
KÖNYVISMERTETÉS 

Gulyás Pál: Bibliotheca Joannis Sambuci. Sáitiboky János könyvtára. 
Budapest, 1941. A Magyar Tud. Akadémia támogatásával szerző saját költ
ségén, ívrét 379 I. 

Ebben a hatalmas, egykorú fejlécekkel és iniciálékkal díszített, tipo
gráfiailag is tetszetős kőiéiben a tizenhatodik századbeli tudós magyar hu
manista európai hírű könyvtárának eddig figyelemre nem méltatott jegyzékét 
adta ki Gulyás Pál, jeles bibliográfusunk. 

Könyve nemcsak a bibliográfusoknak szerez nagy Örömet, hanem a 
magyar kulturáérl lelkesedöknek is, mert ez a könyvtárkatalógus több, mint 
száraz könyvjegyzék, egyszersmind becses művelődéstörténeti forrásmunka is. 

A könyvnek Sámboky János könyvtára című első része (1-118, 1.) a 
bevezető tanulmány, második része pedig (Bibliothecae clarissimi viri Joannis 
Sam%uci Gatalogus librorum) maga a könyvjegyzék, melynek használatát a 
hozzácsatolt 51 hasábra terjedő névmutató könnyíti meg. 

A bevezető tanulmány 14 fejezetre oszlik. Az első a XVI. századnak, 
«a magánkönyvtárak aranykorának» magyar könyvtárait ismerteti s megál
lapítja, higy «mind e könyvtárak úgy kötetszám, mint tudómányos érték 
dolgában messze mögötte maradnak a nagyszabású gyűjteménynek, melyet 
Sámboky János humanista tudós és bécsi udvari orvos mondhatott magáénak.» 

A második fejezet Sámboky életének {1531—1584) rövid áttekintése, főte-
kintettel könyvgyűjtő szenvedélyére és könyvtárára. 

Sámboky (ejtsd: Zsámboky) Nagyszombatban született, a pestmegyei 
Zsámbokról (nem Zsámbék !] származó családból. Nevét mindig Sambucusnak 
írta latinosan, de atyját következetesen Sambukynak nevezi. Egyik nőtest
vére volt az irodalomtörténetből ismert Samboki Anna, kinek Nyilas Istvánnal 
tartott lakodalmára készült a Házasok éneki. 

Sámbokyt atyja már tíz éves korában Bécsbe küldte tanulni, s ettől 
kezdve huszonkét évig majdnem állandóan külföldön élt mint kiváló huma
nista professzorok tanítványa, majd mint vándor-tudós és könyvgyűjtő. 
Megfordul Bécsen kívül Lipcsében, Wittenbergában, hol buzgó katolikus létére 
valószínűleg Melanchtontól is tanul, Ingolstadtban, Párizsban, hol a bölcsetet 
magistere lesz, majd Padovában, Itt Oláh Miklós esztergomi érsek unoka
öccsének és lstvánffy Miklósnak, a későbbi történetíróaak praeceptora, s az 
egyetemen megszerzi az orvostudományi licentiatu&t. Jár sok más olasz 
városban s Németalföldön is. Huszonhat éves korában már a bécsi császári 
udvar fizetéses familiárisa, 1564-ben pedig végleg Bécsben telepszik le, 
udvari történetírói, udvari tanácsosi és udvari orvosi címet kap. Nagyszabású 
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tudományos munkássága mellett orvosi gyakorlatot is folytat. Megházasodik 
és szép vagyont szerez: két háza és kis birtoka van, de legfőbb vagyona 
hatalmas könyvtára, melynek csodájára járnak a külföldi tudósok, továbbá 
érem-, régiség- és egyéb értékes ritkaságokból álló gyűjteménye. Költséges 
gyűjtő szenvedélye később anyagi bajokba sodorja, úgyhogy 530 darab kéz
iratát kénytelen eladni a császárnak, de azért halála után még így is 
tekintélyes vagyon marad családjára. 

Ez az éleirajzi rész egymagában is értékes. A szerző nemcsak minden 
Sámbokyra vonatkozó forrást felhasznál (így Hans Gerstinger Johann Sam-
bucus als Handschriftsammler. Wien, 1926. c. munkáját s a többi Sámboky-
ról szóló tanulmányt és adalékot), hanem elődeinek adatait számtalanszor 
helyreigazítja s újakkal bővíti a maga kutatásai alapján, úgyhogy életrajza 
a későbbi kutatók számára becses forrásmunkává válik. 

A harmadik fejezetben megállapítja, hogy Sámboky könyvtára 3327 
kötet nyomtatott könyvből, 128 darab hangjpgykiadványból s 736 kéziratból 
állott. Páratlanul gazdag magánkönyvtár abban az időben, s nagy dicsősé
günk, hogy ez egy magyar emberé volt! Sajnos, hogy ez a nagyszerű 
gyűjtemény, akár csak Zrínyi könyvtára, nem került Magyarországra, hanem 
a bécsi császári könyvtáré lett, mely az örökösöktől megvette. A megszabott 
tetemes vételárat azonban egészen sem maga Sámboky a már előbb eladott 
kéziratokért, sem örökösei a hagyatékban maradt könyvtárért sohasem kap
ták meg, s így az udvari könyvtár igen olcsón jutott a magyar gyűjtő 
kincseihez, A könyvtár akkori vezetője, Hugo Blotius (aki Sámbokyt elütötte 
az udvari könyvtárosi állástól) leltárt készített a megvett könyvekről, s ezt 
több példányban lemásoltatta külföldi barátai számára. Az eredeti leltár 
elveszett, de egyik másolata a velencei San Marco-könyvtárba került. Ezt 
adta ki Gulyás Pál. A másolat tele van tömérdek hibával (főleg a szerzők 
neveiben s a könyvek címeiben.) Ezeknek helyreigazítása nagy fáradságába 
került a kiadónak. 

