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Hungarica. Ungarn betreffende im Aus
lande gedruckte Bücher und Flugschriften. 
Gesammelt und beschrieben von Graf Alexan
der APPONYI. Teil I—II. Band I-IV. Neubearbei
tet von József VEKERDI. Bp. 2004. Országos Szé
chényi Könyvtár, 787 1., 816 1., Teil III. Band 
V. Herausgegeben von József VEKERDI. Bp. 2004. 
Országos Széchényi Könyvtár, 243 1. 

Ha könyvészeti munkára lehetne mondani, 
hogy „utolsó mohikán", akkor az Országos Szé
chényi Könyvtár által közreadott Apponyi-ki-
adásra ez méltán elmondható lehetne. A hun-
garika-kutatásban alapműnek számító katalógus, 
Apponyi Sándor gróf, könyvgyűjtő saját gyűjte
ményéről, saját maga által összeállított kataló
gusa az Arcanum Adatbázis Kft. közreműkö
désével jelent meg a reprint kiadás egy sajátos 
formájában. A kiadást feltehetően az indokolta, 
hogy Vekerdi József munkájaként elkészült az 
Apponyi-gyűjtemény eddig nem publikált köte
teinek katalógusa, és a hatalmas gyakorlattal és 
nyelvtudással rendelkező Vekerdi professzort 
sikerült rávenni arra, hogy a modern könyvki
adás igényeinek megfelelően az eredeti kiadás 
(főleg az ősnyomtatvány-leírásokat érintő) rö
vidítéseit is feloldja. Ezáltal a munka alkalmassá 
vált az elektronikus rögzítésre és az Arcanum 
Adatbázis Kft. üzleti vállalkozásaként megvá
sárolható CD lemezen éppúgy, mint ahogy el
érhető az interneten is. 

Miután Apponyi Sándor katalógusát idehaza 
és külföldön egyaránt nélkülözhetetlen kézi
könyvként tartják számon - az első kiadás rit
kasága és a kiadvány nélkülözhetetlensége hozta 
létre a korábbi, valóban változatlan reprintet is -, 
a katalógus értékeiről, a könyvgyűjtő gróf múl
hatatlan érdemeiről nem ezen a helyen kell érte
kezni. A méltó megemlékezést illetően utalhatunk 

arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár jó 
tíz éve emlékkiállítást és konferenciát rendezett 
és kötetet jelentetett meg a nevezetes hungarika-
gyűjteményről és alapítójáról (Magyarország és 
Európa az Apponyi-gyűjtemény tükrében. Szerk, 
W. SALGÓ Ágnes, Bp., 1995.) Mint a mostani 
kiadás bevezetőjében Monok István, Nemzeti 
Könyvtárunk főigazgatója megállapítja, a könyv
tár mindig büszkén és alázattal vállalta fel a könyv
gyűjtő vagy könyvtáros elődök hagyatékának 
gondozását és ezt a feladatot teljesítette ki a most 
kiegészülő új Apponyi-katalógus is. 

Az Apponyi-gyűjteményben forrásokat ke
reső kutatók nagy örömére szolgál az ötödik 
kötet megjelentetése, hiszen viszonylag kevesen 
tudták, hogy az ismert négy kötet mellett van 
egy olyan gyüjteményrész, amelyről csak kézira
tos cédulakatalógus áll a rendelkezésre, a modern 
igények szerinti keresés-visszakeresés pedig tel
jesen megoldatlan. Mivel a Régi Nyomtatványok 
Tárában 1990-ben elkészült a Széchényi Könyv
tárban őrzött 16. századi külföldi nyomtatványok 
háromkötetes, ún. antikva-katalógusa, a korszak
ba tartozó anyag az ún. Apponyi V.-ből ebbe 
a feldolgozásba belekerült, nem volt azonban 
modern regisztrálása az 1600 utáni anyagnak. 
Vekerdi József a teljes Apponyi V.-öt katalogi
zálta, messzemenően követve az előző Appo-
nyi-katalógusok szempontjait és ezzel teljessé 
tette a könyvgyűjtő gróf által is „sötétkamrá
nak" (Dunkelkammer) nevezett anyag feltárását. 
A szakmai korrektség igényét szem előtt tartva 
Vekerdi az érintett tételeknél hivatkozik az OSzK 
antikva-katalógusára és az inkunábulumoknál 
az országos ősnyomtatvány-katalógusra is. A hi
vatkozásokat illetően azonban hiányérzetünknek 
adunk hangot: egy ilyen mértékű munka meg
engedhetné magának azt a plusz két oldalt, ahol 
az idézett könyvtári szakirodalom, a katalógus-
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rövidítések feloldása szerepelne. Ugyan az elő
szóban olvashatjuk a 16. századi anyagot feltá
ró antikva-katalógus teljes címét (a szerkesztők 
megnevezése nélkül!) és az alkalmazott rövi
dítést (BNH Cat.), de azt már a katalógus hasz
nálójának kell kitalálni, hogy mit jelent a „Cat. 
Inc. Hung". Az utókor nevében is kérdezem, leg
alább egy rövidítésjegyzékben nem kellene le
írni Sajó Géza és Soltész Zoltánná nevét? 

