzi, hogy a világi hatalom is korán 
felismerte az egyetemi képzés jelentőségét. Ezek az alapító levelek a felsorolt 
egyetemeknél is későbbről, a XIII. századból származnak. Több fajta olyan okiratot 
tartunk számon, amely egy adott egyetem elismertségét meghatározta. Ezek közül a 
legjelentősebbek a pápai megerősítő oklevelek, üyennel egy egyetem kapcsán is 
többször találkozunk. Továbbá ismerünk uralkodói megerősítéseket, és nem utolsó 

5 Vö. RASHDALL, H., i. m (1. jegyz.), III. 95, 328-333. 
6 BELLOMO, M., II Medioevo e l'origine dell'miversitá, = B. M., Medioevo edito e inedito I. Scholae, 
Universitates, Studia, Roma, 1997,15-30. 
7 BAUDILLART, A. et al. (ed.), Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, Paris, 1912— (a 
továbbiakban DHGE) 9, 645-660. New Catholic Encyclopedia, 2., New York, 1967, 650-651. 
Lexikon des Mittelalters, 2., Stuttgart-Weimar 1999, 381-387. DE RlDDER-SYMOENS, H., La 
place de f Université de Bologne dans la mobilité des étudiants européens, — 'Universitates' e Universitá. 
Atti del Convegno Bologna 16-21 novembre 1987, Bologna, 1995, 83-92. 
8 Lexikon des Mittelalters, 6., Stuttgart-Weimar 1999, 1720-1721. GABRIEL, A., Les angines de 
lafaculté de Décret de l'ancienne université de Paris, L'Année canonique, 17(1973), 507—531. 
9 BRUNDAGE, J.A., From Classroom to Courtroom. Parisian Canonists and their Careers, Zeitschrift 
für Rechtsgeschichte Kanonistische Abteilung, 83(1997), 342-361. 
10 Lexikon des Mittelalters, 7., Stuttgart-Weimar 1999, 1297-1298. DE RENZI, P., Storia 
documentata della Scuola medica di Salerno, Napoli, 1857. PACHARD, F. R., School of' Salernum, 
London, 1922. VlTOLO, G., Dalle scoule salernitane di medicina alia Scoula medica salernitana, — 
Studi di storia meridionale in memóriám di P. Laveglia, Salerno, 1994, 13-30. 
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sorban találkozunk különféle kiváltságlevelekkel, amelyek szintén az egyetemek 
könnyebb működését hivatottak elősegíteni. 

A létrejött egyetemek már nemcsak a klérus képzését látták el, mint azt a 
székesegyházi iskolák eredeténél láttuk, hanem már világiak képzésével is foglal-
koztak. Ez különösen a jogtudományok terén jelentkezett, hiszen ilyen végzettségű 
szakemberekre a királyi vagy császári kancelláriában és a jogszolgáltatásban nagy 
szükség volt. Ehhez kapcsolhatjuk még a városiasodás hatását, amely szintén 
erőteljes lökést adott az egyetemek fejlődéséhez, elég, ha csak azokra a hallgatókra 
gondolunk, akik a különböző városi funkciók elnyerésének a reményében dön-
töttek az egyetemi tanulmányok vállalása mellett. 

A tanítás több lépcsőben történt. Egyetemi képzésre csak az jelentkezhetett, aki 
már befejezte a hét szabad művészet (septem artes liberales) tanulását, amely a 
következő stúdiumokat foglalta magában: nyelvtan, szónoklattan, dialektika; 
számtan, zene, csillagászat és mértan. A hét tárgy két fő csoportra oszlott, az első 
hármat közösen triviumnak nevezték és oktatásuk általában a plébániai iskolákban 
folyt; míg a többi négyet közösen quadriviumnak hívták, amelyek már a magasabb 
szintű tanulmányokra készítették fel a diákokat. Ezeknek a tárgyaknak az okítása 
külön karon történt (facultas artium), amelyekből fejlődtek ki később a „bölcsész" 
karok. Az alapképzés végét a borostyánkoszorú elnyerése jelentette, amiről a 
végzettet bacvalaureus-тк nevezték. Ezután következett a céhek szakvizsgájának 
megfelelő tanítási engedély - licentia — megszerzése, amely az archidiakónus előtt egy 
té^is megvitatásával végződött. Ez már magiszteri fokozatnak számított, azaz a 
sikeresen befejezett vizsga után a jelölt már tagja lehetett a tanári testületnek. A 
licenááiust letett hallgatók többsége ezzel a fokozattal befejezte egyetemi tanul-
mányait, hiszen a doktorátus megszerzése további külföldi tartózkodást, azaz még 
több költséget jelentett volna, nem is beszélve magának a doktorátusnak az eléggé 
magas áráról, amelynek megfizetése egy magát végletekig tartozásokba vert 
egyetemi diák számára már általában végképp lehetetlennek bizonyult. A 
tanulmányok betetőzése a doktori fokozat elnyerése volt. A szó maga képzőt, tanítót 
jelent, arra utalva, hogy a fokozat birtokosa a saját szakterületén „doctus", azaz 
képzett, tanult. A doktori védés nyilvános, a többi diák jelenlétében lezajlott 
disputatát foglalt magában. A tézis felvetése szintén az egyetem vezetősége előtt 
folyt, azonban itt már a diáktársaknak is lehetősége nyílt a tézissel kapcsolatban 
kérdéseket megfogalmazni, amelyre a jelöltnek szintén reflektálni kellett.11 

A tanárok (magiszterek) és diákok kö^Ös testületet alkottak, amelyben kölcsönösen 
kiegészítették egymást. Szervezetük szempontjából az egyetemeket két fő 
csoportba szokás sorolni. Az első az úgynevezett alulról építkező, vagy demok-
ratikus egyetem típus, amelynek legjellemzőbb megnyilvánulása a bolognai 
egyetem. Itt a hallgatók maguk választották a tanárokat és az egyetem vezetőségét -
ez két rektort foglalt magában — és az egyetem szabályzatát is közösen állították 

11 Vö. MONTANOS FRRRÍN, E., Las ,£)uestiones Disputatae" en los estatutos universitarios 
medievales, = BELLOMO, M. (ed.), Die Kunst der Disputation. Probleme der Recbtsauslegung und 
Rechtsanmndung im 13. und 14. Jahrhundert, München, 1997, 157—204. 
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össze, ezért Universitas Scholariumnak is nevezték.12 A karok élén a decanus (doyen) állt, 
az egyetem legfőbb vezetője pedig az archidiakonusi rangban lévő nagy kancellár volt. 
A másik típus némileg ellentétes az elsővel, azaz központosítottabb szervezettel 
rendelkezett, és a hallgatóknak jóval kevesebb befolyásuk volt az egyetem műkö-
désére, szervezetére. Erre példa a párizsi modell. 

A már mesteri (magistratus-licentia) fokozatot elnyert hallgatók részt vettek az 
egyetemi oktatásban. A hallgatók kollégiumokat alkottak általában nemzetiségük 
szerint, de a doktorok külön kollégiumba tömörültek. A kollégiumokat, attól függő-
en, hogy milyen nyelvterületen helyezkedett el az egyetem, különféle nevekkel 
illették: náció, bursa, college. Bolognában angol archidiaconus vezetésével főleg német 
területről jött hallgatók tanultak, míg Párizsban főleg svéd, magyar, angol, német és 
itáliai hallgatók sajátították el a középkori tudományokat.13 Megélhetésük kezdet-
ben elég sok problémát vetett fel. Kortárs feljegyzések szerint a párizsi egyetem 
környékén az előadások után tömegesen koldultak az egyetemisták. A hallgatók 
barátaik kölcsöneiből vagy, ha tehetősebb volt, a család támogatásából tartották 
fenn magukat, esedeg pártfogókat kerestek, akik hajlandók voltak a tanítási 
költséget átvállalni. De a tanárok helyzete sem volt kedvezőbb, ők a diákjaikból 
éltek meg, már ha megéltek. Megélhetési lehetőségnek számított az egyetemhez 
kapcsolódó könyvmásolás. Ez egy sajátos másolási formát alakított ki, npecia-t, ami 
annyit jelentett, hogy a kódexet ívfüzetekre bontva adták ki másolásra, amelyeknek 
a színvonalát hivatalnokok ellenőrizték (stationariusoM).14 Ilyen peciajeles kódexről 
először Bolognából és Párizsból tudunk a XIII. század közepéről.15 Az újabb 
egyetemeknél, illetve a német területen nem alkalmazták ezt a módszert. 

Az oktatás úgy zajlott, hogy az előadó prelegálta a kijelölt anyagot, majd ahhoz 
kommentárokat fűzött Ezt az egyetemisták lejegyezték és hozzákapcsolták a kom-
mentárt, vagy magába a szövegbe (glossa interlinearis) vagy a leírt szöveg margójára 
(glossa marginalis).16 Ezek, a diákok által lejegyzetelt iratok, alkották később a diák 
hazatérése után, az adott országban a tudományágban nélkülözheteden 
szakirodalom jelentős részét, elég ha csak a Szent GeUért legendájában leírtakra 
gondolunk: (...) a szükséges költségekkel ellátva Bolognába küldték őket, s itt a nyelvtan, a 
bölcsészet, а цепе és a% egyházj jogszabályok tudományában és minden szabad tudomány 

12 ROSSI, G., „Universitas scbolarium" e Comun" (sec. XII-XIV), = R., G., Studi e testi di storia 
giuridica medievale, Milano, 1997, 142-264. 
13 Vö. BELLOMO, M., Studenti e „populus" nelle cittá universitarie italiane dalsecolo XII alXIV, — 
BELLOMO, M., i. m. (6. jegyz.), 33-49. 
14 FINCK-HERRERA, G., Une institution du monde medieval la peáa, Revue Philosophique de 
Louvain, 60(1962), 184-243. 
15 SCHOONER, H., IM production du Uwe per la peáa, = BATAILLON, L. J., GUYOT, B. G., 
ROUSE, R. H. (ed.), IM production du livre universitaire au moyen age. Hxemplar et peáa. Acte du 
symposium tenu au Collegio San Bonaventura de Grottaferrata en mai 1983, Paris, 1988, 17—37. vö. 
KÖRMENDY Kinga, A 14—15. századi bolognai egyetem könyvkultúrájának egy magyar vonatkozású 
kódexe, Magyar könyvszemle 110(1994), 1-15, különösen: 2-4. 
16 BlSCHOFF, Bernard, Latin Paleography, Antiquity and the Middle Ages, Cambridge, 19954, 
127-145. 
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ágazataiban kiváló és jeles oktatást nyertek. A végén az ötödik évben tudományos könyveiket is 
magukkal hozva visszatértek.17 

Ahhoz, hogy valaki a három nagy tudományterület bármelyikével foglalkoz-
hasson túl kellett jutnia a filozófiai stúdiumokon, ami ekkor elsődlegesen az em^-
totekszjfilozófiát jelentette skolasztikus feldolgozásban.18 A skolasztika, amely a XIII. 
században meghódította a teljes tudományos életet, Arisztotelész műveinek újra 
felfedezésén alapult. A Boethius által feldolgozott arisztotelészi logika ugyan már 
korábban is ismert volt, azonban csak a XII . századra tehetjük az Analytica, a Topica, 
illetve a Sophistica könyvének újbóli felfedezését. Az arab filozófia megismerésének 
hatására (Avicenna, Averroes, Avencebron, Moses Maimonides) belefoghattak 
nemcsak az arab filozófusok fordításába, hanem Arisztotelész írásainak görögből 
tör ténő lefordításába is. Toledó, Oxford és Szicília szigete járt az élen Arisztotelész 
műveinek latin nyelvre történő átültetésében. Az egyetemek tevékenységének 
köszönhetően, amelyek sorozatosan áthágták a pápai tilalmakat, sikerült Arisz-
totelész tanait megfelelően ötvözni az Egyház teológiai nézeteivel. 

