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ligátum „Codex Kazinczyanus" (Aretino Attila 
története, az 1468-as üstökös-leírás, az 1474-ben 
Kölnben kiadott szépen illusztrált ősnyomtatvány 
arról, hogy a gyermek Krisztus tunikája Magyar
országról került a kölni dómba stb.) részletes 
feldolgozási kényszere ahhoz, hogy a pataki 
Kazinczy-könyvtárat feldolgozzák. Azonosítva 
az egyes darabokat akkor is, ha Harsányi István 
írt a ritkaságokról, pontosítva a mester jegyzéké
nek adatait (MKsz 1939. 187-190.), vagy Czegle 
Imre leírta a röplapokat is (A sajtó (periodika) 
zsengéi. Röplapok - újságlapok - röpiratok 
a Sárospataki Református Kollégium Tudomá
nyos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában (1503-
1730). Sárospatak, 2001). Az 1850 előtti állo
mány katalógusának retrokonverziója a MOKKA 
R számára jó alkalmat kínál ehhez. No meg az 
OSzK is feldolgozhatná lassan az 1836-ban hoz
zá került könyveket. Ezzel együtt Kazinczy Fe
rencről a könyvgyűjtőről, olvasmányairól nem 
lehet a levelezés alapos feldolgozása nélkül írni. 
Azt hiszem Kazinczy nem bibliofil volt elsősor
ban, hanem tudomány-, és irodalomszervező. 
A látókörébe került hungaricumokat nem akarta 
idegen országban tudni, ezért azokat a darabo
kat, amelyeket képtelen volt megvenni, igyeke
zett közvetíteni intézményekliez, magyarországi 
magángyűjtőkhöz. Gulyás és Kiss tanulmányá
nak jegyzetanyaga már jól mutatja a levelezés 
ilyen értelmű értékelését, de következetesen 
a teljes korrespondenciát így még senki sem te
kintette át. 

MONOK ISTVÁN 

Könyv és Könyvtár XXV. 2003. (A Debre
ceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárá
nak Évkönyve.) Szerk.: KUN András, SZESZÁKNÉ 
TAKÁCS Eleonóra. Debrecen, 2003. Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, III, 540 1. 

A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegye
tem huszonötödik - jubileumi - Évkönyvét tart
hatja kezében az olvasó. Virágos Márta „A Könyv 
és Könyvtár újabb évtizedei elé - Ad multos 
annos - " című köszöntőjében áttekintést nyújt 

a rendre megjelenő Évkönyvek régmúltjáról és 
jelenéről. A sorozat első kötete a Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának 
Évkönyve címet viselve 1954-bcn jelenik meg. 
Csűry István, aki 1958-tól kezdve húsz éven át 
szerkeszti az Évkönyvet, szakít a korábbi hagyo
mányokkal, és nem csupán a Könyvtár munka
társainak kutatási eredményeit közli, hanem 
a fővárosi és vidéki, valamint a határontúli könyv
tárosok, muzeológusok, ismert külföldi szakem
berek tanulmányait is megjelenteti, lehetőséget 
kínálva az olvasónak, hogy megismerhesse a tu
domány szélesebb spektrumát. A fennállás ötve
nedik évfordulójának jelentőségét hangsúlyozza 
a 2004 szeptemberében megalakult interdiszcip
lináris szerkesztőbizottság, amely munkájában 
igazodik az új, integrált, egyetemi rendszerhez. 
és mintegy ötszáz oldalon, bővített kiadásban har
mincegy szerző ad áttekintést kutatási témájáról. 
A nemzetközi kiadványcserének köszönhetően 
- s ebben a KLTE élen jár - , az Évkönyv vala
mennyi intézménybe eljuthat, ahol hungaroló
giai műhely létezik. 

