
LXVI. EV. HARMADIK FOLYAM 1942. ÁPR. — JÜN. 

MAGYAR 
KÖNYVSZEMLE 
A MAGYAR KÖZKÖNYVTÁRAK 

KÖZLÖNYE 

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 

SZERKESZTI 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 

1942* évi folyam * IL füzet 

BUDAPEST 
KIADJA A M. NEMZ. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA 1942 



A Magyar Könyvszemle 
Szerkesztő- és Kiadó-Bizottsága 

azon könyvtárak igazgatóiból alakul, amelyek a Magyar Könyv
szemle kiadásához bizonyos ívszámok költségeivel (legalább száz 

pengővel) hozzájárulnak. 

A Szerkesztő- és Kiadó-Bizottság tagjai 

DOMANOVSZKY ÁKOS, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem könyv
tárának igazgatója, ENYWÁRI JENŐ, a budapesti Fővárosi Nyil
vános Könyvtár igazgatója, FITZ JÓZSEF, a Magyar Nemzeti 
Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárának főigazgatója, GOM
BÁS GÉZA, az Országos Központi Statisztikai Hivatal könyv
tárának vezetője, KÁPLÁNY GÉZA, a Technológiai Könyvtár 
igazgatója, NYIREŐ ISTVÁN, a debreceni Egyetemi Könyvtár 
igazgatója, PASTEINER IVÁN, a budapesti Egyetemi Könyvtár fő
igazgatója, PUSKÁS ENDRE, a szegedi Egyetemi Könyvtár igaz
gatója, RADÓ AURÉL, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem Könyvtárának igazgatója, SZINNYEI JÓZSEF, 

ny. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia fő-
könyvtárnoka, TETTAMANTI JENŐ, egyetemi nyilvános rendes 
tanár, a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó-
és Erdőmérnöki Kar Könyvtárának igazgatója (Sopron), T R Ó -
CSÁNYI GYÖRGY az Országgyűlés Könyvtárának igazgatója, 
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi-Könyvtárában főkönyvtárnok, a Magyar Könyvtáro
sok és Levéltárosok Egyesülete Könyvtári Szakosztályának kép

viselője, szerkesztő. 



NEKCSEI DÖMÖTÖR BIBLIÁJA A 
WASHINGTONI LIBRARY OF CONGRESSBEN. 

1940 tavaszán a The Hungárián Quarterly-btn kisebb tanul
mányom jelent meg Nagy Lajos külföldön lévő műkincseiről, 
melynek befejezésében utaltam arra, hogy nagyon sok olyan 
magyar kódex vagy ötvöstárgy lappanghat külföldön, melynek 
provenienciáját nem ismerik, egykori tulajdonosát jelző címer
díszük pedig vagy elpusztult, vagy megfejthetetlen a külföldi 
kutatók számára.1 A kis cikkre pár hónap múlva onnan kaptam 
választ, ahonnan a legkevésbbé vártam; Amerikából. Miss META 
HARSÉN a newyorki Morgan Library tisztviselője a The Hun
gárián Quarterly szerkesztősége útján közölte velem, hogy gyűj
teményükben van az úgynevezett Vatikáni Legendáriumnak 
(Roma, Vatikán cod. lat. 8541) egy eddig a magyar kutatók által 
nem ismert része, valamint a washingtoni Library of Congressben 
egy kétkötetes biblia, mely az első lapon lévő XVI. századi be
jegyzés szerint 1545-ben ZuLEMANnak, I. FERDINÁND király köve
tének tulajdonában volt. A Biblia miniaturái, stílus szempontjá
ból nagyon közel állnak a Vatikáni Legendáriumhoz. Véleménye 
szerint a Genesis oldalon lévő és minden bizonnyal a biblia egy
kori tulajdonosát jelző címer megfejtése közelebb vinne a kézirat 
készülési helyéhez és nemcsak stiláris, hanem datálási kérdéseket 
is megfejtene. 

A levélhez mellékelt fényképek közül az egyik kétségtelen 
szoros kapcsolatot mutat a Vatikáni Legendáriummal, melynek 
magyar vonatkozásai közismertek.2 Miss META HARSENnel foly-

1 DERCSÉNYI D E Z S Ő : The treasures of Louis the Great. The Hungárián 
Quarterly. Vol. VI. 120—130. 1. 

2 KARL L.: Notice sur un lègendier historique conservé à Rome. Revue 
archéologique 1925. A magyar szentek legendájának mesterét Niccolo di 
Giacomo da Bologna magyar tanítványa személyében Gerevich Tibor hatá
rozta meg: L'arte antica Ungherese. Roma é. n. 10. 1.: v. ö. Dercsényi Dezső: 
Nagy Lajos kora. Bp. [1941] 139—141. 
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tátott későbbi levelezés során sikerült tisztázni, hogy a Morgan 
Library-ban lévő példány miniaturáit a XVII . században szét
vagdalták és egy papírkódexbe ragasztották fel. A newyorki 
könyvtár leválasztotta a miniaturákat és a keretdísz alapján meg
próbálta az eredeti lapokat összeállítani. Leírásuk szerint a 85 jele
netet ábrázoló töredékben a következő képek foglaltatnak: Jézus 
Krisztus életének későbbi szakából vett 49 jelenet, Szent János 
evangélistáról egy jelenet, idősebb Szent Jakab életéből 8, ifjabb 
Szent Jakabról 7 jelenet, Simon és Judásról 4, Szent Bertalanról 
8, Szent János és Pálról két jelenet, Szent Kristófról négy, Szent 
Vitus és Szent Miklós életéből egy jelenet. Sajnos, amit jogosan 
remélhettünk volna, hogy a newyorki töredékben megtalálható 
Szent István királynak a vatikáni példányból hiányzó legendája, 
nem bizonyult be. A töredék magyar szempontból így is figye
lemreméltó, nemcsak azért, mert érdemes a magyar vonatkozású 
emlék minden lapját nyilvántartanunk,3 hanem azért is, mert az 
általam ismert pár miniatura, különösen a vir dolorumot ábrá
zoló,4 egészen magyaros, különösen a kunsüveges alak. A képek 
átvizsgálása után mindjobban valószínűsíthető tehát a magyar 
művésztörténetnek az az álláspontja, hogy az egykor többszáz 
miniaturát magában foglaló kódexen egész műhely dolgozott 
Bolognában, festői között pedig magyar művészek is voltak. 

* 

Magyar szempontból sokkal értékesebbnek látszott a washing
toni Library of Congress gyűjteményében lévő kétkötetes biblia, 
melynek címlapját valóban magyar tulajdonos: NEKCSEI DÖMÖ
TÖR címere díszíti. Már magából az elhelyezésből sem nehéz meg
állapítani, hogy a Genesis elejére helyezett és mindkét hasáb felett 
megismételt címer, melyet angyalok tartanak, a biblia tulajdono
sának jelzésére szolgált. Maga a szorosanvett címer kétszer feke
tével vágott ezüstszínű pajzsot ábrázol. A felső azúrkék mezőben 

3 Eddig a következő lapokat ismerjük, a vatikáni könyvtárban lévő 
törzsön kívül: LUKCSics PÁL több miniaturával díszített lapot említ (Szent 
László ismeretlen legendája. Bp., 1930) párizsi magántulajdonban. BERKOVITS 
ILONA (MKSzle 1942, 84. 1.) Seymour de Ricci-re hivatkozva szintén felemlít 
kettőt, amikhez a most ismertetett newyorki lapokat kell még számítani. 

4 Képét közöltem Nagy Lajos kora, Bp. [1941] című munkám 140. 
lapján. 
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vörös ruhába öltözött, kezében kardot tartó ifjút látunk. (VII. 
tábla 1. kép) A címer tulajdonosát NEKCSEI DÖMÖTÖR I. KÁROLY 
tárnokmestere személyében vélem felismerni, akinek címerét két 
pecsét őrizte meg.5 

Az egyik az Országos Levéltár (Sta. R. I.) 1323. évi április 
8-án kelt oklevelén látható, míg a másik, épebb, négy évvel későbbi, 
a soproni levéltár (Dl. 95) 1327. december 6-án kelt oklevelén 
található meg. Az utóbbi pecséten a felirat is tisztábban olvasható: 
S. magri. Demet. f. A. [lex] andri d. g.nre Aba Tavarnco [rum 
D. Reg] is. maiusculáí gyöngy soros keretben vannak foglalva. 
Maga a pecsétrajz kétszermetszett pajzsot ábrázol, mely fölött kar
dot tartó alak látható, tőle balra csillag, a pajzs két oldalán pedig 
a teret kitöltő indadísz. (VII. tábla 2. kép) Felületes összehasonlí
tásra is kitűnik, hogy a pecsét és a biblia címerrajza nagyon közel 
áll egymáshoz, csupán a pecséten a kardot tartó alak nem a pajzs 
meghosszabbításában van komponálva, mint azt a biblia címlap
ján láthatjuk, hiányzik továbbá a biblia címeréből a csillag és a 
teljesen ornamentális jelentőségű indadísz. További bizonyítékul 
szolgál a biblián látható címer színezése is. A NEKCSEi-család 
címerének színeit ;nem ismerjük, az Aba-nemzetségét, melyből 
NEKCSEI DÖMÖTÖR is származott, CSOMA JÓZSEF rekonstruálta. 
Szerinte az ABA-nemzetség címerpajzsának színe ezüst, címerállata 
pedig, a sas, fekete lehetett, míg csőrében zöld koszorút tartott.6 

A bibliában látható címer színei közül különösen a pajzs ezüst és 
a vágások fekete színe — a heraldikában legritkábban alkalmazott 
szín — egyezik az ABA-nemzetség címerének színeivel. A rajz és a 
színezés alapján kétségtelennek tartom, hogy a washingtoni biblia 
NEKCSEI DÖMÖTÖR címerét hordja és I. KÁROLY híres tárnokmes
tere számára készült. Kétségtelen az is, hogy a Genesis első lapján 
látható címer a legrégibb festett címeres emlékünk. 

Természetesen a legnagyobb mértékben érdeklődtem a két 
amerikai kézirat, különösen a washingtoni kézirat után. A hossza
dalmas és nehézkes levelezés mellett Dr. KOSÁRY DOMOKOS, a 
Teleki Pál tudományos intézet osztályigazgatója volt szíves ame-

5 VINCE GÁBOR: Három pecsét a középkorból. Arch. Ért. XI I I . 1879, 
229—231. 1. Báró NYÁIRY A L B E R T : A heraldika vezérfonala. Bp., 1886, 226, 
XI I I . tab. 97. Az itt közölt felvételt KUMOROVITZ L. BERNÁT egyetemi m.-
tanár úrnak köszönhetem. 

6 CSOMA J Ó Z S E F : Magyar nemzetiségi címerek. Bp., 1904, 20. lap. 
8* 
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rikai tartózkodása alkalmából az értékes kódex fényképeit meg
szerezni, akinek e helyütt is legmelegebb köszönetemet fejezem ki.' 
Az ő révén kevéssel Amerika hadbalépése előtt sikerült hozzájutni 
az értékes biblia valamennyi miniált oldalának fekete és színes 
fényképéhez. 

Sajnos, a washingtoni könyvtár nem tudott felvilágosítást 
adni a biblia provenienciájáról, csupán annyit közölt, hogy angol 
magángyűjteményből került Washingtonba. Ez is több a semmi
nél, mert ismerünk még egy angol magántulajdonból származó 
NAGY LAjos-kori kéziratot az oxfordi Bodleian Library Secretum 
Secretorumát, mely MAGDELAINE HALL kézirataiból került a 
könyvtárba.8 Ez a körülmény is arra figyelmeztet, hogy az angol 
közgyűjtemények módszeres átvizsgálása még sok értékes meg
lepetést tartogathat számunkra. 

Bár a kézirat provenienciáját nem sikerült megnyugtató mó
don tisztázni, valamint pontos bibliográfiai leírásával is adós 
maradok, mégis helyesebbnek tartottam a rendelkezésre álló anyag 
közreadását, miután az említett hiányokat csak majd a háború 
után lehet pótolni. 

A kézirat első lapján a XVI. század közepéről való bejegy
zés látható (amelyre később még visszatérek), magát a XIV. szá
zadi bibliát két rendkívül gazdagon miniált laptól eltekintve, 
156 iniciálé díszíti, melyekből 116 figurális, 40 pedig ornamentá-
lis jellegű. írása jól olvasható, nagyon tiszta, kéthasábos olasz 
írás. Az első miniált lap Szent Jeromosnak a bibliához írt beve
zetését tartalmazza és gazdag festészeti dísszel ékes. A lap felső
részén végigvonuló, sajnos, a kódex későbbi bekötésénél megcson
kított miniatura Noe bárkáját és egy vadászjelenetet ábrázol, 
míg a szöveget kezdő P iniciáléban katedrán ülő és a bibliát 
magyarázó szerzetest látunk, bár e képet XIV. századeleji bolognai 
egyetemi előadás képének is tarthatnók. A lap baloldalán szélesen 
húzódó díszítés a bal alsósarokban kuporgó alak vállain álló 

7 Nem mulaszthatom el, hogy BALOGH JózsEFnek, a The Hungárián 
Quarterly igazgatójának, TÁPAI-SZABÓ GABRiELLÁnak a levelezéssel kap
csolatos segítségekért, ISTVÁNYI GÉzÁnak a XVI. századi bejegyzés pontos 
olvasásáért, TÖRÖK PÁLnak ugyanezzel a bejegyzéssel kapcsolatos szíves fel
világosításaiért őszinte köszönetemet fejezzem ki. 

8 JAKUBOVICH E M I L : Nagy Lajos király oxfordi codexe, a Bécsi Képes
krónika kora és illuminátora, MKSzle 1930, 382—393. 
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férfi kezéből indul ki és gazdag levéldíszből áll. A lapot alul az 
Új-Szövetség kis tondókba komponált jelenetei díszítik. Angyali 
üdvözletet, Jézus születését és a három király imádását ábrázoló 
kis képecskéket ovális keretbe foglalt angyalfejek választják el 
egymástól és Szent Péter, illetve Pál mellképe zárja le. (I. tábla) 

A következő iniciálé már Szent Jeromosnak Mózes öt köny
véhez írt bevezetéséhez készült és a szerzeteseknek bibliát átadó, 
trónon ülő püspököt ábrázol. A mi szempontunkból a következő 
lap a legjelentősebb, melyen a Szent Jeromos-féle bevezetés feje
ződik be, illetőleg a Genesis kezdődik. Ezt a lapot felül a már 
említett, kétszer megismételt, angyaloktól tartott címer kereteli, 
két hasábja között pedig a teremtés hat napját ábrázoló miniatura 
sorozat látható. A teremtés hat napját négy karéjból és élére állí
tott négyszögből kombinált keretben mondja el a miniátor, még
pedig a bolognai miniatura szokása szerint úgy, hogy valamennyi 
kép főszereplője az Atyaisten. (II. tábla) 

A lap alján lévő két miniatura közül az egyik nem szigorúan 
vett bibliai tárgyú és a kódex megrendelőinek képét is megőrizte, 
míg a második a Paradicsomból való kiűzetést ábrázolja. 

A bevezetés alá helyezett miniatura Krisztust az életkönyvé
vel ábrázolja. Architektonikus kiképzésű trónon ül Krisztus, bal
jában könyv, jobbját áldásra emeli. A trón körül szentek és angya
lok, míg a trón lábainál egy templom felajánlásának jelenetét lát
juk. Gótikus, egyhajós a szentély északi oldalához csatlakozó 
toronnyal díszített templommodellt jobbról egy kiterjesztett
szárnyú angyal, balról egy térdelő férfi tartja, illetve ajánlja fel. 
A férfi mellett felesége, aki nyilván a templom alapításában 
donátortár sa volt. A térdelő asszony mögött Mária áll, mintegy 
ajánlva védenceit fiának. (VIII. tábla 2. kép) 

Kevesebb problémát ad a másik miniatura, mely a bűnbe
esés, Paradicsomból való kiűzés és a kiűzött, dolgozó, szenvedő 
első emberpárt ábrázolja. A három jelenetet összefoglaló miniatura 
első két részében Ádám és Éva, csak úgy, mint a nő teremtésének 
jelenetében, mezítelenül, az utolsó részen pedig állatbőrbe öltözve 
jelenik meg. 

Az első három lapnak gazdag miniált díszét a következő 
lapokon már hiába keressük. A kis képecskék festője legtöbbször 
megelégedett egy-egy iniciálé megfestésével, elvétve, mindössze 
három oldalon, gazdagabb levelekből és indából összeállított díszí-
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téssel. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a biblia minden 
könyvét, gyakran az eléje írt Szent Jeromos-féle bevezetést díszí
tette iniciáléval. Különösebb érdeklődést az Ó-Szövetség, főkép a 
próféták iránt mutat, míg az Új-Szövetség illusztrálásánál egy
általában nem emlékezik meg Jézus életéről, hanem megelégszik 
pár konvencionális iniciáléval. Sőt, Jézus életét ábrázoló iniciálét 
nem is találunk az Űj-Szövetségi részben. 

Az Ó-lzövetséget díszítő figurális díszítésű kezdőbetűk 
között a léviták könyvének első könyvéhez illesztett V iniciálé 
az Ürnak áldozatot bemutató Mózest ábrázolja. Érdekesebb a 
Józsue könyvéhez festett kezdőbetű. (VII. tábla 3. kép) A szöveg 
szerint az Úr rábízza Izrael fiainak vezetését Józsuéra» míg az 
iniciálé az E betű felső részében komponált kivont kardot és 
könyvet tartó angyalt, a betű alsó részében pedig térdreereszkedő 
harcost ábrázol, aki előtt pajzsalakú zászló függ. Lehetséges, hogy 
a zászló, melynek színei egymást váltva függőleges sávokba 
helyezkednek el, szintén családi címert ábrázol, mert a XIV. 
század elején KAKAS MiKLÓsnak (VII. tábla 4. kép) és KÖCSKI 
SÁNDORnak hasonló rajzú pecsétjét ismerjük. Lehetséges azonban 
az is, hogy nem címerábrázolás céljából készült, annál inkább, 
mert KAKAS MIKLÓS, illetve KÖCSKI SÁNDOR családi kapcsolatait 
NEKCSEI DöMÖTÖRrel nem ismerjük.9 

A Bírák könyvét bevezető P iniciálé Józsue halála után 
Izrael vezéreit mutatja be sisakkal, lándzsával és címerdíszes paj
zsokkal. A Királyok negyedik könyvét bevezető, szintén P ini
ciáléban Acháb halálát látjuk. Nehémiás könyvének elején pedig 
az egész lapot körülvevő levéldísz mellett Jeruzsálem falainak 
leomlása miatt kesergő Nehémiást festette meg, (III. tábla) 

Elvétve két iniciálé is került egy oldalra, mint Judit könyvé
nél, ahol Szent Jeromos bevezetését díszítő kezdőbetű mellett Judit 
történetének legfontosabb jelenetét, Holofernes lefejezését is be
mutatja. Hasonlóképen kettős iniciálé jutott Eszter könyvének 
bevezetéséhez, illetve első verseihez, mely közül az utóbbi a trónon 
ülő Asverus perzsa királyt és Esztert, alul pedig Amán felakasz-

9 Kakas Miklós pecsétje 1312 I. 23. oklevélen Orsz. Levéltár Sta. R. 
XVI., Köcski Sándor pecsétjével együtt közli Nyári id. munka, V. tábla, 
39—40. ábra. 
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tását ábrázolja. (V. tábla 1. kép) Mint említettem, a Próféták 
könyveinek iniciáléi valamivel gazdagabbak és számuk is tekin
télyesebb. (IV. tábla) 

Feltűnő, hogy az új-szövetségi részben is megtartja miniatű
rünk eddigi gyakorlatát és csak a bevezetésekhez, illetve az egyes 
evangéliumoknak első verseihez illeszt iniciálét. (VI. tábla) Ezek 
is többnyire csak egy-egy evangélistát ábrázolnak, míg az Üj-
Szövétség eseményei hidegen hagyják a biblia illuminátorát. Elég 
egyhangú Szent Pál leveleinek illusztrálása, ahol tizenkét P ini
ciáléban tizenkétszer festette meg Szent Pál félalakját. (V. tábla 
2. kép) 

Az egyes oldalakat díszítő levélornamentika rendszerint az 
iniciáléból kinövő indadíszből áll, melynek szára és vége palmetta-
levelekből virágzik ki. Nagyon gazdag a Nehémiás könyvét kezdő 
rész, melynek a lap három oldalát körülvevő indadísze alul 
hármas paragrafusszerűen kiszélesedik. A díszítés két oldalát 
apró kis köröcskék, magukban álló levelek élénkítik. (III. tábla) 

A biblia miniált dísze félreismerhetetlen bolognai jellegzetes
ségeket mutat. Az alakok arcán és ruhakezelésén jelentkező bizánci 
hatás mellett az ornamentika alapjában véve franciás igazodása 
Bolognára utal, ahol a XIII . század végén, a következő század 
elején e két nagy stílus találkozása és egységes olasz stílusba való 
olvasztása megfigyelhető. Két nagy művészeti irány találkozott 
Bolognában és az egyetem mellett kialakuló, az intenzív jogi 
élettől is táplált könyvmásolás és könyvfestés e két nagy művészi 
irány szinte egyidejű befolyása alatt fejlődik. A XIII . század 
második felében a francia hatás erősebb, szinte egyeduralkodó 
jellegű. Szent Lajos korának francia irodalma szétterjedve egész 
Európában magával viszi ugyanennek a kornak francia miniatura 
stílusát is. A század végén és a XIV. század első felében meg
újuló bizánci hullám önti el az olasz könyvfestő műhelyeket, 
Nápolyt, Sienát, Bolognát, minden bizonnyal a nápolyi udvarban 
kedvelt görög kéziratok, behívott művészek hatására.10 Bologná
ban a már helyi elemekkel gazdagodott franciás könyvdíszítés 
magába olvasztja a délről jövő bizánci elemeket és az egyetem 
körül virágzó szépszámú könyvfestő műhelyekben megindul a 

10 DVORAK M.: Byzantinischer Einfiuss auf die Miniaturmalerei des 
Trecento. Gesammelte Aufsätze zur Kunstgeschichte. München, é. n. 4$—74. 
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különféle irányból kapott elemek összehangolása az olasz művé
szet formaképére való alakítása. 

GEREVICH TIBOR, aki elsőnek tisztázta a bolognai miniaturák 
XIII . és XIV. századi stílustörekvéseit, fejlődésének irányát, a 
trecento első felében három iskolát különböztet meg Bolognában. 
Az első áll legközelebb bizánci mintáihoz. A kerek arc, a két 
végén legörbülő száj, a rövid nyak, csakúgy bizánci hatásra vezet
hető vissza, mint a profil vagy az alakok teljes szembeállításának 
kedvelése. Jellemző erre az iskolára az architektúrának inkább 
mint dekoratív elemnek felfogása, ami végsőfokon francia eredetű, 
valamint a térérzék hiánya és a háttérnek mustrás, sokszor egy
hangú kezelése.11 

A GEREVICH TIBOR által e csoportba sorolt kéziratok közül 
a legjellegzetesebb: a sienai Biblioteca Comunáléban lévő 
Decretorum volumen commentari című kézirat12 rendkívül közel 
áll a washingtoni bibliához, annyira, hogy szinte azonos mester, 
vagy legalább azonos műhely munkájának látszik. 

Különösen a sienai kódex címlapján (VIII. tábla i. kép) és 
a Nekcsei-biblia Genesis oldalán látható, trónoló Krisztust ábrá
zoló miniaturák (VIII. tábla 2. kép) összevetése mutatja a két 
kódex közös származását. Mindkét kompozíció középpontja 
a széles, architektónikus kiképzésű, trónon ülő, kezében könyvet 
tartó, áldó Krisztus. A két alak frontális beállítottsága, a 
szakállal, dús hajjal és dicsfénnyel kereteit arctípus bizancias 
merevsége, csakúgy azonos kézre mutat, mint a szélesen kezelt 
ruházat, vagy az áldást osztó kéz merev természetellenes-
sége. Teljesen azonos az architektúra felépítése és kezelése is. 
Bár a sienai kéziraton gazdagabb az architektónikus keret, 
NEKCSEI DÖMÖTÖR bibliáján pedig fejlettebb, perspektívája töké
letesebb. Még olyan kis részletekben is, mint egyes építészeti 
tagoknál, párkányoknál, csúcsíveknél közeli rokonság áll fenn. 
Sőt mindkét miniaturánál feltűnik a trón lábazati részének mell
képekkel való díszítése. Azonos az alakok frontális vagy teljes 
profil beállítása, amitől mindkét miniaturán csak ritkán tér el a 

11 GEREVICH, TIBERIO1: Le relazioni tra la miniatura e la pittura 
Bolognese nel Trecento. Rassegna d'arte X. 1910, 31. 1. 

12 VENTURI A. Storia deli 'arte Italiana. Vol. V. La pittura del Trecento 
e le sue origini. Milano. 1907. 1009 1. 780. kép. 
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könyvfestő. Mindkettőnél feltűnik az alakok aránylag rossz pro-
porcionálása, a rövid nyak, valamint a szemöldöknek túlzott 
hangsúlyozása, vagy a száj jellegzetes megoldása. A Nekcsei-biblia 
színesszárnyú angyalai a sienai kódexen tiarát és koronát hoznak. 
A jelenetet lezáró mustrás háttér ugyanazokból az elemekből áll, 
csak valamivel gazdagabb a sienai kéziraton. További kapcsola
tokra mutat a sziklás, kietlen táj valamint a jellegzetes faábrázolás 
is. Bár a lombos fáknak egymásmellé-helyezett, világos, sötétkék, 
vörös foltokkal való, szinte impressionista ábrázolása nem a 
bolognai miniátor találmánya, hanem valószínűleg a sienai festé
szetből származott át Bolognába. Végül mindkét kézirat iniciáléira 
iellemző a háttér semleges világoskék színe, melyre miniátorunk 
fehér fedőfestékkel apró díszeket, arabeszkeket rajzolt. 

A többi e csoportba tartozó, egy műhelyből kikerült kézirat 
festészeti dísze nem áll ennyire közel a Nekcsei-bibliához. A salz
burgi Szent Péter apátság könyvtárának, „Gregorii IX. P. M. 
Decretales" című kézirat (XII. 7). és az „Archidiaconum super 
decretalium" (Salzburg Stud. Bibi. V. 1. A. 2.) fejlettebbnek lát
szik a Nekcsei-bibliánál. Közelebb állanak még az ugyanott őrzött 
(V. 2. A. 2.) yjohannis Andreáé Bononiensis liber de sexto Dec
retalium" című kézirat miniaturái, bár bizonyos szempontból 
(arcok alakítása, térképezés) fejlettebbnek látszanak.13 Végül e cso
porthoz tartozik a bolognai Museo iCivico 86. számú „Matricola 
eStatuti d. Drappieri delV a. 1339" kézirat, melynek pontos datá
lása lehetővé teszi az egész csoport korbeli elhelyezését a XIV. 
század harmincas éveire. 

A washingtoni Nekcsei-bibliát stiláris kapcsolatai ehhez a 
műhelyhez kötik. Készülésének időpontját a Genesis elején lévő 
NEKCSEi-címer alapján is meghatározhatjuk. 

NEKCSEI DÖMÖTÖR I. KÁROLY uralkodása alatt vezetőszere
pet játszik, lévén feltűnően hosszú ideig, 1316—1338-ig, a király 
tárnokmestere. Életéről ma sem tudunk többet, mint amit PÓR 
ANTAL a múlt század végén megállapított.14 Munkásságát és 

13 Az itt felsorolt és a salzburgi könyvtárakban lévő kéziratokra vonat
kozólag: HANS T I E T Z E : Die illuminierten Handschriften in Salzburg. Beschrei
bendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Bd. I I . 
Leipzig, 1905. 

1Í PÓR ANTAL: Lipóczi és Nekcsei Demeter és Sándor. Századok, 1890, 
20—43. 1-
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jelentőségét HÓMAN BÁLINT gazdaságtörténeti kutatásai alapján 
ismerjük. 

Az ABA-nemzetség lipóczi ágából származott s már ősei is 
szerepet játszottak a királyi tanácsban, nemcsak mint vitéz, — 
hanem finom műveltségű emberek. A XIII . század folyamán 
NEKCSEI birtoka megszerzésével áj előnevet vett fel a család, amit 
gyakran a Lipóczival együtt használtak. 

Dömötör — e néven a családban harmadik — testvérével, 
Sándorral már a század elején ott állt I. KÁROLY mellett. Sándor, 
a rozgonyi hős, a hadban vitézkedett, Dömötör inkább a király 
tanácsosai között emelkedik ki tudásával. Valószínű, hogy vala
melyik külföldi egyetemen tanult — feltehető, hogy a magyarok
tól annyira kedvelt Bolognában — erre mutat ránkmaradt ok
levele és levele, melyeknek fogalmazása ékes latinságról tanúsko
dik. Ugyancsak nagy műveltségének tudható be, hogy az I. KÁ-
ROLYlyal Nápolyból jövő DRUGETH FÜLÖP, későbbi nádor, őt 
apjának fogadja és magát fiának nevezi. Alig szilárdul meg 
I. KÁROLY uralma, NEKCSEI DÖMÖTÖR 1316-ban már a király 
tárnokmestere és a nádor melletti legfontosabb tisztséget egészen 
haláláig, 1338-ig viseli. Maga a hosszú időtartam is azt igazolja, 
hogy I. KÁROLY pénzügyi és gazdasági reformjaiban vezető sze
repe volt, ha ugyan nem az ő javára kell írni teljesen a nagy
szabású reformok elgondolását és kivitelezését is. Munkásságának 
eredménye, hogy az országot a XIV. század első évtizedének 
pénzügyi csődjéből kivezette, sőt a régale gazdálkodáson nyugvó 
új pénzügyi szervezet kiépítésével az egész ország Nagy Lajos
kori hatalmának alapjait is lerakta.15 

Ki kell emelni nagy önzetlenségét, hatalmas befolyását 
nem fordította magánbirtokainak növelésére, abban az időben, 
amikor az elkobzott birtokokból új főnemesség vagyoni alapjai 
kerültek ki. De így is az ország tizenöt leggazdagabb családja 
közé számított, főképen a Felvidéken és Erdélyben elterülő bir
tokai alapján. Valószínűleg 1338-ban érte utói a halál, mert a 
tárnokmesteri szék 1339 januárjában meg üresedésben van. PÓR 
ANTAL szerint a pálosok szent Keresztről és az Üdvözítőről el
nevezett kolostorában helyezték nyugalomra, melynek a baranyai 

15 HÓMAN BÁLINT: A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája 
Károly Róbert korában. Bp., 1921. 
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Csatár nevű birtokát adományozta és a kolostor kegyúri jogát 
vejével, GARAI PÁdal együtt gyakorolta. Fiú leszármazottja nem 
maradt, három leányáról is a század második felében megszűnnek 
az adatok. 

Az ország első méltóságának viselője, akit műveltsége és 
egyéni kiválósága is méltóvá tett erre a tisztségre, minden bi
zonnyal nem volt érzéketlen a művészettel szemben sem. Az a 
biblia, mely címerét hordja, nyilván NEKCSEI DÖMÖTÖR rendelé
sére készült Bolognában, mellyel e korban Magyarországnak ál
landó és erős kapcsolatai állottak fenn. 

A bolognai egyetem a XIV. század folyamán egyike volt 
magyaroktól leggyakrabban látogatott külföldi főiskolának. Jogi 
egyetemének híre és népszerűsége már az Árpádok alatt is von
zotta a felső tanulmányokra vágyó magyar fiatalságot. I. KÁROLY 
uralma alatt pedig több Bolognában tanulót névszerint is isme
rünk. Kettő — LŐRINC később váci püspök és MIKLÓS nyitrai 
főesperes — rectori méltóságot is viselt és közülük különösen az 
utóbbi, kit PÓR ANTAL DÖRÖGDI MiKLÓsnak nevez, jut I. K Á 
ROLY idejében vezető szerephez.16 1316—17-ben volt a bolognai 
egyetem rectora, majd hazatérve nyitrai főesperes, később po
zsonyi prépost. 1327-ben a királyi kápolna ispánja, két év múlva 
pedig választott esztergomi érsek, de I. KÁROLY ellenzése miatt 
TELEGDI CsANÁDnak engedi át az érseki széket. DÖRÖGDI MIKLÓS 
nem járt rosszul engedékenységével, mert Esztergom helyett az 
egri püspökséget kapta a pápától. Feltehető, hogy NEKCSEI D Ö 
MÖTÖR figyelmét ő irányította a bolognai könyvmásoló műhe
lyekre, melyeket mint egykori bolognai tanuló, majd az egyetem 
rectora, jól ismert. Bolognában ez időben számos scriptóriumban 
folyt a másolás és legalább három miniátor műhely dolgozott. 
Ugyanekkor kiterjedt könyvkereskedői szervezet terjesztette a 
könyvmásoló műhelyek munkáit szerte Európában. Ennek tud
hatjuk be, hogy alig van nagyobb könyvtár, mely XIV. századi 
bolognai kézirattal ne rendelkeznék. 