Az ötödik kötet a 2510. számú tétellel, egy 
1473-as Aeneas Sylvius inkunábulummal indul 
és a 2947. tétellel, Hormayer 1845-ös zsebköny
vével zárul. Ilyen hatalmas korszak, közel négy
száz év könyveinek feldolgozása természetesen 
nem történhet azonos igénnyel és szabályok 
szerint. Az ősnyomtatványokra más nemzetkö
zileg is kodifikált szabványok vonatkoznak, mint 
a tömegtermelést felmutató 19. századra. Ezért 
helyeselhetjük azt, hogy Vekerdi József Apponyi 
Sándor gyakorlatának megfelelően csak a mi
nimális adatközlésre szorítkozott, és csupán ott 
fűzött megjegyzést az egyes tételekhez, ahol 
a címleírásból nem derült ki egyértelműen a ma
gyar vonatkozás, illetve, ahol a hungarikum-jel-
leget a munka ismeretében nem lehetett azono
sítani. 

A megújított - három darabba kötött - öt 
kötet azonban tartalmaz néhány használati új
donságot is. Az első két (négy) kötetből eltűn
tek a megjelenési évszámot megadó élőfejek, 
a dátum valamennyi kiadványnál a tételszám 
sorában a jobb szélre került. Ez jelenthet a ke
resést megkönnyítő pluszinformációt, de akkor 
miért nem történt meg ez a datálási módszer az 
ötödik részben, ahol sem élőfej, sem lapszéli 
datálás. Az Apponyi-kötetekre sajnos mindig 
jellemző volt a visszakeresés nehézsége, mert 
hiába volt két darabba kötve az első négy kötet, 
mégis négy szerzői, illetve (az anonim művek 
esetén) cím szerinti mutatóban kellett keresgél
ni. Ezért olvastuk örömmel már a bevezetőben, 
hogy végre mind az öt kötet egységes szerzői 
és címmutatót kap. Hogy a kötetek tételszám 
szerinti tagolása csupán a mutató kezdetén van 
jelezve, a címlapokon nem, az már csak annak 
a munkáját nehezíti meg, aki a tételszámot meg
találva rögtön nem tudja, hogy melyik kötetben 

van pl. az 1540. tétel. Az összevont mutatózás 
azonban meglehetősen szokatlan módon történt 
meg. A személy- és helynévmutatók minden kö
tetben ugyanúgy szerepelnek, mint a korábbi 
kiadásokban, tehát az első két darab (négy kötet) 
4 név- és helynévmutatót tartalmaz, az ötödik 
kötetben aztán van egy mind az öt kötetre ér
vényes magyar vonatkozású névmutató, egy 
ugyancsak mind az öt kötetre érvényes magyar 
helynévmutató és egy összevont, nem magyar 
vonatkozású személy- és helynévmutató, amely 
csak az ötödik kötet anyagára vonatkozik. Ne
hezen elfogadható, hogy ha nem fotomechanikai 
utánnyomásról, hanem újonnan szedett, szerkesz
tett kötetről van szó, akkor miért nem lehetett 
a névmutatók következetlenségeit egységesíteni. 
Mivel a kiadvány nyelve német, a névmutató 
azt a nemzetközi szabályt követte, hogy a sze
mélynevek a nemzeti névalakban szerepelnek, 
kivéve az uralkodók, pápák nevét, akiket vi
szont a katalógus nyelvének megfelelően, német 
alakban kell megnevezni. Első pillantásra ugyan 
furcsa a látvány, azonban ha következetes a meg
valósítás, akkor természetesen elfogadható. De 
milyen alapon hívnak egyes erdélyi fejedelme
ket Ákosnak (Barcsay), Kristófnak (Báthory), ha 
másokat meg Gábrielnek (Báthory), Ludwignak 
(II. Lajos, magyar király) neveznek. Az egysze
rűbb, de kicsit is variálható nevek még rosszab
bul járnak. Ugyanannak a személynek a nevét 
kerestem ki a különböző mutatókból és - csak 
ízelítőt nyújtva a kínálatból - a következő meg
oldásokat találtam: Szathmári (Szakmári) György 
vagy Szakmári, Georg, Bischof von Fünfkirchen 
vagy Szatmáry, Georg, Bischof., más: Thurzó 
Szaniszló vagy Thurzó, Stanislaus vagy Thurso, 
Stanislaus, Bischof v. Olmütz. Találunk a név
mutatókban is hasonló megoldást, pl. Serinvár 
vagy Serinwar vagy Zerinvár, továbbá Neu Se
rin vagy Uj-Zerinvár (a félreértést elkerülendő: 
ezek önállóan használt névalakok és nem utalók.) 