A jogi fakultások a római jog Juszpiniánusz féle foglalatát elemezték, kom-
mentálták (Corpus iuris civilis).19 A Digesta magyarázatának megindulását a kutatás 
Irnerius nevéhez köti, aki 1080 körül kezdte meg a Digesta szövegének interpretálását 
a bolognai egyetemen.20 A római jog tanulmányozása csakhamar elnyerte a császári 
támogatást, köszönhetően annak, hogy Barbarossa Frigyes ráébredt a "Quodprinápi 
piacúit, legis habet vigorem" elv jelentőségére. Ettől fogva a császár minden támogatást 
megadott a római jog művelését vállaló egyetemek számára. Természetesen a 
Corpus iuris civilis ismertetése sem állhatott meg önmagában, így a jusztiniánuszi jog 
köré is kiépült a kommentárok rendszere a glosszátorok iskolájával: Bulgarus 
( f l l 6 7 ) , Martinus ( f l l óó ) , lacobus ( f i 178) és Hugo ( f i 168). A korábbi glosszákat 
foglalta össze Accursius (1183?—1263), akinek műve glossza ordinaria-ként terjedt el. A 
glosszátoroktól elkülönült a kommentátor iskola, amelynek alapítója Cinus (1270— 
1336) és követői, többek között Bartolus (fi357) és Baldus (f 1400) erősen támadták 
a glosszális magyarázatokat és következtetéseket. 

A kánonjogi oktatás keretében a hallgatók a Gratianus nevéhez fűződő Decretum 
Gratiani szövegét sajátították el21 a hozzákapcsolódó állandósult magyarázatokkal 
(glossa ordinaria), amelyek a Concordia discordantium canonum keletkezése után (1140) 

17 ÉRSZEGI Géza (ed.), Árpád-kori legendák és intelmek, Bp., 1983, 75-76. 
18 Vö. BlANCHI, L., II vescopo e i filosofi. ha condanna parigina del 1277 e l'evoluzjone 
delParistotelismo scolastico, Bergame, 1990. 
19 Vö. pl. CONDORELLI, O., Giuristi veseovi nellTtalia del Trecento. Te „quaestiones disputatae" di 
Bonaccorso da Firenze e Giovanni Acdaiuoli, Rivista internazionale di diritto comune, 9(1998), 
197-261. 
20 Vö. BELLOMO, M., Sodetá e istitu^noni dal medioevo agli гтщ dell'etá moderna, Roma, 19947, 
329-347. 
21 DHGE 21, 1235-1239. ERDŐ, Péter, Storia della sden^ del diritto canonici. Una introdu^ione, 
Roma, 1999, 37-40. A Decretum Gratiani szövegének kialakulásáról vö. LARRAINZAR, С, Та 
formádon del Decreto de Gradano por etapas, Zeitschrift für Rechtsgeschichte Kanonistische 
Abteilung, 76(2001), 67-83. 
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száz évvel már megszilárdultak, köszönhetően Joannes Teufonicus-nak22 Laurentius 
HJspanus-пак23 és Bartholomaeus Brixiensis-nék24 A kánonjogi oktatás bolognai 
megindulásától kezdve a kimagasló bolognai tanárok készítették el summáikat a 
Decretum Gratiani-hoz, közülük a legjelentősebbek Paticapalea25 Rolandus,26 Stephanus 
Tornacensis,27 loannes Faventinus28 és Hugucao.29 

Az orvosi oktatás kezdetben elsősorban elméleti volt, a gyakorlatot állatokon 
végezték (elsősorban sertéseken). Téves azonban az a közmeggyőződés, hogy a 
reneszánsz idejéig az egyetemeken nem végeztek boncolást embereken. Már a XIII. 
században szigorú feltételek mellett lehetővé vált egy-egy halott boncolása is. Az az 
állítás sem állja meg a helyét, hogy egyházi tilalom volt érvényben a halott 
boncolásokra vonatkozólag. Ennek kapcsán VIII. Bonifác pápára (1294-1303) 
szokás hivatkozni, aki állítólag 1300-ban megtiltotta a halottak boncolását. 
Valójában teljesen másról van szó. A pápai tilalom nem a holttestek boncolására, 
hanem a kifőzésére vonatkozott, éspedig teljesen racionális ok miatt. A keresztes 
hadjáratok során életüket vesztett főrangúak földi maradványait, általában 
hazaszállították a Szentföldről, amely azonban túl hosszú hajó utat jelentett. A 
probléma áthidalására a holttestek kifő^ését alkalmazták, így a hazatérő hajóknak csak 
az elhunyt csontjait kellett elszállítania. A folyamat azonban annyira nehézkes és 
hosszadalmas volt, hogy akadályozta az újabb csapatok behajózását. Ennek volt 
köszönhető a pápai intézkedés.30 

A teológiai képzés az eddigieknél jóval összetettebbnek nevezhető. A hallga-
tóknak először a filozófiai stúdiumokon kellett túljutniuk, amely természetesen a 
skolasztikától kezdve alapvetően arisztotelészi filozófiát jelentett. A szó szoros 

22 LANDAU, P., Johannes Teutonicus und Johannes Zemeke. Zu den Quellen über das Leben des 
Bologneser Kanonisten und des Haiberstädter Dompropstes, - Halberstadt. Studien %u Dom und 
Liebfrauenkirche. Königtum und Kirche als Kulturträger im östlichen Har^yorland-Halbertstadt. 
Symposium des Leipziger Lehrstuhls für Kunstgeschichte. Haibertstadt 7. bis 10. Oktober 1991, Berlin, 
1997,19-29. 
23 Vö. GARCÍA Y GARCÍA, A., Laurentius Hispanus. Datos biograficosy estudio critico de sus obras, 
Roma-Madrid, 1956. ERDÖ, i.m. (21, jegyz.), 48. 
24 DHGE 6., 984-985. NAZ, R. (ed.), Dictionnaire de droit canonique, 2. Paris 1924, 216-217. 
FRANSEN, G., Tribunaux ecclésiastiques et langue vulgaire d'apres les 'Questioned des canonistes, 
Ephemerides Theologiae Lovanienses, 40(1964). 409-412. 
25 ERDÖ, i. m. (21. jegyz.), 42. 
26 Vö. W E I G A N D , R., Magister Rolandus und Papst Alexander III, Archiv für katholisches 
Kirchenrecht, 149(1980), 3 ^ 4 . 
27 Vö. WEIGAND, R., Studien %um kanonistischen Werk Stephanus von Tournai, Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 72(1986), 349-361. 
28 HÖHL, N., Wer war Johannes Faventinus? Neue Erkenntnisse ци Leben Werk eines der 
bedeutendsten Dekretisten des 12. Jahrhunderts, ~ Proceedings of the Eighth International Congress of 
Medieval Canon Law, San Diego 1988, Cittä del Vaticano 1992,189-203. 
29 CREMASCOLI, G , Ugucdone da Pisa: saggio bibliografico, Aevum, 42(1968), 123-168. ERDÖ, i. 
m. (21. jegyz.), 51-56. 
30 Vö. POTTHAST, A. (ed.), Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum 
MCXCVIIIada. MCCCIV, I-II. Berlin, 1875 (repr. Graz 1957), 24975. 
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értelemben vett teológiai tanulmányok ezután kezdődtek. Ez a szentírástudomány és 
Petrus Lombardus31 szentenciáinak tanulmányozásából tevődött össze, amely két-két 
évet jelentett. A tanulmányok elsajátításának ellenőrzése kötelező disputákon történt, 
melyeken konkrétan meghatározott tételeket vitattak meg (questiones disputatae), 
illetve azokara a kérdésekre keresték a választ, amelyek a vita során merültek fel 
(questiones quodlibetales).32 

Az oktatás külső kereteinek átalakulása és az egyetemi intézményi szisztéma 
megszilárdulása nyomán észrevehető változás következett be az oktatás belső 
sajátosságaiban is. Az egyetemek kialakulásának kezdetén az egyes nagy tudású 
tanárok alakítottak ki maguk körül tanuló csoportokat, azzal, hogy hozzáértésükkel 
vonzották a tanulni vágyó ifjúságot. A már működő és elismert egyetemi 
intézmények mindegyike sajátos szemléletet, „iskolát" teremtett diákjai és tanárai 
körében, amely alapján különbséget lehetett tenni az egyes egyetemek fakultásai 
között. Ez a különbség nemcsak az elsajátított írás típus okban jelentkezett (vö. 
littera Bononiensis, littera Oxoniensis, littera Párisién sis),33 hanem tartalmilag és a 
forrásszövegek értelmezésében is megmutatkozott. Ennek köszönhető, hogy a 
XIII . századtól már inkább a tanár követte az iskolát, azokat a tradicionális oktatási 
módszereket, szerzőket és magyarázatokat, amelyek jellemzői voltak az egyes 
egyetemeknek és karoknak. A XIII. századra letisztázódott a különböző 
tudományágak érv- és eszközrendszere,34 amely lehetővé tette Európa egységes 
skolasztikus kulturális alapjának tartós megteremtését. 

31 NIELSEN, L. O., Theology and Philosophy in the Twelfth Century, Leiden, 1982, 243-361. 
32 Vö. BAZAN, B. C , WlPPEL, J.P., FRANSEN, G., JACQUART, D., Les question disputees et les 
questions quodlibetiques dans les/acutes de theologie, de droit et de mediane, Turnhout-Brepols, 1985. 
MONTANOS FERRÍN, i. да. (11. jegyz.), 157-204. 
33 BlSCHOFF, /. m. (16. jegyz.), 27-136. 
34 Vö. VAUCHEZ, A. (ed.), A pogée de lapaputé et expansion de la Chrétienté (1054—1274), Paris, 
1993, 435-439. 
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The Origin of Medieval Universities and the Birth of University 
Education 

Summary 

Recently the observing of the development of the university teaching has 
received new stresses, especially concerning the origin and the organization of the 
universities. The first three universities, namely Bologna (1050), Paris (1170) and 
Salerno (1173) are good examples for the institutionalization of the universities. 
The early foundation diplomes were given by the Apostolic See for the universities. 
The school growing vigorously from within was further strengthened by the 
privileges which the emperor also granted. The scholars belonged to various 
nationalities, and those from the same country fell into different groups (cf. 
'Nation', 'Bursa'). The 'universitas' did not mean a collection of all the sciences, 
but it mean the unity of the teachers and students. The development of the whole 
university instruction has established a clear teaching method in Europe until the 
13th Century, which has been a scholastic general cultural basis. 
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A% Eckhart-vila időszerűsége 