NEKCSEI DÖMÖTÖR a három vezető műhely közül az elsőben 
rendelhette meg bibliáját a század harmincas éveinek elején. Ab
ban a műhelyben, melyet ma még kellően nem ismert kapcsolatok 

16 P Ó R ANTAL: Adatok a bolognai és padovai jog-egyetemen a XIV. 
században tanult magyarokról. Századok 1897, 769—795. 1. 
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fűztek Magyarországhoz, hiszen innen nőtt ki a század közepén 
NICCOLÓ Di GIACOMO DA BOLOGNA, a bolognai miniatúra-festé-
szet legizmosabb tehetsége, iránytmutató mestere. Köztudomású 
viszont az is, hogy NICCOLÓ köréhez tartozott az az ismeretlen 
magyar miniator, aki az úgynevezett Vatikáni Legendárium ma
gyar szentek legendáját ábrázoló lapjait festette. 

A Nekcsei-biblia további sorsát nem ismerjük. Valószínű, 
hogy osztozott a magyar műkincsek megszokott sorsában és a 
mohácsi vész után vagy török kézre, vagy Bécsbe került. Ezt a 
két lehetőséget adja az első lapon lévő XVI. századi bejegyzés,17 

mely, sajnos, a kódex sorsáról semmit nem említ. A bejegyzés 
alapján csak annyi valószínű, hogy a biblia a XVI. század kö
zepén ZuLEMANnak, I. FERDINÁND követének (?) birtokában volt. 
ZULEMAN elmondja, hogy 1545-ben elrabolták őt követtársaitól, 
Drinápolyba hurcolták, szörnyen megkínozták. Részletesen el
mondja azt is, hogy a szultán elé is került, aki I. FERDINÁND 
tervei felől vallatta. 

Részt vesz a perzsa hadjáratban és Tebris ostrománál is 
(1548). Lehetséges, hogy az utolsó, sajnos teljesen olvashatatlan 

17 Ego Zuleman, qui fui orator régis Ferdinandi anno domini 1545' 
eodem anno furtum me tractât (?) me a sociis meis citra pontem, qui vocatur 
Mvzthappha passa Hwpry et recta me duxerunt in civitatem Derenapol vinctus 
variis modis atque cruciatus, ut non possum calamo depingere, egique in 
cadem civitate aput quendam chaws nomenque suum Ezze, qui non parvis 
supliciis affecit per mensem unius dimidii, quem etiam maledixi diei in quan-
titates fui, quia dederat me in manus servitorum, quibus etiam linguam 
ignoscabam etc. Dictus chaws duxit me ad curiam chessaris in dicta civitate, 
ubique fui cum cessare facie ad faciem misitque me ad Bywkodam ibique 
misit mihi asperos II. millia medio Hyrdat passe, qui eodem tempore fuit 
kapuagha ipseque me perconctatus est de omnibus, que tractât rex Ferdinan-
dns una baronibus suis, egoque respondy illi juxta voluntatem meam. Cete-
rum venimus cum cessare Constantinopolim egique In Bywkoda tribus annis 
ibique magnam tristiciam passus sum, quia nullum honorem habui, sed pur-
gabam stercora sociorum meorum qui me plus facty sunt atque maiorem 
habuerunt. Post annos III veni ad dommum cessarys, qui vocatur Haznas, 
ibique egi annos III ibique profectus fuy cum cessare adversus kezel bass 
usque ad Tepris venimus, deinde post très dies reversi fuimus ad Wan, quod 
castrum usque novem dies detemporimus non visus sponte se dédit multa 
vysitamus tamen non est necesse, illa nobis scr ib i t . . . In dicta domo vide-
licet Haznas tanta mala passus sum, non non possum calamo depingere juxta 
voluntatem dei illud fuit datum .. . . 
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sorok elmondják, miként jutott a biblia ZULEMAN kezeibe. Fel
tehető, hogy a török udvarban megkedveltetve magát jutott a 
kézirathoz, de valószínűbb, hogy I. FERDINÁND kárpótolta szen
vedéseiért ezzel az ajándékkal. Ez utóbbi feltevést az is támo
gatja, hogy a bejegyzés nem épp hízelgő szavakkal emlékezik 
meg a törökök bánásmódjáról. Feltűnő csak az, hogy I. FERDI
NÁND ZULEMAN nevű követéről semmit sem tudunk. 1545-ben 
ADURNO, ennek halála után társa, J. M. MALVEZZI volt az oszt
rák követ a portánál. Egyik név sem olyan, melyet ZuLEMANnal 
azonosítanánk. ADURNO 1545-ben panaszt emel a pasák előtt 
egyik emberének elrablása miatt.18 Valószínű hogy ZULEMAN a 
követség személyzetéhez tartozott, évek múlva kiszabadulva a 
törökök kezéből följegyzéseiben már a jóhangzású orator-követ 
rangot adja magának. Erre mutat stílusa, s meglehetősen lapidá-
ris konyhalatinsága is. Visszakerülve I. FERDINÁND udvarába, 
valószínű, hogy a király ezzel a bibliával kárpótolta, ő pedig első 
lapjára feljegyezte elrablásának, kínoztatásának történetét. Ho
gyan került ZULEMAN kezéből angol tulajdonba a biblia, ma még 
nem tudjuk, később talán ezeket a kérdéseket is megoldja egy 
szerencséskezű kutató. 

Elmondottakból kitűnik, hogy NEKCSEI DÖMÖTÖR bibliája, 
sajnos, nem a magyar könyvfestészet emléke, de jelentősége így 
sem lebecsülendő. Kétségtelen bizonyítéka annak, hogy I. KÁROLY 
uralkodása alatt nemcsak a királyi család, vagy főpapjaink, ha
nem a világiak között is voltak olyan mecénások, kiknek művészet
pártoló tevékenysége a magyar könyvfestés kialakítására is buz-
dítóan hatott. Az a körülmény pedig, hogy első festett címeres 
emlékünket őrizte meg, különösen értékessé teszi a bibliát szá
munkra. Arra is figyelmeztet a Nekcsei-biblia, de a newyorki 
Morgan Library4ían lévő töredék is, hogy az angol és amerikai 
gyűjtemények sok olyan emléket őriztek meg, melynek felkuta
tása, beillesztése a magyar művészet, a magyar kultúra fejlődé
sének történetébe elsőrendű kötelessége lesz szakembereinknek, 
mihelyst a határok megnyílnak. 

DERCSÉNYI DEZSŐ. 

TÖRÖK PÁL szíves közlése. 



SAJTÓ ÉS KÖNYVÉSZET. 

SZINNYEI JózsEFet méltán nevezhetjük a régi magyar hír
lapok megmentőjének. Észrevette a hírlapok és folyóiratok cik
keinek forrásértékét s mindenekelőtt az időszaki sajtó termékei
nek fennmaradását iparkodott biztosítani, hiszen az ő fellépéséig 
kedvező esetben könyvtárak félreeső termeinek padólján, kedve
zőtlen esetben dohos pincékben sorvadtak a halombagyűlt régi új
ságok. SZINNYEI két cikkben hívta fel a figyelmet a rendezetlenül 
kallódó hírlapokra.1 Fáradozásainak eredménye lett a TREFORT 
ÁGOST rendeletére 1884-ben felállított Országos Hírlapkönyvtár, 
amelyet az Országos Széchényi Könyvtár keretében létesítettek.2 

Ezt követte a második lépés: az összegyűjtött anyag hozzáférhe
tővé tétele. Már 1862-től kezdve közzétette SZINNYEI hírlapjaink 
bibliográfiáját a Vasárnapi Újságban? mégpedig úgy, hogy kor-
szakonkint felsorolva a magyar újságokat, egészen 1853-ig jutott 
el. Ugyancsak a Vasárnapi Újságban közölte SZINNYEI évenként az 
előző évben megjelent hírlapok és folyóiratok jegyzékét. Ezt az 
éves összeállítást később a Magyar Könyvszemlében adta ki s utána 
1906-ig ZÁSZLÓ JÁNOS, majd 1913-ig KERESZTY ISTVÁN folytatta. 

SZINNYEI elgondolása szerint az időszaki sajtó forrásanyagá
nak feltárásában a harmadik lépés a hírlap- és folyóiratcikkek 
bibliográfiája lett volna. Valóban megtette könyvészetünk atya
mestere ezt a lépést is hatalmas Repertóriumon?^ közzétételével. 

1 A mi hírlapjaink. Reform. 1872. 149. sz. Alapítsunk hírlapkönyv
tárakat. Hon. 1880. 271. sz. 

2 GoRiupp A L I C E : A Magyar Nemzeti Múzeum Hírlaposztálya fenn
állásának első félszázadában, 1884—1934. Budapest, 1934. 

8 Hírlapirodalmunk a XVII I . században. Vasárnapi Újság. 1862. 391— 
392, 404—405. 1. — Hírlapirodalmunk a XIX. században. Vasárnapi Újság. 
1863. 66—6j, 74—75, 87—88, 95—96. 1. 1864. 54—55, 67—68, 75—76, 83, 
91—92. 1. 1865. 539—540, 551—552, 563—564, 575—576, 591—592, 603— 
604, 618—619, 630—631, 646—647, 668—669, 674—675. 1. 1866. 519— 
521, 530—531, 543—544, 561—562, 574—575, 583—584. 1. 
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Ez a mű azonban már befejezetlen maradt és azóta sem talált 
folytatóra. Érthető, hiszen a teljességre törekvő cikkbibliográfia 
alapfeltétele, hogy maguknak az újságoknak teljes jegyzéke egybe 
legyen állítva. SziNNYEinek a Vasárnapi Újságban megjelent cik
kei óta csak egyetlen kísérlet történt erre: SZALAD Y ANTAL műve: 
„A magyar hírlapirodalom statisztikája"* SZALÁDY csak a magyar 
nyelvű időszaki sajtóra van tekintettel, adatai azonban itt is hiá
nyosak és sokszor hibásak, a német, latin és más nyelvű lapokat 
pedig egészen elmellőzi. Ezt a mulasztást pótolta KERESZTY IST
VÁN műve: „A magyar és magyarországi időszaki sajtó időrendi 
áttekintése",5 amely csak kronologikusan csoportosított címeket 
ad, bibliográfiai leírásokat nem. A SziNNYEitől hírlapjaink érde
kében megindított mozgalom KERESZTYnek, SZINNYEI utódjának és 
tanítványának művével le is zárul: SZINNYEI a magyar hírlap
irodalom feltárásának terén éppoly pótolhatatlan ürt hagyott 
maga után, mint a könyvészet más területein. 

Az 1914 óta szünetelő éves hírlap jegyzékek csak 10 évvel az 
első világháború befejezése után folytatódtak. WÜNSCHER FRI
GYES,6 majd SZIKLAY JÁNOS és SZÁSZ MENYHÉRT7 sajtóévkönyvei
ben. 1941-től kezdve az Országos Magyar Sajtókamara is közli 
évkönyvében a magyar hírlapok jegyzékét. 1936 .óta pedig az 
Országos Széchényi Könyvtár kiadásában megjelenő „Magyar
ország évi könyvészete"8 című sorozat egyes kötetei is közlik a 
magyar hírlapok és folyóiratok jegyzékét, illetve az azoknál évről-
évre beálló változásokat. 

Kézenfekvő volt azonban, hogy a SZINNYEI és SZALÁDY 
munkáinak megjelenése óta keletkezett, valamint az azokból 
hiányzó magyar időszaki sajtótermékek bibliográfiáját pótolni 
kellene, nem is szólva arról, hogy latin nyelvű újságaink leírását 
sehol sem találjuk, hasonlóképen szláv és román nyelvű lapjaink
nak is csak címét ismerjük KERESZTY kronológiájából, de az is 
csak 1867-ig terjed. Ennek a hiánynak pótlására adott lehetősé
get az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója a „Magyar-

4 Budapest, 1884. 
5 Budapest, 1916. 
6 Csonka-Magyarország sajtója 1927, 1928, 1930. Sajtóalmanach 1931. 
7 A magyar sajtó évkönyve. 1935—1939. 1941. 
8 Szerkeszti* DROSZT OLGA. A hírlápjegyzéket összeállítja MOKCSAY 

JÚLIA. 
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ország időszaki sajtójának könyvészete" címet viselő sorozatos ki
adványban. Ez az első kísérlet SZINNYEI óta a szerteágazó ma
gyar sajtójegyzékek közös mederbe terelésére és szerves egységbe 
való tömörítésére. A kiadvány hat első kötete felöleli a teljes 
magyar időszaki sajtót 1705-től 1920-ig, majd Csonka-Magyar
ország sajtóját 1921-től 1935-ig. A trianoni béke alapján meg
szállott területek magyar időszaki sajtóját három további kötet 
foglalja magába: külön-külön kötet tartalmazza a román, a cseh
szlovák és a jugoszláv uralom alatt fennállott magyar sajtótermé
keket. A kiadvány tizedik kötete az időszaki sajtó teljes magyar 
és magyarvonatkozású elméleti irodalmát adja, beleértve a magyar 
hírlapirodalom történetének forrásait, a n . és a következő köte
tek pedig az 1936 óta évenkint feldolgozásra kerülő magyar hír
lapbibliográfia egy-egy hosszabb ciklusát fogják összefoglalni. 
A sorozat ezenkívül további köteteiben kiegészülhet a külföldi 
magyar hírlapok könyvészeti feldolgozásával, valamint egy-egy 
szakcsoport hírlapjainak jegyzékével. Alapelve azonban az, hogy 
mindig maguknak a hírlapoknak és nem az egyes cikkeknek le
írását adja: az utóbbi külön megoldandó feladat marad. 

„Magyarország időszaki sajtójának könyvészete" történetéhez 
tartozik, hogy már megindulásakor három egymástól függetlenül 
megkezdett anyaggyűjtés első eredményeit olvasztotta magába. 
Külön-külön évek óta folyó előkészület után egyszerre érett meg 
a nyomtatásra „A magyar hírlapirodalom első százada" DEZSÉNYI 
BÉLA, „A magyar időszaki sajtó 1911-től 1920-ig" KEMÉNY 
GYÖRGY és „A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt" című 
kötet MoNOKi ISTVÁN összeállításában. A három kötet közül kettő 
már meg is jelent és a sorozat 1. és 7. számú kötetét képezi, a 
harmadiknak megjelenése pedig — ez lesz a sorozat 4. kötete — 
rövid idő kérdése. A három eddig elkészült kötet a magyar idő
szaki sajtónak korban és területben egymástól messze eső három 
csoportját dolgozza fel: ebből az adottságból folyik, hogy mód
szerük sok tekintetben különböző. Megjelenésük azonban immár 
biztosítja a hírlapbibliográfiai munka teljes újrafelvételét és ezért 
elérkezett az ideje a módszerek tisztázásának és összehangolásának. 

Az időszaki sajtó és a könyvészet módszerei. 

Van-e a hírlapkönyveszetnek sajátos, egyéni módszere? 
A magyar hírlapbibliográfiák összeállítói mindeddig nem vetették 
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fel ezt a kérdést: a gyakorlatra bízták magukat s ez több-keve
sebb szerencsével meg is mutatta a célhoz vezető utat. Jól is tet
ték, hogy módszerük elvi alapjaival nem foglalkoztak tüzeteseb
ben, mert sokkal nagyobb gondot vállaltak volna magukra, mint 
a feladat látszólagos egyszerűsége sejtethette. Bibliográfiai kézi
könyveink, katalogizálási utasításaink, úgy látszik, hallgatólagosan 
megegyeztek abban, hogy a hírlapok leírásához nem adnak külön 
tanácsokat. Míg a térképek, zeneművek és aprónyomtatványok 
leírásának és rendszerezésének kérdései tüzetes megvilágításban 
részesültek, a hírlapok és folyóiratok felvételének nehézségeire 
csak egy-egy elejtett megjegyzés emlékeztet. 

Már a könyvtárban is mint kellemetlen idegen jelenik meg 
a hírlap, ormótlan, egész asztallapot elfoglaló köteteivel, amelyek 
a végtelenségig szaporodnak, s a polcok utolsó folyóméterét is 
kérlelhetetlen gyorsasággal veszik birtokukba. Állandó viaskodás 
a kötetbe fűzött hírlap könyvtári élete a könyvtárnak még a 
tekercsek és kódexek nyugalmasabb korából hozott hagyományai
val. Ott, ahol a könyveket nem választják szét szigorúan a hír
lapoktól, az utóbbiak, mint garázda kakukfiókák előbb-utóbb 
kiszorítják fészkükből a vékonyka könyvcsemetéket. Ritka könyv
tár gyűjt rendszeresen hírlapokat, a folyóiratok között is válogat, 
ha lehet. Ott, ahol a nemzeti könyvtár az egész ország hírlapjait 
is gyűjti, lehetőleg szabadulni igyekszik ettől a rakoncátlan társa
ságtól és legalább központi épületét iparkodik megvédeni előlük, 
így költöztette ki a British Museum hírlapállományát 1932-ben 
a London melletti Colindale-be; itt külön épületet kaptak az újsá
gok, amely a számítások szerint 50 évre tud hajlékot adni a 
további szaporulatnak. A párizsi Bibliothèque Nationale újság-
gyüjteményét Versailles-ba helyezték át. A mi Széchényi Könyv
tárunk hírlaptára is költözőben van a Nemzeti Múzeum épületé
ből s ez a költöztetés nem az első viszontagság, amelyet fennállása 
óta ki kellett állania. Nem is csodálatos ez, hiszen állománya 
1887-ben még csak 8789 kötet volt, 1902-ben már 20.000-re sza
porodott és 1934-ben már a 60.000 kötetet is meghaladta.9 Szinte 
azt mondhatjuk, hogy míg a könyvállomány számtani haladvány 
arányában szaporodik, addig a hírlapok sokasodása mértani ará
nyokat ölt. 

• GoRiupp, i. m. 

Magyar Könyvszemle II. füzet. 9 
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Mindezekből már következik, hogy a hírlap bibliográfiai le
írásának módszerét könyvtári katalogizálási szabályzatokból nem 
tanulhatjuk meg. Ezek a szabályzatok — beleértve a porosz köz
könyvtárak híres instrukcióját is10 — a hírlapok és folyóiratok 
felvételét a szerzőnélküli könyvek felvételével vonják egyenlő 
elbánás alá, a hírlapok leglényegesebb tulajdonságáról, az idő
szakosságról és az adatok időszakos változásának feltüntetéséről 
csak általánosságban szólnak. Egyedül a Biblioteca Apostolica 
Vaticana címfelvételi szabályzata11 közöl részletesebb utasításo
kat a hírlapok és folyóiratok felvételéhez; ezeknél mindig a cím 
első szava a rendszó, a névelő elhagyásával. Felsorolja azokat az 
adatokat, amelyeknek változását állandóan figyelemmel kell 
kísérni s a változások jelölését racionális rövidítésekkel könnyíti 
meg. Valamennyi címfelvételi szabályzat között legjobb hasznát 
vettük az Országos Széchényi Könyvtár 1923-ban HÓMAN 
BÁLINT, akkori könyvtárigazgató által jóváhagyott hírlaptari 
szabályzatának, amely hosszú gyakorlatból vezeti le alapelveit, 
de amely nyomtatásban nem jelent meg.12 

Akár a könyvtári szabályzatok, a bibliográfiai kézikönyvek 
használhatóságát is nagyban befolyásolja, hogy a hírlapkönyvé
szetet nem különítik el elég szigorúan annak határterületeitől. 
GEORG SCHNEIDER „Zeitschriftenbibliographie" elnevezés alá 
háromfélét foglal:18 a hírlapokban és folyóiratokban megjelent 
cikkek bibliográfiáját, a folyóiratokban megjelenő időszakos bib
liográfiai repertóriumokat, végül maguknak a hírlapoknak és 
folyóiratoknak címjegyzékét. Nyilvánvaló, hogy az időszaki sajtó 
könyvészetén, ha következetesen használjuk ezt a megjelölést, 
csak az utóbbit, t. i. maguknak a hírlapoknak a leírását érthetjük, 
mert hiszen az egyszer megjelent cikkek bibliográfiai felvétele a 
szerző neve vagy tárgyi rendszó alatt történik és a könyvek bib-

lu Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preussischen Biblio
theken. 2. kiad. Berlin, 1915. 

11 Norme per il catalogo degli stampati. Città del Vaticano. 1931. 
184—195. 1. 

12 Gomupp ALICE az 1937-ben tartott könyvtárosképző tanfolyamon 
behatóan tárgyalta a hírlapok katalogizálásának problémáit. Jegyzeteinek 
rendelkezésünkre bocsátásáért, valamint szóbeli közléseiért s útmutatásaiért 
köszönetet mondunk. 

13 Einführung in die Bibliographie. Leipzig, 1936. 154—196. 1. 
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liográfiájának kiegészítő része. A szakbibliográfiák valóban 
vegyesen tartalmaznak könyv- és cikkcímeket. 

A jó hírlapbibliográfiától azután — olvassuk tovább SCHNEI-
DERnél — a következő kérdésekre kapunk választ: Mikor indult a 
lap? Tovább folytatódik-e és megszakítás nélkül folytatódik-e? 
Változtatta-e a címét, kiadóját, szerkesztőjét, alakját? Milyen 
gyakran jelent meg? Mely hónappal kezdődnek az egyes kötetek, 
illetőleg évfolyamok? Mindig egyforma maradt-e a számozás, 
avagy talán néha az évfolyamot, néha a kötetet számozták? Egy-
egy kötet füzeteinek száma egyforma-e vagy változó? Vannak-e 
pótkötetek vagy mellékletek? Továbbá: a szerkesztő, a kiadó, 
a nyomda neve, az előfizetési és hirdetési díjszabás, végül az újság 
lényegének, irányának, tartalmának meghatározása. Fel kell tün
tetni még azt is, közöl-e képeket az újság és hogy élet- vagy bal
esetbiztosítást ad-e előfizetőinek. — Ez persze az ideális eset, a 
legtöbb hírlapbibliográfia kevesebb adattal is beéri, kézikönyvünk 
szerint. De éppen az a feladat, hogy kevés adattal lehetőleg min
den kérdésre feleljünk. 

Ezt a feladatot igyekszik józan rövidséggel, jól fogalmazott 
egyszerű szabályok alakjában megoldani WILHELM MOMMSEN, a 
nemzetközi történettudományi bizottság sajtóbibliográfiai osztá
lyának titkára.14 Az alábbiakban MOMMSEN cikkét, valamint az 
Országos Széchényi Könyvtár hírlaptári szabályzatát állandóan 
felhasználjuk, a nélkül, hogy a forrást külön megneveznénk. Ter
mészetesen nem hagytuk felhasználatlanul azokat a tanulságokat 
sem, amelyekkel az eddig nyomtatásban megjelent hírlapbiblio
gráfiák vagy katalógusok szolgálnak. 

Az időszaki sajtó könyvészeiének tárgya. 
Mit vegyünk fel az időszaki sajtó bibliográfiájába? Ez a kér

dés más szóval így fogalmazható: mi az időszaki sajtó? A sajtó 
fogalmának meghatározása régi és soha kielégítően meg nem oldott 
kérdés. A nehézségeket főképen az okozza, hogy az utóbbi évtize
dekben kialakult sajtótudomány kizárólag a hírközlő politikai 
lapokat kívánja „újság"-nak tekinteni, a folyóiratokat nem; hír
lap és folyóirat elválasztására azonban teljesen egyértelmű meg-

14 Richtlinien für die historische Bibliographie der Presse. Bulletin of 
the International Committee of Historical Sciences. 1934. 22. sz. 3—13. 1. 

9* 
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határozást nem ismerünk. A magyar sajtótörténet nem is tesz 
különbséget hírlapok és folyóiratok között: valamennyit egyfor
mán vonja be vizsgálódásának körébe.15 Az időszaki sajtó fogal
mának legáltalánosabban elfogadott meghatározó jegyei az idő
szerűség, az időszakosság és a nyilvánosság (aktualitás, periodici
tás, publicitás). A mi szempontunkból ezek egyikének — ha kell 
önkényesen — olyan értelmet kell adnunk, hogy valamely kiad
vány „időszaki" jellege könnyen és minden kétséget kizáróan ki
tűnjék. Ez a megkülönböztető jegy pedig csak az időszakosság 
szabályossága lehet. Az időszaki sajtó fogalma alá tartozik tehát 
minden sajtótermék, amely egy évnél rövidebb időközökben jele
nik meg. A negyedévenként vagy félévenként megjelenő tudomá
nyos kiadványokat tehát még felvesszük, de az évkönyvek már 
kimaradnak. A meghatározásból következik, hogy helyet kapnak 
a sajtóbibliográfiában a kőnyomatos laptudósítók is. 

Természetesen azt, hogy évkönyvvel, vagy folyóirattal van-e 
dolgunk, nem állapíthatjuk meg mindig a kiadvány címéből. 
A Hunyadmegyei Történelmi És Régészeti Társulat Évkönyvei 
évente négy füzetben jelentek meg, tehát folyóiratnak számítanak. 
Ezzel szemben a Bécsi Magyar Intézet Évkönyve évente csak egy
szer jelenik meg, ezért igazi évkönyv és a hírlapbibliográfiából ki
marad. Előfordul, hogy folyóirat évkönyvvé alakul át és meg
fordítva, így az Archaeologiai Értesítő, amely indulásakor még 
negyedévenkint jelent meg, ma már évente csak egy számot ad ki, 
tehát nem tartozik a sajtókönyvészetbe. 

Püspöki körlevelek, időszakosan megjelenő jelentések, jegyző
könyvek természetszerűleg szintén nem tartoznak a hírlapbiblio
gráfia körébe. Ez utóbbiakkal szemben a hírlapok és folyóiratok 
megkülönböztető jegye a tartalom heterogén volta és tagoltsága. 

Felmerülhet a kérdés, vájjon felvegyük-e azokat a lapokat, 
amelyek már az első szám megjelenése után megszűntek? Az idő
szaki sajtó termékeire általában jellemző a nagy „gyermekhalan
dóság", vagyis az, hogy az újonnan indult lapok száma sokszo
rosan felülmúlja azokét, amelyek az első évfolyam után, vagy 
még előbb megszűntek. Márpedig, ha egy számnál több nem jelent 
meg, a kiadványt nem nevezhetjük időszakosnak. A rendszeres 

15 M Á T É KÁROLY: Sajtó és tudomány. Budapest, 1929. — DEZSÉNYI 
BÉLA: A magyar hírlapirodalom első százada. Budapest, 1941. 
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megjelenés szándéka azonban ilyenkor is megvan, hiszen az újsá
gon többnyire fel is van tüntetve, hogy „megjelenik hetenkint" 
vagy akár „naponta". Azok a sajtóbibliográfiák, amelyek csak a 
tényleg jelentős lapokat veszik fel, tehát válogatnak az anyagban, 
az ilyen kérészéletű hírlapokat kihagyják. Ha azonban teljességre 
törekvő nemzeti hírlapkönyvészetet akarunk adni, akkor a mind
össze egyszer megjelent lapokat is okvetlenül fel kell vennünk. 
Ezek a rövidéletű lapok a történész számára nem közömbösek: 
mozgalmas idők nyugtalan gondolatvilágát az ilyen egy számból 
álló újságok néha jobban jellemzik, mint az évtizedek óta fenn
álló, sokkal jelentősebb társaik. Példaképen elég a magyar szabad
ságharc hírlapjaira utalnunk. 

Máskép kell azonban elbírálnunk az alkalmi lapokat. Ezek 
többnyire nem közérdeklődésre számottartó kiadványok, hanem 
egy-egy magántársaság alkalmi hangulatát örökítik csak meg, 
báli éjszakák, társas kirándulások emlékét. Nyilvánosságuk és 
időszerűségük korlátozott. Az időszakosság kritériuma sem alkal
mazható rájuk, mert többnyire nem is volt a kiadó szándékában, 
hogy egynél több számot jelentessen meg. Az újságok statisztikája 
is hamis képet adna, ha abba az ilyen lapokat is beleszámítanánk. 
Tehát általános elv az, hogy alkalmi lapok a hírlapbibliográfiába 
nem vehetők fel. Természetesen kivételek lehetségesek: ilyenek 
a világháború alkalmi katonai újságjai, valamint a megszállott 
Erdély alkalmi lapjai. Nincs akadálya annak sem, hogy vala
mennyi magyar alkalmi lap címjegyzéke külön kötetben meg
jelenjék: ilyen kötet összeállítására az Országos Széchényi Könyv
tár gyűjteménye módot ad. 

Fontos szabály még, hogy csak olyan időszaki sajtóterméket 
vegyünk fel, amely valóban megjelent. Nem felesleges ezt hang
súlyoznunk, mert az időszaki sajtó teljes jegyzékének összeállítá
sánál gyakran kerülünk abba a helyzetbe hogy olyat is fel kell 
vennünk, amit magunk nem láttunk. A megszállott területek 
könyvtáraiban fekvő hírlapok a magyar kutató számára nem min
dig megközelíthetők. Ilyenkor a leírás végén a megjegyzések között 
okvetlenül meg kell említenünk, hogy az újság mely évfolyamát 
nem sikerült megtalálnunk: a kutató ebből megtudja, hogy az 
ezen részre vonatkozó adatokat másodkézből kaptuk. 
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Á hírlapok leírása. 

Hírlap és bibliográfia ellentétes fogalmak. A könyvészet tár
gyai a könyvek és nem a könyvektől lényegben, tartalomban, 
külső megjelenésben különböző hírlapok. Ha tehát hírlapkönyvé-
szetről beszélünk, tudatában kell lennünk annak, hogy a hírlapok 
címjegyzékét önkényesen jelöljük meg ezzel a szóval és hogy a 
hírlap könyvészeti leírásán is mást kell értenünk, mint az egyszer 
megjelent könyv címleírásán.16 A könyv teljesen lezárt formában 
jelenik meg, leírása egyetlen darabról készül, amelynek címlapja 
többnyire minden adatot elárul, amelyre csak a bibliográfus 
kíváncsi lehet. A hírlap azonban lezáratlan formában, időben 
szétosztva jelenik meg. A könyv bibliográfiai címfelvétele sze
mélyleírás, a hírlapé életrajz. A könyv címleírása állandó, a hír-
lap adatai ellenben éppúgy változnak, mint az élő ember személyi 
adatai. A hírlap leírása ezért mindig elbeszélő, epikus jellegű, 
minden címfelvétel egy-egy kis történeti monográfia. A legrégibb 
nemzeti hírlapbibliográfiát a francia EUGÈNE HÁTIN állította 
össze;17 ez 1631-től 1865-ig sorolja fel a francia hírlapok címét. 
Egy-egy címnél az illető hírlap egész történetét elmondja: a 
THÉOPHRASTE RENAUDOT-féle Gazette például 19 hasábra ter
jedő leírást kap. Idézeteket is közöl az újságból, jellemző aprósá
gokat annak pályájáról, a szerkesztő szokásairól, életéről. A régi 
újság nyomán azt is megírja, mely fürdőhelyen pihente ki fára
dalmait az öregedő XIII . Lajos francia király. HÁTIN módszerét 
követi SZINNYEI is a Vasárnapi Újságban megjelent összefoglalá
sokban, csak azzal a különbséggel, hogy a vérbeli bibliográfus 
ösztönével az egyes monográfiákat a legszükségesebb adatok fel-

16 „Was man unter bibliograpischer Verzeichnung einer Zeitung zu 
verstehen hat, steht bisher nicht fest. Eigentlich handelt es sich um ein 
Paradoxon: Zeitungs-Bibliographie! Es trifft den Kern aller vorher ange
schnittenen Fragen, nämlich die Disharmonie, die zwischen Buch und Zeitung 
immer bestehen wird. Zeitung und Zeitschrift . . . bilden in ihrer Gesamt
heit eine eigene Art des Schrifttums . . . Bei dem Versuch, eine bibliogra
phische Aufnahme der Zeitungsbestände durchzuführen, wird man also stets 
Gefahr laufen, die Geschichte der Zeitung zu schreiben." Standortskatalog 
wichtiger Zeitungsbestände in deutschen Bibliotheken. Leipzig, 1933. XII . 1. 

17 Bibliographie historique et critique de la presse périodique fran
çaise. Paris, é. n. 
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sorolására korlátozza, úgyhogy a szerkesztők egymásutánját nem 
kell hosszas kereséssel megállapítanunk, mint HATiNnél. 

A hírlapbibliográfia tehát az egyes újságok életének legfon
tosabb adatait és azok változásait feltüntető kis monográfiáknak 
bizonyos elvek szerint rendezett egymásutánja. 