Természetesen ezek után megpróbáltam az 
internetes elérhetőség kontrollját. Konkrét pél
dám az V. kötet névmutatója, amely a nem 
magyar vonatkozású személy- és helyneveket tar
talmazza (Anhang. Nicht Ungarn betreffende 
Personen- und Ortsnamen im Bd. V.) A ma-
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gyarországi városokról beszámoló, baedekkeríró, 
Sigmund Birken érdekelt, akinek a neve mellett 
a 2650. tételszámot találtam. A kötet fellapozá
sa után azonban hiába olvastam el háromszor 
a 2650. tételen leírt Augerius Gislenius Busbe-
quius mü címlerását, Birken nevére nem bukkan
tam rá. Az elektronikus kiadásba vetett bizalmam 
azonban töretlen volt, azonnal felkerestem az 
OSzK régi anyagának elektronikus katalógusait 
az Arcanum Adatbázis Kft. honlapján. Birken 
nevét beírva meg is jelent a 2650. tételszám, 
amelynek megoldásra áhítozó megnyitása után 
a következő közlést olvastam: „A linket nem lehet 
követni". Könyvtáros gyakorlatomból azonban 
következett, hogy nem adtam fel, és a többi Bir-
ken-tételt is végignéztem, s láss csodát: a 2656. 
tételnél meg is találtam Birkent, mint Johann 
Jacob Fugger művének kiegészítőjét. A kötet név
mutatójában tehát egyszerű sajtóhiba volt, ame
lyet az elektronikus változat nélkül nem tudtam 
volna felderíteni. (A kötet szerzői között sem 
szerepel Birken, noha társszerzőként neve ott 
áll Fuggeré mellett.) Viszont az elektronikus vál
tozat is ugyanúgy őrizte a sajtóhibát, de ha az 
ember kitartó, akkor minden variációt végignéz
ve siker koronázza törekvéseit. „Csak a szor
galmas kutatót segíti a szerencse" - hallottam 
30 évvel ezelőtt Borsa Gedeontól. Már megint 
neki volt igaza. 

NÉMETH S. KATALIN 

Szelestei N. László: Magyar ferencesek 
prédikációs gyakorlata a 17. században. Csík
somlyói kéziratos prédikációk. Piliscsaba, 2003. 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet
tudományi Kar, 198 1. /Pázmány Irodalmi Mű
hely, Források 4./ 

A hazai prédikációk, jelesül a barokk kori 
prédikációs irodalom felé forduló forrásfeltárás 
és kutatás az utolsó mintegy tíz évben örvende
tesen felgyorsult, amelyben Szelestei Lászlónak 
nagy része volt. Utolsó szövegkiadása, Régi ma
gyar prédikációk, 16-18. század (Bp. 2005.) már 
egyetemi szöveggyűjteménynek készült, így 
e münem kutatása és a belőle levonható műve

lődéstörténeti és közönségszociolőgiai következ
tetések már a felsőoktatásban résztvevők tanul
ságát is szolgálhatják. 

A prédikáció volt ugyanis az a hétről-hétre 
a hallgatók által befogadott, vagy legalább is 
számukra befogadásra felkínált, irodalmi igény
nyel megformált szöveg, ami sok esetben a falusi, 
mezővárosi lakosságnak egyetlen, művelődést, 
stiláris ízlést, beszédmódot, retorikai struktúrá
kat közvetítő forrása volt. A prédikálásra vál
lalkozó, illetve arra kötelezett papoknak, szer
zeteseknek a 17. században egész sor, többnyire 
latin, elméleti segédkönyv, valamint florilégium 
állt rendelkezésére, amelyeket a kötet első feje
zete röviden bemutat. Az előbbiek tárgyalták 
azokat a retorikai eszközöket, amelyeket az ér
telem, az érzelem és az akarat befolyásolására 
szolgáltak, az utóbbiak pedig a gyakorlatban 
felhasználható, a szerzői-szónoki szándéknak és 
a feltételezett hallgatói elvárásoknak megfelelő 
példákat szolgáltatott. 

Szelestei az OSzK-ban és a budapesti Egye
temi Könyvtárban található kéziratos gyűjtemé
nyek alapján megállapította, hogy ezeknek a gyűj
teményeknek összeállítói valóban megfogadták 
a nyomtatásban megjelent magyar prédikációs 
kötetek ajánlását: segítséget kívánnak nyújtani az 
egyszerűbb, kisebb retorikai műveltséggel és 
invencióval rendelkező papok számára. Különö
sen Pázmány Péter, Káldi György, Telegdi Mik
lós prédikációs köteteiből merítettek e kéziratok 
ismeretlen szerzői. 

A Szelestei által a továbbiakban vizsgált for
rások különös jellemzője, hogy azok egy föld
rajzilag és etnikailag körülhatárolható hitközös
ségben, egy szerzetesrend, a ferencesek által 
képviselt hitszónoki gyakorlatot tükröznek. A kö
tet szövegelemzései választ keresnek arra a kér
désre, hogy ezekben a ferences prédikációkban, 
szerkezetükben, a szellemi, lelki ráhatást célzó 
stratégiájukban felfedezhetők-e sajátos vonások, 
és kapcsolódnak-e ezek a középkori gyakorlat
hoz? A történeti áttekintésből kiderül, hogy 
a csíki székelység pasztorációjában nagy sze
repet vállaló ferences konventek a 17. század 
elején elnéptelenedtek. Ebben a katolikus vá
kuumban a kitiltás ellenére néhány erdélyi főúr 