A könyvek és kéziratok legnagyobb része latin- és görögnyelvü, de 
van köztük sok másnyelvü is (francia, olasz, spanyol, német, héber stb.). 
A magyar könyvek száma csak 9 (köztük a Budai Krónika s Tinódi 
Cronicája). 

A következő 11 fejezet a könyvtár anyagának szakszerű ismertetése. 
A leltár minden rendszer és csoportosítás nélkül készült, úgy, ahogy a könyvek 
egymás után a leltározó kezébe kerültek, tehát a kiadónak kellett az anyagot 
a leírás előtt csoportosítania szakok szerint. Ebből a kitűnő, bibliográfiai 
szempontból kifogástalan és rendkívüli tájékozottságra valló ismertetésből 
látjuk, hogy a nagy humanistának milyen bámulatosan széleskörű volt az 
érdeklődése és tudása. Sajnos, szűk terünk nem engedi, hogy ezt a tizenegy 
fejezetet részletesen ismertessük, így csak a munkák fajtáinak rövid elso
rolására szorítkozhatunk. 

Sámboky könyvtarában voltak orvostudományi, gyógyszerészeti, csilla
gászati, astrologiai, természetrajzi, matematikai, fizikai, teológiai, filozófiai, 
filológiai, földrajzi, történelmi, jogi- és államtudományi munkák. Ezek között 
az ókori, középkori és a korabeli szerzők kiválóbbjai sokan vannak kép
viselve, de sok ma már kevéssé ismert nevű szerző is. Hogy csak egy 
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szakot vegyünk például, a bennünket leginkább érdeklő fiilológiait, azt 
látjuk, hogy a könyvtárban a következő fajta munkák voltak: héber, görög, 
latin nyelvtani, lexikográfiái és szótári kiadványok, stilisztikai, retorikai, 
poétikai, metrikai tanulmányok, görög és latin klasszikus- írók kiadásai, 
középkori írók művei, olasz, francia, angol, német, németalföldi, magyar 
humanisták latin-nyelvű munkái, olasz-, francia- és spanyol-nyelvű szép
irodalmi müvek. 

Voltak különben Sámboky könyvtárában egyéb munkák is, így többek 
közt sakk- és sportirodalmi, fürdőügyi, okkultista, hadtudományi, építészeti, 
zeneelméleti könyvek, éz hangjegykiadványok is. 

A könyv második részének elején megismerjük a kiadvány rövid tör
ténetét A Sámboky-könyvtár jegyzékét Schönherr Gyula találta meg 1899-ben 
Velencében s felhívta rá a szákemberek figyelmét. Ezek azonban több, mint 
három évtizedig tudomást sem vettek róla, míg Gulyás Pál 1927-ben a maga 
költségén le nem utazott Velencébe s a San Marco könyvtárban megtalált 
jegyzéket le nem fényképeztette a Nemzeti Múzeum számára. Mikor jelen 
munkájával elkészült, sok helyen próbálkozott kiadásával, de - - jellemző 
tudományos viszonyainkra — mindenütt hiába, míg végre kénytelen volt 
maga vállalni a kiadás tetemes költségét, melyhez csak az Akadémia járult 
hozzá némi segéllyel. 

Magának a jegyzéknek kiadása betűhív. A rövidítések feloldásai, a 
helyreigazítások és kiegészítések zárójelbe vannak téve. A bibliográfiai jegy
zetek az egyes könyvcímek után következnek. 

A bevezető tanulmányt, sajnos, nem adhatta idegen nyelvű fordításban, 
hiszen ez a kiadásnak amúgy is nagy költségét igen megnövelte volna, de magát 
a jegyzéket a külföldi szakemberek is könnyen használhatják. 

A könyv csak 110 számozott példányban jelent meg, úgyhogy maga 
is könyvészeti ritkaságszámba megy. 

A magyar tudomány hálás lehet az érdemes és Önzetlen szerzőnek, 
ki nemcsak hogy tiszteletdíjat nem kapott óriási munkájáért, hanem jelentős 
anyagi áldozatot is hozott kiadásáért. Könyve a magyar s általában az 
európai humanizmus történetének nélkülözhetetlen forrásmunkája. 
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Mészöly Gedeon: Kölcsey Ferene Hymnusa és a Hymnus Kölcsey je. 
Értekezések a nyelv- és széptud. osztály köréből. XXV. köt. 10. sz. M. T. 
Akad. 1939. Nagy 8-r. 87 lap. 

Ezt a Kölcsey százötvenedik születési évfordulójának előestéjén meg
jelent tanulmányt nem fogadta olyan érdeklődés, amilyet megérdemelt 
volna. Ez a szemrehányás magunknak is szól, a mi folyóiratunk is meg
késve vesz tudomást Mészöly munkájáról. A megjelenést követő idő világ
politikai izgalmak és nemzeti fontosságú események között telt el, talán ez 
a körülmény is egyik oka volt a szerzőnk dolgozata iránti közönynek. Másik 
okát pedig abban gyanítjuk, hogy címe egy kissé keresettnek, hatásra 
számítóan kihegyezettnek tűnhetik fel sok olvasó előtt, s a munka kezdetén 
nem is vagyunk tisztában a felöl, vájjon nem valami furcsa szeszély zeg-