— Milyen adatokat tartalmazzon a hírlap leírása? 
A címfelvétel alapja a könyvek jegyzékében általában a 

szerző neve, ritkábban a tárgyi cím, a hírlapok könyvészetében 
kizárólag a hírlap címe. OTTO GROTH szerint18 a hírlap homlok
írása és ennek főrésze, a cím, mindig jellemző az újságra és el
határolja a többitől. „A személy egységének és azonosságának 
hordozója a név." Ez azonban az újságoknál nem mindig elégsé
ges a teljes meghatározáshoz. GROTH derűlátó fogalmazása azt 
mutatja, hogy a hírlapbibliográfus igazi gondjait nem ismeri. Mert 
az újság sokkal könnyebben és gyakrabban változtatja a címét, 
mint az élő személy a nevét. A laza címhasználat különösen a 
régi újságokra jellemző: a legrégibb magyar teológiai folyóirat, 
az 1793—95. években negyedévenkint megjelenő számait mind
untalan változó hosszú latin címekkel díszítette. A laza címhasz
nálat okát GROTH abban látja, hogy az őshírlapok még nem ren
delkeztek kialakult individualitással. Szerintünk inkább az volt 
az ok, hogy az individualitást nem a cím fejezte ki, amely mindig 
lehetőleg tudós és pompás volt, hanem az a megjelölés, amellyel 
az egykorúak illették a lapot. A Neuer Courier aus Ungern vala
mennyi címváltozata helyett a kortársak a Pester Zeitung, az 
Ungarische Staats- und Gelehrte Nachrichten helyett a rövid 
Ofner Zeitung megjelölést használták. — Nem is említjük most 
a kényszerű címváltozásokat, mint például a román uralom alatt 
megjelenő magyar lapokét, amelyek több évtizedes használat után 
voltak kénytelenek lemondani címükben szülőföldjük magyar 
nevéről. 

De más lapokkal szemben sem határolja el eléggé a cím az 
újságot. Vannak „közkedvelt" címek, amelyeket egyidőben szám
talan újság vesz fel. 1911 és 1920 között Magyarország területén 
az Ifjúság hírlapcím hatszor, a Haladás hétszer, a Közérdek 
kilencszer fordult elő. Volt Közérdeke Gyöngyösnek, Hódmező
vásárhelynek, Kassának, Monornak, Kiskunhalasnak, Nagyenyed-

18 Die Zeitung. I. köt. Mannheim—Berlin—Leipzig, 1928. 305. 1. 
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nek, Nagyváradnak. Gyakran fordulnak elő a szociális erjedést 
kifejező címek: Munka hétszer, Népakarat tizenháromszor. Kapós 
volt a Színház cím, amely kilencszer és a Színházi Újság, amely 
harmincnégyszer fordult elő. 

Magától értetődik tehát, hogy a hírlapok személyleírásának 
a címen kívül még sok elengedhetetlen adata van. Még nagyobb 
baj, hogy valamennyi adat nem található meg mindig a lapon. 
Ilyenkor más forrásokat (régibb bibliográfiákat, könyvtári kata
lóguscédulákat, életrajzi lexikonokat) hívunk segítségül és az így 
megállapított adatokat a leírás megfelelő helyén szögletes záró
jelben ([]) tüntetjük fel. Míg a könyvbibliográfia minden adatot 
zárójelbe tesz, amelyet nem a címlapról írt le, addig a hírlap
bibliográfia zárójel nélkül ad minden adatot, amely magáról a 
hírlapról vétetett, annak bármelyik oldaláról vagy a lap bármely 
részéről származzék is az. Sokszor van szükség ezért arra, hogy 
egy-egy hírlapszámot elejétől végéig elolvassunk, mert a keresett 
új adat, vagy adatváltozás e nélkül nem állapítható meg. Monda
nunk sem kell, hogy ez a hírlapbibliográfus dolgát nem könnyíti 
meg; egy-egy címleírás néha napok fáradságos munkájába kerül. 
Míg a könyvek leírója egy leíráshoz többnyire csak egy kötetet és 
annak is csak címlapját kíséri figyelemmel, addig egy hosszúéletú 
hírlap négy-öt soros címleírása a hírlapbibliográfusnak 80—100 
kötet figyelmes átnézésébe kerül. A hírlap és a könyv bibliográfiai 
leírása közti különbséget ismét csak a számtani és a mértani halad-
vány arányaival érzékeltethetjük. És a hírlapkönyvész nem kíván
hat olyan mértékű segítséget a könyvtártól, mint a könyvek bib
liográfiájának készítője; Adrémaüzem, sokszorosított katalógus
cédulák kész levonata nem áll rendelkezésére. A könyvtár helyi 
és személyzeti viszonyai ezt lehetetlenné teszik. Sőt, a hírlap
bibliográfus maga is iparkodik a munkával túlhalmozott könyv
táros segítségére sietni. Valóban, a hírlapkönyvészet leírásai való
ságos nyomtatott katalógusok: cédulákra szétvágva és kartonra 
felragasztva megkímélik a könyvtárost a hírlapok leírásához nél
külözhetetlen, de rendkívüli fáradságot okozó, változó adatok 
nyilvántartásától. Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató
jának kezdeményezésére a bibliográfiai leírások ilyen módon való 
értékesítését a hírlaptár tervbe is vette, a bibliográfia elkészülése 
tehát a hírlaptár régi és javításra szoruló cédulakatalógusának fel
frissítését is eredményezi majd. — A hírlapbibliográfusnak tehát 
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egymagának kell az egész technikai szervezetet pótolnia, amelyet 
a könyvbibliográfiához a könyvtá r szolgáltat. Egymaga képviseli 
az egész „sajtótudományi intézetet", amelynek felállítására jól 
megalapozott terv van már,19 de lehetőség eddig nem volt. 

Az időszaki sajtó címleírásának adatait az áttekinthetőség ked
véért öt csoportra osztva tárgyaljuk. Ezek: 

a) Az újság elnevezése. (1. Cím. 2. Alcím.) 
b) A megjelenés helye. (3.) 
c) Időbeli adatok. (4. Indulás és megszűnés. 5. Szünetelés. 6. Idő

szakosság.) 
d) Személyi adatok. (7. Szerkesztő, esetleg munkatársak.) 
e) Kiadási adatok. (8. Kiadó. 9. Nyomda. 10. Nagyság.) 

Ha e tíz adat közül valamelyik semmi módon sem állapítható 
meg, akkor a leírásból kimarad, anélkül, hogy kimaradását külön je
lölnénk. Tehát ilyen megjelölések, mint hely nélkül, év nélkül stb. a 
hírlapbibliográfiában nem szükségesek. 

Az adatok sorrendje mindig ugyanaz legyen. Következetlen sor
rend az áttekinthetőség megölője. 

a. Az újság elnevezése. 

Mind a címet, mind az alcímet a hírlap homlokírásáról (lapfej, 
Kopf; írjuk le. Az újságok különösen régebben, a folyóiratok még 
ma is egy-egy új évfolyam vagy kötet élére külön címlapot is adnak. 
A cím leírásánál az ilyen címlapokat figyelmen kívül hagyjuk. Tehát 
pl. évi címlap: 

Nemzeti Újság vagy Hazai 's Külföldi Tudósítások a' 
magyar nemzetnek köz javára. 

Homlokírás: 
Hazai 's Külföldi Tudósítások. 

Felvétel: 
Hazai *s Külföldi Tudósítások. 

A cím és az alcím leírása egyszerűség kedvéért mindig latin be
tűkkel (antiqua) történjék. Ha a homlokírás szövege nem latinbetűs, 
akkor latin betűkkel kell átírnunk. Magyarországon fraktúr (gót) és 
cirillbetűs újságcímek is fordulnak elő. A fraktúrbetűk átírása nem 
okoz nehézséget, legfeljebb a német /3-ről kell megjegyeznünk, hogy 
azt helyesebb ss-el átírni, ezt írja elő a német viszonyokra szabott 

MÁTÉ KÁROLY, i. m. 19. 1. 
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porosz instrukció is; a magyarországi német hírlapok maguk is több
nyire ss-t használnak ß helyett. A cirillbetűs címek átírásának sza
bályait Id. KNIEZSA ISTVÁN: Cirillbetűs szláv szövegek átírása. Az 
Orsz. Széchényi Könyvtár Kiadványai. 8. sz. Budapest, 1939. 

A helyesírás olyan legyen, mint a homlokírásé. Cz helyett c-t 
nem írhatunk a felvételbe, de a betűrendezésnél a régies ortográfiát 
figyelmen kívül hagyjuk. Tehát Piacz és Piaci Tudósító című hírla
pok egymásután fognak következni. A verzálisan, csupa nagybetűvel 
szedett címet vagy alcímet a cím nyelvének megfelelő helyesírással 
írjuk át. A magyarnyelvű címben minden szót nagy kezdőbetűvel 
írunk, kivéve a névelőket és kötőszókat. 

1. Cím. 
A címet változtatás nélkül írjuk le, a névelőt nem kell a cím 

mögé vetni, de a betűrendezésnél figyelmen kívül marad. 
A lapok címe nem mindig állandó. Ezért a felvétel mindig az első 

címen történik, a változott címről utalás készül. Pl. 
Hazai híradó. 1932. jan. i-től Erdélyi Híradó. 
Ábrázolt Folyóirat. 1848. márc. 25-től Képesújság. 1848. aug. 

5-tői Mulattató Képesújság. 
Utalók: Erdélyi Híradó. — Ld. Hazai Hiradó. 

Képesújság. — Ld. Ábrázolt Folyóirat. 
Mulattató Képesújság. — Ld. Ábrázolt Folyóirat. 

A címváltozások kezelése a hírlapkönyvész lelkiküzdelmeinek 
egyik főforrása.'Hajlandó arra, hogy a külön címet külön egységnek 
tegye meg. Márpedig az újság életében a címváltozás legtöbbször csak 
epizód. Rettentően fáradságos is volna egy olyan bibliográfiát hasz
nálni, amelyben valamely alig egy évig fennállott újság, mint pl. az 
Ábrázolt Folyóirat, három külön helyre volna szétszórva, csak azért, 
mert kétszer változtatta címét ilyen rövid idő alatt. Az újságbibliográ
fia az életrajzi lexikonhoz hasonlít inkább, mint a katalógushoz. Gon
doljunk csak arra, milyen megrökönyödés fogadna egy írói lexikont, 
amely névmagyarosítás esetén egy író életrajzát két részletben, külön-
külön két név alatt venné fel! Arra pedig még gondolni is rossz, hogy 
a nőírók élete az ilyen lexikonban férjhezmenésük pillanatában be
fejeződnék és asszonynevükön, mint újszülöttek kezdenének újra sze
repelni. Ha a könyvtárak gyakorlati megfontolások alapján eltérnek 
ettől a szabálytól s minden külön címet külön lapnak tekintenek — 
ezt az ő szempontjukból csak helyeselhetjük, de a bibliográfiában nem 
követjük. 

Meg kell még említenünk, hogy külföldi bibliográfiák az újságo
kat gyakran nem első címük, hanem legutolsó címük alatt veszik fel. 
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Ez az eljárás a történeti szempontot kidomborító nemzeti hírlapbiblio
gráfiában nem ajánlható. Következzenek a címek történeti sorrendben 
egymás után, az utalások úgyis lehetővé teszik, hogy a sok címválto
zást kiállott újság bármely évfolyamát vagy bármely számát könnyen 
azonosíthassuk. Az sem okoz gondot, ha valamely lap más címen él a 
köztudatban, mint első címe. Pl. az Erdélyi Híradóról kevesen tud
ják, hogy első címe Hazai Híradó volt. Az utalások ilyenkor is 
könnyen visszavezetnek az első címhez. És vájjon tudjuk-e, hogy ma 
is élő, a mai állapot szerint leírt hírlapjaink a jövő köztudatában nem 
fognak-e más címen szerepelni? 

Nem egyszerű címváltozás persze, ha az újcímű lap új évfolyam
kezdéssel indul, vagy amikor a lap jellege vagy iránya döntő válto
záson megy át. KOSSUTH Pesti Hírlapja. 1841. január 2-án mint a 
Sürgöny folytatása indult. A Sürgöny pedig már maga is a Rajzolatok 
folytatása volt. Mindhármat külön lapnak vesszük fel. Hasonlóképen 
járunk el az 1919. szeptember 20-án első évfolyammal indult Nemzeti 
Újsággal, amely az 1919. március 23-án megszűnt Alkotmányt foly
tatta. Itt csupán a megjegyzések rovatában utalunk az összefüggésre. 
A bibliográfusnak esetről-esetre kell elbírálnia, mikor van valóban 
új lap indulásáról és mikor egyszerű címváltozásról szó. 

Ha az'újság többnyelvű és ennek megfelelően több címe is van, 
akkor a felvétel azon a nyelven történik, amely a szöveg nyelve, 
illetve amely a címben első helyen áll. Pl. Összehasonlító Irodalom
történeti Lapok német címe Zeitschrift für vergleichende Literatur. 
A magyar cím alatt vesszük fel, de a német címre utalunk. 

A címben szereplő rövidítéseket feloldjuk, tehát M. Kir. ~ 
M[agyar] Kir[ályi]. De nem oldjuk fel az ú. n. poligrammokat, mint 
pl. OTI , BSzKRT, stb., mert ezek közhasználatú rövidítések és min
denki ilyen néven ismeri az illető intézményeket. Azonban a feloldott 
poligrammról utalunk a címre. Pl. 

MONE. A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete időszaki 
hivatalos közlönye. 

Felvétel: MONE. 
Utalás: M[agyar] 0[rvosok] N[emzeti] E[gycsülete].—Ld. MONE. 

Végül feloldjuk a címben szereplő számokat: 
8 Órai Újság. Felvétel: 8 [Nyolc] Órai Újság. 

2. Alcím. 
Az alcím feltüntetésére szükség van, mert abból a lap jellegére, 

irányára is következtethetünk. 
Az alcím sokszor mint a főcím folytatása jelenik meg. Pl. 
Magyar Újság, melly Magyar- és Erdély Országban a mezei

gazdaságot és szorgalmatosságot erányozza. 
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Ezért az alcím helye mindig közvetlenül a főcím után van. A túl-
hosszú alcímet rövidítve vesszük fel, de ez a rövidítés következetes 
legyen. Az alcím kihagyott részei helyére hiányjel (. . .) kerül. Ha egy 
lap igen gyakran változtatja alcímét, elég az első és utolsó alcímet fel
venni, de jegyezzük meg, hogy közben többször változott. Természe
tes, hogy a változott alcímről utalás nem szükséges. 

Pl. Állatbiztosítás. A községi állattenyésztő és állatbiztosító 
szövetkezetek hivatalos lapja. Alcím 1913. január 1 -tői: 
A Magyar kölcsönös állatbiztosító társaság mint szövetkezet 
és a községi állattenyésztő és állatbiztosító szövetkezetek 
hivatalos lapja. 

b. A megjelenés helye. 
3. A megjelenés helye a cím után az újság legjellemzőbb adata. 
Hasonló című újságokat elsősorban a megjelenés helye különböztet 
meg egymástól. A megjelenés helyét a könyvbibliográfia olyan nyel
ven tünteti fel, ahogyan az a címlapon olvasható. A hírlapbibliográ
fiában helyesebb a megjelenés helyét mindig az egyszerű alanyesetben 
álló helynévvel jelölni, mégpedig abban a formában, amely a helység 
hivatalos neve. A történelmi Magyarország helységneveit azonban 
mindig magyarul tegyük ki, akkor is, ha az újságon más nyelven olvas
ható. Tehát Bratislava, Posonium, Presporok, Pressburg helyett mindig 
Pozsony. Ezt így kívánja az áttekinthetőség, mert hiszen az azonos 
című újságokat megjelenésük helye szerint kell betűrendbe illeszteni. 
De megkívánja ezt az egységes jelölést a hírlapok nagyfokú topográ-
fikus kötöttsége is. Amellett politikai kényszer hatása alatt a helynév 
a lapfejen különböző nyelveken állhat. Kolozsvár helyett az erdélyi 
magyar hírlapok 1919-től kezdve a Cluj helynevet tüntetik fel hom
lokírásukon. De volna-e értelme ilyen felvételnek: Kolozsvár, 1919-től 
Cluj-Kolozsvár, 1937-től Cluj? 

A magyarországi idegen helynevek lefordításának segédeszköze a 
Helységnévtár. 

c. Időbeli adatok. 
Az időszaki sajtó fogalmából következik, hogy életének és így 

bibliográfiai leírásának is legfőbb tényezője az idő. Ez a tényező nem
csak az itt következő adatcsoport nyilvántartásában, de valamennyi 
adat leírásán végigvonul: minden változást a változás időpontjával 
kell feltüntetni, ez az időszaki sajtó könyvészetének alaptörvénye. 

4. Indulás és megszűnés. 
Az indulás és megszűnés adata fejezi ki az újság élettartamát, 

akár az életrajzban a születés és halálozás évszáma. Az indulás és 
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megszűnés keltét évvel, hónappal és nappal fejezzük ki. A két dátu
mot minden külön jelölés nélkül gondolatjellel kötjük össze. Pl. Pesti 
Hírlap. 1841. jan. 2 — 1849. jól. 8. 

Ha valamely újság még ma is él, akkor életkorát pusztán az 
indulás dátuma jelöli. Az adat értékét ilyenkor az Ind. (== indult) 
rövidítés jelzi. Pl. 

Pesti Hirlap. Politikai napilap. Budapest. Ind. 1878. dec. 2$. 
vagy: Budapesti Szemle. Budapest, Ind. 1873. jan. 

Folyóiratoknál sokszor nem találunk pontos keltet, ilyenkor ele
gendő az év és a hónap feltüntetése. 

Az újság indulásának dátuma többnyire megtalálható az első év
folyam első számán. A megszűnést azonban nem mindig jelentik be az 
újságok utolsó számukban. Ilyenkor a bibliográfus megkísérli a meg
szűnés időpontját más forrásból megállapítani. Segítségére van az 
Országos Széchényi Könyvtár cédulakatalógusa, amely az utolsó meg
levő évfolyam leírása után a „megszűnt" szóval jelöli, hogy hitelt 
érdemlő adat szerint az utolsó feltüntetett számon kívül több nem 
jelent meg. Ilyenkor a könyvtárban meglevő utolsó szám kelte mu
tatja a megszűnés időpontját. Ezt azonban, mint nem a lapról nyert 
adatot, szögletes zárójelben ([]) kell feltüntetnünk. Ha a megszűnésre 
sehol sem találunk utalást, akkor a fellelhető utolsó szám dátumát 
tüntetjük fel, mint a megszűnés valószínű időpontját, de azonkívül, 
hogy szögletes zárójelbe tesszük, még meg is kérdőjelezzük. 

Tehát pl. 
Haladó Gazda. Komárom. 1877—[1878. 18. sz.] 
Hári János. Az ifjúság hetilapja. Budapest, 1936. nov. 28 

— [1938. 4. sz.] 
Határszéli Újság. Politikai lap. Sárospatak. 1933. júl. 

19 — [i935- dec. 31?] 
A megszűnés feltüntetésénél már csak azért is igen nagy óvatos

sággal kell eljárnunk, mert nem ritka jelenség, hogy hosszú szünetelés 
után éled fel újra egy újság vagy folyóirat. 

5. Szünetelés. 
A szünetelés kezdő- és végpontját pontos dátummal kell feltün

tetnünk. Pl. Magyar Kurir. Bécs 1795- Jan- l — márc. 19. 
szünetelt. Ha a szünetelés okát ismerjük, azt is kitesszük: pl. „betiltás 
miatt szünetelt . . .-ig". 

Az időbeli adatok közé sorolhatjuk az évfolyam-, illetve kötet
számozás feltüntetését is. Annak kifejezésére, hogy egy hírlapnak 
valamely évben hányadik kötete jelent meg, az időszaki sajtó törté
neti bibliográfiájában nincs szükség. Tehát a fentebb idézett Pesti 



142 DEZSÉNY1 BRLA 

Hirlap esetében felesleges kiírnunk, hogy 1841-től 1849-ig megjelent 
az I—IX. évfolyam. Az évfolyamok jelölése a hírlapokon és folyó
iratokon úgysem mindig következetes, véletlen és szándékos tévedések 
igen gyakoriak. Ha valamely kisebb jelentőségű vidéki lap fennállásá
nak tizedik évfordulóját akarja megünnepelni, előfordul, hogy már a 
IX. évfolyamra habozás nélkül a „X."-es számot nyomtatja. De a 
véletlen tévedésektől is úgyszólván hemzseg a hírlapok évfolyamának, 
kötetének és számainak jelölése. A helyes évfolyam az alapítás évéből 
könnyen kiszámítható. A kötetszámok pontos megjelölése terén egy
általán a könyvtárak kötelessége az előzékenység és nem a biblio
gráfusé. Hogy valamely idézetet a megfelelő kötetben megtalálhassunk, 
ahhoz a könyvtárnak kell hozzásegítenie, amely úgyis kénytelen az 
egyes évfolyamokat egyenként számontartani. Ez a teljes nyilvántar
tás pedig a dolog természeténél fogva úgysem zsúfolható bele a 
bibliográfiába. 

A történeti sajtóbibliográfia célja valamennyi hírlapnak indulá
sától megszűnéséig való leírása, tehát teljes életrajza. Mi történjék 
azonban, ha a munka tagozása folytán, mint pl. Magyarország idő
szaki sajtójának könyvészeténél is egy hírlap már jóval a kiválasztott 
korszak előtt indult vagy a korszak után tovább él? Ilyenkor kivéte
lesen segítségül hívhatjuk az évfolyamszámozást. A megoldás tehát 
pl. az 1911 —1920 között megjelent időszaki sajtótermékek jegyzéké
nél ez lesz: 

Pesti Hirlap. XXXIII—XLII . évf. Ind. 1878. dec. 25 . . . stb. 
Ha pedig a korszak közben a lap meg is szűnt, természetesen a 

megszűnés feltüntetése a már megállapított szabályok szerint történik. 
Ha az újság címe az induláskor más volt, mint a kiválasztott kor
szakban, akkor azon a címen vesszük fel, amellyel az általunk fel
dolgozott korszakba eső legelső száma megjelent, de az indulás évét a 
kezdettől tüntetjük fel és csak a megjegyzések között említjük, hogy 
az induláskor más címe volt. Tehát pl.: 

Vas- és Fémmunkások Lapja. Budapest. Ind. 1897. 
[Címe 1911. jan. 5 előtt: Vas- és Fémmun

kások Szaklapja.'] 
Az egyetlen lényeges szabály ilyenkor az, hogy utalás formájá

ban az újság előző címein is megtalálható legyen. Tehát: 
Vas- és Fémmunkások Szaklapja. — Ld. Vas- és Fém
munkások Lapja. 

6. Időszakosság. 
Az időszakosság adatát a Megj. [— megjelent vagy megjelenik] 

rövidítés vezeti be. Pl. Megj. naponta, hetenkint, negyedévenkint, 
naponta kétszer. 
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Magyarországon a hetenként hatszor megjelenő lap napilapnak 
számít. 

Ha az időszakosság nincs jelölve és a megjelent számokból ki 
sem lehet számítani, akkor a jelölés a következő: Megj. meghatározat
lan időközökben, vagy: Megj. rendszertelenül. Ilyen jelölés: Megj. 
időszakonkint — nem helyes, mert minden hírlap és folyóirat idő-
szakonkint jelenik meg. 

Néha az időszakosság az alcímbe már bele van foglalva. Ilyen
kor nem kell újra feltüntetni. Pl. Szózat. Politikai napilap. — Nem 
szükséges kitenni, hogy: Megj. naponta. 

Az időbeli adatokról még jegyezzük meg, hogy hazai szláv- és 
románnyelvű lapjaink egy része a Julián-naptár szerint jelölte a dátu
mot. Az ilyen jelöléseket át kell számítani és szögletes zárójelben a 
Gergely-naptár szerinti keltet feltüntetni. Az eltérés 1900-ig 12, 1900 
után 13 nap. 

d. Személyi adatok. 
7. A szerkesztő és a munkatársak. 

Mindig a felelős szerkesztőt tüntetjük fel a címleírásban. Ö viseli 
a lapért a sajtójogi felelősséget, éppen ezért a jelentékenyebb lapok
nál és folyóiratoknál ő a valóságban is a lap szellemi irányítója. Az 
ú. n. „Sitzredakteur" intézménye mindig a kisebb jelentőségű lapok 
kiváltsága volt, amelyek valódi szerkesztője után úgysem volna érde
mes kutatni. A felelős szerkesztő mellett a főszerkesztő vagy esetleg 
egyes munkatársak nevét csak akkor tüntetjük fel a leírásban, ha a 
lap szellemi irányításában jelentős részük volt. Pl. 

Budapesti Hírlap Fel. szerk. Csajthay Ferenc. 
Főszerk. Rákosi Jenő. 

A rövidítés: Fel. szerk. vagy szerk. 
A szerkesztő nevét a lapról leolvasott formában tüntetjük fel, az 

idegen neveknél is a vezetéknév kerül első helyre: Windisch Karl 
Gottlieb. 

Ha a szerkesztő nincs megnevezve a lapon, lehetőleg más forrás
ból megállapítjuk és szögletes zárójelben írjuk le. Szerkesztő híján 
íelvehetjük a megnevezett felelős kiadót is. 

A nevek előtt csak az öröklött címeket tesszük ki (gróf, báró, 
vitéz), a szerzett címek (dr., prof.) elmaradnak és elmarad a szerze
tesek neve előtt álló P., valamint a név után a szerzetet jelölő 
O. S. B., S. J., stb. betűk. 

Álnéven szereplő szerkesztő igazi nevét meg kell állapítani és 
szögletes zárójelben kiegészíteni. Pl. 

Szerk. Forgó bácsi [Ágai Adolf]. 
Széphalmy Vintze [Kazinczy Ferenc]. 
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Az álnevek feloldásának segédeszközei: SZINNYEI JÓZSEF és GULYÁS 
PÁL életrajzi lexikonai. Továbbá PORZSOLT KÁLMÁN: Magyar írói ál
nevek. Figyelő 1882. — SZÉKELY DÁVID: Magyar írók álnevei a múlt
ban és a jelenben. Budapest, 1904. (Klny. a Corviná-ból.) 

Szerkesztőváltozásnál a változás időpontját pontosan fel kell 
tüntetni, pl. Magyar Hírmondó. Pozsony. 1780. jan. 1—1788. okt. 8. 

Szerk. Rat Mátyás, 1783. jan. i-től Máttyus Péter, 1784. 
jan. 3-tól Révai Miklós, stb. 

e. Á kiadás adatai. 
Ezeket az adatokat a lehető legrövidebben, egyszerűsítve tüntes

sük fel. Ha a kiadó vagy a nyomtató természetes személy, kereszt
nevét nem szükséges kitennünk (kivéve az igen gyakori neveket, mint 
„Nagy", „Kis" stb.), cégek teljes megjelölése helyett is alkalmazzunk 
rövid jelölést. Pl. Egyetemi ny., Athenaeum, Stephaneum, Légrády, stb. 

8. Kiadó. 
Jelölése: K. Pl. Pesti Hirlap. K. Légrády. 
A kiadó mindig a lap tulajdonosa és sohasem a felelős kiadó. 

9. Nyomda. 
Ny. rövidítés vezeti be. Tehát: Ny. Athenaeum. 
Ha a nyomda székhelye nem azonos a lap megjelenési helyével, 

akkor a nyomda után a nyomda székhelyét is ki kell tenni. Pl. 
Minerva. Budapest Ny. Lyceum-ny., Pécs. 

10. Alak. 
A formátum jelölésének célja a hírlap nagyságának, terjedelmé

nek megállapítása. Jelölésére két eljárás áll egymással szemben. A kor
szerűbb megoldás kétségkívül a centiméternagyság meghatározása, 
mégpedig mind a szélesség, mind a hosszúság kifejezése, ilyenformán: 
30X25 (mindig előbb a magasság méretét adjuk). De a régibb hír
lapok lemérése nem mindig ilyen egyszerű: ötven évfolyamot sorra 
megmérni úgyszólván lehetetlen, hiszen egy-egy évfolyamon belül is 
lehetett egy-két centiméternyi változás. A hírlapbibliográfus pedig 
kénytelen gazdálkodni az idővel. De a bekötött évfolyamok nem is 
mutatják a valóságos nagyságot, mert többnyire le vannak vágva. 
A könyvtárak kitartanak a régies ívrétjelölés (8r, 4r, 2r) mellett, mert 
a polcokra sorakoztatott újságok egy bizonyos átlagnagyság szerint 
állíthatók csak egymás mellé. Az 1936 óta napvilágot látó éves hír
lapjegyzék már a centiméternagyságot adja meg. Az ennek alapján 
készülő ciklusbibliográfia tehát szintén a centiméternagyságot tünteti 
majd fel, míg a régi — 1935-ig terjedő — anyag bibliográfiájában az 
alakot ívrétben adjuk meg. Persze nem a kötés tényleges íveit vesszük 
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alapul, hanem a magasság mérete szerint 25 cm-ig 8r, 35 cm-ig 4r, 
50 cm-ig 2r, 50 cm-en felül n2r lesz a nagyság megjelölése. 

Az itt felsorolt tíz adat a hírlapok leírásának lényeges alkotó
része. Csak akkor hagyhatjuk el valamelyiket, ha semmiképen sem 
sikerül megállapítanunk. Lássunk ezután egy teljes példát a címfel
vételre: 

Alkotmány. Politikai és közgazdasági napilap. 1896. jan. i-től alcím 
nélkül. Budapest. 1895. dec. 24—1919. márc. 27. Megj. naponta. Fel. szerk. 
Bonitz Ferenc, 1896. dec. 2-től Dugovich Imre, 1897. nov. 16-tól Miller 
József, 1898. jan. i-től Bonitz Ferenc, 1906. máj. 30-tól Túri Béla. K. 
Alkotmány ny. 1900. máj. 29-től Molnár János. Ny. Alkotmány ny., 1899. 
ápr. 12-től Szent Gellért ny., 1899. máj. 2-től Stephaneum. 2r. [1919. szept. 
28. Nemzeti Újság címmel újra indult.] 

A leírás legfontosabb feladata a változások pontos és lelkiismere
tes feltüntetése. A változások mindig a pontos dátummal (évvel, hó
nappal, nappal) jelölendők. Nem célszerű a változásoknak az év
folyammal és a lapszámmal való feltüntetése, pl. XXXVII I . évf. 
3. sz.-tól szerk. X. Y., hanem 1920. jan. 5-től. Pontos dátum helyett 
nem használhatunk ilyen körülírásokat: a kommün alatt, a forradalom 
idején, a szabadságharc folyamán. Hanem: 1919. márc. 23—aug. 
5-ig, stb. 

Külön rövidítés jegyzéket ne adjunk; az ilyeneket senki sem 
olvassa el és bosszankodik az érthetetlen leírások miatt. Ezért a rövi
dítések mindig önmagukban érthetők legyenek, magyarázatra ne szo
ruljanak. 

A címleírás függeléke. 
A címleírásba nem foglalható különleges adatok szögletes záró

jelben a leírás végére kerülnek, esetleg kisebb betűtípussal a leírás 
után külön bekezdésbe. Ezek között a megjegyzések között utalunk a 
már fennebb részletezett változásokra. A megjegyzések között tüntet
jük fel azt is, ha egy lap egy már meglevő lapba olvad bele, vagy ha 
két lap egymással egyesül. Pl. Ha a Független Polgár beolvad az 
Ellenzékbe, akkor a leírás végén szögletes zárójelbe beírjuk: [1886. 
júl. i-én egyesült az Ellenzékkel]. Az Ellenzék leírása után pedig: 
[1886. júl. i-én a Független Polgárt magába olvasztotta]. 

Ha egy betiltott lap helyett a betiltás ideje alatt más lapot adnak 
ki, akkor a címleírás függelékében ezt is megemlíthetjük. Pl. 

Uj Szó [A betiltott Prágai Magyar Hirlap 
helyett] 

és a Prágai Magyar Hirlap leírása után: [a betiltás ideje alatt Uj Szó]. 
A megjegyzések között jelöljük meg azt is, ha valamely lapnak 

azonos szövegű, de máscímű változatai vannak, valamint azt is, ha 
Magyar Könyvszemle 1942. II. füzet. 10 
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egy lapnak külön vidéki kiadását, esetleg rendszeresen megjelenő 
„mutált" számait ismerjük. 