Jelen kiadvány - tematikáját tekintve - rend
kívül sokoldalú. A tanulmányok egyfelől a kiadó 
intézmény kutatási eredményeit tükrözik, más
felől teret nyitnak egyéb intézmények anyagának 
(régi könyvek, kéziratok, fakszimilék) különböző 
szintű bemutatására. A kötet hét egységre tago-. 
lódik: Tanulmányok, Közlemények, Adattár, Tör
téneti Kézirattár, Vélemény-Hozzászólások, Szemle 
és az In memóriám fejezetek. 

Janus Pannonius-szal a szakirodalom igen so
kat foglalkozik, ennek ellenére történelem-kon
cepciójáról csak elvétve esik szó; Havas László 
tanulmánya ezt a hiányt pótolja a „Panegyricus 
ad Iacobum Antonium Marcellum Venerum", 
című Janus Pannonius mű alapján, és ennek 
nyomán új aspektusból tekint a janusi életműre 
és gondolkodásra. Fazakas Gergely Tamás Vitéz 
Zsuzsanna imádságos könyvének (1684) filoló
giai és retorikai elemzésével foglalkozik: a bőr
kötésű, nyolcadrét alakú ezer oldalas kötet ma, 
a kolozsvári Romániai Akadémiai Könyvtár anya
gában található. Szerzője Béldi Pálné Vitéz Zsu
zsanna a szakirodalomban is kevéssé ismert, 
elsősorban férje, a politikus Uzoni Béldi Pál útján 
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vált ismertté. Az imádságos könyv elkerülte a 19. 
századi, és a mai szakirodalom érdeklődését. Ezt 
a hiátust tölti ki Fazakas Gergely Tamás rendkí
vül tagoltan fölépített elemzése, alapos korrajza, 
és kitekintése a külföldi szakirodalomra. Tanul
mánya a laikus olvasó számára is érthető és 
élvezhető. Fekete Csaba dolgozatának tárgya 
a pataki agenda szertartásrendjébe illesztett bűn
bánó és hálaadó imádság, továbbá Medgyesi Pál
nak, a hazai puritán mozgalom legrangosabb 
képviselőjének munkássága. Fekete Csaba a ko
rábbi kutatási eredmények egy részét megerő
síti, és azokat új megállapításokkal bővíti. Tasi 
Réka „»Trombita«, »Sáfár« vagy »Mennyei ke
nyér osztogatója«" című tanulmányában, a Novus 
Succursus (Landovics István) című kötetben sze
replő prédikációk technikáját hasonlítja össze 
Pázmány Péterével, ezáltal újszerű kutatási ered
ményhez jutva. Bujtás László Zsigmond ta
nulmánya a pozsonyi vésztörvényszékről és 
a gályarabságról szóló magyar szerzőktől szár
mazó írások sorsát kíséri figyelemmel a 17-18. 
századi holland kiadványokban. A tanulmány 
célja a témakör hollandiai vonatkozásának a ko
rábbiaknál alaposabb ismertetése. A gazdag jegy
zetapparátus és a tanulmány végén lévő ábra, 
fölér a téma összefoglalásával. Imre Mihály, 
Szőnyi Benjámin költészetével, azon belül a fer-
tilítas Hungáriáé toposz kérdésével foglalkozik. 
A 18. századi magyar irodalomtörténet elsősor
ban a magyar nyelvű műveket helyezi előtérbe, 
ugyanakkor - mint az Szőnyi Benjámin költé
szetében érzékelhető - , a latin nyelvű iroda
lom sem elhanyagolható, ezirányú új eredmé
nyeire hívja fel a figyelmet a szerző. Knapp 
Éva azzal a Bérei Farkas András vándorpoétával 
és könyvárussal foglalkozik, akinek nevével csak 
a lexikonok lapjain találkozhatunk. Mind témá
ja, mind Bérei Farkas életének kutatása, hiányt 
pótol a magyar irodalomtörténetben. A 18. szá
zadvégi magyarországi román-műfaj ismertetése 
és megítélése a tárgya Debreczeni Attila tanul
mányának. 