AZ ECKHART-VITA I D Ő S Z E R Ű S É G E 

A magyar történeti alkotmány azoknak az alkotmányos garanciáknak a rendszere 
1848-ig, amelyek az intézmények működését és a szabadságok érvényesülését 
biztosították a törvények és a szokásjogok jelentette tradicionális jogrendben. A 
biztonságot és az alkotmányosságot a folyamatosság jelentette. A 19. század máso-
dik felében a modern magyar állam, amely az 1849-es szabadságharc leveréséig 
tartó állammal jelentette ki a folytonosságot, a régi alkotmányos formákat, azokat 
kiegészítve is, új tartalommal töltötte meg. Az új alkotmányos struktúra jogi és 
politikai legitimációját jelentő alapvető törvények, és szokásjogok egységes 
rendszerét Deák Ferencre hivatkozva elnevezte „Szent Korona-tannak", mely a 
Szent Korona-eszmeiségének alkotmányos kifejezése. Az alkotmányos garanciák 
igényét, esetenként korai megjelenését - ebben is fenntartva a nemesi alkotmá-
nyosság szemléletét, amely jogait és egyes intézményeit Werbőczyn keresztül az 
1222-es Aranybulláig, sőt a honfoglalás egyes hagyományáig vezette vissza — a 
folyamatosság hangsúlyozásával a középkori magyar államban találta meg eredetét. 
Nézetük szerint, és majd a jogtörténeti iskola szerint a Szent Korona-tanhoz kötött 
intézmények tartalmilag az évszázadok során változhattak, de a történeti magyar 
állam közösség és államszervező szempontjai, vagyis magának a később Szent 
Korona-tannak nevezett alapelvek a kezdetiektől állandóak voltak és az alkotmány-
történetben nyomon követhetők. Az évszázadok folytonos történéseire épülő 
történeti alkotmány jellegzetessége, az alap, amelyre építve Deák Ferenc a magyar 
alkotmány jogfolytonosságról szóló megállapításait kidolgozta.1 A Szent Korona, 
illetve hozzá kapcsolódó alkotmány, alkotmányosság, szabadságok a magyar 

1 DEÁK Ferenc, Adalék a magyar közjoghoz Észrevételek Lustkandl Venczfl munkájára: „Das 
Ungarisch-Österreichische Staatsrecht" a magyar közjog történelmének szempontjából, Pest, 1865, 163— 
71. Deák Ferenc írása előtt és annak nyomán megjelent, a közjogi hagyományok alapján 
született egyes munkák: BESSENYEI György, Magyar Országnak törvényes állása, I—III. (1804), 
Bp., 1941; BESSENYEI György, A magyar nemzet szokásairól, erkölcseiről, uralkodásának módjáról, 
törvényeiről és nevezetesebb viselt dolgairól, (1777) Bp., 1942; CSILLAG Gyula, A régi magyar 
alkotmány és az 1848-i és 1867-i évek közjogi alkotásai, Pest, 1871, HEGEDŰS Lajos, A magyar 
közjog alapvonalai, Pest, 1861; KORBULY Imre: Magyarország közjoga. (Magyar államjog) tekintettel 
történeti fejlődésére, Pest, 1871; KOVACHICH, Josephus Nicolaus, Sylloge decretum comitialium 
inclyti regni Hungáriáé, I—II, Pestini, 1818; KOVACHICH, Martinus Georgius, Vestiga comitiorum 
apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannónia, usque ad hodiernum diem celebratum, Budae, 
1790; MOCSÁRY Lajos, A régi magyar nemes. Észrevételek Grünwald Béla: „Régi Magyarország" 
czjmű munkájára, Bp., 1889; RÉCSI Emil, Magyarország közjoga, mint 1848-ig s 1848-ban 
fennállott, Pest, 1861; SUHAYDA János, Magyarország közjoga, Pest, 1861; SZABÓ Béla, A 
magyar korona országainak státusjogi állása a pragmatica sanctio szerint, Pozsony, 1848; 
SZÉCHÉNYI István, Magyarország sarkalatos törvényei, 1864; TOLDY Ferenc, A Magyar 
Birodalom alaptörvényei, Buda, 1861. 
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nemzeti önmeghatározás, öntudat meghatározó részévé vált a középkor száza-
daitól. 

A 19. század utolsó évtizedeire az általános politikai szemlélet, illetve a 
jogtörténet és az alkotmányjog oktatása az ezeréves magyar alkotmányosságról és 
egyedülálló magyar alkotmányos fejlődésében hitt, és próbálta ezt tudományosan is 
megalapozni. A társadalomtudományok között egyedül magyar alkotmánytörténet, 
az úgynevezett jogtörténeti iskola tudta hivatalos, tudományos álláspontként 
kiindulási és kutatási alapként elfogadtatni az eredeti, 1850 előtti, a Magyar 
Tudományos Akadémia által is támogatott magyar eredet és őshagyományt. A 20. 
század első felének magyar kataklizmái után még inkább öntudatot megőrző 
kapaszkodó pontnak tekintették a tudományosan alátámasztva gondolt, jogfoly-
tonos egyedülálló magyar történeti alkotmányfejlődést, a sajátos magyar közjogi 
érzéket, államalkotó és fenntartó tehetséget. 

A Szent Korona-tan története ezért a 20. században egyrészt magyar alkotmány-
történet, másrészt Magyarország politika története is. Az alkotmányos rend, a 
politikai rendszerek változásai a különböző ideológiai szempontok összeütközései 
is. A magyarországi alkotmányos és politikai rendszer változásai, vagy az arra tett 
kísérletek, feltételezik a magyar múlt eltérő értékelését, és annak részeként, azzal 
összefüggésben a Szent Korona-tan különböző értelmezését, megítélését is. A 
modernizációs politikai törekvések és a hagyományos világ összeütközései, illetve a 
hagyományos világon belüli politikai koncepcionális konfrontációk közveden 
kihatással vannak a legitimációt jelentő Szent Korona-tanhoz való viszonyra is az 
1860-as évektől egészen 1946-ig. A történelmi magyar múlt szemlélete mindig 
összefügg az éppen uralkodó politikai, alkotmányos viszonyokkal is. Ez nemcsak a 
második vüágháború végéig tartó hatalom esetén igaz, hanem legalább ugyanolyan 
hangsúlyozottan az 1946/48-tól 1989-ig tartó (a katonai megszállás által is 
meghatározott) politikai rendszerre és az időszakon belül többször megtörtént 
jelentős változásokra is tekintettel, de ugyanakkor az 1990-es évek óta zajló egyes 
politikai, alkotmányos és tudományos vitákra is. 

Az elmúlt százötven év változó politikai struktúráiban a 20. században új elem 
kerül a viták középpontjába, kereszttüzébe, válik meghatározó konfrontációs 
ponttá: a tudományos célzatú vagy igényű állásfoglalások. A magyar történeti 
alkotmányról, eredetéről, egyediségéről tett tudományos igényű megállapítások 
politikai állásfoglalásnak is hatnak és ezért hatalmas, elemi erejű vitákat váltanak ki. 
Éppen ezért a kérdéssel kapcsolatos tudományos megállapítások állandó, az új 
eredményeket és nézőpontokat is beépítő igazolásra szorulnak az elmúlt másfél 
évszázadban. 

Természetesen az uralkodó politikai, ideológiai álláspontnak megfelelő megál-
lapítások mindig elfogadottabbak, mint az azt megkérdőjelez ők, illetve az „uralko-
dó eszmék" is mindig igyekeznek állást foglalni abban, hogy mit tekintenek 
tudományosnak. És ami tudományos, az objektív, tehát vitathatatlan. Tekintettel a 
Szent Korona-tannak a történelmi magyar közjogi gondolkodásban elfoglalt 
helyére ez mindig a nemzeti öntudat kérdése is volt. 
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A Szent Korona-tan történetét, tehát lehet vizsgálni a történelmi szemlélet 
megváltozásának tükrében, az alkotmányos változások szempontjából, a tudo-
mányos történeti kutatás eredményeinek bemutatásával és politika történeti 
szempontokból is. 

A 20. századi magyar történelem gyakori drámai fordulatai ezért sajátosságként 
újból és újból előidézték a Szent Korona-tan körüli vitákat. Ezek a viták, pedig 
szimbolikusan és közvedenül kötődnek a magyar jogtudomány kiemelkedő szemé-
lyiségéhez, Eckhart Ferenchez, aki akarva, akaratlanul tudományos megállapítá-
saival, illetve a magyar tudományos és politikai közéletben elfoglalt helyzete miatt 
emblematikus alakjává vált ezeknek a vitáknak. Tudományos megnyilatkozásai, 
illetve az ezekre történő hivatkozás, vagy értelmezés a magyar alkotmány- és 
politika történelem, illetve az alkotmányos jogrendről, az aktuális politikai hatalom 
legitimációjáról folyó viták középpontjába kerültek és máig ott is maradtak. 

Ezért, aki a Szent Korona-tan 20. századi történetét vizsgálja, nem kerülheti el az 
úgynevezett Eckhart vitákban felmerült kérdések tanulmányozását. Természetesen 
az Eckhart viták tanulmányozása, vizsgálata nem fedi le a Szent Korona-tan 
szerepének teljes körű feltérképezését, de megismerteti azokat a kérdéseket, 
problémákat, amely alapja és kulcsa a 20. századi (és korábbi) magyar alkotmány és 
politika történet megismerésének, megértésének. 

A 20. század magyar történelmének drámai fordulatai mindig a magyar 
alkotmány- és jogszemlélet változásait is jelentették. Ez önmagában természetes is, 
hiszen ha politikai rendszer, illetve az állam és kormányforma változik, akkor azt 
megelőzi, vagy azzal együtt jár a közéletet és a közgondolkodást meghatározó 
filozófiai és ideológiai gondolkodás átalakulása. A változás és a változtatni akarás, 
illetve a magyar alkotmány- és jogszemlélet változásának tükre az úgynevezett 
Eckhart-vita, vagy Eckhart-viták, az Eckhart Ferenc tudományos munkásságával 
összefüggésben kialakult tudományos, publicisztikai és politikai összeütközések. Az 
1930-as évek eckharti értelemben vett tudományos kutatás módszertanát és annak 
alkalmazásának igényét, a történeti múlt, továbbá miután az akkor hatályos 
történeti alkotmány történetiségének vitájáról van szó, pozitivista - modernista 
politikai rendszerkritikaként értelmezték a vitát kirobbantók. A konfliktus oka, 
hogy Eckhart Ferenc megkérdőjelezte, hogy a tudományos kutatások alátámasztják 
a Szent Korona-tanról a közjogban, és a közéletben elfogadott axiómákat, és az 
ahhoz kapcsolódó jogtörténeti nézeteket. Az első úgynevezett „Eckhart-vita" az 
1930-as években zajlik a korszak alkotmány és az alkotmánytörténeti szemlélet 
alapvető paradigmáinak történeti megalapozottságáról. A vita, elsődlegesen a 
részben a szellemtörténeti, de lényegében a pozitivista kutatás tudományos 
módszertanát képviselő Eckhart Ferenc és a magyar történeti alkotmány köz-
jogászai között robbant ki 1931-ben, amikor Eckhart a budapesti egyetem 
professzoraként megjelentette „Jog- és alkotmánytörténet" с cikkét a Hóman 
Bálint szerkesztette „A magyar történetírás új útjai" kötetben. Erre a dolgozatra, 

2 ECKHART Ferenc, Jog- és alkotmánytörténet, = Л magyar történetírás útjai, szerkesztette 
HÓMAN Bálint, Bp., 1931, 269-320. 
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amelynek koncepcióját a szerző tudományos munkássága során mindig vallotta, de 
az ott tett egyes megállapításain később változtatott a vitázok máig kiinduló 
pontnak tartják. A heves tudományos és politikai vita hatásait tekintve egészen az 
1940-es évek első feléig tartott. Közben Eckhart Ferenc 1941-ben megjelentette a 
Szentkorona-tan történetét összefoglaló és bemutató munkáját „A Szentkorona-
eszme története" címmel, alapossága miatt, alapműnek bizonyult a kérdéssel 
foglalkozók körében. 