A leírás utolsó helyén jelöljük meg azt is, ha valamely lap egy 
másik időszaki sajtótermék melléklapjaképen jelenik meg. Tehát a 
Regélő leírása után: [melléklapja: Honművész]. A Honművész leírá
sának végére pedig: [a Regélő melléklapja]. Máskülönben a mellék
lapokat ugyanúgy vesszük fel, mint a főlapokat. A jelölés mindig 
„melléklap" legyen s ne „melléklet", mert az utóbbi kifejezésen egyszer 
megjelent mellékleteket értünk (könyveket, keresztrejtvényeket, tör
vényszövegeket, regényfüzeteket, néha társasjátékokat is adnak mel
lékletképen az újságok). Ez utóbbiak a hírlapbibliográfia keretén kívül 
esnek. Melléklap csak az, ami szabályos időközben jelenik meg, évente 
legalább kétszer. Sokszor az újság valamely állandó rovatának látszó
lag külön címet ad, amely néha egy egész oldal^ tükrének felsőrészét 
foglalja el. Ezek azonban mégsem melléklapok, hanem egyszerű rova
tok, tehát a bibliográfiából kimaradnak. A határt nehéz megvonni, de 
általában a melléklapnak külön évfolyam- és lapszámozása van, sok
szor külön szerkesztője is; igen gyakran az alakja is eltér a főlapétól. 
A főlap oldalaival együtt számozott külön című rovat sohasem 
melléklap. 

Végül a leírás függelékében kell megjegyezni azt is, ha a leírt 
időszaki sajtóterméket nem láttuk, vagy azt, hogy mely évfolyamok 
nem voltak a kezünkben. Ilyen esetben a hiányzó számok nélkül meg 
nem állapítható változások dátumát szögletes zárójelbe kell tenni és 
meg is kell kérdőjelezni. Ha az illető sajtóterméket egyáltalán nem 
láttuk, meg kell neveznünk a forrást, amelynek nyomán a leírást 
készítettük. Pl. 

Bőripari Munkás. Az Erdélyi és Bánáti Bőripari Munkások Szövet
ségének hivatalos lapja. Ind. 1920. máj. 16. Megj. hetenkint. Szerk. Nagy 
Géza. K. A Szövetség. Ny. Gutenberg-ny. 4r. [Nem láttam. V. ö. Monoki 
István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt.] 

Az irodalmi forrásokból átvett címeket azonban mindig kritiká
val kell fogadnunk s lehetőleg ellenőriznünk kell, hogy forrásunk 
magáról a lapról készítette-e a leírást és nem szintén csak irodalmi 
leírás nyomán. Éppen ezért tanácsos a leírás után azt is feltüntetni, 
mely könyvtárban található valamely hírlap vagy folyóirat. A lelő
hely feltüntetésének különösen a régi vagy a ritka hírlapok esetében 
kell pontosnak lennie. Ezek sokszor az Országos Széchényi Könyvtár
ban sincsenek meg s éppen ritkaságuk miatt megérdemelnék, hogy 
minden meglevő példányukat számontartsuk. Ezen a téren a vidéki 
magánkönyvtárak hathatós segítségére is szükség volna; a ritka ma
gyar hírlapok — különösen az 1705 —1805 között megjelent régi hír-
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lapok — gyűjtése minden könyvgyűjtő számára érdekes feladat volna. 
Ne várjunk arra, hogy a külföldi kereslet verje fel régi hírlapjaink 
árát, hiszen éppen SZINNYEI egyik cikkéből tudjuk,20 hogy például az 
1848—49-es Közlöny egy csonka példányáért a British Museum igen 
nagy összeget fizetett. Amíg azonban a régi hírlapok feltárását nem 
sikerül nemzeti feladattá tenni, addig be kell érnünk azzal, hogy leg
alább az Országos Széchényi Könyvtárból hiányzó hírlapok lelőhelyét 
pontosan megjelöljük a kutatók számára. 

Végül a leírás függelékében kell közölnünk minden a szabályok
ban előre nem látott esetet. Ilyenekre a hírlapbibliográfus sokkal gyak
rabban talál, mint a könyvek leírója. A hírlapok nyilvántartása ezért 
leleményességet, de józan kritikát is kíván, lényeges ne maradjon ki, 
de felesleges részletekkel, szószaporítással ne veszélyeztessük a leírások 
áttekinthetőségét. Minden esetet nem láthatunk előre: a hírlap él, 
megkötni nem engedi magát, sorsa éppoly változatos, mint az emberé. 

A hi r lapkönyvészet r endsze re . 
Akár a könyveknél, a hírlapoknál is a címleírások bizonyos 

rendszerbe foglalva követik egymást. A rendszer itt is lehet mecha
nikus vagy szisztematikus. A hírlapok címjegyzékét és teljes leírá
sukat rendszerint mechanikusan csoportosítva adjuk, mégpedig 
legmegfelelőbb, ha a betűrendhez tartjuk magunkat. A betűren
dezés alapja a cím első szava a névelő elhagyásával. 

Magyarország időszaki sajtójának köny vészetében a betűrendes 
csoportosítás az időszaki csoportosítással fonódik össze. A munka
megosztás meg a történeti fejlődés is azt kívánta, hogy a teljes 
magyar időszaki sajtót korszakokra osztva dolgozzuk fel. A kor
szakok beosztása a lehetőség szerint a sajtótörténeti fejlődés mene
téhez simul. A sajtótörténet korszakainak határát a sajtótermékek 
megritkulása jelzi, néha valóságos tömegkatasztrófát okoz a hír
lapok között egy-egy politikai esemény. A hirlapkönyvészet leg
bölcsebben akkor határolja el a korszakokat, ha minél kevesebb 
cím nyúlik át egyikből a másikba. A sajtótörténet és a sajtó-
könyvészet érdekei tehát megegyeznek abban, hogy a magyar 
hírlapirodalom első két korszakának határát 1805-ben, hírlap
irodalmunk első virágzásnak végével és 1867-ben, az abszolutiz
must követő új fellendülés kezdetén vonjuk meg. E két korszakot 
foglalja magában Magyarország időszaki sajtójának könyvészete 

20 Reform, i. h. 
10* 



148 DEZSÉNYI BÉLA 

első két kötete. A további kötetek már nem követhetik mindenben 
a sajtótörténet vonalát: a munkamegosztás és az anyaggyűjtés 
követelményeinek engedményeket kellett tenni. De a több kor
szakra tagolt hírlapkönyvészet így is jó szolgálatokat fog tenni. 
— Természetesen az egy meghatározott évre korlátozott kutatás
nál KERESZTY kronológiája marad a legmegfelelőbb segédeszköz; 
hasznos volna KERESZTY összeállítását egészen napjainkig kiegé
szíteni. De nagyobb évkorok anyagát — márpedig a kutatót 
többnyire ilyenek érdeklik — Magyarország időszaki sajtójának 
könyvészete is együtt adja: ezzel bizonyos mértékig egyesíti a 
betűrendes és időrendes bibliográfia előnyeit. 

Hazánkban a fővárosi sajtó vezető szerepe, amely a XIX. 
sz. első három évtizedében alakult ki,21 természetszerűen a buda
pesti lapok felé fordítja a közfigyelmet. Valamely történelmi 
vagy művelődéstörténeti kérdés megvilágításához elsősorban a 
budapesti napilapok egykorú számait fogja átnézni a kutató. De 
a vidéki lapok, egy-egy fontos művelődési központ újságjai szá
mos helytörténeti, táj- és néprajzi forrással szolgálnak. Azon
kívül az újságok erősebben helyhez kötöttek, mint a könyvek: 
megjelenésük helye elterjedésüket, hírszolgálatukat, olvasóközön
ségüket is meghatározza és jellemzi. Ezért a hír lapbibliográfia 
rendszerében feltétlenül szerephez kell jutnia a topografikus szem
pontnak, a helyszerinti csoportosításnak is. H a a címjegyzék fő
részében a betűrendes csoportosítás mellett foglaltunk állást, 
akkor a földrajzi helyek szerinti címfelsorolást függelékében kell 
adnunk. Ezzel a mechanikus rendszerezés mindhárom igényé
nek eleget tettünk: a betűrend biztosítja a bárhol és bármikor élt 
hírlapnak címe szerinti gyors fellelhetőségét, a korszakokra el
osztott kötetek az egyes évkorok sajtójának áttekintését, végül a 
földrajzi tájékoztató lehetővé teszi, hogy egy-egy helység összes 
lapjait együtt is megtalálja a kutató. 

Ha a függelékek segítségével sikerült a hírlapbibliográfiát a 
puszta betűrendes módszer egyoldalúságától megszabadítani, 
kézenfekvő, hogy ugyanilyen módon igyekezzünk megoldást 
találni az időszaki sajtó tárgyszerinti rendszerezésére is. Tehát a 
földrajzi függeléken kívül szakbeosztásos függeléket is adunk a 
könyvészet egyes köteteihez. A szakrendszert a címanyag minő-

21 V. ö. DEZSÉNYI BÉLA: Vidéki sajtónk. Kárpátmedence. 1942. 2. sz. 
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sége befolyásolja, erre nézve a hírlapkönyvészet készítőjének ne 
kössük meg a kezét. Teljesen kialakult szakrendszere nincs az idő
szaki sajtónak, ilyet külföldön sem ismernek. Hazai viszonyaink 
két érdekes megoldást termeltek ki: egyik az Országos Széchényi 
Könyvtár hírlaptárának szakrendszere a készülő hírlap- és folyó
iratszakkatalógus beosztásához, a másikat a Központi Statisztikai 
Hivatal használja négyévenkint készített újságstatisztikai felvé
teleinek feldolgozásában. 

Az Országos Széchényi Könyvtár hírlaptári szakrendszere 
római számokkal jelölt és betűjelzés segítségével tovább tagolható 
tizenhat főszakot különböztet meg. Ezek: 

I. Politikai lapok. 
a) Budapesten, 
b) Vidéken, 
c) Külföldön. 

II . Vegyestartalmú helyiérdekű lapok. 
I I I . Hivatalos lapok. 

a) Hatóságiak, 
b) Testületiek. 

' IV. Tudományos és művészeti folyóiratok. 
V. Szemlék. 

VI. Ismeretterjesztő, közhasznú, képes családi és néplapok. 
VII. Szépirodalmi és divatlapok. 

VIII . Élclapok. 
IX. Ifjúsági és gyermeklapok. 
X. Színház, mozi, rádió. 

XI. Hitbuzgalmi lapok. 
XII . Sportlapok. 

XIII . Utazási és fürdőújságok. 
XIV. Tábori és katonai lapok. 
XV. Szaklapok. 

XVI. Kőnyomatosok. 

A Központi Statisztikai Hivatal szellemesen alkalmazza ki
mutatásaiban a nemzetközi tizedes rendszert a hírlapokra. A deci
mális rendszer o—9-ig terjedő számozását elhagyja, de a szakcso
portok a decimális rendszernek megfelelő sorrendben követik 
egymást:22 

-- L. ELEKES D E Z S Ő : Magyarország időszaki sajtója 1934-ben. Magyar 
Statisztikai Szemle. 1935. 12. sz. — ELEKES D E Z S Ő : Budapest szerepe Magyar
ország szellemi életében. Budapest, 1938. 138—140. 1. 
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Bölcselet 
Vallás 

róm kat., 
ev. réf., 
izr., 
egyéb. 

Társadalom általában 
Statisztika • 
Politika 
J°g 
Közigazgatás, rendészet, hadügy 
Jótékonyság, szegényügy 
Tanítás, nevelés 
Ifjúsági és gyermeklapok 
Közgazdaság általában 
Bányászat, kohászat 
Mezőgazdaság, erdészet stb. 
Állattenyésztés, vadászat, halászat 
Ipar 

Kereskedelem, közlekedés, utazás 
Pénzügy, biztosítás stb. 
Üzlet, hirdetés 
Természettudomány általában 
Egészségügy, gyógyászat 
Művészet általában 
Építészet, szobrászat 
Színház, mozi 
Zene 
Sport 
Divat 
Irodalom általában, nyelvészet 
Szépirodalom 
Szórakozás 
Éle 
Történelem, régészet 
Földrajz 
Egyéb. 

Az utóbbi rendszer előnye, hogy a szakcsoportosítás bizonyos 
egyetemességgel bír: hazai könyvtáraink és közintézményeink 
kebelében is egyre terjed a tizedes osztályozás, a hírlapoknak 
ahhoz való alkalmazása igen célszerű megoldás, ha azonban 
az Országos Széchényi Könyvtár hírlaptárának szakrendszerével 
egybevetjük, felötlő, hogy a csoportosításban a politikai napi
sajtó nem kap külön helyet s a „politika" szakba kerül, együvé 
a tudományos folyóiratokkal. Itt az Orsz. Széchényi Könyvtár 
megoldása megfelelőbb: a politikai napi- és hetilapoknak a szak
csoportosítás elejére kell kerülniök. A két rendszer összeegyez
tetésére módot ad a tizedes rendszer 07 szakcsoportja, amely 
a hírlapok és a reájuk vonatkozó irodalom jelölésére szolgál. 
A Statisztikai Hivatal szakrendszerében a „bölcselet" szak áll 
első helyen, minthogy ezt a brüsszeli rendszer az 1 számmal 
jelöli. Semmi akadálya sincs tehát, hogy a o jelzésű szakcso
portba tartozó 07-es szakba sorolandó szoros értelemben vett 
újságok az összes többi szak elé, külön csoportba és a rendszer 
élére kerüljenek. 

A hírlapkönyvészet egy-egy kötete tehát földrajzi, esetleg 
időrendi, továbbá szakszerínti függelékeket kell hogy tartalmaz
zon", ha használhatóságát minden irányban biztosítani akarjuk. 
Természetes, hogy a kötet betűrendes névmutatóval egészül ki, 
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amely elsősorban a szerkesztők nevét mutatja, mint azon sze
mélyekét, akik a hírlap szellemi részét irányítják, de magában 
a címleírásban nem állhatnak első helyen. 

A hírlapkönyvészet azonban, mint már megállapítottuk — 
nem könyvészet. Végső eredménye a hírlapok története és bár
mennyire iparkodik szigorú szabályai segítségével elzárkózni a 
tárgyilagos tökéletesség merev korlátai mögé, egy-egy fejezete 
mégis a sajtótörténet első feldolgozása lesz és nem puszta 
technikai segítséget nyújtó címgyűjtemény. A hírlapkönyvészet 
összeállítója a hírlapuk életrajzának gondos kivizsgálása közben 
egy-egy korszak sajtóviszonyaira jellemző számos adatra bukkan 
és semmi oka sincs arra, hogy ezeket véka alá rejtse. A hírlap-
bibliográfia ezért — legalább is akkor, ha már lezárt törté
nelmi korszakot ölel fel, — szükségképen és minden esetben 
történelmi bevezetéssel kell hogy kezdődjék. Ez a bevezetés 
foglalja magába mindazt, ami a; leírásokat alkotó kis mono
gráfiákba nem sűríthető bele; egyszersmind az egyes hírlapélet
rajzok! összes tanulságait rendszeresen is egybefoglalja. A be
vezetésben azonban a bibliográfus alázatossága jusson érvényre 
anyagával szemben: általános érvényű és értékelő megállapí
tások felé ne hajoljék, szorítkozzék a tények közlésére és meg
világítására, főképen pedig a statisztikai egybevetések széles
körű alkalmazásával helyezze mondanivalóját szilárd ténybeli 
alapokra. 

Az időszaki sajtó könyvészete az így vázolt úton az idő
szaki sajtó történetének előkészítőjévé lesz. Hazai hírlapirodal
munk FERENCZY kitűnő, de sok tekintetben már kiegészítésre 
szoruló hírlaptörténete óta csak egyes részleteiben, korszakaiban 
nyert beható és tudományosnak nevezhető történeti megvilágí
tást, FERENCZY folytatása pedig 1867-től napjainkig mindezideig 
nem találta meg a maga historikusát. Magyarország időszaki 
sajtójának könyvészete az új rendszerezésnek alapvetése is lesz, 
bevezetései egy-egy korszak megértéséhez adnak majd új szem
pontokat, a bibliográfia maga pedig az anyag teljes hozzáfér
hetőségét biztosítja. Végül alapvetése lehet a hírlapbibliográfia 
az ugyancsak égetően szükséges cikkbibliográfiának is: ez volna 
hivatva SZINNYEI szellemében az időszaki sajtóban sokszor hol
tan heverő hatalmas forrásanyagot a történelmi és szaktudo
mányos kutatás tengelyébe állítani. SZINNYEI „A mi hírlapjaink" 



152 DEZSÉNYI BÉLA 

megmentését kívánó cikkében23 MACAULAY szavait idézi, aki sze
rint minden ország történetének igazi forrásait az ország hír
lapjai adják. A sajtóba, mint a történelem hű tükrébe vetett hitet 
megtépázta az idő, meg a sekélyes hírlapcikkek nagy tömege. 
Nem hiteles történelmi forrást látunk már a hírlapokban, de 
ennél talán sokkal érdekesebb az, amit belőlük egy-egy kor 
szelleméről, életformáiról, önmaga előtt viselt arculatáról meg
tudunk. Az események közvetlen hatását, a történelemnek és 
az emberi közösség mindennapi életének viszonyát híven tük
rözik a régi hírlapok. „A jövő történetírója a mai újságok 
alapján bármely nagy napnak nemcsak mellékeseményeit, hanem 
hangulatát is megrajzolhatja a hírlapforrások, mintegy politikai, 
társadalmi naplók alapján."24 A sajtókönyvészet ezeknek a fel
becsülhetetlen értékű naplóknak hozzáférhetővé tételét, formai 
és tartalmi feltárását van hivatva szolgálni. 

DEZSÉNYI BÉLA. 

23 Reform, i. h. 
24 TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: Hírlaptári problémák. Magyar Könyvszemle. 

1938. 313—316. 1. 



MÁTYÁS KIRÁLY „ÁLLÍTÓLAGOS" 
MINIÁTORAI 

— Válasz Gulyás Pálnak. — 

A Magyar Könyvszemle folyó évi első számában GULYÁS PÁL 
Mátyás király állítólagos miniátorai címmel cikket írt, amelyet 
korábban a Magyar Tudományos Akadémia ülésén olvasott fel 
(1942. február 9-én). Tanulmányában MÁTYÁS három miniáto-
rával, BLANDiussal, ZOAN ANTONIO CATTANEO madocsai apát
tal és FELIX PETANCIUS RAGusANUssal foglalkozik. BLANDiust és 
a madocsai apátot az egykorú források „miniator"-nak emlege
tik, s irodalmunk is mindezideig ellentmondás nélkül elismerte 
mindkettőjük miniátor voltát. GULYÁS PÁL azonban most kódex
festő voltukat megtagadja. 

GULYÁS azt állítja, „hogy a miniátor szó a középkori nyelv
használatban sokáig pusztán a rubricator szinonimája volt s oly 
egyént jelentett, aki míniumfestékkel írt" s így „sem BLANDIUS, 
sem a madocsai apát nem volt modern értelemben vett miniátor, 
hanem rubrikátor, emendátor, szóval nem művészi, hanem filoló
giai képzettségű egyén". Tételét azzal támogatja, hogy BALBI 
Catholiconja szerint miniátor az „qui minio describit vei préparât", 
továbbá, hogy a „miniatúra szót kéziratok díszítményeinek és 
képeinek megjelölésére" HENRY MARTIN szerint 1645-ben LEONE 
ALLACI használta először az irodalomban. GULYÁS mindkét adata 
HENRY MARTIN Les miniaturistes français című művének jegyzetei
ben szerepel, de korántsem annak bizonyítására, hogy a miniátor 
nem az illuminátorral, hanem a rubrikátorral lett volna azonos. 
MARTIN a Catholicon ^adatát annak bizonyítására közli, hogy a 
miniatúra szó a míniumfestésből származik, míg az ALLACi-féle 
adattal azt igazolja, hogy a miniatúra szó használata legkorábban 
az olaszoknál jelentkezik. De MARTIN maga sem állítja határozot
tan, hogy a miniatúra szó ALLACI előtt ne lett volna használatos. 
(„Je n'oserais affirmer que le mot miniature n'était pas déjà en 
usage au XVI e siècle; mais à ma connaissance, le premier auteur 
qui l'employa fut Leone Allaci . . .")* Nem szabad figyelmen kí-

1 MARTIN, H E N R Y : Les miniaturistes français. Paris, 1906. 186, 187. 1. 
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vül hagynunk azt sem, hogy HENRY MARTIN, a francia miniatúra-
művészet kitűnő ismerője e művét 1906-ban és nem 1942-ben 
írta. MARTIN könyve egyike volt a legkorábbi szakmunkáknak, 
s a miniatúraművészettel foglalkozó nagy kiadványok csak ké
sőbb jelennek meg egyre növekvő számban. A mai tudományos 
eredmények alapján bizonyára már MARTIN sem vállalná azt, 
amit a század elején írt. 

GULYÁS állításával szemben le kell szögeznünk, hogy eddigi 
ismereteink alapján Olaszországban már a XIII . században (de 
minden bizonnyal már korábban is) a „miniator" azonos volt az 
illuminatorral, és könyvfestőmuvészt, nem pedig „filológiai kép
zettségű egyént" jelentett. — FRA SALIMBENE, pármai ferences, 
kitűnő krónikaíró a XIII . század második felében írja HENRICUS 
PiSANUsról: „ . . . Item sollemnis predicator et gratiosus clero et 
populo fuit. Item sciebat scribere, miniare — quod aliqui illumi-
nare dicunt, pro eo quod ex minio liber illuminatur —, notare, 
cantus pulcherrimos et delectabiles invenire, tam modulatos, id 
est fractos, quam firmos.. ."2 A leghitelesebb források, a közép
kori oklevelek, kódexbejegyzések és művész-szignatúrák tömege 
igazolja hogy Olaszországban a XIII . századtól a miniator min
dig miniator, a miniatura mindig miniatúra volt és a miniare ige 
a kódexeknek miniatúrákkal való díszítését jelentette. Időrendben 
közlök néhány érdekesebb adatot: 

Egy elveszett, régebben a ferrarai karmeliták könyvtárában 
volt XII. századi miniatúrákkal ékes Vergilius-kódex explicitje a 
következő : „ . . . Scriptum per me Ugolinum de Lentio . . . 
MCXCIII . . . miniaturas fecit elegantissimas egregius magister 
Johannes de Aligherio monacus."3 

NERI DA RIMINI XIII . századi miniaturista egy kódextöre
dékén, díszes, trónoló Krisztust ábrázoló iniciálé alatt egy-egy 
tekercset tartó férfi ábrázolása látható. Az egyik tekercs felirata 
így szól: „Opus Neri miniatoris de Ariminio MCCC."4 

2 Cronica Fratris Salimbene de Adam Ordinis Minorum. Monumenta 
Germaniae Historica. Tomus XXXII . 181. 1. 

3 T H I E M E — B E C K E R : Kiinstlerlexicon I. kt. 289. 1. 
4 ToESCA, P.: Monumenti e Studi per la Stória della Miniatura Ita-

liana, Milano, 1930. 31. 1. — SALMI, MARIO: Intorno al miniatore Neri da 
Rimini. „La Bibliofillá" 1931. 265. 1. 
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ROMOLÓ LODOVICI XIV. századi firenzei miniaturista egy 
festett iniciálékkal ékes Dante-kódexet a következő szavakkal 
fejezett be: „Hoc opus scrixit et miniavit Romolus Lodovici. . ."5 

MATTEO DI SER CAMBIO DI BETTOLO, híres perugiai miniatu
rista és aranyműves 1377-ben festi a COLLEGIO DEL CAMBIO pom
pás matriculáját. Itt a széles lapkeretdísszel gazdag címlapon, a 
perugiai griffet ábrázoló miniatúra alatt lévő szövegkezdő ini
ciáléba saját képmását festette a művész, míg a lapszélre ezeket 
írta: 

„Io Mateo di ser Cambio orfo 
che qui col sesto in manó me figurai 
quisto libro scrisse dipinse et miniai."6 

Ugyancsak egy másik perugiai miniaturista, ARNALDO DA 
COLONIA egy 1426-ban kelt oklevél szerint fizetést kap „per sua 
fatiga de la scriptum miniatúra et robricatura . . .".7 

A kitűnő veronai medailleur, szobrász és építész, MATTEO 
DEI PÁSTI egy 1446-ban írott adat szerint miniatúrafestészettel is 
foglalkozott: „A di VII marzo (1446) Matio di Pásti da Verona 
aminiatore de avère duc. trenta zinque doro per sua fatura e 
spexa de avere aminiato quinterni dixe lo Breviario che aminia 
Zorzo etc."8 

GUINOFORTE DE VlCHOMERCATO, LlÖNELLO D'ESTE m i l á n ó i 

miniaturistája nem kis önbecsmérléssel írja egy iniciálé köré: 
„Guinofortus de Vichomercato da Milano 1449: ego enim sum 
minimus omnium miniatorum", míg egy másik iniciáléban „Guino
fortus de Vichomercato Mediolanensis hoc opus miniavit anno 
Domini 1449 die p. decembris" olvasható.9 

5 BRADLEY, G. W.: A Dictionary of Miniaturists . . . London, 1887/89. 
I I ; 218. 1. 

6 GNOLI , U M B E R T O : Pittori e Miniatori nell'Umbria. Spoleto, 1923. 196. 
1. A címlap képét közli. 

7 GNOLI , U-: id. m. 40. 1. 
8 CAMPORI, G.: I Miniatori degli Estensi. „Atti e Memorie délie RR. 

Deputazioni di Storia Patria per le Provïncie Modenesi e Parmensi". Modena, 
1872. 247, 268. 1. — MüNTZ, E.: Matteo dei Pásti miniaturiste, „Archives 
des Arts", Paris, 1890. I. 52. 1. 

9 GRUYER, GUSTAVE: L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Esté. 
Paris, 1897. IL 423. 1. 
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FRANCO DI GIOVANNI DE' Russi-nak, BORSO D'ESTÉ híres 
miniaturistájának egyetlen művész-szignatúrája maradt fenn a 
British Múzeumban őrzött kódexében: „Opus Franchi minia-
toris".10 

A ferrarai karthausi kolostorban 1475-ben készült díszes 
Psalterium egy bejegyzése így szól: ,,Ego fráter Mattheus de 
Alexandria, monacus professus domus sancti Cristophori ordinis 
Carthusie prope Ferrariam, librum hunc scripsi anno domini 
1475 miniatumque per magistrum Gulielmum, civem Ferrarien-
sem et Alexandrum, ejus nepotem."11 

GiACOMO BALSAMO i486—1498 között a bergamói katedrá
lis kóruskönyveit készítette. A katedrális archivumában őrzött 
reá vonatkozó adat így hangzik: „Datis Magistro Jacobo de Bal
samo pro miniatura litterarum Antiphonarii Magni et Médiocris 
cum figuris et auro 56 1. 10. s."12 

BARTOLOMMEO NERONI, XVI. századi sienai festő és építész 
miniatúrát is festett, egy kódexbejegyzés tanúsága szerint: „F. 
Adeodadus de Modoetia scripsit. R. Pater Angelus Albinganensis 
Generalis Abbas facére fecit anno Domini MDXXXII . Magister 
Bartholomäus dictus Riscus senensis miniavit."1'' 

APOLLONIO DE' BONFRATELLI, IV. Pius pápa miniátora egyik 
kódexében a Három Királyok imádását ábrázoló címlap díszes 
kerete ezt a feliratot tartalmazza: „Apollonius de Bonfratellis de 
Capranica Capellae et Sacristiae Apostolicae Miniator fecit Anno 
Domini MDLXIV . . ."14 

CESARE DI ORGANTINO festőről ez az adat ismeretes: „1587, 
19 Dec. A Cesare d'Organtino pittore per pittura e miniatura del 
privilegio de Monsig. Malvasia."15 

A fentiekből világosan kitűnik, hogy a „miniator" szó tehát 
már a legrégibb időkben kódexdíszítő művészt s nem filológiai 

10 D 'ANCONA, PAUL: La Miniature Italienne du X" au X V I e siècle. 
Paris, 1925. 67. 1. 

1 1 D 'ANCONA, P.: id. m. 68. 1. 

12 TASSI : Vite de'Pittori, Scultori e Architetti Bergamaschi. Bergamo, 
1793. I. 28. 1. 

13 MiLANESi, G.: Sulla Storia dell'Arte Toscana. Siena, 1873. 75. 1. 
14 D 'ANCONA, P.: id. m. 92. 1. A címlsp képét közli. 
1 5 GNOLI, U.: id. m. 83. 1. 
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képzettségű egyént jelentett. Természetesen a miniaturista gyak
ran maga másolta a kódexet is, s így egy személyben lehetett 
scriptor, rubricator és miniator: ez esetben filológiai képzettség
gel is rendelkezett. De a rubricator, avagy a scriptor, még kevésbbé 
az emendator szó sohasem jelölhetett miniátorművészt és a rubri
cator szó a miniator-nak szinonimája nem volt. így BLANDIUSÍ és 
CATTANEO madocsai apátot továbbra is kódexdíszítő művésznek, 
azaz miniátornak kell tekinteni, és az adatok tanúsága szerint 
semmiképen sem foszthatjuk meg kódexfestő voltuktól művésze
tünk történetét. 

A madocsai apátnak magyarországi szerepére vonatkozó 
adatokat GULYÁS PÁL még egy adattal egészíti ki, t. i.: 
fráter Joannes abbas „1482. május (!) 18-án engedélyt kapott, 
hogy apátsága szolgálatára két önként vállalkozó rendtársát is 
magával vihesse, föltéve, hogy ez nem lesz valamelyik dömés 
konvent kárára". — Közölhetjük, hogy már három ízben is fog
lalkoztunk ez adatnak egy részletesebb változatával, amelyből 
azt is megtudjuk, hogy a madocsai apát honnan érkezett Budára. 
— CATTANEO még 1482. február 21-én kéri elbocsátását a ferra-
rai Santa Maria degli Angeli konventtől, és ugyanez év június 
18-án jött Budára.16 

Ezek után MÁTYÁS harmadik „állítólagos" miniátorával, 
FELIX pETANCiusnak FELIX RAGusANUSsal való azonosságával kell 
foglalkoznunk, amit GULYÁS PÁL nézete szerint csakis „bizonyos 
túlélénk fantáziájú kutatók" fogadnak el, akik „regényírók mód
jára a föltevések színes birodalmába" kalandoznak. 

16 A budai renaissance miniatúraművészet kialakulásában Ferrara jelen
tőségét hangoztatva írtuk, hogy Mátyásnak két milánói származású miniátora 
érkezett Ferrarából: a madocsai apátnál írásbeli adat bizonyítja ezt, Fran
cesco de Castellonál pedig minden írásbeli adatnál ékesebben művészete. 
Utaltunk egyúttal Andreas Pannonius közvetítő szerepének lehetőségére, aki 
annak a ferrarai karthausi kolostornak volt priorja, ahol Borsó d'Esté híres 
Bibliája íródott, s amelyet Ferrara legelső miniaturistái díszítettek. (V. ö. 
BERKOVITS E.: La miniatura nella corte di Mattia Corvino. Ferrara ed il 
Rinascimento Ungherese. Biblioteca della Mattia Corvino Nr. 10.) — A ma
docsai apátra vonatkozó újabb adatokat közli BANFI, FLORIO: Fra Giovanni 
Cattaneo in Ungheria. Memorte domenicane. Firenze, 1936. 305—315. 1., — 
1938. 12. 1. 
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Még a múlt század végén P E T A R M A T K O V I C S azonosította 

FELIX PETANCiust, ezt a ki tűnő humanistát és török történészt az 
O L Á H által említett FÉLIX RAGUSANUS miniaturistával, a budai 

miniatormuhely vezetőjével, mivel P E T A N C I U S Í ugyanazon követi 
küldetéseikor más és más források RAGUSAI FELIX néven is emle

getik.17 így érthetővé vált, hogy FELIX RAGUSANUS miért volt oly 
titokzatos és rejtélyes személyiség, s miért nem találkoztunk O L Á H 
MIKLÓS munkáján kívül sehol másutt a nevével. Egyszerűen azért, 
mert a források PETANCIUS néven nevezték. (GULYÁS P Á L 

PETANCIUS nevét következetesen PETANTiusnak írja. PETANCIUS 

Genealógia Turcorum Imperatorum című művében világosan 
PETANCIUS olvasható. Orsz. Széchényi Könyv tá r Cod. Lat . 378.) 

M A T K O V I C S cikke, amely magyar vál tozatban MARGALICS E. 