A tanulmányköteteknek rendre van egy-egy 
olyan pontja, amely az olvasónak - témaválasz
tásánál fogva - meglepetést okoz. Jelen kötetben 
Varga Norbert jogi témájú dolgozata ez, amely

ben Magyarország első állampolgársági törvé
nyéről, az állampolgárság megszerzésének kri
tériumáról, vagy annak elvesztésére vonatkozó 
törvényeiről olvashatunk. Szabó Krisztián tanul
mánya is jogi témájú: a jogalkotóknak - a köz
vélemény kereszttüzében hozott - drog-elköve
tőkre vonatkozó új törvényeit elemzi a magyar 
büntetőjogi szabályozás változásainak tükrében. 
Bakó Endre visszavezet az irodalmi vérkeringés
be, amikor Németh László debreceni kapcsola
tainak, a városban betöltött szerepének új olda
lával ismerteti meg az érdeklődőt. 

A „Közlemények" című fejezet tanulmányai 
bár kisebb terjedelműek, kitűnnek sokféleségük
kel és új eredményeikkel: Kiss Sebestyén „Arno-
bius és a második szofisztika" című dolgozata 
a Kr.u. 3-4. század fordulóján írt „Adversus na-
tiones" apologetikus írás vizsgálatán alapul. A. 
Molnár Ferenc „A Gyulafehérvári Sorok vizsgá
latához" című írása a Batthyány Könyvtár egyik 
latin nyelvű kódexében található kis magyar ven
dég szövegcsoportot kutatja. A szerző történeti 
áttekintést ad, és kiegészíti a korábbi megálla
pításokat. Szabadi István és Bozzay Réka közös 
tanulmányának tárgya Nicolaus Grudius és Johan
nes Fleming németalföldi költők magyar vonat
kozású versei. A verseket Sinai Miklós másoltatta 
javarészt egyház- és köztörténeti vonatkozású 
oklevelekkel egyetemben. A tanulmány szerzői 
ezáltal is szeretnék fölhívni a figyelmet a Sinai-
hagyaték ezidáig kiaknázatlan lehetőségére. Csor
ba Dávid Debrecen kevéssé ismert jelképének, 
a titokzatos Halycon madár értelmezési lehető
ségeitjárja körbe tanulmányában. Ojtozi Eszter 
írása a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyv
tár 1750-1775 közötti francia nyelvű könyveivel, 
azok possesori bejegyzéseivel foglalkozik. A Gyűj
teményben számos angol és német nyelvű könyv 
francia fordítása található, bizonyítva a Felvi
lágosodás korának frankofil törekvéseit. 

1989-ben - a magyarországi Protestáns isko
ladrámák 1435-1467 című kötetben - közzétett 
„Agamemnon tragédiája" mellett szó esik egy 
másik, címnélküli tragédia teljes szövegéről, amely
nek forrása Voltaire Oreste című munkája. A ma
gyar szöveg latin közvetítéssel, erőteljes változ
tatással, feltehetően olvasmánydrámának készült. 
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Ennek az adaptációnak elemzése Varga Imre ta
nulmányának tárgya. Bényei Miklós korabeli 
újságcikkek alapján rekonstruálja az 1848. már
cius 15./április 11-i események ötvenedik évfor
dulójának ünneplését Debrecen városában. A jegy
zetapparátus önmagában is komoly tájékozódási 
lehetőséget kínál az érdeklődőknek. 

Sokszor úgy tűnik, hogy Asbóth János sza
badság-értelmezése könnyen megfejthető az 1872-
ben megjelent A szabadság című könyve alapján. 
Szendrei László koncepciója ennek ellene mond, 
s ennek bizonyítása az a kutatómunka, amelyben 
végigkíséri Asbóth politikai-eszmei konstrukció
jának változásait, így jutva el a szabadság fogal
mának értelmezéséig. 