A jogtörténeti iskola álláspontja szerint a magyar történeti alkotmány részeként a 
magyar koronaeszme eltér az európai fejlődéstől, mert egy valóságos és szent 
koronához kötődik. Ennek következtében a korona jelenlététől kezdve kialakul a 
király hatalmától független spirituális hatalom, aminek megtestesítőjéhez az 
alattvalókat, az országlakosokat sajátos személyes hűség köti. Ez befolyással bír a 
jogrendre, a közjogra, mivel hozzájárul a hagyományos szokásjog fennmara-
dásához. A másik sajátos jellegzetessége a magyar közjognak, hogy a Szent 
Koronához kötődik a megosztott, közjogi hatalom gyakorlata és elmélete is. így a 
spirituális és a közjogi hatalom elválaszthatadanul összefonódik, és amely mind az 
uralkodót, és mind a korona többi tagját köti a koronához, attól egymáshoz 
összekapcsolódó hatalmukat nem fuggedeníthetik. Ez a sajátosság eredményez egy 
sajátos magyar közjogi konstrukciót és fenntartja a történeti alkotmányt. Eckhart 
Ferenc, valamint a jogtörténeti iskola követői közötti vita egyik kérdése az volt, 
hogy vajon a korona, mint fogalom mikor vált el a király személyes hatalmától, 
mikortól lett az ország koronája közjogi értelemben is. Előbb következett-e ez be, 
mint Európában máshol, vagy nem. Ha nem, akkor nem tartható az az álláspont, 
hogy a magyar jogrend közjogiassabb lett volna, mint más Nyugat- vagy Közép 
európai jogrend, és az sem fogadható el tudományos álláspontnak, hogy a 
koronaeszme az európai modellnek megfelelő rendi állam megjelenésénél korábban 
kialakult volna. A Szent Korona-tan a hatalommegosztás és hatalom ellenőrzés 
magyarországi politikai, közjogi hagyományának gyakorlatban alkalmazott és 
elméletben lefektetett öröksége, amely eredetében még a Géza és Szent István általi 
államalapításnál is korábbi. Ekként jóval megelőzi az európai felvilágosodás 
jogállam koncepcióját, amely a hatalommegosztás és ellenőrzés tézisére épül. A 
XX. század magyar történet és jogtörténet írásának egyik iránya, amely 1945 után 
válik kizárólagosan elfogadott tudományos szemléletté, mielőtt még bizonyítaná, 
tagadja a sajátos magyar politikai és hatalomgyakorlási hagyományt, vagy ha 
elismeri, akkor azt reakciósnak nevezi, lemaradt fejlődésből következő jelenségnek 
nevezi, hacsak nem az általa "haladónak" nevezett politikai erők, személyek 
követelik, vagy gyakorolják. 

A második „Eckhart-vita" az 1950-es években folyik le, amely célja az 1945 előtti 
magyar politikai és alkotmányos rendszerek /kivéve, amelyek forradalmiak voltak 
és haladónak neveztettek (nek)/ megbélyegzése, elítélése. Ez, az 1955-ben, több évi 
lappangás, érlelés után kirobbant vita hozzájárulhatott Eckhart Ferenc egészsé-
gének megromlásához is, 1957-ben bekövetkezett halálához. Az 1950-es évek után 

4 TÓTH. 1999. 267-382. o. 
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viszont, az eckharti szemlélet, bár részleges és messze nem tökéletes védőpajzsként 
a totális államrend és politika közegében, ha töredékesen is, de lehetővé tette az 
objektivitás igénye szerinti és színvonalú, részeredményeket hozó történészi és 
jogtörténészi munkát. A harmadik vitában 1989 után alapvetően az alkotmányos 
jogfolytonosság kérdése és ezen belül az 1945 előtti jogtörténeti iskola és 
történelmi, tudományos hitelessége merül fel ismét. 

Az Eckhart-viták tanulmányozása során, annak hátterének megértéséhez 
elengedhetetlen az MTA Kézirat és Régikönyv Gyűjteményében az Eckhart hagya-
tékban ránk maradt forrásokból Eckhart személyiségének tanulmányozása is. 
Miként hathatott rá, hogy felmenői a nagyszülőkig mindnyájan aradi német 
kispolgári környezetből származnak, hogy a század elején az adott társadalmi 
környezetben mindig liberálisnak számító Eötvös Kollégiumba tanult, ahol igaz-
gatója Marczali Henrik volt . Továbbá, hogy 1928-ig csaknem huszonöt éven 
keresztül Bécsben (illetve rövidebb időszakban, Berlinben) élt, tanult és dolgozott. 
Levelezéséből megismerhető az a személyes baráti és kapcsolat rendszer, amely 
munkájában segítették, és ami esetenként megvédte és támogatta őt, mind 1945 
előtt, mind 1945 után. Szoros barátsága Szekfű Gyulával, Domanovszky Sándorral, 
Károlyi Árpáddal, Klebelsberg Kúnóval, Illés Józseffel, Moór Gyulával, Mályusz 
Elemérrel. Követhető, ahogy az előbbiek segítették őt, illetve ő is segítette őket 
(Mályusz Elemér esetén főleg Eckhart támogatta őt). Ugyanakkor szoros kollegiális 
viszony kötötte össze őt Tomcsányi Móriccal is, aki érezhetően magánviszonyaiban 
tisztába volt Eckhart nálánál nagyobb befolyásával. Hasonló a helyzet Molnár 
Kálmánnal is. Az 1945-ös változások után segítségére volt, a sok esetben még az 
Eötvös Kollégiumig visszavezethető baloldali, liberális kapcsolatrendszere. 1945 
után Molnár Erikkel, illetve Bolgár Elekkel a korábbi évekre visszamenő 
közvedenebb viszony a nehéz helyzetekben segítségére voltak, továbbá a világ-
háború után számos egykori, őt tisztelő tanítványa került meghatározó kulturális, 
politikai szerephez. 

Magát a vitát, több szerző, így Mezey Barna, Kardos József, Rácz Lajos, és 
Zétényi Zsolt is feldolgozták. 

Napjaink vitáinak közvetlen tudományos és ideológiai előzményeit, elemeit, 
érveit megtaláljuk a korábbi „Eckhart-viták"-ban. 

Ezek a viták a magyar történeti tudat, önazonosság vitái is, amelyek éppúgy, mint 
a 20. században, ma is sorsunkról, jövónkről szólnak. 

5 STIPTA István, Jogtörténet-tudomány, — Bevezetés a társadalomtörténetbe, szerkesztette BÓDY 
Zsombor, Ö. KOVÁCS József, Bp., 2003, 631-4. 
7 Marczali Henrik a magyarországi szabadkőművesség kiemelkedő személyisége volt. Vö. L. 
NAGY Zsuzsanna, Szabadkőművesség a XX. században, Bp., 1977, 96. 
8 MEZEY Barna, Utószó, — ECKIIART Ferenc, Magyar alkotmány- és jogtörténet, szerkesztette 
MEZEY Barna, Bp.} 2000, 407-370, KARDOS József, A Szentkorona-tan története. 1919 -
1944, Bp., 1987, 154-72, ZÉTÉNYI Zsolt, Л Szentkorona-eszme mai értelme, Bp., 1997, 131-61, 
RÁCZ Lajos, Eckhart Ferenc (1885 - 1957), = Magyar Jogtudósok, 1, szerkesztette HAMZA 
Gábor, Bp., 1999,105-36. 
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Az 1930-as években kibontakozott tudományos vitában Bartoniek Emma a 
sajátos magyar koronaeszme kialakulásának végig vezetésekor másképpen értékeli 
az Eckhart által is hivatkozott oklevelek tartalmát, és következtetéseiben többször 
eltér tőle. Eckhart Ferenc és Bartoniek Emma koncepciójában a közös az, hogy 
koronát mindketten a középkori keresztény magyar állam kialakuló szimbólumának 
tekintik, illetve mindketten a központ hatalmat gyakorlók körének folyamatos 
szélesedését látják a koronaeszmében kiteljesedni. Nézeteik között az eltérés ott 
van, hogy a szimbólumok és az eszmék kialakulásának és a koronához kötődésének 
idejét eltérően ítélik meg. Tehát a különbség elsődlegesen időrendi, mint tartalmi. 

A magyar koronaeszme egyedüliségét Bartoniek Emma jobban hangsúlyozza és 
tartalmi összefüggéseit általában korábbra teszi, mint Eckhart Ferenc. 
Koncepciójukat, Bartoniek Emma véleményéhez közelebb állva Bónis György is 
követi. A koronaeszme fokozatos kialakulását hangsúlyozza, azonban Timon Ákos 
és a jogtörténeti iskola is, amely a korszakolásban nem nagyon tér el Eckhart 
Ferencétől. A nagy különbség az, hogy Timon kiindulási szempontként hang-
súlyozza, hogy a magyar alkotmány eltérően a nyugat-európaiaktól (kivétel például 
Anglia, Aragónia) mindig közjogias jellegű volt és ennek az oka a sajátos magyar 
fejlődés (amely ugyan európai intézményeket is vett át, de azoknak sajátosan 
"magyar tartalmat" adott), továbbá jobban kihangsúlyozza az alkotmány törté-
netileg nem megszakított fejlődését, amit a tudományos iskola sokszor esetiegesnek 
és nem konzekvensnek értékel. Sok szempontból stílusa a nemzeti romantika 
mitikus képeket sugalló hangulatához van közel, amely gyökeresen eltér a 20. 
század tudományos nyelvezetétől. 

Eckhart Ferenc végkövetkeztetései a koronaeszmével kapcsolatban általában 
nem térnek el a jogtörténeti iskoláétól, de sietve keres egy európai általános kultu-
rális hatást, amelyhez köthető, vagy hasonlítható az eredmény. Ugyanakkor pl.: 
Eckhart Ferenc sokszor megjegyzi, hogy az eltérés az európai hatástól és 
gyakorlattól a „török faji jellegben" keresendő. 

Eckhart Ferenc konklúziója nem tér el Timon Ákosétól: vannak analógiák, 
hasonlóságok a magyar, valamint a cseh és a lengyel koronaeszme között, de a 
kettő nem ugyanaz, amit további sorsuk is bizonyít. 

Nincs vélemény különbség Molnár Kálmánnal sem, aki a következőket írta 
Eckhart Ferenc megállapításait kritizáló tanulmányában, 1931-ben: „És még ha 
valaki tagadná is, hogy Werbőczy Hármaskönyve híven adná vissza az akkori 
magyar élő jogot és az abban elevenen lüktető nemzeti felfogást, azt bizonyára 
senki sem fogja kétségbe vonni, hogy a Hármaskönyv olyan befolyással volt a 
magyar jogi közmeggyőződés további kialakulására, amire kevés példát lehet találni 
a népek történetében. Ha tehát Werbőczy nem is adta volna vissza híven a magyar 
jogi felfogást, akkor is a magyar jogi felfogás Werbőczyt és annak főképpen 
alkotmányjogi elméletét teljesen felszívta magába, a Hármaskönyv a magyar jognak 
és jogi felfogásnak olyan kinyilatkoztatott igazságává lett, ami erősebbnek bizonyult 
még az írott törvényeknél is. Oly nagy volt a Hármaskönyv tekintélye, annyira 
abban látta a magyarság a magyar jog kvintesszenciáját, hogy még a törvények sem 
tudták a Hármaskönyvben jelentkező jogi felfogást, sőt néha még az imperativ 
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jogtételeket sem megváltoztatni, s abban a korban, amikor a nemzet nem volt elég 
erős, hogy az idegen szellem befolyását, a magyar gondolatvilággal ellentétes 
felfogás beszivárgását megakadályozza, szinte vallásos áhítattal magával a Corpus 
Juris sal szemben is Werbőczy Hármaskönyvében látta a magyar jogfelfogás 
megnyilvánulás át." 