Horvát történeti repertóriumában (1900) „Utazások a Balkán
félszigeten a XVI. században" címmel jelent meg, a magyar ku
tatók előtt ismeretlen maradt . Mentségül szolgálhat a tanulmány 
keveset sejttető címe. De már furcsább, hogy a H A N S A N K W I C Z 
von KLEEHOVEN által is hangoztatot t azonosság például GULYÁS 

P Á L figyelmét elkerülte. H A N S A N K W I C Z von K L E E H O V E N a 

„Zentralblatt für Bibliothekswesen" 1913. évfolyamában „Magis
ter Johannes Gremper aus Rheinfelden, ein Wiener Humanist und 
Bibliophile des XVI. Jahrhunderts" című tanulmányában hossza
sabban foglalkozik PETANCIUS irodalmi munkásságával, akit 
M A T K O V I C S nyomán FELIX RAGUSANUSsal azonosnak tar t . — 

Még 1914-ben a GULYÁS P Á L szerkesztette Magyar Könyvszemlé
ben a 90. lapon részletesebb ismertetés jelent meg A N K W I C Z e 
munkájáról, de a névtelen ismertető a magyar udvarban élő 
PETANCIUS irodalmi munkásságával való foglalkozást érdemes
nek nem tartot ta , amint PETANCiusnak RAGUSANUSsal való .azo
nossága is nyi lván elkerülhette a figyelmét. — Viszont GULYÁS 
P Á L Mátyás király könyvtár-alcímű tanulmányában (Olcsó k ö n y v 
tár 551—552. sz. Bp. 1920.) bár hivatkozik A N K W I C Z cikkére, sőt 
a Magyar Könyvszemlében megjelent ismertetésre is 1(61. lapon) 
az azonosság kérdésével nem foglalkozik, pedig tagadása mar 
ekkor módjában állott volna. — H A N S A N K W I C Z von K L E E H O V E N 

különben 1934-ben CUSPINIANUS leveleinek kiadásakor ismét han -

17 MATKOVICS, PETAR: Putovanja po balkanskom poluotoku XVI . 
vieka. Rad. 1879. 163—165. I. 
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goztatja az azonosságot, majd utóbb FLORIO BANFI és KARDOS 
TIBOR is.18 

A kétségtelennek tekinthető azonosság vizsgálóinak eredmé
nyeiből kiindulva, az adatok és a budai termékek tanulmányo
zása és összhangbahozása által jutottam arra a következtetésre, 
hogy PETANCIUS a CASSiANUS-imesterrel azonos, s mivel a hetvenes 
évek végén már Budán élt, igyekeztem az ismert kódexek alapján 
művészi fejlődését felvázolni.19 A pETANCius-probléma ezzel még 
korántsem záródott le. Meglepetéseket tartogathat PETANCIUS 
irodalmi munkásságának részletesebb földerítése, és a Corvinák 
díszeinek folytatólagos tanulmányozása. 

GULYÁS, FELIX PETANCiusnak FELIX RAGusANUSsal való azo
nosságával a legélesebben!szembehelyezkedik, és bár a kutatóktól 
százszázalékosan hiteles adatokkal alátámasztott bizonyításokat 
igényel, ő maga megelégszik — ellenbizonyító adatok hijján — a 
puszta tagadással, és lélektani szempontból írott cáfolattal. 
Vizsgáljuk meg sorjában GuLYÁsnak az azonosság ellen felhozott 
érveit. 

. 1. PETANCIUS „sohasem is dicsekedett azzal, hogy ő lett volna 
a Corvina vezetője — pedig még az üres címeket sem vetette meg 
s állandóan mint cancellarius Segniae szerepelt (neve egyetlen 
zenggi okmányon sem fordul e l ő ) . . . " — Ezzel szemben tudomá
sunk szerint PETANCIUS azzal sem dicsekedett, hogy II. ULÁSZLÓ 
diplomatája volt, avagy hogy például Konstantinápolyban béke
tárgyalásokat folytatott, vagy török történeti munkákat írt. Mind
ezt a rá vonatkozó forrásokból és fennmaradt emlékekből tud
juk. Hogy miért kellett volna megvetnie a Mátyás által adomá
nyozott ízenggi kancellárságot, és ennek címét nem viselni, ezt nem 
értjük. Különben MATKOVICS hangoztatta, hogy mivel a zenggi 

18 ANKWICZ VON KLEEHOVEN, H A N S : Johann Cuspinianus Briefwechsel. 
Veröffentlichungen der Komission zur Erforschung der Reformation und 
Gegenreformation. Humanisten-Briefe, vol. II . München, 1934. — BANFI, F L O 
RIO : Feiice Petanzio da Ragusa, Prefetto della Corviniana di Buda. Archivio 
Storico per la Dalmazia. vol. XXIV; Roma, 1937/38. 362—384. 1. — Száza
dok, 1938. évf. 389. 1. — KABDOS, T I B E R I O : II Codice Kálmáncsehi di nuovo 
in Ungheria. Corvina, 1939. 257—258. f. — KARDOS T I B O R : Dalmácia, a 
magyar humanizmus kapuja. Apollo, V. évf. 35 1. 

19 BERKOVITS E.: Felice Petanzio Ragusino, capo della bottega di 
miniatori di Mattia Corvino. Corvina, 1940. Archivio 53—84. 1. Klny. is. 
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okmányokon neve nem szerepel, valószínű, hogy PETANCIUS kan
cellári minőségben nem működött. MATKOVicsnak ezt a tagadását 
GULYÁS viszont elismeri. 

2. GERÉB LÁSZLÓÍ is tévesen azonosították KARAI LÁszLÓval. 
— Itt azonban nem erről, hanem a RAGUSAI FÉLixnek nevezett 
pETANCiusnak RAGUSAI FÉLIXSZCI való azonosságáról van szó. 

3. GULYÁS szerint feltűnő továbbá „hogy olyan kiváló ember
ismerő, mint Mátyás király, parlagon hevertette volna műhely
vezetője diplomata képességeit s egyetlen egyszer sem bízott rá 
olyan feladatot, mint Ulászló". — Viszont tudjuk azt, hogy 
MÁTYÁS számos kitűnő olasz diplomatával volt körülvéve s ezért 
a humanista miniaturistára inkább a Corvina műhely vezetését 
bízta. ULÁSZLÓ uralkodása alatt köztudomású, hogy az olasz 
diplomaták és tudósok elhagyták az udvart és a miniátor mű
hely is sokkal kevesebbet termelt. így természetes, hogy ULÁSZLÓ 
diplomáciai megbízatásokkal is felruházza a még a MÁTYÁS 
udvarában élt olasz iskolázottságú humanista nyelvtudóst és 
miniátort. 

4. „Lélektani szempontból" kizárt — írja GULYÁS —, „hogy 
ULÁSZLÓ az általa rútul rászedett királyné meghitt emberét tegye 
meg a maga bizalmasává, s küldje el többek között leánynézőbe 
Franciaországba!" — A renaissance udvari műveltség idején min
dennapos volt, hogy a humanisták és a diplomaták más és más, 
gyakran egymással ellenséges uralkodónak is szolgálatába sze
gődtek, stb. 

5. Mivel Ragusa anyakönyveiben a XV. század második 
felében valószínűleg egész sereg FÉLixre lehetett volna akadni, 
így tehát a budai udvarban is két RAGUSAI FÉLIX élt. 

PETANCIUS a hetvenes években jelenik meg Budán, 1480-tól 
zenggi kancellár. MÁTYÁS uralkodása alatt egyéb szerepléséről 
nem tudunk: a budai műhely élén állt. II. ULÁSZLÓ meg
bízásából gyakran utazott külföldre. Ragusában, Velencében, 
Rhodusban, Franciaországban járt diplomáciai úton. 1509-ben 
Spanyolországban volt. 1512-ben, majd 1513 augusztusában 
Konstantinápolyban a török szultánnal békeszerződést készít. 
1502-ben nyújtja át ULÁsZLÓnak „Dissertatio de hineribus 
aggregiendi turcam" című memorandumát. Irodalmi művei több 
másolatban forogtak közkézen, így még életében külföldre is 
eljutottak. Két II. ULÁsZLÓnak ajánlott török történeti műve 
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maradt fenn miniatúrákkal díszes kéziratban: a budapesti Genea
lógia Turcorum Imperatorum és a nürnbergi História Turcica.20 

Mintegy negyven éven át élt a budai udvarban. 1522-ben, 
amikor CUSPINIANUS PETANCIUS egy művét kiadja, már halott
ként emlegeti. — Viszont OLÁH MIKLÓS, aki az 1510—1516. 
években élt Budán, személyesen is ismerte MÁTYÁS miniátor 
műhelyének vezetőjét, a már öreg, a görög és latin nyelv mel
lett kaldeusul és arabul is beszélő, továbbá a festészetben is 
nagy gyakorlattal bíró RAGUSAI FÉLixet, 

Annak feltételezéséhez, hogy a budai udvarban két RAGUSAI 
FÉLIX élt volna, — akiknek mindegyike egyaránt öregember az 
1510-es években, továbbá hogy mindkettő nagy tudós és keleti 
nyelvész, az egyik kitűnő török historikus, a másik pedig 
kaldeusul és arabul beszél, — ahhoz sokkal élénkebb fantázia 
szükséges, mint annak hangoztatására, hogy a kettő egy és 
ugyanazon személy,* 

B E R K O V I T S ÏLONA 

20 A Geneologia Turcorum Imperatorum érdekes, rotulus kézirat. PETAN
CIUS RAGUSANUSnak bizarr műve. I t t a török szultánokat és vezéreket ábrá
zoló miniatúrák a legközelebbi kapcsolatban állnak II . ULÁSZLÓ egy másik 
török tárgyú kódexével a nürnbergi História Turcica díszítéseivel; mindkét 
kódexet azonos miniátor díszítette. így jutottam arra a következtetésre, hogy 
a nürnbergi kódexnek nemcsak a miniatúráit festette PETANCIUS RAGUSANUS, 
hanem ő a szerzője is e török történelmi munkának. — A nürnbergi kódex 
miniátcrát a Cassianus mester tanítványának tekintették, én azonban a kéz
irat díszítéseit a Cassianus mester legkésőbbi művének tartom; így azonosí
tottam PETANCIUS RAGUSANUSÎ a Cassianus mesterrel, stb. (V. ö. BEBKOVITS 
E.: Felice Petanzio Ragusino . . . id. m.) 

* E cikk már ki volt szedve, mikor KARDOS TiBORtól arról értesültem, 
hogy Törökországban ez időben a diplomák, békeszerződések stb. hivatalos 
nyelve az arab volt; alkalmanként használták a bulgár nyelvet is. PETANCIUS-
nak így feltétlenül ismernie kellett az arab nyelvet is. 

Magyar Könyvszemle 1943. II. füzet. 11 
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NÉMET KÖNYVTÁRAK. 
2. Preussische Staatsbibliothek: Berlin. 

Ismeretes, hogy a berlini Preussische Staatsbibliothek nem 
csupán a Németbirodalom egyik legjelentősebb közkönyvtára, 
hanem egyúttal betölti a német könyvtári központ hivatását is. 
A német tudományos könyvtárak közös tevékenységének szálai 
a berlini Staatsbibliotheken futnak össze, vezérigazgatója hiva
talból elnöke a Birodalmi Könyvtárügyi Tanácsnak. Midőn 
1936-ban a Porosz Könyvtárügyi Tanács birodalmivá alakult át, a 
birodalmi kultuszminisztérium (pontosabban: Reichswissenschafts
ministerium) a berlini Staatsbibliothekkú karöltve egész Német
ország területére vonatkozóan egységesítette a könyvtárosképzést 
és a könyvtárosi vizsgát. Ettől az időtől kezdve a német tudo
mányos könyvtárakban tudományos munkakört ellátó tiszt
viselők kiképzése egységesen történik. 

A StaatsbibliothekkaX kapcsolatos intézmények működése cs 
a könyvtár által vezetett nagy bibliográfiai vállalkozások mun
kálatai egyébként az utóbbi években a háború ellenére is — ha 
bizonyos tekintetben csökkentett mértékben vagy lassúbb munka
tempóban is — zavartalanul továbbfolytak, sőt éppen a háború 
még újabb bibliográfiai feladatokat is rótt a könyvtárra. így 
a Reichstauschstelle, mely a fölöspéldányok cseréjét közvetíti a 
német könyvtárak között és a hivatalos nyomtatványokat juttatja 
el hozzájuk és a Beschaffungsamt der deutschen Bibliotheken, 
tehát a német könyvtárak szerzeményi hivatala különösen nagy 
teljesítményt végeztek a háború folyamán a birodalomba vissza
tért vagy megszállt területek új hivatalos könyvtárainak felállí
tása során. A Beschaffungsamt végezte egyébként központilag a 
német könyvtárak részére a háborús fontosságú külföldi folyó
iratok beszerzését is. A német külképviseleti hatóságok segítsé-

1 A szükséges adatokat és felvilágosításokat D R . J O S E P H BECKER úr, 
a Könyvtár első igazgatója volt szíves megadni. 
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gével pedig a Reichstauschstelle rendezte az utóbbi évek nagy
szabású külföldi német könyvkiállításait. 

A Staatsbibliothek és a Birodalmi Könyvtárügyi Tanács 
kezdeményezésére állítottak fel azután a megszállt területeken 
(Franciaország, Belgium, Főkormányzóság és Oroszország) egy 
olyan könyvtárügyi szervet, amely az illető országokban lévő 
könyvtári állomány védelmét és biztonságba helyezését van 
hivatva ellátni. 

A Staatsbibliothek által vezetett és nálunk is jólismert két 
hatalmas bibliográfiai vállalkozás, a Deutscher Gesamtkatalog 
és a Gesamtkatalog der Wiegendrucke szerkesztésében sem állott 
be fennakadás, bár a kötetek íaz utóbbi időben természetszerűleg 
csak nagyobb időközökben jelenhettek meg. GK-ból így is már 
14 hatalmas kötet, a GW-ből pedig 7 került ki a sajtó alól. 

Az ugyancsak a Staatsbibliothekhez kapcsolt Auskunfts
bureau der Deutschen Bibliotheken továbbra is a helyközi könyv
kölcsönzés nélkülözhetetlen közvetítője abban az értelemben, 
hogy a hozzáfordulókkal közli, hogy valamely nyomtatvány 
melyik német könyvtárban található meg. Erre a célra minden 
könyvtárban nyomtatott űrlap kapható, amelyet címenként 
10 Pfennig bélyeg kíséretében kell Berlinbe elküldeni. A válasz 
úgyszólván postafordultával érkezik meg. 

A háború megindulása után hamarosan új gyűjteményt is 
állított fel a Staatsbibliothek „Kriegssammlung 1939" címen és 
megkereste a hadsereg, a párt és az állam különböző szerveit, 
hogy a háborúval kapcsolatos nyomtatványokat, például a 
tábori hírlapokat vagy katonai hatóságok falragaszait e gyűj
temény számára megszerezze. 

Mint közkönyvtárnak a forgalma a Staatsbibliothek haszná
lata az utóbbi, háborús időben is a megszokott hatalmas keretek 
között mozgott. 1940/4i-ben 383.000 kérőlapot adtak le a 
kutatók és a helyi kölcsönzés száma 15.000 körül volt. A könyv
tár nyomtatványállománya jelenleg 2,939.000, kéziratállománya 
70.900 kötet. 

3. Sächsische Landesbibliothek: Dresden. 

A drezdai Sächsische Landesbibliotheknek éppúgy, mint a 
többi nagy német könyvtárnak, a mostani háborús időkben egy 

1 1 * 
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nagy nehézséggel kell szembenéznie és egy nagy követelmény
nek kell megfelelnie. A nagy nehézség a háborús körülmények 
folytán előálló tisztviselő-, általában személyzethiány, a nagy 
követelmény pedig: nemcsak a kurrens munkát úgy-ahogy el
végezni, hanem mind adminisztrációs, mind tudományos téren 
olyat felmutatni, ami valóban a Könyvtár fejlődését jelenti. 
A Sächsische Landesbibliothek 1938 utáni munkásságának adatai 
azt bizonyítják, hogy a fennálló nehézségeket minden erejével 
legyőzve, igyekezett megfelelni a vele szemben felállított köve
telményeknek.2 

A háború kitörésének idejétől kezdve a Könyvtár napi 
egy-két órával csökkentette az olvasótermi, kölcsönző- és refe-
rence-szolgálat időtartamát. De így is nyitva áll az olvasóterem 
és a folyóiratolvasó egyhuzamban délelőtt 10-től este 6-ig, a 
kölcsönzés és reference-szolgálat pedig délelőtt négy, délután 
két óra hosszat. A zenei osztály olvasóterme zárva van. 

Ismeretes, hogy a német könyvtárakban az igényelt köny
veket általában nem folyamatosan, hanem bizonyos időpontok
ban —• rendesen a reggel igényelteket n - ig , a többieket déli 
1 óráig — szolgáltatják ki. A korlátozások bevezetése óta a 
Sächsische Landesbibliothek napjában csak egyszer elégíti ki a 
könyvigényléseket. Békeidőben azután a Sächsische Lande•<;-
bibliothek Drezda mintegy húsz különböző pontján közvetítő
állomásokat tartott fenn, ahol a Könyvtár központi épületétől 
távollakók könyvkölcsönzéseit bonyolították le. Ezek közül most 
csak a legfontosabbak vannak nyitva. 

Az itt következő néhány számadat azonban megmutatja, 
hogy a korlátozások ellenére is milyen nagy volt a Könyvtár 
forgalma. Az olvasótermi látogatók száma 1939-ben 31.3n, 
1940-ben 21.770 volt. Ezek 44.171 nyomtatványt és 292 kéz
iratot, illetve 1940-ben 34.933 nyomtatványt és n i kéziratot 
használtak. A kölcsönzés mértéke különösen nagy volt: a 3985 
helybeni kölcsönző 85.419 kötetet kölcsönzött 1939-ben; 1940-ben 
ezek a számok 3384 és 61.859 voltak. Vidékre és külföldre is 
kölcsönzött a Könyvtár, magánszemélyeknek és intézeteknek 

3 A Könyvtárra vonatkozó adatok közléséért és az ezekkel kapcsola
tos felvilágosításokért D R . HERMANN N E U B E R T urat, a Könyvtár igazgató
ját illeti köszönet. 
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vagy hatóságoknak egyaránt. 1939-ben kerekszámban 800 köl
csönzőnek 15.000 kötet nyomtatványt és 250 kéziratot küldtek el 
(1940-ben a megfelelő számok: 700, illetve 12.500 és 100). 
Kölcsönzött természetesen a Sächsische Landesbibliothek idegen 
könyvtárakból is olvasói számáia. 1939-ben 122, 1940-ben 123 
könyvtárból 2219, illetve 1291 nyomtatványt és 160, illetve 
48 kéziratot igényeltek. 

A Sächsische Landesbibliothek összes állománya 1941-ben 
826.894, 1938-ban 780.261 kötet volt. Egyéb adatok 1941-ből 
(zárójelben 1938-ból): ősnyomtatványok 2269 (2261), térképek 
41.600 (40.430), kéziratok 8848 (8752) és kották 51.357 (47.348). 
Az évi gyarapodás tehát kerek 16.000 darab. Az állományt a 
Könyvtárban folyóméterekben is mérik. Az eredmény 1938-ban 
22.436, 1941-ben 23.365,07 folyóméter volt. Könyvbeszerzésre 
1939-ben 60.357, 1940-ben 56.693 birodalmi márkát fordítottak, 
amiből egyedül a kurrens folyóiratokra mindkét évben közel 
T9.000 birodalmi márka esik. 

Az olvasóközönség kiszolgálásában bevezetett — mint lát
tuk, egyáltalában nem nagynak mondható — időkorlátozások 
lehetővé tették a Könyvtár számára, hogy egyrészt a könyvtári 
rendszerező munkában jelentős eredményeket mutathasson fel, 
másrészt pedig, hogy továbbra is megrendezhesse híres könyv
kiállításait. Ilyen kiállítások voltak például 1938-ban: „Szászok 
szerteszét a világon", „Német költők Editio princepsd", 
„SCHOPENHAUER", „Utazások és felfedezések"; 1939-ben: „Szép 
állatképek könyvekben", „A késői gótika miniatúrái"; 1940-ben 
„GUTENBERG és tanítványai", „A 14. század legértékesebb és leg
szebb képes kéziratai színes reprodukciókban"; 1941-ben: „Nép 
és jog", „A 18. század szász könyvillusztrációi". 

Az olvasóközönség kiszolgálásán és a kiállítások megrende
zésén kívül tovább dolgoztak az elmúlt években a nagy szak
katalóguson is és annyira haladtak vele, hogy előreláthatólag 
1942-ben be is fejezik. De ezek mellett új rendszerező munkába, 
sőt új gyüjtőtevékenységbe is fogott a Sächsische Landesbibliothek. 

Előbbihez tartozik egy új disszertációkatalógus felállítása. 
A Könyvtár nagy betűrendes katalógusát (még a múlt század
ból származó, tokokba csomagolt negyedrétű lapokon) arányta
lanul megdagasztották a disszertációkról felvett lapok. A Könyv-
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tár most azokat a lapokat, amelyek kizárólag disszertációkról 
készültek, a betűrendes nagy katalógusból kiemelte és egy olyan 
új betűrendes cédulakatalógust állított fel, amely csak disszer
tációkat tartalmaz. A katalógusterem kézikönyvtárát is tovább
fejlesztették egy „Bibliographica"-gyüjtemény összeállításával, 
amely a legszükségesebb bibliográfiai segédkönyveket foglalja 
magában és a könyvtári tisztviselőknek áll rendelkezésükre 
hivatali munkájukban. 

Megkezdték és erősen előrehaladtak az egykori szász ország
gyűlés könyvtárának (Landtagsbücherei) feldolgozásában. Két 
gazdag különgyüjtemény is került az utóbbi időben a Sächsische 
Landesbibliothek birtokába: egyik az 1848-as idők mozgalmaira 
vonatkozó röpiratokat, másik az 1919-es béketárgyalásokkal 
kapcsolatos emlékiratokat tartalmaz. E különgyüjtemények fel
dől gozása és elhelyezése különösen nagy munkateljesítményt 
kívánt meg a Könyvtár tisztviselőitől. 

De éppen ezzel a fokozott munkateljesítménnyel tett a 
Sächsische Landesbibliothek bizonyságot amellett — s ez álta
lános érvényű —, hogy a háborús körülmények még a nem 
egyszer leküzdhetetlennek látszó nehézségekkel sem jogosítanak 
fel egy nemzeti hivatást betöltő könyvtárt arra, hogy tevé
kenységét a komoly alkotó munka rovására korlátozza. 

Halle/Saale, 1942. január. 
HARSÁNYI ANDRÁS. 



BETÚ/ESZTÉTIKA. 
A korai görög bölcselet értékrendjében a mesterség, a 

müvesség magasabb fokon állt, mint a művészet. Eszerint a 
míves, ha nem is hoz létre „ideát" (vagyis voltaképp nem igazi 
teremtő), mégis derék ember; tudásával és mesterségbeli készsé
gével erősen különbözik a szemfényvesztő művésztől, kinek 
tekintete örökké a külső jelenségeken függ, anélkül, hogy a Lét 
vagy az Igazság forrásáig hatolhatna. Működése az utánzás
ban merül ki. Megelégszik a tükör szerepével; a létező dolgok 
elismételgetésével. Amit cselekszik, csak látszat s nem ősi, 
teremtő tevékenység. A művész a platóni bölcseletben neki 
jutó szánalmas szerepkör után, csak jó századokkal később, 
PLOTINOS esztétikájában kapja meg az őt megillető rangot, 
— mikor a görög föld már régen a művészet kiváltképi 
hazája volt. A művészet a Művészet minden különösebb 
„szándéka" nélkül is kivirágzott, önkéntelenül és öntudatlanul. 
Valóban: mint a virág. — Az emberi művelődés történetében 
nem ritka dolog, hogy a jelenségek előbb vannak, mint a nevük, 
vagy éppen bölcseleti, esztétikai elméletük. így-valahogy van ez 
a nyomtatott betűvel is. A könyvnyomtatás feltalálását közvet
lenül követő idők magasrendű nyomdai betű- és nyomtatott
könyv-művészete sem az elméleti tudományból sarjadt, hanem 
az eleven gyakorlatból. Kiváló kalligráfusok, mint PACIOLI. 
YCIAR, TORY, DÜRER, éppen a XV. század végén és a XVI. 
század elején, a világ minden részében igyekeztek ugyan az 
írott, rajzolt, szerkesztett betűnek legtökéletesebb szépségét meg
formálni, de a nyomtatott betűnek ezekhez a törekvésekhez vajmi 
kevés köze volt. A nyomtatott betű formái — mégsem függet
lenül persze a kor divatos művészetétől, a kalligráfiától — a 
könyvnyomtató műhelyében, gyakorlat közben alakultak s nagy
mértékben a technikai lehetőségek és korlátok határozták meg 
őket. Hogy a nyomdászokat s betűvésőket a célszerűségen túl 
szépségtörekvések is fűtötték, az az ember alaptermészetének 
ismeretében csak magától értetődőnek látszik. S kivált a magas-
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kultúrának abban a légkörében, a renaissance idején, mikor az 
egész élet át-meg-át volt szőve széppel, aesthesissel. Egészséges 
korok egészséges embere mindig hajlandó azt, amivel foglal
kozik, megnemesíteni. Megbecsüli, nagyratartja mesterségét s 
igyekszik azt szeretete és képességei szerint tökéletesíteni. így 
volt ez a nyomtatás kezdő-korában a betűvel is. A betű-ter
vező, a betű-véső — rendszerint maga a nyomdász — nem éri 
be azzal, hogy a nagymultú kéziratos könyv írott betűit jól-
rosszul utánozza, — bár ez a csalóka játék eleinte vonzónak, 
sőt a közízléssel egyező s a keresletnek megfelelő volta miatt 
nyereségesnek látszott előtte — hanem lassacskán kialakítja a 
maga egészen különleges formanyelvét. Rájön az írott és a 
nyomtatott betű alapvető különbségére. Rá arra, hogy a nyom
tatás egysége, alapeleme többé nem a szó, mint a kéziraté volt, 
hanem a különálló, az illeszkedés minden lehető változatát 
magábanrejtő betű. Megtanul betűben gondolkozni. Ez a ketté
válás, ez az emberi kultúra sok más területén is megfigyelhető 
szekularizációs folyamat a XVI. század elejére már teljessé 
válik. Bár a nyomtatás az eredet, a kézírás emlékeként egyes 
jegyeket, ú. m. ligatúrákat (összevonásokat), rövidítéseket soká-
soká őriz még, sőt a betűknek a tollvonásból származó árnyalt 
jellegét maiglan sem veszti el, — mégis már az első század fej
lődése nagyjában kialakítja az új művesség tökéletesen önálló, 
a maga belső törvényeit követő, új formanyelvét. E formanyelv 
a kézírásos kultúra kétféleségének megfelelően kétféle marad a 
nyomtatásban is: „gótikus" és „humanisztikus". A semmit sem 
kicsinylő emberi lelemény s formateremtő képzelet immár ezt 
az új területet, a nyomtatást is birtokába veszi. Mohón veti 
rá magát erre a néhány vonalból összerótt, szerény kis ábrára, 
a betűre s abból szinte határtalan formagazdagságot varázsol 
elő. így válik a nyelvi kifejeződés képszerű jelentkezésének 
legapróbb paránya, a betű, különértékűvé s beront az emberi 
szépségek nagy érték-rendjébe önálló szerepkörrel. S e minősé
gében megérdemli, hogy behatóbban foglalkozzunk vele. 

Fejtegetésünket itt természetszerűen a magyarságot egyedül 
érdeklő „humanisztikus", latin, vagy, ami azzal egy: a magyar 
betűre fogjuk korlátozni. 

A humanisztikus, ill. antikva-betű bölcsője Velence. Az 
Olaszországba származott német ős-nyomdászok, hogy a déli 
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ízlésnek kedvezzenek, már kezdetben is meglágyítják, elgömbö
lyítik a gótikus betű szögleteit és merevségét. 1470-ben aztán, 
a speyeri származású D A SPIRA testvérek megteremtik a tiszta 
római formájú betűt, az antikvát. Röviddel azután egy francia 
nyomtatómester, JENSON is alkot egyfajta latin nyomdabetűt s 
az ő nyomán egy még tökéletesebbet, 1496 tájt, ALDUS. Mai 
latin álló nyomdabetűnknek voltaképp ez a három gyönyörű 
betűfajta a mindenkorra érvényes ősmintája. A nyomtatott latin 
düh betű, a kurzíva föltalálása is ALDUS MANUTIUS nevéhez 
fűződik (1500). Az első forma-adás ebben az ő érdeme. 

Valahányszor a nyomdászat, történelme folyamán el-eler-
nyed vagy elközönségesedni készül, a természetes emberi szépség
ösztön, mely mindegyre megújulni készti, mindig ezekhez a 
betűkhöz, a szépségnek e kimeríthetetlen forrásaihoz tereli vissza, 
így újulnak meg s fejlődnek tovább e régi betűformák, a 
XVI. században GARAMOND és GRANJON, a XVII . században 
— mikor a nyomtatóművészet hovatovább Hollandiába szorul — 
az ELZEvmek számára dolgozó CHRISTOPH van DYCK keze 
nyomán. A XVIIL században keletkezik az a betűfajta, amit 
FouRNiER-le-jEUNE elnevezésével modernnek szoktunk jelölni. 
A XVIIL század a betűmúvességben, mint a művészet egyéb 
területein is, a stílus-teremtés kora. A modern tudományosság 
születése is ezidőre esik. FouRNiER-le-jEUNE, a korhangulat e 
kettősségének megfelelően, nem csupán mint betűtervező és öntő 
tevékenykedik, hanem „Manuel typographique" című kétkötetes 
nagy művével (1764) a betűtudománynak s a betűesztétikának 
elméleti megalapozója is. Vele érkezik el a nyomdászat fejlő
désének ama pontjára — dúsan termő, de már szemlélődni 
kezdő férfikorába —, mikor a megtett fáradságos út s az elért 
tisztes eredmények öneszmélkedésre, összegezésre serkentik. Mind 
a nyomdásztudomány, mind a mesterség rendkívül sokat köszön
het FouRNiER-nak. öntődéje gyakorlati mintakönyvében (ma 
„árjegyzéknek" neveznők), a Modèles des caractères de l'im
primerie, 1742 című műben, mint nagy formateremtő és geniális 
szakember, előbb a mesterségét újítja s gazdagítja meg, a 
legapróbb nyomdadíszre kiterjedő gondossággal és tökéletesen 
anyagszerű stíluskészséggel, hogy később, Manuel-jében, meg
vesse a nyomdász- és betűtudomány alapjait. Utána, 1775-ben, 
a párisi FR. A. DIDÓT, a klasszicista antikva, az „új ízlés" 



1 7 0 SZENTKÚTY PÁL 

megteremtője foglalkozik nyomdászelméleti kérdésekkel, „Épkre 
sur les progrès de l'imprimerie" című munkájában. Az „új 
ízlés", melynek hatása máig is érezhető a nyomdászatban, az 
olasz BoDONi-ban teljesedik meg, s nemcsak a XIX. századelő 
egész Európáját önti el, hanem a kifejeződés formáit minden 
téren lázasan kereső ifjú Amerika nyomdászatát is rabul ejti. 
Ezenközben, mintegy a század derekától, a nagy ipari föllen
dülés és a városiasodás hatalmas előhaladása következtében új 
feladatok és új stílus teremtésének szükségessége elé kerül újra 
a nyomdászat is. Az újság, a kínálgató nyomtatvány: a reklám, 
a falragasz, egyre követelőbben sürgeti a maga sajátságos forma
nyelvének kialakítását. „Ütött a groteszk-betű órája" — mondja 
erről az időről STANLEY MORISON. A könyv- és a reklámbetú 
önállósodásának, elkülönülésének folyamata máig sem ért véget. 
A század végén az angol WILLIAM MORRIS látja meg a vesze
delmet, mely a nyomtatás egyszerű szépségét, tisztaságát és 
nemességét, a reklám harsonás és feltűnést hajhászó stílusa részé
ről fenyegeti. Klasszikus betűhagyományokhoz, régi renaissance-
betűkhöz való visszatérést sürget. S valóban MORRIS óta minden 
valamirevaló új betűtípus túlnyomóan a jó példáktól hemzsegő 
régi mintákon épül. STANLEY MORISON és az amerikai B. UPDIKE 
hatalmas elméleti művekkel támogatták ezt a stílustisztogató 
mozgalmat. A stíluskeresés mai válság-korában az új betű 
tervezőjére, csakúgy, mint minden más művészre is, valóban 
örökké ott leselkedik a veszély, hogy a torzság vagy az ízlés
telenség végletébe téved. 

A XVI. és XVII . századi korai magyar nyomdászat tel
jesen külföldi betűből él. Beéri hozatott s itthon aztán ékeze
tekkel némiképp kipótolt, a magyar nyelvsajátsághoz többé-
kevésbbé átigazított betűkkel. 