A kötet „Adattár" és „Történeti Kézirattár" 
című fejezeteiben Ojtozi Eszter két dolgozata 
a Debreceni Egyetemi Könyvtár állományában 
lévő 18. századi könyveinek ex libriseivel, illető
leg a türelmi rendelet szövegével, annak possesori 
bejegyzésével foglalkozik. Bakó Endre Márai 
Sándor debreceni kapcsolatait dolgozza föl tanul
mányában. Eredics Péter a 17-18. századi holland 
professzori könyvtárakban található magyar vo
natkozású könyvek sorsát kíséri figyelemmel, ki
térve Hermannus Venema teológus munkásságára, 
aki számos magyar peregrinus további útját je
lentősen befolyásolta. Földi János (A ' természet 
Tudománya) megkérdőjelezett szerzőségéről szól 
Borbély Szilárd írása. 

A tanulmánykötet „Vélemény-hozzászólás-vi
ta" fejezetében Szőke Lajos a nyíregyházi szlavis
ta műhelyről ír, Szögedi Gabriella az 1993-ban 
Debrecenben megnyitott Ausztria-Gyűjtemény 
megalapításának 10. évfordulójára készített ösz-
szefoglalója, a gyűjtemény munkáját ismerteti. 

A „Szemle" rovat érdekes könyvek alapos 
recenzióival szolgál az olvasónak: Knapp Éva: 
Irodalmi emblematika Magyarországon a 16-17. 
században című könyvéről Bitskey István, a Csörsz 
Rumen István által szerkesztett A Bocskor-kó-
dexről és első teljes kiadásáról Törő Norbert, 
valamint János István: Ruszinok latin nyelvű 
panegyricusa II. Józsefhez című könyvéről Né
meth Béla ír. Szathmári István könyvét: A stílus
elemzés elmélete és gyakorlata, Kocsány Piroska 
ajánlja figyelmünkbe. 

Lengyel Imrére (1910-1978) emlékezik Ko-
rompai Gáborné és Komya László, Bertók Lajos 
(1903-1993) munkásságát méltatja Mudrák Jó
zsef, a tanulmánykötet utolsó, „In memóriám" 
fejezetében. 

A Könyv és Könyvtár fél évszázados fennál
lását ünneplő 25. kötet harmincegy szerző mun
kájával, a szellemi rang megőrzése mellett kitá
gítja témakörét a művelődés- és kultúrtörténet, 
valamint a tudománytörténet irányába, ily módon 
is hozzájárulva nemzeti kulturális örökségünk 
ápolásához. 
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Könyv és Könyvtár XXVI. 2004. (A Deb
receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárá
nak Évkönyve). Szerk.: KUN András, SZESZÁKNÉ 
TAKÁCS Eleonóra. Debrecen, 2004. Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 394 1. 

A kötet gerincét most is a tanulmányok alkot
ják. Középpontban Havas László a Szent István-i 
Intelmek szöveghagyományozási kérdésével fog
lalkozó dolgozata áll. Havas László kutatásai 
során Szent István „Libellus de institutione mo-
rum" szövegét tartalmazó kéziratok összefüggés
rendszerét vizsgálja, felhasználva a korábbi kuta
tási eredményeket is, csatolva az újakat. Havas 
László megállapítja, hogy a fennmaradt hagyo
mány két egyenrangú ágra oszlik, és éppen ezért 
az eredeti szöveg megállapítása csak a két tra
díció gondos kollacionálásával, egybevetésével, 
és az egyes olvasatok alapos mérlegelésével tör
ténhet meg. A szerző ezen szempontok figye
lembevételével írta meg sajtó alatt lévő új, kritikai 
kiadását, összegezve benne több mint négyszáz 
esztendő szövegkiadási gyakorlatát. Fazakas Ger
gely Tamás, aki az Évkönyv jubileumi kiadásában 
Vitéz Zsuzsanna imádságos könyvének filoló
giai és retorikai elemzésével foglalkozott, ez
úttal a 17. századi magyar imádságos irodalom 
műfaji kérdését kutatja, vizsgálatának szűkebb 
tárgya: Kemény János Gilead Balsamum című 
munkájában előforduló 'panasz' és 'vigasztalás' 
megjelenési formái. A tanulmány átfogó képet 