Eckhart Ferenc korszakos művében a Szentkorona-eszme kialakulását és egészen 
a 19-20. századig történő fejlődését vizsgálja. A korona fogalom magyarországi és 
európai alakulását vizsgálva a 15—16. századig megállapítja, hogy a koronát, amelyet 
a király mellett felsorolva a korai századoktól használnak a l l . századtól egészen a 
14. század végéig a királyi hatalmat szimbolizálja. (A királytól független államot, 
illetve a rendek hatalmát először a diplomáciában jelenti, az 1380-as évektől). 
Vagyis a koronaeszme egészen a 14. század végéig nem fejez ki közjogi jellegű 
hatalmat. Ugyanakkor megállapítja azt is, hogy a 13. századtól az uralkodó 
megosztja hatalmát, illetve nem egyeduralkodóként kormányoz. A 15. század lesz 
az az évszázad, amikor a korona, és hatalom átruházás és megosztás elve találkozik 
és korona a rendek, illetve a rendek, és a király együttes hatalmát fejezi ki. 

A korona és a rendi hatalom találkozására számos analógiát talál Európában. 
Végül azonban, megállapítja, hogy a magyarországi koronaeszme egyedi, amely 
konzekvens fejlődésében a személyes hűségben, és a Szent Koronához kötődése, 
annak kicserélhetetlenségével eltér az európai párhuzamoktól. Vagyis kijelenti, hogy 
a magyar koronaeszme egyedi, de fenntartja az álláspontját, hogy magyar 
alkotmányfejlődés sem jobban, sem kevésbé közjogi, mint általában az európai 
alkotmányfejlődések, ugyanakkor elismer magyar sajátosságokat is, amely az eltérő 
társadalmi rend, (illetve a törökös faji jelleg) magyaráz. 

Az elmúlt évtizedek egyes tudományos kutatásai azt a konzekvenciát vonták le, 
hogy eltérően a 20. század első felének és a 19. század szemléletétől, hogy a magán 
személyi hatalomgyakorlást, uralmat meghaladó „transzperszonális" közjogi jelleget 
is kifejező hatalomgyakorlás eszméje, mind elméletben, mind a gyakorlatban jelen 
volt a kora középkori (az 5. századtól, a 14. századig) politikai életben és így a 
hatalomgyakorlásban is. A magyarországi helyzetre, éppen a ius regium, a 
királytól elkülönült javak tekintetében, pedig különösen jellemző ez a megállapítás. 
Azt Eckhart Ferenc is elismeri, hogy korona fogalomnak a királytól való „halvány" 
elkülönülése éppen a koronajavak kapcsán történik meg a 13. század elején. 
Eckhart Ferenc azt is elismeri, hogy a nép felség elve már a 13. század végén Kézai 
Krónikájában jelen van. Megállapítja azt is, hogy a Szentkorona-eszmét nem 
Werbőczy "találta ki", hanem az akkor élő magyar jogszemléletet és gyakorlatot 
foglalja össze. 

9 MOLNÁR Kálmán, Alkotmánytörténeti Шйщо-е a magyar alkotmányfejlődés jellegzetes közjogi iránya'? 
(Reflexiók 'Eckhart Ferenc: „Jog- és alkotmánytörténet" rímű dolgozatára.), Pécs, 1931, 47-8. Molnár 
Kálmán a Hármaskönyv legfontosabb közjogi megállapításait három fejezetben foglalta 
össze: a királyi hatalom átruházott volta; a nemzet és király összeforrása (a szent korona 
joghatóságában); a király és népképviselet egyenlő részesedése a törvényhozásban. Uo., 48— 
50. 
10 lásd pl. CANNING, Joseph, A középkori politikai gondolkodás története 300-1450, Bp., 2002. 
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Bartoniek Emma a magyar koronázási gyakorlatot vizsgálva megállapítja, hogy a 
magyar koronaeszme István királyhoz kötődik először és a magyar koronázási 
rendben az előkelők, a tanács, valamint a szabad magyarok és leszármazoik egy 
része a későbbi nemesek, mindig hallatták szavukat, kifejezve saját hatalmi 
jelenlétüket. A koronaeszme, a királytól függeden korona eszméjének kialakulása, 
pedig feltételezhetően éppenséggel a Szent Koronához kötődhet, amely az evilágit 
és a túlvilágit összekötve éppen emiatt elkülönül, "függeden" a királytól is, illetve 
az alattvalóktól, vagy az országlakosoktól. Tekintettel az Eckhart Ferencet és az 
1950-es éveket követő nemzetközi tudományos kutatások egyes álláspontjaira is 
kijelenthetjük, hogy Magyarországon a történeti alkotmány közjogi hagyománya 
már a kora Árpád-korban elkezdődött. Bertényi Iván és Benda Kálmán véleménye 
is az, hogy Magyarországon a középkorban nem beszélhetünk magánjellegű 
egyeduralomról (a patrimoniális királyság klasszikus esetéről). A középkori hatalmat 
gyakorló köre a fejedelmek korától, I. Istvántól a 16. századig folyamatosan bővül, 
ami a „Szent Korona-tan" tartalmi kibővülését jelenti. Zlinszky János szerint a 
magyar államot a kezdetektől (I. István előtt is) a megosztott és ellenőrzött 
központi hatalom (vagy ilyen szándékú politikai közélet) jellemzi. Magyaror-
szágon nem alakult ki a magánhatalmak rendszerére épülő feudalizmus, hanem a 
közjogi jellegű rendiség. (Más kérdés, hogy hatalom teljességét birtoklók minden 
korban aktív és passzív részre bonthatók. A rendiség kialakulásával a földeket a 
Szent Koronától közvetve birtokló jobbágyokat, a közveden birtokkal rendelkező 
nemesek képviselik, mint a városok az ő polgáraikat. Az 1848-as változás után az 
aktív politikai jogokkal az addig azokkal rendelkezőkön túl a vagyoni, majd később 
az azt felváltó adó cenzussal és műveltségi, valamint más kritériumokkal rendel-
kezők bírtak. Jelenleg is az állampolgárok egy részének nincs aktív jogosultsága a 
közvetlen hatalomgyakorlásban. A szabad és felelős, manipulációt kizáró hatalom-
gyakorlásra ugyanakkor mindig csak (szuverén) személyek képesek, akik sem 
szellemileg, sem anyagilag, sem más módon nem kiszolgáltatottak másoknak.) 

„Mi az új Timonnak a szent korona tanával összefüggő fejtegetéseiben? - teszi 
fel a kérdést Eckhart Ferenc. Általában Hajnik tanításait próbálja részletesebben 
kifejteni, de modern fogalmakat és felfogást visz be a múltba. Ezekre vonatkozóan 
forráshelyeket nem hoz, de nem is hozhat. О hangsúlyozza először a nyugati 
hűbéri és a magyar közjogi fogalmak közti éles ellentétet. A szentkorona-eszmében 
rejlő ősi területi integritás-gondolat nála is egészen háttérbe szorul... Timon egyéni 
műve a szent korona misztériumának fejtegetése. Ezen ő a királynak és a 
nemzetnek a szent koronában való egyesítését, megszemélyesítését érti, ellentétben 
az 1440. évi rendi nyilatkozattal, melyre hivatkozik. Szerinte "a szent korona 
személyisége vagy mysteriuma és azzal kapcsolatban a totum corpus sacrae regni 

11 BERTÉNYI Iván, A magyar korona története, Bp., 1986. ; BKNDA Kálmán, FÜGEDI Erik, A 
magyar korona regénye, Bp., 1978. 
12 ZLINSZKY János, Történeti alkotmányunk fejlődése L, Magyar Szemle, Új folyam, XI. 3—4. 
szám, 2002 április. 
13 ECKHART Ferenc ,^ s^entkorona-es^me története, Bp., 1941, 326. 
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coronae fogalma, mint a királyt és a népet egybe foglaló organikus egység, mely a 
főhatalom tulajdonképpeni birtokosa, korántsem egyházi eredetű fogalom, nem a 
középkori mysterium Christi utánzata, azzal közveden genetikus kapcsolatba nem 
hozható, hanem valóságos államjogi konstrukció, mely a magyar nép 
alkotmányfejlődésének legsajátosabb alkotása..." „A szent korona mysteriuma alatt 
a mi középkori forrásaink a szent korona személyesítését erük". A koronának ez a 
személyesítése sehol másutt nincs meg. Maga Timon is úgy találta, hogy e 
gondolat kifejtése az б eredeti műve: "A szent korona mysteriumából ilyen 
értelemben könyvem megjelenése előtt sem a jogtörténészek, sem a közjogászok 
nem tesznek említést"". 

Eckhart Ferenc érvei, a gondolat egy-egy meghatározott korszakra vonatkozó 
sorai és végkövetkeztetései sok szempontból, általában még sem térnek el Timon 
Ákosétól. Bár 1931-es álláspontjához hű maradva a későbbiekben is tagadja a 
közjogi gondolkodás Szent Istvánig visszavezethető folytonosságát - ellentétben a 
jogtörténeti iskolával, és például Bartoniek Emmával — ő is osztja azt a véleményt, 
hogy a magyar koronaeszme tartalma eltér az összes európai analógiától. Nyugat-
és Közép Európában is hatott az egyházi eredetű világ és társadalom felfogás, 
beleértve az égi koronáról és Krisztus testéről vallott államfilozófiai nézeteket is, 
továbbá az európai jogi és politikai gondolkodástól sem volt elszigetelt a magyar-
országi sem, sőt annak nemcsak része, — és mint éppen a koronának, mint a 
királytól elkülönült fogalomnak (lásd a királytól elkülönült vagyon) - hanem 
alakítója volt. A magyar koronaeszme azonban, a magyar és európai hatásokat 
ötvözve egybe forrasztotta a népszuverenitást, a korona elvont fogalmát, valamint 
a korona, mint a király és a nemzet organikus egységét, valamint a korona, mint az 
égi és a földi közötti élő kapocs tárgyiasult szimbólumát. Ezáltal Európában egy 
sajátos és közjogi államfogalom jött létre a 15. századra, amelynek különlegessége 
abban is áll, hogy a magyar alkotmányjog alapja volt egészen a 20. század közepéig. 
Tulajdonképpen minden korona és koronaeszme kutatás végső kimondott, vagy 
nem kimondott célja, hogy megválaszoljuk, feltárjuk ennek a sajátos magyar 
államalkotó gondolat kialakulásának okát. 