önálló hazai betűmúvességünk, két legnagyobb betűmetsző 
mesterünk, TÓTFALUSI KIS és FALKA révén egyrészről a holland, 
másfelől a francia-olasz betűművészethez kapcsolódik. TÓTFALUSI 
KIS MIKLÓS Amsterdamban tanulja ki a betűmetsző és nyomdász
mesterséget, 1683 és 1692 között. Stílusa az ELZEViRek apródad, 
éles, vékony betűit követi. Bikfalvi FALKA SÁMUEL, az Egyetemi 
Nyomda egykori (1798—1827) betűmetszője és „betűöntési ügye
lője" pedig a francia DIDÓT S az olasz BODONI iskolájának, a 
klasszicista-antikva-stílusnak nyomdokain halad. A magyar 
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nyomdászat XVIII . századi stílusán, a Monarchia egész területén 
betűöntési szabadalmat élvező bécsi TRATTNERen át, lehetetlen a 
francia FOURNIER hatását észre nem vennünk. Irodalmunk múlt 
századi nagyjai műveinek számunkra olyannyira meghitt nyom
dai megjelenésében ezeknek a különböző betűesztétikai törekvések
nek kései, halvány kisugárzását kell szemlélnünk. A kiegyezést 
követő kulturális és gazdasági föllendülés korszakában megsoka
sodnak a szellemi szükségletek s a városiassággal együtt emelkedik 
a polgáriasodó lakosság olvasási (könyvfogyasztó) kedve. A vál
lalkozó szellem élénkülése következtében a magyar nyomdák 
száma is hatalmasan megnő a század végére. De ezidők magyar 
nyomdászatában a szépért hevülőnek nem sok öröme telhetik. 
A nyomdák betűanyaga leginkább külföldről jő most is. S magán
viseli a kor határozatlan, ingadozó ízlésének bélyegét. Az 1890-
ben alapított Első Magyar Betűöntődé kísérletezik ugyan itthon 
készített betűkkel is („Corvina", „Góliát"), de azok sem sokkal 
nemesebb formájúak a szokványos, unt, éppenhogy-betúknél. Nép
szerűségük maiglan sem nagy. A világháború utáni legújabb kor 
tán csak annyiban hoz némi változást, hogy két nagy külföldi 
betűöntő vállalat érdekeltsége következtében az Első Magyar Betű
öntődé betűválasztéka egyenrangúvá vált a legnagyobb öntődé
kével. A stílusválság és stíluskeresés korában, ma, azonban még 
ez sem sokat jelent. 

* 

A magyar szövegek tipográfiai képére legfőkép nyelvünk 
sajátos ékezetrendszere nyomja rá bélyegét s teszi azt minden más 
nyelv nyomtatott szövegétől azonnal szembetűnően megkülön-
böztethetővé. Az ékezetes (pontozott) magánhangzók előfordulása, 
a betűöntődéktől használt s pontos számításokon alapuló „öntő
jegyzék", „öntőcédula" adatai szerint, a minden nyelvben egy
aránt szereplő i és ; betűn fölül, mintegy tizenöt százalékra tehető. 
Ha az i és ; betűt is hozzászámítjuk, úgy átlagban minden hato
dik magyar betű ékezetes. Az ékezetes betűknek ez a rendkívüli 
sűrűsége természetesen döntően s jellegzetesen meghatározza a 
magyar szövegek szedésképét. Ez a megállapítás persze csak a 
mai magyar ortográfíával nyomtatott szövegre vonatkozik. 
A régi magyar nyomdászat a latin betűnek a magyar nyelvsaját
sághoz való illeszkedési folyamata alatt a legkülönbözőkép igye-
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kezett az e téren eléje tornyosuló nehézségeken úrrá lenni. A XVI. 
és XVII. században sűrűn találkozunk magyar nyelvű nyomtat
vánnyal, melyben az á és az é betű ékezete teljesen hiányzik. 
A nyomdász egyszerűen kibújt a megoldás nehézsége alól. „Meny-
nyetek el e szeles világra, predikallyatok az Euangeliumot.. .", 
így s ehhez hasonlóan nyomtatott magyar szöveget BORNEMISZA 

PÉTER, Prédikációiban, 1583-ban s mások is, előbb is, később is. 
Vagy pedig külön kis vízszintes vonalat'szed a nyomdász az éke
zetes betű fölé, így: bizonsäg, kiräl (ERDŐSI SYLVESTER JÁNOS Üj-
testamentum-fordítása, Üjsziget, 1541). 

Az ö és az ü betű ékezete (ill. pontozása) helyett, még mélyen 
a XVII. században is, leginkább egy kisebb grádusú e betűt hasz
nál legtöbb nyomdászunk az o és u betű fölött. Az ékezet kérdé
sének következetes és szerves rendezésére csak olyan kiváió orto-
gráfus vállalkozhatott, mint TÓTFALUSI KIS. Amsterdami Bibliája 
e tekintetben mintaszerűnek mondható. S annak ellenére, hogy 
magyar szövegét, a kor szokásához híven, töménytelen hiányjel 
terheli (minden a névelő után, s kötőszó előtt — ilyeformán: a\ 
ys — és minden elhagyott birtokrag helyén), szedésképe, a szöveg 
folytonosságának ennyi megbontása után — mégsem szaggatott! 
Oka ennek részben tán magának az elzevirszerű betűnek rend
kívüli finomsága és élessége, mely betűvel eleve nem lehet túl-
sűrű sorképet kapni. Az egész telinyomtatott lap tükre sem tesz 
tömör, sötét, tömbszerű benyomást, inkább egyenletes, halvány, 
könnyű pókhálószövedékre emlékeztet. A finom, simított hol
landi papiroson elegendő enyhe festékezés még csak fokozza ezt a 
levegős hatást. De már itthoni, kolozsvári működése alatt Kis is 
vissza-visszaesik a kényelmesebb, régi módszerű megoldásokba: 
szervesen a betűhöz tartozó, ugyanarra az ólomtörzsökre vésett 
ékezetek helyett — nem ugyan kenyérbetűi között, hanem kurzí-
vából készült előszóban — nála is akadunk a betű fölé külön 
szedett, ékezetként használt vesszőre, — méghozzá alaposan el
csúsztatva! (L.: HALLER J.: Hármas Istória, 1695.) Ugyanitt, e 
kurzív szövegben, visszatér megint a régi hangváltó „umlautos" 
ö és ü is, az o meg az u fölé biggyesztett kisebb e betű alakjában. 
De úgy látszik ez a kérdés máig sem jutott nyugvópontra. Vagy 
nem ugyané nyomdászkétség, szakdilemma csökevényét kell-e 
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szemlélnünk az o betű hasába bujtatott két pontban 0 vagy a 
„groteszk"-család fölszarvazott, szörnyű ö betűjében? 

A magyar ékezetrendszer kérdése valóban máig sem dőlt el 
végérvényesen a nyomdászatban. A viaskodás egyre tart a renge
teg ékezetes betűnek a nyomtatás képébe való — esztétikai és 
szakszempontból egyaránt kielégítő — szerves beillesztéseért. Nem 
mindig teljes sikerrel. Még legújabb betűinken is majd hatalmas 
— a betű nagyságának 2/3-ára rúgó — öncélú vesszővé növekszik 
az ékezet, eredeti, ékalakú jelszerű rendeltetésével ellentétben, 
majd meg, csakhogy túlságosan föl ne meredjen, szinte hanyatt
vágódik a verzálison: / megbontva ezzel a szedéskép nyugodt 
ritmikáját, mely az egyazon lapon szereplő minden ékezet föltét
len párhuzamosságát írja elő kötelező erővel! Több kitűnő nyom
dánk használta legszebb betűtípusunk, az Amerikában rekonstruált 
Bodoni-antikva ékezetei is mintha kissé oldaltabb billennének az 
esztétikailag megengedhetőnél! Az ékezet szinte a betű mellé 
kerül itt s nem föléje: é. Ennyit a magyar ékezetről. 

De hát végre is, mondhatja az olvasó, mi közöm mindehhez? 
Számomra egy a fontos: az olvashatóság; a többivel nem törődöm! 
— (De vájjon, ami szép, ami szebb, nem olvashatóbb is egyúttal? 
És vájjon az ilyen apró nyomdai esztétikai elcsúszások nem okoz
nak-e zökkenőket magában az olvasásban is?) Valóigaz, hogy 
korunk, az olcsóság és a sietés kora, nem kedvez az elmélyedést 
kívánó, finomabb szövetű esztétikai életérzéseknek. A mai ember 
könyvétől tartalmat kíván, ill. csak a tartalmat kívánja meg, — 
ha az a tartalom mégolyan tartalmatlan, híg is. Az üzleti élelmes
ség gondoskodik arról, hogy e szertelenül fölajzott fölületes kíván
csiság — ami távolról sem egy a szellemi szomjúsággal! — kielé
gülést nyerjen; minél olcsóbban, minél silányabb táplálékkal. 
Szinte lefelé folyik itt már a verseny: ki tud még rosszabbat, még 
olcsóbban nyújtani? Hogy' kívánhatnók meg hát korunk átlag
olvasójától (s e renyhe species megfészkelt már társadalmunk 
meglepően magas ormán is!), hogy önfeledt olvasása közben, az 
események rázáporzott zuhataga alatt, a rohanó „tartalom" sod
rában akárcsak a Szellemet is figyelmére méltassa!? Hát még a 
betűt!? — Ugyan mi gondja véle!? 

De semilyen gyermeki mohóság sem tart örökké! S ez az! 
Nem egyéb ez, mint a friss, fiatal, most föltört rétegek: a tömeg, 
fölszabadult, boldog lakmározása! A nagykorú, a lecsöndesedett, 
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a lehiggadt olvasó, kit nem ragadnak már gyermeteg hevületek, 
szemlélődni kezd. (Minden bölcselet, minden szépészet e percben 
kezdődik.) S körülnéz. És észrevesz! Sokmindent: az irodalomban 
többé nemcsak meseszövedéket lát, hanem Szellemet s a kínlódó, 
vívódó, az Eget s a Szépséget csüggedetlenül ostromló ember ki
fejeződését! S lassacskán még a — betűt is észreveszi! Ezt a néhány 
vonalból összerótt igénytelen jelet, melyből a kimeríthetetlen 
emberi lelemény a formák ezernyi változatát varázsolta elő. Ma, 
olvasás közben a betűre-eszmélés vajmi ritka. Korunk, mely szinte 
fuldoklik a betűben, a betűözöntől alig látja meg magát a betűt. 
Falja s nem szemléli. Valahogy természetesnek, régről meghatáro
zottnak, változhatatlannak érzi. Megszokta, unja az elközönsége-
sedettet s nem törődik vele többé. Nincs már, mi megragadja 
benne; mi szépérzékéhez szóljon. Nem úgy, mint hajdan, egészebb 
korokban, mikor egy-egy új betűtípus megjelenése valósággal köz
ügy volt s lázbahozta az értő közönséget. (Igaz, hogy akkor értő 
volt mindenki!) 1692-ben, a francia Királyi Tudományos Aka
démia egy szakférfiakból álló társaságot alakított, mely egy töké
letes antikva-típus megteremtését tűzte ki föladatául. A betűk ter
vezésével és metszésével megbízott PHILIPPE GRANDJEAN meg
alkotta a kir. Nyomda számára a „romain du roi Louis XVI."-ot, 
melyet különösen a kurzívában, a formák bizonyos zsúfoltsága s 
a vízszintes vonalkák — az alap- és oromvonal — újszerű hasz
nálata jellemez. E betűk egész rendkívüli hatással voltak koruk 
nyomtatóművészetére. 

Az a sokféle betű, amit nyomdáink ma használnak, bizony 
kissé elnyűtt, megkopott már. S egyébként is alig egyebek e betűk, 
különböző stílus-maradványokból összerótt tákolmányoknál. 
Ernyedt szépérzékű kor ránkhagyott terhes öröksége! Gondos 
nyomdászmunka tompíthatná még úgy ahogy ez unt betűk rossz 
összhatását, — de, a sietős gépi tömegtermelés korában, ugyan hol 
ma a gondosság, a mesterség-szeretet, az egyén felelőssége s a tisz
telet az olvasó iránt? Az emberi mesterségek e finomabb, lelki 
velejárói, melyek jó és szép munkára, az erők teljes megfeszíté
sére serkentenének? 

A szép könyv s a jó betű kedvelője bizony igen-igen gyakran 
kénytelen fölszisszenni, ha mai magyar könyvben egy-egy lehullt 
sorba, düledező betűbe botlik, amit az érzéketlen soröntő masina 
azon hibástul, vakon kiont. Hát még hová fejlődnék rőkönyö-
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dése, ha e betűk jórészét alaposabb esztétikai vizsgálatnak vetné 
alá? Hogy' kerül például a teljesen stilizáktlan, egyszerű, sőt 
közönséges antikva-betűk közé egyszerre csak egy hullámos, 
kígyózó j betű, vagy az ú. n. „Old Kenntonian Face" igazán 
finom típusa közé egy vadidegen, díszített, szinte fölvirágozott 
2? Vagy mit szóljon a könyv jó betűkön nevelődött tudósa vagy 
ínyese ama modern (groteszk) betűtípus verzálisainak rajzához, 
melyben egyes betűk testvéreiknél éppen mégegyszer olyan kövé
rek? Milyen szavakat, milyen egyenetlen, nyugtalan, hullámos 
sorképet kell e betűknek elkeveredve adniok? Hol itt az arány? 
Az összehangoltság? Gutenberg találmányának legfőbb kompozí
ciós elve s lényege, hogy: minden betű minden betűhöz illjékf — 
Példáinkat szinte vég nélkül folytathatnók. — De érjük be 
ennyivel. 

A magyar ízléshez mindig is közelálló s ma is kedvelt klasz-
szicista antikvának hazai változata, FALKA SÁMUEL gyönyörű 
betűtípusa, nem érdemelné-e meg vájjon, hogy némileg korszerű
sítve újraéledjen? Vagy nem lehetne-e TÓTFALUSI KIS némely jól
sikerült betűjét alapul venni egy tervezendő új magyar betűtípus
hoz? S egyáltalán: a nemesebb magyar betűhagyományból ki
indulva, újat, korszerűt teremteni? 

Oly kérdések ezek, melyek mélyen belevágnak a magyar 
betűművesség és nyomdászat megújulásának szükségességébe. E 
szükséget ugyan pillanatnyilag kevesen érzik: néhány lelkes nyom
dász és pár tudós bibliofil. De már magában az, hogy érzik, intő 
jel a nyomdász számára. Mert minden nyomdásznak tudnia kell, 
hogy — STANLEY MORISON szavaival — „amíg a tipográfus nem 
érez felelősséget éppen az értő közönség iránt, mindaddig eleven 
jelenről nem beszélhetünk". Addig a nyomdászat csak cipekedés 
holt stílusokkal! SZENTKÚTY PÁL. 



DRABIK MIKLÓS PRÓFÉCIÁI ÉS EGY 
MAGYAR—LATIN KIADÁSÚ RÉSZLETÜK. 

MAJLÁTH MIKLÓS királyi ügyigazgató egy 1671. június 10-én 
kiadott királyi parancs alapján a pozsonyi kirendelt törvényszék 
előtt vádat emelt DRABIK MIKLÓS „lednici lutheránus prédikátor" 
ellen az isteni és mennyei felség megsértése miatt, amit 1665-ben 
kiadott próféciáival követett el.1 A kirendelt törvényszék a 
CoMENius A. JÁNOS Lux e tenebristbtn foglalt próféciák alapján 
DRABIKOÍ halálra ítélte, 1671. július 16-án a város főterén ki is 
végeztette, még pedig anélkül, hogy az uralkodó ugyancsak július 
16-án Bécsben kelt rendelkezését — hogy t. i. pro discretione 
mortem mitiorem eidem inflixi curare maleatis — figyelembe vette 
volna, vagyis úgy, hogy a hóhér először levágta jobbik kezét, 
aztán levágta a fejét, utána kitépte levágott fejéből a nyelvét s 
a pellengérre szegezte, majd a testét, fejét, kezét és istentagadó 
könyvét szekérre tette, kivitte a vesztőhelyre s ott elégette, végül 
a máglya hamujával leszállította a Dunához, csónakra rakta s a 
Duna legmélyebb helyén vízbe szórta. 

DRABIK tragédiájának a magja a vád és a büntetés szerint is 
mindenkép sajtóvétség, s hogy e tekintetben még kevesebb kétsé
günk lehessen, egy kortárs hat német sírverse közül a másodikban 
így tesz pontot DRABIK tragédiájára: 

„Die Feder kunte man, nicht füglicher beschneiden 
Als dass der Kopff, die Hand und sie ihn müste meiden. 
Gelästert hat die Zung, sie hat Niemand verschonet, 
Gelästert hat die Hand, zur Rew dich der Tod mahnet. 
Obzwar dein Laster Buch sambt dem Leib wird verbrennet, 
So hat jedoch dein Seel die Seeligkeit errennet, 

1 Az eljárást megindító királyi parancs: Országos Levéltár, Kancell. 
Concept, exped. 1761. 175. — A kir. ügyigazgató vádirata: Országos Levél
tár, N . R. A. 69, 21. sz. alatt eredetiben, 519.32. sz. alatt másolatban is meg
található. 
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Wiewohl dein Hand und Kopf dahin, beede verlohren, 
So wirst du gleichwohl, der Seele nach, newgebohren."2 

A DRABiK-ügy tehát beletartozik a magyar könyvészet és 
könyvtörténet körébe is. Mert DRABIK ugyan nem volt lednici, 
nem volt evangélikus, nem volt prédikátor sem, de mint az osztrák 
ellenreformáció Magyarországra sodródott áldozata hosszú időn 
át élt Magyarországon s sorsa beteljesedésén kívül, a magyar 
történetbe is feltűnően bekapcsolódott, továbbá Magyarországon 
nyomtatványokat adott ki s tragédiájáról is több nyomtatvány szól. 

DRABIK munkáit azonban hiába keressük a magyar biblio
gráfiában, hiszen az eddigi nyilvántartások még COMENIUS 
műveiből is csak a neveléstaniakat, illetve a tankönyveket tartják 
számon, azokat ellenben teljesen mellőzik, amelyekben COMENIUS 
DRABIK utasítására a világpolitikát akarja megmozgatni az osz
trák ház vallásüldözése ellen s ebben a RÁKÓcziak messianitását 
meg a magyarság vallási világhivatását hirdeti állítólagos isteni 
kijelentései alapján. 

DRABIK irodalmi működésének, a régi magyar bibliográfiába 
való bevonása tehát mindjárt COMENIUS DRABIK utasítására létre
jött munkái nyilvántartásával, továbbá a DRABiK-tragédiáról be
számoló irodalom számbavetésével bővül. 

"KVACSALA JÁNOSnak CoMENiusról szóló munkáiban ennek 
az anyagnak nagy része együtt található, tehát nem egészen isme
retlen. 

Könyvtörténeti szempontból azonban KVACSALA CoMENiusra 
helyezett súlypontjával szemben mindenekelőtt azt kell szem előtt 
tartanunk, hogy ebben az ügyben nem COMENIUS a főszemély, 
hanem DRABIK. 

DRABIK a főpróféta, COMENIUS csak a segédje. 
COMENIUS nem a maga elhatározásából s nem is nevelői hiva

tottságból került Sárospatakra, hanem DRABIK utasítására, s nem 
azért marad vagy megy, mert jól érzi magát, vagy mert holt
pontra jut nevelési törekvéseivel, hanem azért, mert DRABIK küldi 
el újabb isteni kijelentései alapján Lengyelországba s mert DRABIK 
meghagyja neki, hogy adja ki próféciáit a világhatalmak meg
mozgatása céljából. 

- M. A. V. L.: Tu es Deus, qui fecisti mirabilia (1671), Das ist Aber-
mahlige Wunder. Wien, é. n. (de 1671). 

Magyar Könyvszemle 194a. II. füzet. 12 
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Azután azt kell számbavenni, hogy; mit írt DRABIK, mit 
COMENIUS a Lux e tenebris előtt s a Lux e tenebris-t a Lux in 
tenebris-sel együtt DRABIK próféciái alapján SZABÓ KÁROLY 
RMK-a III . kötete anyagába kell átvennünk a csak magyar 
vonatkozású külföldi nyomtatványok csoportjából. 

Ezen a ponton KVACSALA adatai és eddigi tájékozódásom 
alapján a régi magyar-anyag DRABIK következő nyomtatásban 
megjelent műveivel bővítendő: 

i. DRABIK cseh nyelvre fordította s valamelyik felvidéki 
nyomdában kiadta COMENIUS Regula vitae című munkáját. 

2. Az isteni kiválasztásról írt egy csehnyelvú munkát, amely 
latin fordításban „De electione" címmel látott 1679-ben nap
világot. 

3. Próféciáiból 1660-ban Amsterdamban jelent meg Einsicht 
in das Schreckliche Urtheil címen egy szemelvény. 

4. Jövendölései egész anyagát COMENIUS AMOS JÁNOS adta 
ki több változatban. 

Ezek közül a következőkről tudunk: 
História revelationis Christophori Kotterí, Christianae Ponia-

toviae, Nicolai Drabicii. Amsterdam 1659. 
Lux e tenebris. Amsterdam 1655. (Angol fordítása B. Cod-

ringtontól: Prophécia of Christophor Kotterus, Christiana Ponia-
tova and Nicholas Drabicius.) 

Lux in tenebris (Amsterdam) 1657. 
Revelationum divinarum in usum seculi nostri quibusdam 

nuper factorum epitome. Amsterdam 1663. 
5. Felinus, Veterinus és Securius próféciáival szemben tanú

sított, írásba foglalt s részben ki is adott kétségeit DRABIK előbb 
1663. július 10-én egy összejövetelen igyekezett eloszlatni, ahol 
nyilvánosan tett vallomást látomásai hitelességeiről. Ez a vallo
mása „Confessio" címen megjelent nyomtatásban is 

Sárospatakon és egyebütt írta COMENIUS DRABIK jövendö
lései alapján s DRABIK amanuensiseként: 

Die selige Begleitung der heiligen Seele, die das ewige Reich 
mit Triumph betritt, das Herr der guten Werke (1653). 

De principis Transylvaniae ruina (1685?) és 
Gentis félicitas (1659) című műveit. 
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ARNOLDUS MIKLÓS franekeri tanár Tenebrae in Ince című 
műve ellen védekezett a Vindicatio famae et conscientiae Joh. 
Comenii. (Lugduni Bat. 1659.) 

Maresius Sámuel ellen pedig Admonítío fraterna de zelo sine 
scientia et charitate ad Maresium című irataival. 

Ezeken a külföldi vitairatokon kívül akadnak ÜRABiKnak 
magyar földön megjelent cáfolatai is, amelyekből eddig példá
nyok nem kerültek elő, de tudjuk, hogy VETERINUS PÁL puchói 
esperes és SECURIUS JÓZSEF szakolcai orvos ilyen munkái mellett 
FELINUS JÁNOS puchói ref. lelkész írt egy latin könyvecskét Ignis 
fatuus Nie. Drabícii (1660.) címen. 

Mindezeknél az adatoknál fontosabb azonban annak a meg
állapítása, hogy DRABIKOÍ milyen műve alapján ítélték el s milyen 
művét égették meg vele együtt? 

A meglévő iratok alapján persze ennek a kérdésnek nincs 
semmi jogosultsága, mert a kir. ügyigazgató a Lux e tenebris 
alapján emelt vádat ellene s a bíróság is ezt kárhoztatta, tehát 
ezt kellett meg is égettetnie. 

A kérdés mégis felmerül és megoldásra vár. Még pedig azon 
az alapon, hogy az egyik DRABIK kivégzéséről szóló, szemtanútól 
származó tudósítás a következőket írja könyve megégetésével 
kapcsolatban: 

(Drabik kivégzése után) . . . kam der Schinder mit dem Luder
karren, darauf legten sie. seinen Leib, den Kopff zwischen die dicken 
Beine, den Stock, worauff die Hand abgehauen worden, legten 
sie ihm zwischen die Füsse, auf diesen Stock setzte sich ein Schin
ders-Knecht und hielte in der rechten Hand aufrecht des Drabicii 
abgehauene Hand, in der lincken Hand hielt ein Exemplar des von 
Drabicio herausgegebenen Tractätleins (welches im gelben Couvert, 
in Ungarischer und Lateinischer Sprach und in Duodetz), den mit 
Blut bemackelten Sand fassten die Schinders-Knecht in ein Schaff 
und setzten es auf den Karrn. 

Dann iwurden die Stadt-Thor geoeffnet und maschierte ein 
Compagnie Soldaten mit ihren Fahnen und Spiel, dann der Kar
ren mit der Leiche, dann wieder eine Compagnie und so gieng der 
Marsch zum Galgen, woselbst bey 12 Schritt davon ein Haufen 
Holz, geschlichtet war, auf diesen legten sie ihn, den Kopff wie
der zwischen die Beine, die Hand und des Tractätlein legten sie 
ihm auf dem Leib, den Sand (schütteten sie auch hinauf. 

12* 
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Ais nun das Feuer den Coerper, wie auch das Buch ergriff, 
rollete sich der Deckel und die Blaetter fiengen an sich zu wenden, 
als ob man mit Fleiss etwas suchte (aber sehr schnell) biss fast in 
die Mitten, da flogen zwei Blatt in die Höhe, als ob sie mit Fleiss 
wären herausgerissen worden und trieb solche der Rauch und 
Wind hoch in die Luft. 

Jedermann war begierig diese Blatt zu haben, desswegen ihrer 
sehr viele lieffen und ritten ihrer sehr viel in der Gegend, wo der 
Wind hingieng, in Meinung, sie sollten wieder herunter fallen, 
zumahlen einige ungarische Herren ioo Ducaten davor botten: 
sie kamen aber nicht zum Vorschein." 

A máglyáról felröppenő levél sokszor visszatérő mozzanatát 
és az egyebeket mellőzve a tudósításból ki kell emelnünk azt az 
állítást, hogy a DRABIK tetemével együtt elégetett könyv egy sárga 
borítékban lévő tizenkettedrét nagyságú kis értekezés s hogy az 
értekezés kettős, még pedig latin-magyar nyelvű szövegű volt. Ez 
az állítás olyan tüzetesnek látszó értesülésből és megfigyelésből 
eredőnek látszik, hogy aggály nélkül vehetjük tudomásul. 

H a azonban tudomásul vesszük, egynéhány dolgot le kell 
szögeznünk e tudósítás alapján. 

Mégpedig először azt, hogy ez a könyv nem a Lux e tenebris, 
mert a Lux e tenebris negyedrét nagyságú, legalább öt centiméter 
vastag könyv. 

Aztán másodszor azt, hogy a megégetett könyv sem lehetett 
DRABIK könyve, mert DRABIK magyarul nem tudott s ha írt, csak 
csehül írt, tehát ez az értekezés mindenképen csak egy Drabik-mű 
fordítása lehetett. CoMENiustól sem származhatott, mert COMENIUÔ 
ugyan latinra fordította, a Rákócziakhoz közvetítette és ki is adta 
DRABIK különböző jóslatait és közléseit, de magyarul ő sem tudott, 
tehát a magyar fordításnak mástól kellett származnia. De kitől? 

E mellett harmadszor fennállhat az a lehetőség, hogy a szóban 
forgó füzet nem egy bilingvis Drabik-fordítás, hanem esetleg 
olyan két különböző műből álló egység, amelyben az egyik munka 
valamilyen Drabik-mű fordítása, a másik pedig egy teljesen külön
álló ismeretlen munka, illetve egyik sem Drabik-munka. 

A helyzet különösségét emeli a Lux e tenebris alapján emelt 
vád dolga. 

H a ugyanis DRABIK tetemével együtt nem a Lux e tenebris 
egy példányát égették meg, hanem egy sárga fedélbe kötött latin-
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magyar nyelvű tizenkettedrét értekezést, akkor ebből az követ
kezik, hogy a Lux e tenebris nem állott sem az ügyész, sem a bíró
ság rendelkezésére s hogy az ítélet nem a Lux e tenebris pontos 
szövegére támaszkodik, hanem köztudomás alapján hozatott, vagy 
pedig az, hogy a bíróság ítélete és az ítélet végrehajtása közt 
valami csere történhetett s a Lux e tenebris inkriminált példánya 
vagy az akták közt maradt, vagy egy — gyűjtő kezébe jutott.3 

Mindebből a pozitivista könyvtörténet részére az a pár új 
adat marad, hogy a Lux e tenebris-t a kirendelt bíróság Pozsony
ban máglyára ítélé, hogy azonban a DRABIK tetemével együtt meg
égetett könyv nem a Lux e tenebris volt. 

Ezzel szemben ebből a forrásból szerzünk tudomást arról, 
hogy DRABiKnak lehetett egy tizenkettedrét nagyságban latinul 
és magyarul is kiadott művecskéje, illetve hogy a Drabik-iro-
dalomnak lehetett egy magyarnyelvű terméke is — ha ugyan nem 
egy olyan munkát égettek meg vele együtt, amelynek sem a peré
hez, sem a jóslásaihoz nem volt semmi köze. 

Mert ha csere történt, ha az ítéletet irányító végrehajtó a vastag 
negyedrétű Lux e tenebris-t ki merte cserélni egy tizenkettedrét 
értekezéskére, akkor egész érdektelen munkát is tehetett a helyébe 
abban a biztos tudatban, hogy a csere soha ki nem derül. A szem
tanútól származó forrás és adat azonban erre nem nyújt külö
nösebb támaszpontot, tehát meg kell maradnunk amellett a fel
tevés mellett, hogy a DRABIK—CoMENius-irodalomnak volt egy 
bilingvis produktuma, illetve egy magyarnyelvű nyomtatott ter
méke is. 

SZIMONIDESZ LAJOS. 

;i Abban az esetben, ha így történt is, nem lett volna egyedülálló eset. 
így találtam meg pl. én magam a Martinovics-ügyből kifolyólag kivégzett 
Őz Pál máglyára ítélt védekező iratának egyetlen eredeti példányát. A mág
lyán e helyett is valami más írást égettek meg a kiküldött hatósági tanú 
bizonysága dacára! 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Mihály sárvári evang, iskolamester és Somogyi Péter írásai. 

1551. decemberében OLÁH MIKLÓS esztergomi érsek Vágsellyén el
fogatja, Nagyszombatba hurcoltatja s börtönbe vetteti SOMOGYI PÉTER 
vágsellyei iskolamestert s ettől kezdve 1558. június 7-én történt sza
badulásáig szigorú eljárás folyik ellene. 

Az eljárás során — amelybe BÁTHORY ANDRÁS országbíró is bele
avatkozott s amelyet ő döntött el SOMOGYI javára — először 
SOMOGYI hitbeli nézeteit tudakolták s 38 gyanús pontra nézve köve
teltek felvilágosítást. Később kiderült, hogy a 38 gyanús pontot egy 
nála lefoglalt könyvből merítették. 

SOMOGYI csak azzal védekezett, hogy a szóban forgó műnek nem 
ő a szerzője, a perről szóló emlékiratában azonban megmondja, hogy 
a terhére írott munkát MIHÁLY sárvári iskolamester írta. 

Ez az egyébként máig ismeretlen maradt MIHÁLY sárvári iskola
mester ebben a perben és a perről szóló forrásokban sehol nem közölt 
című munkájában az evangéliumi mozgalom alapelveit foglalta össze 
s igen hangsúlyozta Jézus Krisztus egyházfőségét. Példálózásában a 
pápa mellett OLÁH MIKLÓS érsek neve is szerepelt, mégpedig külön 
fejezetben ezzel a címmel: „Vájjon Péter igaz követője-e Oláh Miklós, 
az mostani érsek?" OLÁH az eljárás folyamán az országbíró előtt fő
ként ezen a fejezeten háborodik fel s ezért minősíti paskvillusnak a 
munkát s ezért követeli SOMOGYI megbüntetését, mert ebben „Sátán
nak és a klérus felett zsarnokoskodó úrnak nevezi". 

A továbbiakban a könyv tartalmából és állásfoglalásából az a két 
kérdés figyelemreméltó, hogy „meg kell-e válogatás nélkül keresztelni 
a kicsinyeket is, a nagyokat is?" és hogy „bőjtöljön-e az olyan ember, 
akinek úgyis kevés az ennivalója?" 

Az első kérdés ugyanis az anabaptista gondolkozás irányába 
mutat, a második ellenben az e korbeli teológiai érveléstől különösen 
elütő racionalizmust árul el, mert a reformátorok a bőjtöléssel soha 
nem azért helyezkednek szembe, mert némely embernek nincs mit 
ennie, vagy mert bőjtös ételek nehezen állnak rendelkezésére, hanem 
azért, mert szerintük Krisztus nem rendelte el. 

H a a SOMOGYI PÉTER ellen vádként felsorakoztatott 38 kérdést 
MIHÁLY sárvári iskolamester munkája sorrendjében kivonatolták volna, 
akkor a munka gerince is rekonstruálható lehetne s meg lehetne állapi-
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tani a kapcsolatait is a reformáció irodalmával, bár a munka aligha 
lesz fordítás, mert OLÁH MIKLÓS Krisztus-követését külön fejezetben 
idegen szerző nem igen hánytorgatta. Megjelenési helye és ideje isme
retlen, de nem lehetetlen, hogy a mű azért keletkezett, mert Sárvárt 
nyomda volt s ez a nyomda gondoskodott a megjelenéséről is. 

MIHÁLY sárvári iskolamester e művén kívül SOMOGYI PÉTER pere 
anyagából tudják meg, hogy SOMOGYI PÉTER is foglalkozott írással s 
két művel ő is gyarapította a magyar evangélikus irodalmat. Előbb 
egy Felső-Németországban megjelent kegyes kódexet ültetett át ma
gyarra a per előtt, amelyet könyvtárával együtt OLÁH MIKLÓS szintén 
lefoglaltatott s kézirata elkallódott vagy pedig lappang. A per után 
„Libellus contribulationis de Sellyensium captivitate" cím alatt megírta 
s Pozsony városának ajánlotta pere történetét. 

Ez a munka annak idején tudtunkkal kiadatlan maradt. Eredeti 
kézirata azonban CRUDY DÁNIEL pozsonyi evang. püspök útján a 
pozsonyi evang. egyház birtokába került s csak STROMPF LÁSZLÓ adta 
ki a Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár II . (1903) 118—167. 
lapjain. 

SOMOGYI PÉTER pere ilyenformán azért érdekelheti a magyar 
könyvtörténetet, mert lényegében sajtóper, továbbá mert két ismeret
len magyar könyv buggyan ki aktái közül s mert SOMOGYI PÉTER meg 
nem jelent harmadik munkája egyik elég korai láncszeme azoknak az 
életrajzi műveknek, melyek összegyűjtéséhez MÁTÉ KÁROLY tette meg 
az első lépést „A magyar önéletírás kezdetei" című munkájában. 

SZIMONIDESZ LAJOS. 

A puchói nyomda. Nyomda- és könyvtörténetünk sem régebben 
nem tartotta, sem napjainkban. nem igen tartja számon azt a puchói 
nyomdát, amelyet az osztrák örökös tartományokból az 1620-as évek 
végén kiüldözött cseh-morva atyafiak hoztak magukkal s amely fél 
évszázadnál tovább tartó, Trencsénen és Zsolnán keresztül való ván
dorlás után az 1710-es években megint visszakerült Puchóra. 

Mint trencséni és zsolnai nyomdát ismeri mind a kettő, mint 
puchóit azonban egyik sem emlegeti. 

Pedig nyoma elég van mint ilyennek is, hiszen tudhatnánk róla 
KERMANN DÁNIEL ev. püspök történetéből,1 azután BÉL MÁTYÁstól és 
RlBAY GYÖRGYtŐl is. 

KERMANN DÁNIEL miavai evang. lelkész és püspök 1730. május 
5-én Pozsonyban tartott kihallgatása alkalmával emlékszik meg róla. 

1 SZIMONIDESZ LAJOS: Kermann Dániel ev. püspök főbenjáró pere 
iratai a Magyar Országos Levéltárban (.) Négy hasonmással. Ruzomberok 
(Rózsahegy), 1940. 
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KERMANN ugyanis lelkészfelavató-okmány űrlapja egy kifejezése miatt 
került felségsértés és vallásgyalázás vádjával terhelten bíróság elé. 
S mikor nyomozzák, hogy hol nyomatta a szóban forgó űrlapot, azt 
a vallomást teszi, hogy Zsolnán, ifj. DADÁN JÁNOS nyomdájában 1706-
ban s hozzáteszi, hogy azóta a nyomda egy CHRASTINA nevű puchói 
polgár birtokába jutott és Puchóra került. 

A következő tudósítást BÉL MÁTYÁS szolgáltatja Trencsén vár
megyéről nyújtott leírásában, ahol azt írja, hogy a Puchón felállított 
nyomda előbb Szenicre, majd Trencsénbe, onnan pedig Zsolnára helye
ződött át. 

Jóval többet tud róla RIBAY GYÖRGY, aki két dolgozatában is 
számon tartja. 

Először „Typograpbiae Hungáriáé" című összeállításában (1793)2 

írja, hogy „(Johannis Dadán) socer, Paulus Veterini, Neo-Boleslavien-
sis exul Bohemus Puchovii habitando émit typographiam a Nicolao 
Cjzek typographo Trenchiniensi, quäle antea per Benjaminum ab Hage 
ex Bohemia adlata fuit, eamque genero suo, huic Johanni Dadán, cujus 
uxor illius filia, Elisabetha fuit, jure haereditario donavit". — Ez a 
tudósítása azonban nem egészen világos és látszólag a trencséni nyom
dáról szól. Tekintettel azonban arra, hogy a cseh-morva atyafiak 
menekült lelkészei először a lednici Rákóczi-uradalomban Puchón tele
pedtek le, nyilvánvaló, hogy először HAGEN BENJAMIN is Puchón álla
podott meg a nyomdájával s csak akkor ment előbb Szenicre, azután 
Trencsénbe vele, mikor látta, hogy Puchón csak az exulánsoknak dol
gozhat, idegen munkára ellenben nem igen számíthat. 

Azután „Lucubrationes de lingua et natione slavorum" című dol
gozatában3 említi e nyomda puchói létezését.4 

Ezek a megemlékezések világosan mutatják, hogy a puchói, szé
niéi, trencséni és zsolnai nyomdák nem külön alapítások, hanem a 
Csehországból Magyarországba behozott HAGEN-nyomda vándorlásá
nak a különböző állomásai. Tehát SZILÁDY jENŐnek az a megállapí-
pítása, hogy a cseh exulánsok a tótságnak felbecsülhetetlen szolgálatot 
tettek nyomdák létesítésével, mert ők alapították a trencséni (1632), 
zsolnai (1665) s a XVII. század végén a puchói nyomdát5 — eszerint 
úgy helyesbítendő, hogy ez a három nyomda tulajdonkép egy volt, 
illetve, hogy az egyik trencséni nyomda — a CIZEK—HAGEN—DÁDAN-

2 Kézirata a magyarhoni evang. egyetemes egyház levéltárában: I. c. 
11. 46. 

;i Kézirata a M. Nemzeti Múzeum kézirattárában: 2. Fol. Slav. 
4 SZABÓ ZOLTÁN: A cseh-tót szellemi közösség kezdetei. — Ribay 

György életműve. (1937.) 17. 1. 
5 SZILÁDY JENŐ: A magyarországi tót protestáns egyházi irodalom. 

1517—1711. (1939.) 65. 1. 
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féle a szenici, zsolnai, a puchói, mellette azonban létezett Trencsénben 
egy másik — a WoKÁL-féle —, amely szintén morva eredetű, mert a 
WoKÁLok is morvák voltak.6 

A WoKÁL-nyomda itt most nem érdekel bennünket, a Puchóból 
(és Széniéről) Trencsénbe áthelyezett HAGEN-féle nyomtatványaival 
ellenben „Typis Laurentij Beniamin ab Hage" cégjelzéssel 1651-től 
találkozunk s 1661-ig fordul elő a cégjelzése (II. 980.). RIBAY GYÖRGY 
Trencsénben a „Typis Lutheolianis" jelzésű nyomdát a folytatásának 
tartja. Ennek eddig csak egy terméke ismeretes (II. 1027.). Zsolnán 
ellenben 1665-től 1710-ig működött a DÁDAN-család tagjai kezén. 

Puchói és szenici korszakából termékei nem ismeretesek. De nem 
azért, mert nem működött vagy mert nem maradtak kiadványai, ha
nem alighanem azért, mert főként a cseh-morva felekezet nyomtatvá
nyait készítette, amelyeknek Magyarországon való kinyomására biblio
gráfusaink nem is igen gondoltak, tehát nem törekedtek a puchói 
nyomda legkorábbi — az 1620-as évek végéről s az 1630—1640-es 
évekből származó termékei megállapítására. 

Nyilvánvaló azonban, hogy a puchói nyomda termékei a cseh-
morva testvérek felekezetének a nyomtatványai között rejlenek, ez az 
irodalom tehát ebből a szempontból végigvizsgálandó s eleve azt az 
eredményt ígéri, hogy a különböző más jelzésű nyomtatványok között 
puchói és szenici nyomtatvány is találkozik. És az sem lehetetlen, hogy 
DRABIK MIKLÓS jövendöléseivel kapcsolatos vagy COMENIUS ÁMOS 
jÁNOStól származó irat is akad köztük. SZIMONIDESZ LAJOS. 

Ujabb adalékok az 1848/49. évi hírlapirodalom könyvészeté= 
hez. Az Országos Széchényi Könyvtár 1848/49-i hirlapanyagának át
nézése alkalmával néhány könyvészeti adatot találtam, melyek a 
GoRiupp ALISZ által közölt adatok („Adalékok az 1948/49-i hírlapok 
bibliographiájához": MKSzle 1925, 141.) mellett újabb kiegészítésül 
szolgálhatnak ID. SZINNYEI JÓZSEF: Hírlapirodalmunk 1848—49-ben 
című cikkéhez (MKSzle 1877, 105., 223. és kny.). Adataim a követ
kezők: 

B A Puchón lakó cseh-morva menekültek teljes névjegyzéke a ledniczi 
uradalom 1669-ben felvett urbáriumában található „Helvetici in nova piatea" 
cím alatt. Köztük elsőként szerepel Paulus Veterinus három forintos cenzus
sal, Vocal László és Badan (!) László két-két forint cenzussal. Badannil (!) 
a jegyzék feltüntet három fiút is. (Országos Levéltár, Urb. et conscr. 
18. 4.) — Később, az 1684. június 19-én felvett urbáriumban Puchón 
még a „Helvetici in nova piatea" sorában találhatók: Paulus Dadán és 
Venceslaus Dadán, akik nyilván Badan (!) László fiai, mert az előző 1669.-1 
urbáriumban név szerint még nem szerepelnek. (Országos I evéltár, ' Urb. 
et conscr. 18. 6.) 
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I. Magyarnyelvű hírlapok: 
i. Ábrázolt Folyóirat. (Kassa.) i—12. szám = 96 lap. (V. ö. SZINY-

NYEI 1. sz. alatt.) 
*2. Alföldi Hírlap. (Debrecen.) Az 1849. évből SZINNYEI által is

mert 6j számon kívül a Könyvtár birtokában van a júl. 24-én meg
jelent 70. szám == 206 1. (V. ö. SZINNYEI 2. sz.) 

3. Aradi Hirdető. (Arad.) 1849. évi, SZINNYEI által is ismert 26 
számának terjedelme 122 1. (V. ö. SZINNYEI 5. sz.) 

4. Budapesti Hiradó. (Pozsony és Budapest.) SZINNYEI által is is
mert 723—888. számainak terjedelme 670 1. (V. ö. SZINNYEI 9. sz.) 

5. Debreczeni Lapok. (Debrecen.) 9 számának terjedelme 36 1. 
(V. ö. SZINNYEI 12. sz.) 

6. Erdélyi Hiradó. (Kolozsvár.) A lap 1848. évi első (314.) szá
mának helyes kelte: jan. 4. (V. ö. SZINNYEI 17. sz.) 

7. Futár. (Budapest.) Terjedelme 4 1. (V. ö. SZINNYEI 25. sz.) 
8. Hadi Lap. (Csíkszereda.) Első számának helyes kelte: 1849. 

máj. 27.1 (V. ö. SZINNYEI 28. sz.) 
9. Jövő. (Budapest.) A lapnak 1848. dec. 1. és dec. 28. között 

nem 32, hanem 23 száma jelent meg. (V. ö. SZINNYEI 39. sz.) 
10. Katholikus Néplap. (Budapest.) 1848. évi 16. száma nem dec. 

27-én, hanem dec. 28-án kelt == 208 1. 1849. október havi első száma 
nem i-én, hanem 4-én jelent meg. (V. ö. SZINNYEI 41. sz.) 

I I . Kolozsvári Hiradó. (Kolozsvár.) SZINNYEI által ismert 94 szá
mának terjedelme 378 1. (V. ö. SZINNYEI 45. sz.) 

*iz. Kolozsvári Lap. (Kolozsvár.) Indult 1849. nov. 16-án. Meg
jelent hetenként kétszer. A Könyvtár birtokában van a dec. 21-én 
megjelent 11. szám, melynek felelős szerkesztője MAKOLDI SÁMUEL, 
nyomtatója a ref. kollégium nyomdája volt. A lapnak, melyet SZINNYEI 
nem ismer, különös jelentőséget ad az a körülmény, hogy az a maga 
idejében az egyedüli, Erdély területén megjelent magyarnyelvű újság. 

13. Magyar Academiai Értesítő. (Budapest.) A folyóiratnak 1848-
ban nem a 3., hanem 3 száma jelent meg. (V. ö. SZINNYEI 52. sz.) 

*I4. Magyar őr. (Budapest.) Első száma nem 1849. Jan- 29-én, 
hanem jan. 25-én jelent meg. A Könyvtár birtokában levő utolsó szám 
márc. 11-én jelent meg == 20 szám, 80 1. (V. ö. SZINNYEI 55. sz.) 

* i j . Népelem. (Budapest.) 1848. szept; 26-án megjelent még a 
yz., szept. 27-én pedig a 73. száma. (V. ö. SZINNYEI 65. sz.) 

* A csillaggal jelölt tételek SZINNYEI által nem ismert lapokat vagy 
számokat közölnek. 

1 A keltet helyesen közli LUKÁCS J Ó Z S E F : Katonai hírlapok a magyar 
honvédség felállításáig c. cikkében: MKSzle 1941, 381. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 187 

16. Pesti Divatlap. (Budapest.) SZINNYEI által is ismert 28 szá
mának terjedelme nem 788, hanem 796 1. (V. ö. SZINNYEI 70. sz.) 

17. Pesti Hirlap. (Budapest.) 1849. január havi utolsó száma nem 
23-án, hanem 28-án kelt, sorszáma nem 370., hanem 270. (V. ö. 
SZINNYEI 71. sz.) 

*i8. Szegedi Hirlap. (Szeged.) Első száma nem 1849. máj. i-én, 
hanem máj. 2-án jelent meg. Július 28-án megjelent még a lap 34., 
ezt követőleg július 30-án pedig a 35. száma. (V. ö. SZINNYEI 80. sz.) 

19. Székely Hírmondó. (Kézdivásárhely.) SZINNYEI által is is
mert 4 számának terjedelme 16 1. (V. ö. SZINNYEI 81. sz.) 

20. Társalkodó. (Budapest.) 1848. évi első száma nem január 
6-án, hanem január 7-én kelt. (V. ö. SZINNYEI 82. sz.) 

*2I. Tisza-vidéki Újság. (Szeged.) 1849. ápr. 14-én is megjelent 
még száma: a 29. (V. ö. SZINNYEI 84. sz.) 

22. Vasárnapi Újság. (Kolozsvár.) 733. száma nem 1848. jún. 
10-én, hanem június 19-én kelt. (V. ö. SZINNYEI 85. sz.) 

IL Németnyelvű hírlapok: 

1. Anhang zum Temesvár er Wochenblatt. (Temesvár.) 1848. évi, 
SZINNYEI által is ismert 53 számának terjedelme 296 1. (V. ö. SZINY-
NYEI 4. sz.) 

2. Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde. (Brassó.) 
46. számának helyes kelte 1848. november 20. 46. számának terje
delme nem 502, hanem 302 1. (V. ö. SZINNYEI 7. sz.) 

3. Gemeinnützige Blätter für Belehrung und Unterhaltung. (Buda
pest.) A Könyvtár birtokában meglévő 1848. évi 1. száma nem május 
i-én, hanem május 4-én kelt = 4 1., szerk. és kiadta JÁNISCH JÓZSEF, 
nyomta az egyetemi nyomda. (V. ö. SZINNYEI 18. sz.) 

*4. Grosse Pfaffenzwicker, Der. (Győr.) Könyvtárunk birtokában 
a SZINNYEI által ismert 1848. április 18-i és 20-i, valamint a GORIUPP 
áital ismert április 22, 26, 29, május 2, 4, 6, 9, I Í , 13, 16, 20 és 
június y--i számokon kívül megvannak a június 21, 28 és július 13-i 
számok. (V. ö. SZINNYEI 19. sz. és GORIUPP 4. sz.) 

*5. Hungária. (Pozsony.) 1848. július 4-től augusztus 31-ig meg
jelent 25 szám. (V. ö. SZINNYEI 21. sz.) 

*6. Intelligenzblatt der Morgenröthe. (Budapest.) Indult 1848. 
január i-én, a Könyvtár birtokában lévő utolsó szám március 19-én 
jelent meg = 23 szám, 110 1. (V. ö. SZINNYEI 22. sz.) 

*y. Junge Ungarn, Das. (Budapest.) A Könyvtár birtokában meg
lévő 1. szám 1848. április 8-án kelt. (V. ö. SZINNYEI 23. sz.) 
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::"8. Katholische Christ, Der. (Budapest.) A Könyvtár birtokában 
lévő 1848. évi utolsó szám december 24-én jelent meg — 34 szám, 
148 1. (V. ö. SZINNYEI 25. sz.) 

9. Közlöny des Teufels. (Budapest.) A Könyvtárban megvan az 
1848. szeptember n - é n megjelent 2. és a szeptember 17-én megjelent 
3. szám. A 2. számot KOZMA VAZUL, a 3-at EISENFELS RUDOLF 
nyomta. (V. ö. SZINNYEI 27. sz.) 

*io. O ester reichisch deutsche Zeitung. (Wien.) Alcíme 1848. ápri
lis 14-től 28-ig „Beiblatt zur Pressburger Zeitung". A lap nevezett 
időközben megjelent 4—11. száma a pozsonyi Städtische Pressburger 
Zeitungnak, és Pannóniának volt a melléklapja. A 4—6. számon szer
kesztő nincs feltüntetve, a 7—11. számot KERN H. szerkesztette. 
A 4 — 1 1 . számot kiadta Löw HENRIK, nyomta KLOPF U. és E U R I C H A . 

I I . Pannónia. (Pozsony.) 1848. II. félévi 1. száma nem július 
i-én, hanem július 4-én, 1849. évi 9. száma nem február 5-én, hanem 
február 3-án jelent meg. (V. ö. SZINNYEI 35. sz.) 

::"i2. Pester Zeitung. (Budapest.) 1848. évi utolsó száma decem
ber 31-én jelent meg = 8 6 7 szám, 5188 1. 1849. ^vi első száma nem 
január 16-án, hanem január 2-án jelent meg = 868. szám, 5187. 1. 
Az 1849. évfolyam terjedelme 5187—6468. 1. (V. ö. SZINNYEI 41. sz.) 

: : 'i3. Siebenbürger Wochenblatt. (Brassó.) Az utolsó, a Könyvtár 
birtokában meglévő 1848. évi szám december 25-én jelent meg = 106 
szám, 628 1. (V. ö. SZINNYEI 51. sz.) 

14. Temesvarer Anzeiger. (Temesvár.) SZINNYEI által ismert 18 
számának terjedelme ^j ( + 1 sztl.) 1. Nyomta BEICHEL JÓZSEF. (V. ö. 
SZINNYEI 57. sz.) 

15. Temesvarer Wochenblatt für nützliche Unterhaltung und 
heimatliche Interessen. (Temesvár.) 1848. december 30-án nem az 50., 
hanem az 53. száma jelent meg. (V. ö. SZINNYEI 58. sz.) 

*i€. Ungarische Israelit, Der. (Budapest.) A SZINNYEI által ismert 
számokon kívül a Könyvtár birtokában van még az 1848. szeptember 
26-án megjelent 35. szám = 260 1. A számot EISENFELS RUDOLF 
nyomta. (V. ö. SZINNYEI 62. sz.) 

:;"I7 Völkerbund. (Wien.) A lap a Könyvtár birtokában lévő 
1. szám tanúsága szerint 1848. május 30-án indult. (V. ö. SZINNYEI 
71. sz.) 

III. Szlováknyelvű lapok: 
*i . Orol Tatránski. (Pozsony.) Indult 1845. augusztus 8-án. 

A SZINNYEI által utolsónak ismert és a Könyvtárban is utolsó (97.) 
s/ám 1848. július 6-án jelent meg = 774 1. (V. ö. SZINNYEI 3. sz.) 

SUPKA ERVIN. 
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Ismeretlen magyarországi hírlapok, vicclapok, szemlék az 
Országos Széchényi Könyvtár hirlaptárában. Az Országos Szé
chényi Könyvtár régi, feldolgozatlan anyaga közül a hírlapbibliográ
fia szempontjából nagyon érdekes anyag került elő az 1942. évi köl
tözködésnél. Mintegy 200 hazai időszaki sajtótermék egyes számai az 
1868-tól 1872-ig terjedő évekből s egy 1884-ben indult kőnyomato-
sunk. Nagyobbik része a már meglevő hírlapanyag állományát egé
szíti ki, vagy legalább is hiányokat pótol. Érdekesebbik és értékeseb
bik része azonban az a nyolcvanegy hírlap, folyóirat — igaz vala
mennyiből csak egy, legfeljebb két szám maradt fenn —, amelyeket 
sem az Országos Széchényi Könyvtár, sem a főváros másik három 
nagy közkönyvtárának állományában nem sikerült megtalálnunk. 
Az e korra vonatkozó fontosabb hírlapbibliográfiák, hírlaptörténetek 
sem tesznek róluk említést, azt a hat lapot kivéve, amelyet SZINNYEI 
JÓZSEF a Vasárnapi Újság 1870. évfolyamában,1 a hazai németnyelvű 
hírlapirodalomról összeállított rovatban közölt (Echo aus Siebenbür
gen; Der Grenzbote; Ludwig Scbönberger's Pester Börsen- und Han
delsbericht; Neutra-T renchiner Nachrichten; Pancsovaer Wochen
blatt; Temesvarer Anzeiger). KERESZTY ISTVÁN hírlapbibliográfiája2 

nyomán mindössze hét lapra vonatkozólag tehetünk feltevéseket. 
Közülök a zágrábi Napredak (1869/70. X. évf.) azonos lehet az idé
zett műben megemlített, ugyanilyen című lappal. Bár ez 1848-ban 
indult Karlócán s később Zimonyban, majd Űjvidéken adták ki, 
közbeeső szünetekkel. Utolsó nyomunk 1869-ből való.3 így a folya
matosságot, a hiányzó évfolyamok nélkül, nem tudjuk kimutatni. 
Hasonlóan eredménytelen az egybevetés a Vrsacka Kula esetében. 
A lap 1867-ben indult, viszont az újonnan előkerült példány 1871-ben 
még csak a IV. évfolyamnál tartott. A Zagrebacki Katolicki List 
(1871. XXII . évf.) valószínűleg összefügg az 1849-ben megindult 
zágrábi Katholische Zeitunggal; és lehetséges, hogy az 1849-ben meg
indított s 1852-ben még élt zágrábi Südslavische Zeitungnak folyta
tása az 1871-ben Sziszeken évfolyam nélkül megjelent, „új folyam" 
jelzésű, azonos című újság. Mindez azonban csak feltevés. Mintahogyan 
esetleg újraindulást tételezhetünk fel a Pest-Ofner Lokal-Blatt (1870. 
I. évf.), a Pucki Prijatelj (1870. IV. évf.) és a Sloga (1870. I. évf.) 
című lapok esetében. Bizonyítanunk azonban ezt nem lehet, mivel az 

1 SZINNYEI J.: A német hírlapirodalom Magyarországon 1870-ben. 
Vasárnapi Újság, 1870. XVII. évf. 62. 1. 

2 KERESZTY ISTVÁN: A Magy. Nemzeti Múzeum Könyvtárának cím
jegyzéke. V. 

8 Az Orsz. Széchényi Könyvtár katalógusának tanúsága szerint 1869-
ben megszűnt. 
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idézett hírlapösszeállításban felemlített, azonos című lapok időpontja 
és a most előkerült anyag első dátuma között nagy az időbeli távol
ság, másrészt a lapokon az újraindulást nem tüntették fel, vagy pedig 
csak későbbi évfolyamok vannak kezünkben. 

Feltehetjük még, hogy a Die Unabhängigkeit (1871. I. évf.) című, 
Pesten megjelent lap az Országos Széchényi Könyvtárban egykor 
megvolt: Die Ungarische Unabhängigkeit (1871. I. évf.) folytatása. 

Csupán két hetilap előzményeire vonatkozólag vannak pontos 
adataink: a Pest-Ofner Illustrirte Zeitungról, melléklapja: Die Fackel, 
s a Pester Familien-Journalról, főlapja: a Neues Pester-Journal révén; 
azonkívül a Novij Svët származásáról, amely az 1871-ben megszűnt 
ungvári Svët egyenes folytatása. De mindhárom lap hiányzott a fent
jelzett könyvtárak, hírlaptörténetek, bibliográfiák anyagából. 

Az előkerült sajtótermékekkel egyenként foglalkozni nem áll mó
dunkban, sem nagy számuk, sem jelentőségük miatt: csak egy-két szám 
maradt meg közülök, nagyobbára az első évfolyam első száma, vagy 
a mutatványszám. Valószínűleg nagy részük nem is élt tovább. Né
melyik pedig talán csak a mutatványszámig jutott el. Tiszavirág éle
tükből sok tanulságot levonni nem igen lehet. Csupán rövid, össze
foglaló ismertetésre szorítkozhatunk. Kortörténeti szempontból mégis 
fontos dokumentumok. Jellemző, hogy az elnyomatás megszűntével 
mennyire fellendült az időszaki sajtó. De jellegzetesen tükrözi vissza 
a korízlést a lapok címe, anyaga is. 

Nem lep meg bennünket, hogy magyarnyelvű közöttük csak egy 
van, s az is későbbi. Az akkori magyarnyelvű időszaki termékek 
ugyanis már megvoltak a könyvtár állományában. Az 1884. február 
27-én indult Budapesti Levelező egyik korai kőnyomatosunk, vidéki 
lapok számára. Érdekessége, hogy PORZSOLT KÁLMÁN szerkesztette és 
hogy MIKSZÁTH KÁLMÁN egyik karcolatát közli (A demokrácia a 
szabadelvű clubban.), amely pár nap múlva a Pesti Hírlapban4 jelent 
meg. Több száma nem ismeretes. , 

Legnagyobb a száma a németnyelvű lapoknak: összesen 48. 
Magyarázatát a szerkesztők nevei adják. A kiegyezés után a sajtó 
fellendült. Ezt az alkalmat a szellemi megmozdulásokban rögtön 
részt vevő zsidóság azonnal észrevette és meg is ragadta. 

Műfajok szerinti megoszlásuk a következő: 10 politikai lap; 
6 vegyes tartalmú, helyi érdekű lap; 4 tudományos és művészeti 
folyóirat; 9 ismeretterjesztő, közhasznú, képes, családi és néplap; 
2 szépirodalmi lap; 5 élclap; 1 színházi lap; 2 hitbuzgalmi lap és 
9 szaklap. Zömük (26) a fővárosban jelent meg és ugyanott nyom-

* Pesti Hírlap, 1884. VI. évf. 61. sz. 
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ták: 3 politikai lapot: Pester Montagszeitung (1871. I. évf.), Pester 
Montagsblätter (1871. I. évf.) című lapokat és a magyar munkáspárt 
orgánumát, a Brüderlichkeittt (1871. évf. nélkül); a Pest-Ofner Lokal-
Blatt (1870. I. évf., 1871. II. évf.) című vegyes tartalmú helyi lapot; 
2 tudományos és művészeti folyóiratot: a Revuet (1871. I. évf.) és 
a magyar-zsidó haladáspárt lapját: Die Palméx. (1871. I. évf.). Hat 
ismeretterjesztő és közhasznú lap került elő a fővárosi anyagból: Die 
Neue Freie Zeit (1870. [I. évf.]); Pester Familien-Journal (1870. évf. 
nélkül), Die Unabhängigkeit (1871. I. évf.), Der Vereins-Courier és 
melléklapja: Der Vereins-Bote (1870. I. évf.) és végül a Pest-Ofner 
Illustrirte Zeitung (1870. V. évf.), a közismert Die Fackel című lap
nak 1870-től főlapja. A most előkerült főlap még három melléklap
ról tesz említést (Ungarischer Figaro, Spatzenversammlung, Allgemei
ner Geschäftsbericht), ez utóbbiak azonban még nem kerültek elő, 
s valószínű, hogy soha meg sem jelentek. Pesti szépirodalmi és művé
szeti lapok: Die Donau (1870. évf. nélkül) és Das Neue Blatt (1871. 
I. évf.). A sok korabeli fővárosi élclap közül megkerült: a Blau
strumpf (1870. I. évf.) s a Das Neue Blatt melléklapja: Der Knirps 
(1871. I. évf.); azonkívül a Pester Fliegende Blätter (1871. I. évf.) és 
az évente egyszer megjelent Neuer Freier Narren Lloyd (1871. VII. 
évf.). Viszonylag sok a fővárosi szaklap az anyagban: egy üzleti heti
szemle: Die Geschäftswoche (1870. I. évf.), 3 közgazdasági, kereske
delmi, közlekedési illetve biztosítási, stb. szaklap: a Pesten és Bécs
ben megjelent Intelligenzblatt (1871. I. évf.), SCHÖNBERGER LAJOS 
Pester Börsen- und Handelsbericht^ (1871. IV. évf.) és a bécsi világ
kiállítás magyarországi különlapja: az Ungarisches Centralblatt für 
Handel, Verkehr und Finanzen (1871. [I. évf.]), két melléklapjával: 
Der Spediteurrel (1871. évf. nélkül) és Der Sichere Mann-nz\, az „első 
magyarországi biztosítási lappal", azonkívül a gazdasági és szociális 
jellegű Stadt-Zeitung für Pest-Ofen All-Ofen und Neu-Pest (1871. 
évf. nélkül), amelynek meghirdetett melléklapját: Der Löschmann 
című tűzoltó orgánumot valószínűleg ki sem adták. Sorukat a Post
bote (1871. I. évf.) című postás-hetilap zárja le. 

Aradi megjelenésű az Aradér Tageblatt (1871. I. évf.) című poli
tikai lap. Besztercebányán adták ki a Neusohler Journal (1871. I. évf.) 
című helyi érdekű hetilapot. Gyulafehérvárról egy politikai hetilap, 
a már említett Echo aus Siebenbürgen (1871. I. évf.) került elő. Nyit-
ráról egy vegyes tartalmú, helyi hetilap: a Neutra-Trenchiner Nach
richten (1870. II. évf.). Pancsovai kiadású a hetenként kétszer meg
jelent Pancsovaer Deutsche Zeitung (1870. I. évf.) és a Neues Pan-
csovaer Wochenblatt (1871. II. évf.) című helyi érdekű, vegyes tar
talmú s a Pancsovaer Wochenblatt (1870. III. évf., 1871. IV. évf.) 
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című ismeretterjesztő, közhasznú lap. Pozsonyból egy folyóirat: a 
Deutsch-ungarische Monatschrift (1870. évf. nélkül), egy ismeret
terjesztő, közhasznú hetilap, a Pozsonyban és Budán kiadott: Die 
Deutsche Wacht an der Donau (1871. II. évf.), a Pressburger 
Zwischenakt (1871. I. évf.) című színházi napilap, és két hitbuzgalmi 
folyóirat: Das Katolische Pressburg (1871. I. évf.) s Die Kirchliche 
Reform (1871. évf. nélkül), a Die Deutsche Wacht an der Donau 
melléklapja került elő. Sziszeki politikai lap a fentemlített Süd-
slavische Zeitung. Temesvárról három sajtótermék származik: az 
Union (1871. I. évf.) című osztrák-magyar szabadkőműves politikai 
lap; egy ismeretterjesztő és szórakoztató hetilap, Temesvarer Sonntags-
blatt (1870. I. évf.) és egy ipari, kereskedelmi és gazdasági szaklap: 
a már említett Temesvarer Anzeiger (1871. IV. évf.). Túrócszentmár-
tonban adták ki a Neue Gartenlaube (1871. I. évf.) című szépirodalmi 
havi folyóiratot. Zágrábról négy németnyelvű lapot tartalmazott az 
anyag, két politikai napilapot: Südslavische Correspondenz (1871. 
I. évf.), Agramer Lloyd (1871. I. évf.), egy helyi érdekű lapot: Agra-
mer Sonntags-Zeitung (1871. I. évf.) és egy élclapot: Die Klatschrose 
(1871. I. évf.); Zimonyból pedig egy politikai hetilapot, a már jel
zett Der Grenzbotêt (1870. II. évf., 1871. III . évf.). 