Eckhart Ferenc, Bartoniek Emma, valamint Bónis György vonatkozó írásait 
elemezve (továbbá utalva az elmúlt évtizedek nemzetközi irodalmára) megálla-
pítható, illetve nem lehet kizárni, hogy a középkori Magyarországon, a királyi, 
személyes hatalomgyakorlásnak meg voltak — a növekvő súlyú — intézményes 
korlátai a l l . századtól kezdve. A magyarországi koronaeszme fejlődésének végig 
kisérése, és a közjogi szempontokból fontos szempontok összehasonlító tárgyalása 
után megállapíthatjuk, hogy Magyarországon a hatalomgyakorlásnak, éppen a Szent 
Koronához fűződő kapcsolata miatt mindig is volt (a mai értelemben vett) közjogi 
jellege. A jogtörténeti iskola állításai, éppen Eckhart Ferenc kutatásai és Bartoniek 

14 „4. kiad. 494. Ezekre vonatkozólag e munka első részében utalok, minthogy csak 
tényeket akarok előadni s nem értékítéletekbe bocsátkozni", in: ECKHART, Lm. (13. jegyz.), 
326. 
15 „U. o. jegyzetben" in: ECKHART, Lm. (13. jegyz.), 326. 
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Emma állásfoglalása által nyertek igazolást az 1930-as, 40-es években, vagyis a 
Szent Korona-tannak az első csírái, az első gondolatai valószínűleg visszamennek 
egészen a magyar áílamalakulásnak még a fejedelmi szakaszára. Megjegyzendő: 
jelenkori tudomány Eckhart Ferenccel ellentétben, azonban a király elidege-
nítheteden jogainak hangsúlyozásakor a királyi hatalom közösség általi korlátozását 
látják. 

A Szent Korona-eszme, mint a koronaeszmék sajátosan magyar változata, 
amelyre végül is a 20. század közepéig a magyar állam közjog épült jelzi, hogy a 
magyar történeti alkotmány sajátos fejlődésen, változásokon ment keresztül. A 
magyar társadalom eltérő okait és sajátos jellegzetességeit, a fejlődéselvű tudo-
mányos és politikai szempontok szerint lemaradt fejlődését a közösségi 
szerveződés vizsgálata mutatja meg. A fejlődés elvű paradigma természetesen 
Magyarországot és annak történetét mindig a „fejlettől lemaradt" kategóriába 
sorolja. Ennek ellenére nemcsak a jogtörténeti iskola, hanem Eckhart Ferenc és 
mások is (mint Bartoniek Emma, Bónis György, stb.) a jogi analízis önálló 
eszköztárát is felhasználva, sőt saját eszközeit is felhasználva „szétfeszítik" 
tudományosnak elfogadott uralkodó szemléletmódot, és kiemelik a magyar 
alkotmány történet sajátos, egyedi, közjogias szemléletét az Arpádkori kezdetektől. 

1989 után az új politikai és tudományos környezetben a Szent Korona, a Szent 
Korona-eszme tudományos megítélése kilépett az 1949 és 1989 közötti szűken 
értelmezett egyetemi - szakmai keretek közül, és ismét a közélet, a politikai élet 
egyik újbóli kérdése lett. A politikai pluralizmus, a le nem zárt alkotmányjogi 
kérdések, az új tudományos eredmények és megközelítések, valamint a közélet és a 
közvélemény érdeklődése új vitákat eredményezett. Ezek a viták a múlt eltérő 
értékelése és a jelen megítélésének és jövő Magyarországának alkotmányos, 
politikai, társadalmi alternatívái között folytak és folynak. A civil szervezetek, 
politikai pártok között és a tudományos közéleten belül is olykor heves 
összeütközésekhez vezetett az elmúlt másfél évtizedben a Szent Korona, és a Szent 
Korona-tan történelmi és tudományos, valamint a mostani politikai, alkotmányos 
helyzettel való kapcsolatának az 1930-as és 50-es éveket is idéző különböző 
megítélései. 

A Szent Korona-tan tudományos elemzéseit, valamint történelmi megítélésről és 
jelenkori önazonosság tudatban - és politikai rendszerben esetlegesen - elfoglalt 
helyéről több hullámban folyó polémiát, tekintve az 1931-ben és 1955-ben lezajlott 
viták hasonló tematikájára és érvelésére, valamint az akkori szerzőkre, köztük 
Eckhart Ferencre történő gyakori hivatkozás miatt nevezhetjük harmadik Eckhart 
vitának is. 

Ez az 1990-es évektől napjainkig nemcsak a politikai és tudományos közéletben, 
a tudományos, politikai publicisztikában, politikai fórumokon és esetenként 
egyetemi közegben zajlik, hanem többek között az 1990-es az állami címerről szóló 
alkotmánymódosító vitában, és az 1999-es „A Szent István államalapításának 
emlékéről és a Szentkoronáról" szóló 2000. évi I. (emlék) törvény esetében, 
hasonlóan 1931-hez, az országgyűlésben is. Az 1999-es országgyűlési bizottsági és 
plenáris vitában a különböző álláspontok indoklásakor a kormánypárti és az 
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ellenzéki képviselők egyaránt nemcsak Eckhart Ferencre, Timon Ákosra és más 
korabeli jogtudósra hivatkoztak, hanem magára az 193l-es vitára is, ezen belül 
annak az országgyűlésben lezajlott részére is. A vita tárgya 1999-ben is, hogy az 
1989/1990 után kialakult új magyarországi politikai rendszer miként határozza meg 
viszonyát az 1944/1946 előtti történeti magyar állammal, annak jogi hagyo-
mányaival, így a Szent Korona-tannal is és az akkor is használt nemzeti 
szimbólumokkal. A 2000. évi I. törvény vitája során, mint sajtóban, mind az 
országgyűlésben hosszas polémiák zajlanak magáról a Szent Koronáról, a Szent 
Korona-tan értelmezéséről és azok történelmi megítéléséről. 

A tudományos, publicisztikai, és politikai vitákban ismételten kérdés, hogy az 
1931-es eckharti programesszé nyomán kialakult tudományos iskola és eredményei 
felhasználhatóak-e ideológiailag, vagy politikailag a történeti magyar állammal 
bárminemű folytonosságot kereső nézetek ellen, vagy mellette. Illetve a 
globalizáció liberális ideológiája, hasonlóan a korábbi rendszer ideológiájához, vagy 
az 1920 és 1944 közötti időszak uralkodó politikai eszméihez, mennyire sajátítja ki 
a megfellebbezhetetlen és megkérdőjelezhetetlen tudományos ítélőszék pozícióját? 
Mennyire szolgálja a tudományosság a politikát, illetve mennyire határozza meg a 
politika, hogy mi a tudományos? A Szent Korona-tan és eszme történelmi és 
politikai diszkreditálasához lehet-e eszköz ma is a tudományosság, a haladás és a 
modernség hívei kezében? Illetve a Szent Koronához fűzött történeti magyar 
jogrend alapelvei, sőt maga a Szent Korona-eszme azon túl, hogy magyar 
hagyomány, ellentétes-e a mai alkotmány- és jogfilozófiai elvárásokkal? A választ 
egyszerűsítheti, ha meg tudjuk azt állapítani, hogy jogtörténeti kutatások 
eredményei alátámasztják-e azt, amit közjogi hagyományként ismerünk. Az elmúlt 
több mint hetven év vitáit egyszerűsítve úgy is összefoglalhatjuk, hogy ami 
évszázados hagyományként alakult ki, vagy ismert, annak különös magyar eredete, 
jellege, tudományosan igazolható-e? Továbbá vannak-e a mai társadalmunk 
számára is aktuális történeti, közjogi, jogfilozófiai, politikai üzenetei? 

A vitázok arra keresik a választ, hogy Szent Koronához, és a Szent Korona-
tanhoz kapcsolódó hagyományok mennyire „modernek", illetve beilleszthetők-e 
mai életünkben. Lehetnek-e ismét történelmi tudatunk, önazonosságunk részei? Az 
Eckhart vita és az elmúlt hét évtizedben (vagy még korábban) ezzel kapcsolatban 
felvetett problémák ezért ma is aktuálisak maradtak. 
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KORVIN MÁTYÁS MAGYAR-OLASZ EGYESÜLET 

Az 1920-as években a magyar kormány külpolitikájának mozgástere korlátozott 
volt. A Trianon után győztes nagyhatalmakkal szemben magyar panaszokat 
hangoztatni, vagy magyar érdekeket eredményesen képviselni alig volt lehetséges. 
Ilyen körülmények között a magyar diplomácia megpróbált minden lehetőséget 
megragadni, hogy felhívja a nyugat-európai országok figyelmét Magyarországra. 
Ennek a törekvésnek volt egyik eszköze a külföldi kulturális és tudományos 
kapcsolatok erősítése. Sorra alakultak a Külügyminisztérium támogatásával 
kulturális tudományos egyesületek, jelentek meg külföldön folyóiratok, vagy 
szerveztek nemzetközi konferenciákat. 1920-ban Vittorio Cerruti Alto 
Commissario d'Italia és Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke kezdeményezésére alakul meg a Korvin Mátyás magyar-olasz tudományos, 
irodalmi, művészeti és társadalmi egyesület. Az 1920. május másodikára össze-
hívott alakuló gyűlésen a kor olyan neves írói, tudósai vagy politikusai voltak jelen, 
mint gróf Apponyi Albert, Beöthy Zsolt - a budapesti egyetem professzora-, gróf 
Csáky István, Hegedűs Orlando pénzügyminiszter, Csernok János Esztergomi 
érsek, Klebelsberg Kunó későbbi kultuszminiszter és Tormay Cedle, valamint 
Vészi József, a Pester Lyoyd igazgatója. Az egyesület elnöke Berzeviczy Albert volt, 
alelnökei pedig Gaetano Caracciolo Castagneto hercege olasz közoktatásügyi 
miniszter, Enrico San Martino di Valperga herceg szenátor, Mombelli Medina, 
Fraknói György Miklós Ödön, valamint contessa Hoyos—Wenkheim. Az 
alapszabályzat az egyesület fő céljaként az Olaszország és Magyarország közötti 
fennálló tudományos és kulturális kapcsolatok fejlesztését jelölte meg, különös 
tekintettel az irodalomra, művészetekre, valamint a nyelvi képzésre. Éppen ezért a 
társaság meghatározott feladatai közé tartozott tudományos konferenciák, színházi 
előadások, koncertek, kiállítások, valamint nyelvi kurzusok szervezése, ösztöndíjak 
adományozása, publikációk és fordítások anyagi finanszírozása.1 Az egyesület 
anyagi hátterét az éves tagdíj, koncertek és előadások bevételei, adományok és 
állami támogatások jelentették. A társaság három alosztályra tagolódott: a tudo-
mányos és irodalmit Berzeviczy Albert, a művészetit Pékár György, a társadalmi és 
jótékonysági alosztályt pedig Miklós Ödön vezette. Az egyesület 1925-ig félévente, 
majd 1926 és 1930 között évente egyszer dupla példányban adta ki olasz nyelvű 
folyóiratát, a Corvinát, mely rendszeresen közölt irodalomelméleti és történet-
tudományi munkákat, műfordításokat, illetve számolt be a társaság tudományos 
tevékenységéről. Berzeviczy haláláig (1936-ig) a Corvina csak minden második 
évben jelent meg. 

Az egyesület látszólag mentes volt a politikától és minden hivatalos szerv 
befolyásától, valójában már a kezdettől fogva élvezte a Külügyminisztérium anyagi 

1 Corvina, 1921 január, 121-123, Bollettino della SocietáMattia Corvino 
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és szervező támogatását. „ A magyar diplomácia a két világháború között" című 
tanulmánykötetében Pritz Pál felhívja a figyelmet, hogy Berzeviczy Albert 
többször is konfliktusba keveredik a magyar külügyminisztériummal. Nehéz 
pontos képet adni, hogy pontosan mi is történt, mindenesetre tény, hogy 1921-ben 
a politikai hírszerző osztályon elégedetlenek voltak az egyesület működésével. Egy 
1921 novemberében keletkezett belső feljegyzés szerint a társaság az olasz kultúrát 
ismertette és terjesztette itthon, ellenben magyar propagandát Olaszországban 
egyáltalán nem fejtett ki. A negatív minősítésnek az lett a következménye, hogy 
Berzeviczy kérelme ellenére a társaság támogatását az addigi 50 000 koronáról nem 
emelték duplájára, így az egyesület az infláció miatt az előző évinél jóval kisebb 
összegű anyagi támogatást kapott. 1922 januárjában Berzeviczy Albert részletes 
levélben fejti ki, hogy a társaság elsősorban a magyar kultúra olaszországi 
terjesztésére teszi a hangsúlyt és utal a Corvina olasz nyelvű folyóirat útjára 
indítására, amely „legkiválóbb tudósaink és íróink tollából a magyar történelem 
fényes korszakait, a mai magyar irodalom és művészet eseményeit ismerteti eredeti 
tanulmányokban és cikkekben". Berzeviczy levelében kiemeli, hogy a Corvina 
folyóiratot az olasz sajtó nagy elismeréssel fogadja, s azt az olasz külügy-
minisztérium 25 példányban rendelte meg, az olasz közoktatási miniszter, pedig 
további példányok megküldését kérte. Berzeviczy utalt arra, hogy az egyesület 
római bizottságát kívánják létrehozni a jövőben, valamint célul tűzték ki a Római 
Magyar Történeti Intézet felállítását és 100 000 koronát kért e célok megvaló-
sítására. Az igényelt összeget végül az egyesület megkapta, s válaszlevelében Bánffy 
Miklós külügyminiszter kifejtette abbéli óhaját, hogy a társaság elsősorban olasz-
országi tevékenységére tegye a hangsúlyt. A Korvin Társaság a következő években 
rendszeresen megkapta az inflációt követő támogatást, amelyhez nagymértékben 
hozzájárulhatott az, hogy ekkor a politikai hírszerző osztályon Gerevich Tibor 
testvére, Gerevich Zoltán intézte az ügyeket.2 

Az egyesület első tudományos konferenciája 1920. december 28-án Lorenzo 
Schioppa Apostoli nuncius és Castagneto hercegének (regio ministro d'Italia) 
részvételével történt. Berzeviczy Albert az olasz-magyar történeti kapcsolatokról 
tartott előadást, a társaság titkára, Gerevich Tibor pedig Francesco Franciáról 
beszélt bővebben. Ezek után havi rendszerességgel rendeztek találkozókat, ahol 
Fraknói Lajos, Zambra Alajos, Csánki Dezső, tartottak előadásokat. A társaság 
1921 március 10-én rendezte meg magyar-olasz zenei estjét Márkus Lily és Matyéka 
Ilona segédletével, majd április 5-én Rómában az olasz Associa^ione de IIa stampa 
periodica meghívására az egyesület elnöke Berzeviczy Albert és Gerevich Tibor, 
valamint Zambra Alajos tartott előadást Mátyás király és az olasz reneszánsz 
nagyjai címmel. 

A Korvin Mátyás Társaság Dante halálának 600. évfordulója alkalmából 1921-
ben emlékünnepségeket szervezett Az esemény megrendezésében az újjáéledt 
politikai rokonszenv jelentős szerepet játszott. Nitti olasz miniszterelnök 1920 óta 
ugyanis határozottan kiállt a magyar békefeltételek enyhítése érdekében, Mussolini 

2 PRITZ Pál, Magyar diplomááa a két világháború köpött, Bp., 1995, 234—241. 
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pedig a Popoló d' Italiában még hatalomra jutása előtt állást foglalt a revízió 
mellett, melynek szükségességét 1922. november 16-ai első miniszterelnöki 
beszédében is hangsúlyozta. Az egyesület megbízására Hubay Jenő írt szimfóniát, 
továbbá december elején Karácsony előtt címmel rendeztek kiállítást és tudo-
mányos konferenciát az olasz költő emlékére, amelyre közel tízezren látogattak el. 
1923-ban az év kiemelkedő nagy eseményeként tartható számon a Petőfi szüle-
tésének századik évfordulóján tartott megemlékezés, amelynek keretében Berze-
viczy Albert a római Lístituto per L'Europa Orientale által szervezett rendezvény-
sorozaton tartott előadást a magyar költő életéről és munkásságáról. A korabeli 
olasz sajtó nagy figyelemmel kísérte a megemlékezést, s — olykor politikai felhang-
gal — dicsérték munkáját, mely „nagymértékben elősegíti az olasz-magyar kapcso-
latok alakulását." 1923-ban Olaszország szerte nagyszabású rendezvénysorozattal 
emlékeztek meg Alessandro Manzoni halálának ötvenedik évfordulójáról. A 
társaság ennek jegyében tartott emlékülést Berzeviczy Antal elnökletével május 22-
én a Magyar Tudományos Akadémián. 

A kezdeti, eseményekben gazdag évek továbbra is sikeresen teltek, a Corvina 
folyóirat a kornak olyan neves tudósainak munkáiból közölt írásokat, mint 
Eckhardt Sándor, Gerevich Tibor és Zambra Alajos. Irodalomtörténeti téren Imre 
Sándor eléggé hiányos összefoglalása után (Az olasz költészet hatása a magyarra 
1873) a tervszerű kutatás Zambra Alajos Metastasio-tanulmányával kezdődött 
(1919), amelyet a Corvinában a cikkek hosszú sora követett. Ujabb összefoglalást 
Várady Imre kétkötetes munkája nyújtott (La letterata italiana e la sua influenza in 
Ungheria, Roma 1933-34), majd Carlo Taglianini Civiltá italiana nel mondó című 
összefoglaló munkája jelenik meg 1940-ben. A magyar humanizmus kutatására 
Huszti József vezetésével egész kis iskola keletkezett, aki művében (Janus 
Pannonius, 1931) behatóan tanulmányozza e kor történelmét, jellegzetességét. A 
fiatalok közül Kardos Tibor és Bánfi Florio gazdagították sok adalékkal ismere-
teinket. A művészettörténeti kapcsolatokkal főleg Gerevich Tibor és tanítványainak 
köre foglalkozott számos tanulmányban. Ugyancsak Gerevich állott élére annak a 
mozgalomnak is, mely művészetünk párizsi hagyományait a XIX. század második 
felében visszavezette Róma, a klasszicizmus és a reneszánsz örök forrásához. A 
Corvina nagy sikerrel szerepelt az 1928. április 21-én megtartott III Nemzetközi 
Firenzei Könyvvásáron, ahol Zambra Alajos mutatta be a társaság kiadványát. 

Az 1923 decemberében történt Castagneto herceg halála miatt, az egyesület 
alelnöke az új Regio Ministro, Ercole Durini di Monza lett, aki beiktatásával 
egyidejűleg az olasz kormány 4000 lírás támogatását ajánlotta fel. 1925-ben és 
1926-ban Nagy Lajosról, Jókai Mórról és Pietro Mascagni zeneszerzőről, tartott 
megemlékezések voltak kiemelkedő jelentőségűek. 1925 májusában Türr István 
születésének centenáriumán Berzeviczy Albert Milánóban a Filológiai Társaság 
szervezésében tartott előadást. Másnap az II Corriere Delia Sera olasz napilap a 
következőket írta: Berzeviczy Albert neves politikus és tudós, aki kiváló olasz 
nyelvtudásról adott számot Türr István életéről tartott megemlékezésében. Az 
előadáson az olasz közélet olyan jeles személyei jelentek meg, mint Cattaneo 
hadtestparancsnok és Danioni, a milánói hadosztály parancsnoka. 
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1925 végén két új tiszteletbeli elnököt választott az egyesület: Benito Mussolini 
olasz miniszterelnököt olasz, valamint Csemok János bíborost magyar részről. Az 
olasz-magyar politikai kapcsolatok szorosabbá váltak, Mussolini 1925 végén 
megkapja a magyar érdemrend nagykeresztjét. 1926-novemberében a magyar kor-
mány vendégeként Arduino Colasanti, az olasz Szépművészeti Hivatal igazgatója 
látogat hazánkba, aki - elfogadva a Corvin Mátyás Egyesület meghívását - a 
Magyar Tudományos Akadémia nagytermében a jelentősebb olasz ásatásokról 
tartott előadást. Az előadáson Horthy Miklós kormányzó, Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi valamint Ercole Durini di Monza olasz miniszterek is 
megjelentek. A társaság rendszeresen hívott meg külföldi tudósokat, mint például 
Luigi Valiit, a Római Egyetem professzorát, aki Niccoló Macchiavelliről vagy 
Alessandro Cutolot, a Nápolyi Levéltár igazgatóját, aki Anjou László királyról 
tartott előadást. 

A Corvina folyóirat 1927-ben Gróf Klebelsberg Kunó olaszországi látogatásáról 
részletesen beszámolt. Klebelsberg kultuszminiszterségének idején az 1925. évi 
berlini látogatása után az olaszországi útja volt kultúrdiplomáciai tevékenységének 
másik fontos állomása. Klebelsberg amellett, hogy előkészítse Bethlen István útját, 
igen sikeres és eredményes útnak nézhetett elébe. A korabeli olasz sajtó nagy 
figyelemmel kísérte látogatásának minden állomását. Klebelsberget megérkezésekor 
már a római vasútállomáson olasz minisztertársa, Pietro Fedele fogadta szemé-
lyesen. Egyhetes római tartózkodása idején bankettek, fogadások és ünnepségek 
követték egymást. A Sapienza Egyetem Magna Aulájában tartott előadásában a 
következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket: „Olaszország megnyerte a 
háborút és visszakapta Triesztet és Trentot. Mi vesztettünk, de nem vesztettük el 
hitünket. Keressük, hogy orvosoljuk a trianoni Magyarország súlyos helyzetét a 
kultúra eszközeivel."3 A Római Egyetem díszdoktorává, a L'Istituto per L'Europa 
Orientale (Kelet Európai Intézet) pedig tiszteletbeli elnökévé választotta 
Klebelsberg Kunót. Májusban a társaság elnöke, Berzeviczy Albert utazott a 
Rómában és Torinóban tartott történeti konferenciákra a LTstituto per L'Europa 
Orientale meghívására. 

A Korvin Mátyás Társaság szoros kapcsolatban volt a Római Kelet-Európai 
Intézettel (Istituto per L'Europa Orientale), mely 1921-ben jött létre. A Római Kelet-
Európai Intézet az olasz külügyminisztérium támogatásával jön létre, melynek élén 
a kor neves tudósai és politikusai álltak. Az intézet célja, hogy megismertesse 
Olaszországgal a kelet-európai népek kultúráját és történetét, meghatározott 
feladatai nagy mértékben hasonlítottak a Corvin Társaságéhoz, melyek közé 
tartozott nyelvkurzusok, konferenciák és kiállítások szervezése, publikációk, kiad-
ványok megjelentetése. Havi rendszerességgel jelenik meg az intézet kiadványa a 
L'Europa Orientale (Kelet Európa), mely 1921 és 1930 között számos, a Corvinában 
is megjelent magyar vonatkozású tanulmányt közöl, úgy mint Ferenczi Petőfi 

3 Corvina, VII-IX. Anno VII., 1927.jan.-dec, 221-225. 
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Sándorról szóló értekezéseit, vagy Berzeviczy Albert több olasz-magyar kapcso-
latokat taglaló tanulmányát.4 

A társaság törekedett arra, hogy ne csak Budapestre korlátozza tevékenységét. 
Ezért alakul meg 1927 elején Kastner Jenő javaslatára Pécsen az egyesület szekciója 
olyan neves tagokkal mint Virág Ferenc pécsi püspök, és Gyomlay Gyula a Pécsi 
Egyetem rektora. A pécsi szekció az olasz kultúra terjesztését tűzte ki céljául, és 
elsősorban az egyetem tanárainak közreműködésével ingyenes olasz nyelvi kurzu-
sokat szervezett. Pécs mellett Szegeden is tartottak konferenciákat. Ezek közül 
kiemelkedik a szegedi egyetemen 1930-ban megtartott megemlékezés Luigi 
Ferdinando Marsili halálának 200-ik évfordulójáról, ahol Iványi Béla és Alberto 
Gianola professzor tartott előadást a neves olasz tudósról. 

Az egyesület számos könyv kiadását támogatta anyagilag. Az egyik legjelentősebb 
kiadvány az 1929-ben kiadott L'Ungheria, amely Magyarország népszerűsítése 
céljából jelent meg Itáliában. Egy ilyen jellegű kiadvány ödete már évekkel ezelőtt 
megfogalmazódott, amely Amadeo GÍannini-nak köszönhetően Zambra Alajos és 
Carlo Tavaglini, a Budapesti Egyetem professzorának segítségével, valamint a 
Corvin Mátyás Egyesület és az olasz Kelet Európai Intézet támogatásával valósul-
hatott meg. E könyv Magyarországot történeti, kulturális politikai és gazdasági 
aspektusból mutatta be, s mely a kor talán legátfogóbb ilyen jellegű műve volt 
Európában. Több fordítás is megjelent a társaság támogatásával, melyek közül az 
1930-ban megjelent Mario Brelich-Dall'Asta Madách- és Ady-versek fordítása 
emelkedik ki. 

A társaság tízéves fennállásának alkalmából 1930. május 2-án nagyszabású 
emlékülést szervezett a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében. Berzeviczy 
Albert köszöntő szavaiban olyan személyeket (Mombelli nagykövet, Beöthy Zsolt, 
Fraknói György, Csernoch János stb.) emelt ki, akik tevékenyen részt vettek a 
társaság munkájában. Berzeviczy eredményesnek ítélte az 1920 és 1930 közötti 
időszakot, amely hozzájárult Magyarország és Olaszország politikai és kulturális 
kapcsolatának javításához. 

A Korvin Mátyás Társaság 1930. december 10-én tartott általános gyűlése 
váradan fordulatot hozott. Mario Arlotta alelnök olvasta fel Berzeviczy Albert 
levelét, amelyben a tudós idős korára való tekintettel bejelentette visszavonulását s 
lemondott az egyesületben betöltött minden posztjáról. A korabeli jegyzőkönyv 
alapján a bejelentést rövid döbbent csönd után a tagok zajos felháborodása 
követte, majd a gyűlés egyhangúlag utasította el Berzeviczy lemondását. Maria 
Arlotta vezetésével háromtagú küldöttség járult Berzeviczy elé, amelynek hatásos 
rábeszélésével és személye elévülhetetlen érdemeinek felsorolásával sikerült őt 
rávenni lemondásának visszavonására. így továbbra is Berzeviczy Albert töltötte be 
az elnöki pozíciót az egyesület élén egészen 1936-ban bekövetkezett haláláig. 
Berzeviczy hirtelen lemondásának hátterében valószínűleg megromlott egészségi 

PETRACCHI, Giorgio, Gli studi sull'Europa Orientale in Italia alia fine degli anni venti: 
Un istituto scimtifico a Roma, L'Accademia DUngheria (1895—1950) 
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állapota állt. Ezt támasztja alá az is, hogy a következő években Berzeviczy több 
konferenciát és külföldi utat kénytelen volt lemondani betegsége miatt. 

1931 és 1935 között A társaság meghívására 1931 és 1935 között több neves 
olasz politikus és tudós látogatott hazánkba. 1931 márciusban Emilio Bodrero 
Vice Presidente della Camera dei Deputati, valamint Arturo Marpicati Membro 
Direttorio nazionale fascista és az Olasz Királyi Akadémia igazgatója tartott elő-
adást. 1933-ban Luigi Sorrento, a Milánói Sacro Cuore Egyetem tanára jött 
Budapestre, hogy előadást tartson A modern olasz lelkiség alapjai címmel, az 1934-
ben a Ludovico Ariosto halálának századik évfordulója alkalmából megtartott 
konferencián pedig Ettore Romagnoli olasz akadémikus beszélt Ariosto életéről és 
munkáiról. De nemcsak irodalomtörténeti témában hangoztak el előadások a 
társaság összejövetelein, hanem gyakran foglalkoztak politikai és gazdasági kérdé-
sekkel is. 1934 májusában Eraldo Fossad, a Bari Egyetem tanára beszélt a korpo-
rativ gazdaság alapjairól, decemberben pedig Alessandro Augusto látogatott 
hazánkba, hogy előadást tartson a fasizmusról, mint a nyugati civilizáció védő-
bástyájáról. 

Felice Felicioni, az olasz Dante Alighieri Nemzeti Társaság elnöke kezdemé-
nyezésére jön létre 1934 márciusában a társaság budapesti választmánya, amely 
elsődleges céljaként tűzte ki a Magyarországon élő olaszok összefogását, az olasz 
irodalom és nyelvtanítás egységessé tételét — kiegészítve az olasz követség által 
szervezett felnőtt kurzusokkal - továbbá koncertek és konferenciák szervezését. 
Az alapítás után egy hónappal már 500 tagja volt a társaságnak, amely egy évvel 
később közel 700 tagúra bővült. Az olasz Dante társaság nem óhajtott ellenlábasa 
lenni magyar társának, s azonnal kifejtette szoros együttműködési szándékát a 
Korvin Mátyás társasággal. Felicioni Berzeviczy Albertet az olasz kultúra legak-
tívabb terjesztőjének nevezte magyar földön, és őt kérte fel az első találkozó 
ünnepélyes megnyitására. A Dante Társaság magyarországi választmányának elnöki 
posztját Paolo Calabró a budapesti olasz középiskola igazgatója töltötte be, 
alelnöke Zambra Alajos egyetemi tanár, tanácsnoka pedig Villányi Lajos és Gere-
vich Tibor voltak. 1924-ben a Korvin Mátyás Társaság az olasz követséggel és a 
Magyarországon élő olaszok segítségével szervezte meg olasz nyelvi kurzusait, 
amely mellett további városokban, Pécsen, és Szegen is tartottak nyelvtanfo-
lyamokat. Az olasz nyelv népszerűségét mutatja, hogy 1934—ben az olasz nyelvi 
intézetben 33 osztályban 11 nyelvtanár vezetésével 1520 beiratkozott hallgató 
tanulta e nyelvet. 

A Corvin Mátyás Társaság alapítója és elnöke Berzeviczy Albert 1936 március 
22-én 83 éves korában hunyt el. Gerevich Tibor alelnök május 15-re hívta össze a 
vezetőségi ülést, ahol az új elnök megválasztása volt a fő napirendi pont. A testület 
Pékár György javaslatára egyhangúlag választotta Gerevich Tibort elnöknek. Az 
elnökválasztás mellett teljes tisztújítás is történt, tiszteletbeli elnök lett Regio 
Ministro D'Italia Don Ascanio dei Principi Colonna és Hóman Bálint miniszter, 
Pékár György, Fest Aladár és Radó Antal lettek. Alelnöki tisztségre Zambra Alajost 
és Paolo Calabrot, az egyesület titkárának pedig Mihalik Sándort és vitéz Nagy 
Zoltánt választották. A tisztújítás ellenére az egyesület korántsem végezte olyan 

330 



Korvin Mátyás Magyar-OIas^ Egyesület 

hatékonyan munkáját, mint azt korábban tette. A Dante Társaság budapesti 
választmányának létrejötte — amely szép lassan átvette mindazon feladatokat 
melyeket korábban a Corvin Társaság látott el —, valamint Berzeviczy Albert halála 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a társaság rövid időn belül megszűnt. 
Kiadványa a Corvina, amely rendszeresen számolt be társaság munkájáról, 1937-
ben már a Budapesti Olasz Intézet által szervezett programokról és nyelvtanfo-
lyamairól tájékoztat. 

A Korvin Mátyás Társaság az 1920-as évek Magyarországa kulturális életének 
egyik meghatározó szervezője volt. Célja az olasz-magyar kulturális kapcsolatok 
történetének feltárása és ápolása volt. Egyedülálló módon vállalt fel olyan 
feladatot, amely — egy magas szintű tudományos kutatómunkával egy időben -
nyelvtanfolyamok, koncertek és kiállítások szervezésével, az egyszerű hétköznapi 
ember számára is elérhetővé tette az olasz kultúra megismerését. 
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Storía della Societá "Mattia Corvino " 

Riassunto 

Negli ultimi decenni in Ungheria sono stati pubblicati molti lavori che mettono in 
rilievo la questione riguardante la politica culturale, ed i rapporti culturali internazionali 
dell'Ungheria dop о la prima guerra mondiale. In seguito ai Trattati di Pace di Trianon 
(1920) la politica culturale ungherese si dedicó all' intreccio di rapporti culturali 
internazionali. 

La Societá Mattia Corvino venne costituita il 2 maggio 1920 con lo scopo di curare e 
di sviluppare le relazioni scientiliche, letteraie, artistiche, fra l'Ungheria e l'Italia, diffondere 
la conoscenza della lingua della letteratura e dell' arte italiana in Ungheria. I mezzi della 
socetá erano: conferenze scientifice e letterarie, rappresentazioni teatrali e concerti in 
Ungheria e in Italia, corsi di lingua italiana e ungherese, scambio di professori d'universitá, 
e pubblicava un periodo italiano, la Corvina. La sede della societá era a Budapest, ma 
potevano costituirsi sezioni in provincia e ed in Italia. Le lingue ufficiali della societá erano 
l'ungherese e l'italiano. 

I fondatori della societá erano Albert Berzeviczy, presidente deli' Accademia 
Ungherese delle Scienze, e Vittorio Cerruti Alto Commissario d' Italia. Tra i soci della 
Mattia Corvino erano il fior fiore dell'aristocrazia ungherese che nello stesso tempo 
rivestita encarichi nell'alta amministrazione pubblica.Tali mrono: il Conte Lajos Ambróczy, 
Ministro plenipotenziario; il Conte Albert Apponyi, Consigliere particolare di Stato 
deputato; il conte Kunó Klebelsberg, Consigliere particolare di Stato, dal 1922 Ministro 
della Cultura e della e della Pubblica Istruzione; Gaetano Caracciolo principe di Castagneto, 
Ministro d' Italia. Non mancavano neanche dignitá ecclesiastiche, come per esempio il 
Padre provinciáié Giuseppe Casari O.S. il vescovo Vilmos Fraknói; e il Carcünale principe-
primate Dell' Ungheria, János Csernok. Tra i soci troviamo serittori, scultori, pittori, 
pubbüeisti, awocati, giudici, industriali, direttori di banche, e molti professori. 

L' attivitá della Societá Mattia Corvino puó servire da modello per tutti coloro che 
tengono all1 approfondimento deli' amicizia e della cooperazione tra i due paesi, e si 
impegnano a promuovere Г integrazione deli' Ungheria nella multicolore Europa unita. 
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