Számban a német anyag után következik a horvát: 5 politikai 
lappal, 3 tudományos és művészeti folyóirattal, 4 ismeretterjesztő, 
1 ifjúsági és 1 hitbuzgalmi lappal, 3 szaklappal. Legnagyobb részük 
Zágrábban jelent meg és ott is nyomták őket: az Obzor (Láthatár) 
(1871. I. évf.) és a már említett Sloga (Egyetértés) című hetilapot s 
ennek esti lapját, a Vecernik Slogét (1870. I. évf.); a Skolski Prijatel] 
(1870. I I I . évf., 1871. IV. évf.) és a fent tárgyalt Napredak (Előre) 
című pedagógiai folyóiratokat, s az utóbbi mellékletét: az első általá
nos horvát tanítói gyűlés központi választmányának értesítőjét (Vjest-
nik Prve Obce Hrvatske Ucitel]ske Skupstine); azonkívül 3 ismeret
terjesztő és szórakoztató lapot, a Dragoljub (Kincsszerető) ([1868.J 
II. évf.), Hervatska (Horvátország) (1871. I. évf.) és Hrvatski S okol 
(Horvát Sas) (1870. I. évf.) című és a fentemlített Zagrebacki Kato-
licki List című hitbuzgalmi lapct; s végül a horvát-szlavón gazda
sági egyesület kiadásában megjelent 2 gazdasági szaklapot: Gospo-
darski List (Gazdasági lap) (1870. XVIII . évf.) és Gospodarski Pouc-
nik (Gazdasági oktató) (1867 előtti, évf. nélkül). Sziszekről két poli
tikai lap: Zatocnik (Bajnok) (1870. II. évf.) és Branik (Oltalom) 
(1871. I. évf.) és egy jogi szaklap, a Növi Pravnik (Új jogász) (1871. 
I. évf.) gazdagítja a horvát hír lapanyagot. Károly városról és Várasd-
ról egy ifjúsági folyóirat: Zlatni Orasi (Arany Diók) (1870. I. évf.), 
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illetőleg egy oktató, mulattató néplap: Pucki Prijatelj (Népbarát) 
(1870. IV. évf.) került újonnan a könyvtárba. 

Még kevesebb a szerb szaporulat: egy pesti pedagógiai szaklap: 
a Srpska Narodna Skola (Szerb nemzeti iskola) (1870. I. évf.), két 
pancsovai szaklap: a gazdasági jellegű Pancevac (1870. II. évf., 1871. 
III . évf.) és a Domaci Lekar (Házi orvos) (1871. I. évf.) című nép
egészségügyi havilap; két Versecen kiadott időszaki termék: a fen
tebb említett, helyi jellegű Vrsacka Kula (Verseci vár) és az ismeret
terjesztő Istók (Kelet) (1871. I. évf.) című lap; 2 újvidéki politikai 
lap: a Narod (Nemzet) (1870. I. évf., 1871. II. évf.) és Srbski Narod 
(Szerb nemzet) (1870. II. évf., 1871. III. évf.) s az ott megjelenő helyi 
jellegű Zemljak (A földi) (1870. évf. nélkül) című nemzeti hetilap. 

A szlováknyelvű anyagot csak két ismeretterjesztő, vegyes tar
talmú hetilap és egy élclap képviseli: a Pesten megjelent Zora (Hajnal) 
(1870. évf. nélkül), Vlastenec (Hazafi) (1870. II. évf., 1871. III . 
évf.) és Jezibaba (1871. I. évf.), a Slovenské Noviny melléklapja. 

Olasz és ruszin lapokból csak kettő-kettő került elő: az előbbie
ket Fiúméban adták ki s mindkettő gazdasági és tengerészeti jellegű; 
egy politikai napilap: Giornale di Fiume Commerciale, Marittimo c 
Politico (Fiumei kereskedelmi, tengerészeti és politikai lap) (1871. 
I. évf.) és egy havonként kétszer megjelent szaklap: Marina e Com-
mercio (Tengerészet és kereskedelem) (1871. III . évf.); az utóbbiak 
közül az egyik, Novij Svët (Űj világ) Ungvárott jelent meg s mint 
mondottuk, a Svët című szépirodalmi lap folytatása; az oroszbarát 
élclap a: Sova (Bagoly) (1871. I. évf.) pedig Pesten. 

A röviden felsorolt adatokból természetesen a szóban levő anya
got megismerni nem lehet. De minthogy SZINNYEI is csak szám szerint 
sorolja fel az idegennyelvű sajtótermékeket a Vasárnapi Újságban kö
zölt hírlapösszeállításában — a németnyelvűeket is csak ritka esetben 
címük szerint — így az akkori idegennyelvű hírlapirodalmunkra vo
natkozó ismereteinket ez az újonnan előkerült anyag bizonyára gaz
dagítja. SZEKERES MARGIT. 

Kossuth Pesti Hírlapjának változatai. A mutált lapokat, lap
variánsokat, lapváltozatokat — miként a nem tévedésből egyidőben 
keltezett, hasonlóan számozott, de formai beosztásban, tartalomban a 
legcsekélyebb módon is egymástól eltérő lappéldányokat nevezik — 
rendszerint különböző körülmények: lapszerkesztői tréfák, képviselő -
választási korteskedések, cenzuratörlések, cikkpótlások, valamint 
sajtótechnikai eljárások is életre hívhatják. A magyar hírlapvál
tozatok behatóbb tanulmányozására TRÓCSÁNYI ZOLTÁN hívta fel a 
hírlap- és könyvtudománnyal foglalkozók figyelmét egyik MKSzlé-

Magyar Könyvszemle 1942- II. füzet. 13 
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ben, megjelent és egyben ezt a kutatást elindító cikkében (v. ö. : 
Hírlapváltozatok. MKSzle, 1937. 223—231. L). Azóta sok cikk fog
lalkozott már hasonló kérdéssel, több-kevesebb új adattal gazdagította 
irodalmát, melyek közül mi a „Két régi újság pöre egy utánnyomás 
körül" címűt (DEZSÉNYI BÉLA: MKSzle, 1940. 278—282. 1.) 
említjük meg, minthogy az egyébként igen kifogástalanul megírt köz
lemény némi helyreigazításra szorul. 

DEZSÉNYI szerint ugyanis „nem lesz érdektelen . . . megismerkedni 
a legrégibb hazai hírlapváltozattal . . . [mely] úgy jött létre, hogy a 
Jelenkor című újság 1848. évi országgyűlési tudósításainak egy részét 
egy másik lapból, a Nemzeti Újságból vette át, mégpedig úgy, hogy 
az egyes beszédeket ugyanarról a szedésről nyomtatták mindkét újság 
részére". Ehhez csak annyit kell hozzáfűznünk, hogy nekünk sikerült 
egy régebbi hírlapváltozatra bukkannunk, mégpedig egy igen tekin
télyes lapban, KOSSUTH százesztendős Pesti Hírlapjában. Erről sem 
mernénk állítani, hogy a „legrégibb magyar hírlap változat": a fenti 
idézet, valamint a mi meglátásunk már némi óvatosságra inte
nek. Bátran állíthatjuk azonban, hogy az érdekesebbek közé tartozik, 
hiszen ékesen szóló tanúja KOSSUTH és alig meginduló lapja nagy nép
szerűségének. 

KOSSUTH Pesti Hírlapja 1841-ben indult hódító útjára. Nemzeti 
létünket, sorsunkat tárgyaló hasábjain elsőnek ismerte fel a sajtóban a 
gondolatközlés leghatásosabb eszközét, a nemzeti sajtónak igazi ala
kító erejét és hatalmát. Vele együtt indulnak el az egykorú lapokban 
a magyar problémával kapcsolatos fejtegetések és viták, melynek ter
mészetes következménye e lapoknak egyre fokozódó népszerűsége. 
Szinte versengenek egymással és a versenyben az a győztes, annak a 
példányszámai emelkednek, amelyeknek szerkesztői meggyőzőbb erő
vel, nagyobb sikerrel szerepelnek a megoldásért folytatott küzdelem
ben. Ezért határozták el KOSSUTH és a kiadótulajdonos LANDERER 
LAJOS, hogy az igen keresett és egy-kettőre szétkapkodott Pesti Hírlap 
elfogyott számaiból második kiadást nyomatnak. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának 
Hírlaptára KOSSUTH Pesti Hírlapját két példányban őrzi; a 450-es 
jelzettel ellátott példány tartalmazza az első, a 449-es jelzetű a második 
kiadás számait. A második kiadást a lap alsó margóján nyomtatással 
is jelzi egészen 1841. febr. 27-ig (Télutó 27. 1841. 17. sz.), 1841. márc. 
3-án (Tavaszelő 3. 1841. 18. sz.) azonban már nem találjuk a meg
különböztetést, ellenben ezzel a számmal kezdődik LANDERER LAJOS-
nak az előfizetőkhöz intézett és egyúttal a második kiadás szükséges
ségét megmagyarázó felhívása: „Lapjaink eddigi számai mind elfogy
tak. Azokkal tehát többé nem szolgálhatván, ezúttal a folyó év máso-
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dik évnegyedére, valamint hátralévő három évnegyedére is előfizetést 
nyitunk. Az évnegyedes előfizetés (Április elejétől június végéig) a két 
fővárosban, házhordással 2 frt. 48 kr.; borítékban, vagy postán borí
tékkal 3 frt. 30 kr.; — három évnegyedes előfizetés pedig (Áprilistól 
az év végéig) szabott ár szerint, helyben házhordással 7 frt. 30 kr.; 
borítékban vagy postán borítékkal 9 frt. mind pengő pénzben. Akik 
három évnegyedre előfizetnek, azoknak a márciusi számokkal is ked-
veskedendünk, azon naptól, melyen megrendelésöket veendjük. — 
Végezetül, mivel szerencsénk van tapasztalni, hogy lapjaink eddigi 
számai folyvást kívántatnak, tisztelettel kérjük mindazokat, kik az 
eddigi számokat bírni óhajtják, méltóztassanak minél hamarabb elő
fizetni; mert azon esetre, ha joo megrendelés érkezik, MÁSODIK 
KIADÁST készíttetünk, s a kijött számokkal is szolgálandunk; ha 
pedig annyi nem érkezik, hogy a második kiadás költségeit fedezné, 
az előfizetett pénzt visszafizetjük" (v. ö. 1841. mára 24. 24. sz.). 
1841. máj. 22. 41. sz.-ban szerkesztőnek és kiadónak már „van sze
rencséjük jelenteni, hogy Hírlapjuk első félévi elfogyott számai máso
dik kiadásban e hónap végével egészen készen lesznek: azokból tehát, 
ha ki még bírni óhajtaná, teljes számú példányokkal szolgálhatnak'' 
(v. ö. még: Tavaszutó z6. és 42. 1841. 29. és 43. számokat, valamint 
Nyárelő 16. 1841. 48. sz.-t). Az utánnyomás szükségességét tisztán 
látjuk az eddigekből: oka az elfogyott és még mindig nagyon kere
sett számokban, az érdeklődésben rejlik. 

Lássuk most már, miért és mennyiben variánsok KOSSUTH Pesti 
Hírlapjának első számai, a Télhó 2. 1841. 1. sz. A példányok lapfejei 
megegyeznek, úgyszintén a háromhasábos beosztás és a nyolcoldalas 
lapterjedelem. Az első kiadáson azonban az első oldal három hasábját 
a lapnak kb. 8/4-nyi mélységében kettéosztja SZALAY LÁszLÓnak a 
„]ournalistica"-ró\ szóló, három oldalra menő, tárcaszerűen közölt 
cikke, mely a második kiadásban az ötödik oldalon található és meg
felezi a háromhasábos lapbeosztást. Itt a „Journalistica"-t közlő rovat
nak már címe is van: Értekező. SZALAY közleménye a második kiadás 
ötödik oldalán, a zárómondatot kivéve, befejeződik. A zárómondat 
átkerül a hatodik oldal első hasábjára, melyet folytatólagosan követ
nek mindazok a cikkek (Magyarország 1841-ben GOROVE ISTVÁN 
tollából; Nemzeti Színház —T— aláírással), melyeket az első kiadás 
a „]ournalistica" után közölt a tárcarovatban. A második kiadásban 
ezek az ötödik és a hatodik oldalakat töltik meg háromhasábos be
osztásban. E variánsok eddig említett eltérései (1—6. oldalig) tisztán 
formai jellegűek, a cikkek helyének megváltozását, más oldalakon való 
elosztását jelentik; mégis állítanunk kell mélyebb meggondolásukat. Át
helyezésük tartalmi fontosságuk megítéléséből származhatott: az elmé-

13* 
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leti, elmélkedő tárgyakat közlő, a lassúbb és hosszabb megfontolások
ból születő és azt eredményező cikkeknek át kellett engedniök helyü
ket a nemzet lázas életütemével egybekapcsolt gondolatoknak, monda
toknak. Viszont az is nagyon valószínű, hogy az újranyomás más 
tördelési technikát kívánt és eredményezett, a kiszedett tükör esetleges 
széthullása, stb. miatt. Tartalmi eltérést csupán a mindkét kiadásban 
a hetedik és nyolcadik oldalon megjelent hirdetésekben észlelhetünk. 
Igen sok közülök — hivatalosak és magánhirdetések — nincsen meg 
a második, illetőleg az első kiadásban és megfordítva. Ezt viszont a 
későbben eszközölt második kiadás időbeli eltolódása magyarázza 
meg: a szerkesztőség elgondolása szerint ugyanis azokat a híreket, 
vagy hirdetéseket, melyek aktualitásukat vesztették, el lehet hagyni 
és újakkal felcserélni; így az utánnyomott változat még az első kiadást 
megvásároltak között is vevőre találhat. 

KOSSUTH Pesti Hírlapja, későbben — legjobb tudomásunk szerint 
— már nem tüntet fel több lap változatot; a második negyedtől kez
dődően a szerkesztő és kiadó közös megállapodással annyira fokozott 
példányszámban állította elő az egyre emelkedő előfizetők és alkalmi 
vásárlók részére a lapot, hogy nem volt többé szükség utánnyomásra. 

SZEMZŐ PIROSKA. 

Magyar vonatkozás egy XVIIL századi német bibliográ
fusnál* Az 1725-ben frankfurti és lipcsei impresszummal meginduló 
Amoenitates Literariae c. folyóiratszerű vállalkozásban, melyet Jo . 
GEORG. SCHELHÓRN éveken át jórészt egymaga töltött meg bibliográ
fiai és irodalomtörténeti értekezésekkel és adatközlésekkel, a II . kötet 
(1730. évi, második, javított kiadását használom) nagyobb terjedelmű 
értekezést tartalmaz a ritka könyvekről s ezek ritkaságának különböző 
okairól (Dissertatio de libris rarioribus et variis raritatis eorum causis). 
Itt, a 353. lapon, a hatósági rendelkezésre, vallási érdeket sértő voltuk 
miatt forgalomból kivont könyvek között szerepel egy olyan magyar
országi kiadvány, melyet SZABÓ KÁROLY nem ismer s mely tudomásom 
szerint azóta sem került szóba. Egy barátjára hivatkozva közli 
SCHELHÓRN, hogy Kolozsvárott SERVET MIHÁLY tanításaival egyező 
értelmű, selejtes értékűnek mondott munka jelent meg, melynek az 
evangélikus vallású bibliográfus még a címét is csak az „absit 
blasphemia" szavak kíséretében meri leírni: Fűimen de coelo delapsum 
Trinitariorum Deum Trinunum contundens. Anno 1687. Az Amoeni
tates Literariae szerkesztőjének tudós barátja már hiába kerestette ezt 
a ritka könyvet Erdélyben is; ha nem szavahihető erdélyi embertől 
nyerte volna értesülését, létezését is kétségbevonná, mint ahogy BAYLE 
híres lexikonja (SOCIN) szerint a socinianusokra Lengyelország
ban is ráfogták kiűzésük ürügyéül egy Tormentum throno Trinitatem 
deturbans című mű sajtó alá készítését. Semmi okunk rá, hogy az er-
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délyi unitáriusokkal kapcsolatban is efféle misztifikációt feltételez
zünk s így a XVII . századi magyarországi nyomtatványok listájára 
bátran felvehetjük ezt az elveszett vagy lappangó iratot, bár többet 
nem tudunk róla, mint hogy 1687-ben Kolozsvárott jelent meg s mint 
latinnyelvű címéből kitűnik, a Szentháromság dogmáját bírálta uni
tárius szempontból. Magyarul-e vagy latinul? — a cím latinnyelvű-
sége nem dönti el teljes bizonyossággal, s így azt a kérdést is függő
ben kell hagynunk, hogy adatunk a RMK I. vagy II. kötetéhez járul-e 
szerény kiegészítésül. WALDAPFEL IMRE. 



ISMERTETÉSEK. 
Á világirodalom remekei képekben. (Az Orsz. Magyar Szépm. 

Múzeum kiállítása 1941. nov.—1942. ápr.) 
Mi az, ami a művészetben és különösen a legáltalánosabb, a min

denki számára leghozzáférhetőbb művészetben: az irodalomban vonzza 
az embereket? Mi az, amit keresnek benne? A világmindenségben 
tévelygő ember problémáit, az emberi lélek egy-egy típusának szim
bólumait, a mesevilágot és a szerelmet. Ezek az örök témák, ha egy 
istenáldotta zseni kezében megtalálták a megfelelő művészi kifejező 
1 ormát, az emberiség örök szellemi kincseivé lesznek: minden ember
hez: az emberhez szólnak; kor- és nemzetfölöttiek. 

Hogy egy valóban kiváló irodalmi mű századok múlva, egészen 
különböző szellemi légkörben is mindig új és friss élményt jelenthet a/, 
olvasó számára, annak legkézzelfoghatóbb bizonyítékai az irodalmi 
művek képzőművészeti megjelenítései. 

Irodalmi művek képzőművészeti ábrázolásai nem szükségképen 
illusztrációk. PROUST az olvasmányokról elmélkedve azt mondja, 
hogy a jó olvasmány a szellemi életnek csak küszöbe, csupán az író 
számára konklúzió. Itt kezdődik az olvasó számára a szellemi tevé
kenység, az olvasás célja, az olvasmány által megindított gondolat- és 
képzetsorok továbbfűzése. Misem természetesebb, minthogy a képző
művésznél ez a továbbalkotás a szó szoros értelmében véve testet ölt. 
A festő nem az irodalmi motívum egyszerű illusztrátora, a leírások 
képes ábrázolója, hanem ugyanannak a gondolattartalomban újra-
átélője, mindenesetre az irodalmi mű hatása alatt. Nem minden egyén, 
vagy kör közelíti meg egyformán a költői gondolatot. Sokszor leala
csonyítja, vagy eltorzítja, saját felfogása szerint egészen mást magya
ráz bele. A képek segítségével nyomon követhetjük a különböző korok, 
nemzetek, szellemi áramlatok, egyének állásfoglalását a nagy irodalmi 
alkotásokkal szemben. 

A Biblia és a görög-római ókor irodalma ma is kimeríthetetlen 
forrása a művészeteknek; azonban a modern kultúra, a modern szel
lem is termelt ki olyan egyetemes, időtlen alkotásokat,, mint pl. a leg
átfogóbb, a végső nagy problémákat, a világot hordozó Dwina Come-
dia; Boccaccio Decameronja, az élet színes kis mozaikokból össze
rakott képe, ma is olyan eleven és aktuális, mint annakidején. A min
den emberben rejlő, a világot soha tudomásul venni nem akaró gyér-
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meket TASSO- és ARIOSTO vezetik egy csodálatos világba, ahol a jó, az 
igazság és a szerelem győz. Hamlet, Othello, Lear király, Romeo és 
Julia csakúgy, mint CERVANTES Don Quijoteja. és -GOETHE Fau>t)z már 
szimbólumokká váltak, az ezerarcú emberiség, örök emberi tulajdon
ságok, karakterek, érzelmek megtestesítőivé. 

Nem minden művészt értenek meg kortársai, sokszor generációk 
fejlődése, szellemi alakulása kell ahhoz, hogy művét megfelelően mél
tányolják, helyesen és lényegében felfogják. A Divina Comedia a kor
szellem szülötte; a középkori ember világnézetének, az e világról és 
túlvilági életről, a vallásról alkotott fogalmainak összefoglalása, leg
művészibb kifejezése. Hatása és olvasottsága a következő évszázadok
ban a Bibliáéval vetekszik. A miniator művészek megtisztelő feladat
nak tartották egy-egy DANTE-kódex illusztrálását. Az olasz festészet 
virágkorában Firenzében és Velencében százával készültek a szebbnél
szebb illusztrált ÜANTE-kiadások, amelyek most szerteszét, a világ 
minden részében féltve őrzött kincsei a nagy könyvtáraknak. A buda
pesti Egyetemi Könyvtár birtokában is van egy, a XIV. századból 
való, velencei művész által készített példány, amelyet az előadás naiv 
bája, üde közvetlensége, elegáns, finom színharmóniája a legértéke
sebb DANTE-illusztrációk közé emel. A miniatorok mellett a fametszők 
is résztvettek a díszítő munkában; a Szépművészeti Múzeumban őrzött 
1493-as velencei kiadás egyik példányát fametszetek díszítik. 

• De nem a kódex-illusztráció jelenti DANTE hatásának legértéke
sebb megnyilatkozását. Az olasz renaissanceban alig volt festő, aki
nek, hasonló problémához nyúlva, nem DANTE látnoki víziója lebegett 
volna szemei előtt. Míg a festők nagyrészét általában a vizuális való
ságokhoz közelebb álló Pokol ragadta meg, BOTTICELLI sorozatának, 
mely DANTE látomásainak önálló, egyéni, művészileg is tökéletes után
érzése, legsikerültebb része a Purgatórium és a Paradicsom. Ennek az 
elvontabb, eszmei világnak a megérzékítésére, Beatrice étheri alakjá
nak megrajzolására BOTTICELLIÍ szinte hivatottá tette miszticizmusa, 
allegorizáló hajlama, átszellemült típusai, légies formanyelve, vonal
vezetésének zenei ritmusa. 

RAFFAEL a Parnasszuson HOMEROS és VERGILIUS mellé állítja 
DANTEÍ, a theológusok közt is helyt ád neki Disputa című kompozí
cióján, a Theológiát magát pedig BEATRicÉben szimbolizálja. 

„Az olasz művészetben a hanyatlás akkor kezdődik, amikor a fes
tők megszűnnek DANTÉÍ magukban hordozni" — mondja CORNELIUS, 
német romantikus festő. Ez az állítás ugyan túlzott, de tény az, hogy 
az olasz festészet virágkorának bezárulásával elfordul az érdeklődés a 
vallásos témáktól, amelyek az elmúlt három évszázadon át majdnem 
kizárólag uralkodtak, s a dantei gondolatkör sem vonzotta már a fes-
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tőket. Az akkori közönséget, a barokk királyi udvarok unatkozó né
pét a lovagkor csodás kalandjai, a daliás lovagok, légies hősnők, 
vagy bátor amazonok érzelmes szerelmi történetei kötötték le. Min
denki ismerte TASSot és ARIOSTOÍ, Angelica és Medoro, Rinaldo és 
Armida, Tancréd és Clorinda szerelmét, Loránd hőstetteit. BOCCACCIO 
Decameronjának bájos epizódjai, amelyek eddig nem is igen juthat
tak szóhoz, most egyszerre szintén meghódították a világot. A barokk 
és rokokó idők sok nagy művésze merített a híres lovagregényekből. 

A lovagregények iránti érdeklődés már régen lehanyatlott, ami
kor a regények szereplői, mint a szerelem hősei még mindig a köz
tudatban éltek. A lovagregények pályafutása a XX. században a ma
rionettszínházban folytatódik. Nápolyban egy bábjátékban találkoz
nak az őrjöngő Loránddal. ARIOSTO költeményének utolsó illusztráto
rát, CHLOssovszKYt ez a marionettdarab ihlette meg és a bábjáték 
figuráival illusztrálta a darab szövegkönyvét. 

Az epigonok lovagregényeinek túlkapásait akarta kipellengérezni 
CERVANTES — és a szegény, fellengős kóbor lovagban és testes csatló
sában — ha némileg karikatúra jelleggel is — megvonta az idealista 
és realista embertípus örök párhuzamát. Don Quijote kalandjai sze
rencsés témák voltak a festők számára, de kevesen tudtak behatolni 
szatírájának mélységeibe. CERVANTES alakjai is azok közé tartoznak, 
amelyek örökké köztünk élnek és századok múlva is elevenen hatnak. 
Mégis, csak a XIX. században akadt kongeniális művész, DAUMIER, a 
híres francia festő-szatirikus, akit megragadott a mulatságos regény 
mélyebb értelme és saját kifejezésmódján, a költőével azonos eszkö
zökkel, a karikatúrához közeljáró túlzásokkal, éles ellentétekkel, ho
málybaburkolt, víziószerű megjelenítéssel érzékeltetni tudta CERVANTES 
két hősében a szimbólumot. 

Érdekesen követhetjük nyomon SHAKESPEARE népszerűségének útját 
a festői alkotásokon keresztül. Tudjuk, hogy SHAKESPEAREÍ a XVII . 
század végéig hazáján kívül csak nagyon kevéssé ismerték. A pra'e-
romantika hozta divatba, amely túláradó érzelmességét az irodalmon 
keresztül akarta kiélni, azonkívül, mint minden bomló, dekadens kor, 
folyton új izgalmakat keresett. Valóságos Shakespeare-i kultusz fejlő
dött ki a festészetben is és az angol BOYDELL az akkori divatos festők
kel egy hatvankét képből álló SHAKESPEARE-galériát készíttetett. Ez a 
sorozat, amelyet azután metszetekben sokszorosítottak, művészileg nem 
egyenletes értékű; de jellemző az akkori SHAKESPEARE-imádatra és ér
dekes példája annak, hogy az irodalmi mű milyen különböző húrokat 
pendít meg az egyes művészek lelkében, akik azután a maguk egyéni 
képére formálják a kapott benyomásokat. Szentimentális és romantikus 
hajlamú festők alkotásainak érdekes keveréke ez a galéria. Amazok 
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inkább az érzelmes jeleneteket választják, de a legdrámaibbakat is el
laposítja édeskés beállításuk, sima előadásmodoruk. Emezek a tragikus, 
hátborzongató, sokszor fantasztikus jeleneteket szeretik, s a drámai 
hatást még növeli az előadás páthosza, az erős fény ellentétek. 

Ez a kor DANTÉÍ is elővette újból, de nem tudta követni a lélek 
útjának mélységeibe, inkább az érzelmes, megindító epizódokat ra
gadta ki. A legnépszerűbb témák az unokáival éhhalálra ítélt UGOLINO 
gróf megrendítő sorsa és FRANCESCA DA RIMINI és PAOLO MALATESTA 
bús szerelme voltak. De ami DANTE egyszerű, komoly előadásában 
megrázóan hat, szinte eltorzul a praeromantika érzelgős, túlzott 
páthoszában és csak ritkán döbbent meg a mély tragikum, mint pél
dául REYNOLDS U golinojíban. 

Talán egy korban sem volt a festészet olyan irodalmi, nem állt 
annyira az irodalom hatása alatt, mint a romantika idején, amikor 
szinte elképzelhetetlen volt az olyan kép, amelyiknek ne lett volna 
gondolati tartalma, su jet je. A legmegfelelőbb, legközismertebb témá
kat éppen az irodalom nyújtotta. A romantikusok érzéktelennek talál
ták az őket megelőző utolsó évszázadokat, s inkább a régi időkkel, 
főleg a középkorral éreztek lelki közösséget. Érdekes, hogy a festők 
megint csak a régi, jól bevált témákhoz fordultak, az évszázados, 
világhírű irodalmi alkotásokat vették elő, DANTÉÎ, SHAKESPEAREÎ, a 
lovagregényeket. Hogy csak a legnagyobbat, a romantikus mozgalom 
fejét, DELACROix-t említsük: DANTE Comediája, az őrjöngő Loránd, a 
Megszabadított Jeruzsálem, SHAKESPEARE hősei egész életén át foglal
koztatták. Itt nem egyszerű irodalmi inspirációról van szó: a hatal
mast, a küzdelmet, az emberi szenvedélyek mélységeit kutató saját 
lelke visszhangját találta meg kedvelt olvasmányaiban. 

A XIX. század elején született meg az utolsó nagy irodalmi mű, 
amely időtlen egyetemességével az egész világon visszhangra talált, a 
Faust. Mikor az első jeleneteket írta, GOETHE szemei előtt REMBRANDT 
Faustja, lebegett, mint azt maga is vallotta. REMBRANDT rézkarcát 
ugyan csak egy későbbi élelmes francia műkereskedő nevezte el Faust
nak, de nagyon találóan, mert a túlvilági jegyeket olvasó mágus is 
csak a középkori .FíWíí-szimbólum egyik változata, valóban fausti 
alak. A lényeges az, hogy GOETHE Faustnak érezte, s ebből a szem
pontból érdekes, hogy ezúttal egy kép volt némileg hatással egy iro
dalmi alak megformálására. Később is ez a kép volt az egyetlen, ame
lyet GOETHE a sok Faust ábrázolása után egyáltalán megfelelőnek tar
tott. GOETHE maga is készített a Fausthoz hét rajzot és a költemény 
számtalan művészt ihletett meg. A német és francia romantikus fes
tők irodalmias hajlamaira a Faust gazdag motívumkincse a legnagyobb 
mértékben ösztönzőleg hatott. A festőket azonban inkább a mű 



2 0 2 ISMERTETÉSI K 

viszonylag kevésbbé értékes, külsőséges motívumai ragadták meg; 
gótikus, ónémet hangulatot igyekeztek belemagyarázni, mint pl. PETER 
CORNELIUS, S leginkább a szerelmi drámát látták benne. A költőnek 
legjobban DELACROIX annyira franciás megjelenítései tetszettek, s ki
jelentette, hogy felülmúlták a saját elképzelését a maga alkotta jele
netekről. Később azonban lelohadt a lelkesedése és erről az illusztrá
cióról is — csakúgy, mint a többiről — elutasítólag nyilatkozott. Köz
ben Faust népszerűsége nőttön nő, s a különböző festői áramlatokon 
keresztül átvonul az egész XIX. századon, de — akár a zenei iroda
lomban — a Gretcben-tragédia. viszi a főszerepet. A hatás nemzet
közi. A német és francia festők mellett magyarokat is találunk a 
Fíi«íí-illusztrációk sorában. LIEZENMAYER meglehetősen terjedelmesen 
meséli el Gretchen szerelmét. Ennél sokkal értékesebbek ZICHY MIHÁLY 
rajzai. ZICHY azok közé az illusztrátorok közé tartozik, akik legjob
ban megközelítik GOETHE gondolatát. Őt, a többi művészekkel ellen
tétben — inkább a kétségek között vergődő tudós vonzotta Faustban, 
mint a szerelmes csábító. Nagyvonalú, a lényeget kiemelő előadásban 
rajzolja meg tépelődését, a húsvéti áhítatot, a Föld szellemének vízió
ját, Mephisto megjelenését, Faust megkísértését; a vonaljáték hang
súlyozása még jobban érzékelteti a téma elvontságát. 

A romantika elvirágzásával ezek a témák is lekerültek a napi
rendről. A század második felének intellektuális művészeihez egyedül 
DANTE költeménye állt közel. A tehetséges francia illusztrátor, GUS
TAVE DORÉ készített a század második felében egy DANTE-sorozatot. 
A Szépművészeti Múzeumban levő egyik szép rajzon, amelyen az olasz 
költő ókori mesterétől vezetve, a Pokol kapujához közeledik, ez a fel
írás olvasható: Liszt abbé szimfóniája után. Megkapó jelkép ez a lap: 
a Művészet papjai csodálatos közösséget, titkos szövetséget alkotnak, 
tagjai korok és népek feje felett meghallják egymás szavát. 

A század utolsó negyedében mind ritkábbak lesznek a festészet
ben az irodalmi emlékek, az irodalom hangja mindinkább elhalkul. 
A l'art pour l'art a mit helyett a hogyanra, a tárgyról a kifejezés
módra viszi át a hangsúlyt. A realizmusban, majd az impresszioniz
musban, amely az élet tűnő jelenségeinek rögzítését tűzi ki főfelada-
tául és száműzi az irodalmi tartalmat, egy évszázados törekvés való
sul meg. Már a XVIII . század első felében találkozunk ezzel az új 
irányzattal. Sokáig meglehetősen szórványos jelenségek ezek, melyek, 
mint láttuk, nem kerültek felszínre. Egy évszázadnak kellett eltelnie, 
míg az új felfogás diadalra jutott. A régi témákat csakugyan meg
lehetősen kimerítették és a modern irodalom nem alkalmas festői tár
gyak szolgáltatására. A lényeg azonban az, hogy a festészet már nem 
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is keres irodalmi témákat. Ez az oka annak, hogy az Ember tragé
diája, világviszonylatban is az utolsó, emberiséget, világmindenséget 
felölelő mű, képzőművészek által nem jutott kellő feldolgozáshoz. 
Ha kedvezőbb korban születik, hány képzőművészeti remeknek lehe
tett volna forrása, csakúgy mint a Divina Comedia és a Faust. így, 
az irodalmi hatás számára kedvezőtlen korban ZICHY illusztráció
sorozata a nagy drámának egyetlen jelentékeny festői kifejezése. 

A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítása azt a régi kort idézi 
fel metszeteken és rajzon keresztül, amikor az irodalom diadalát ülte 
a festészetben. DOMÁN ANDREA. 

Hoyer, Fritz : Einführung in die Papierkunde. Mit einem 
Beitrag zur Geschichte des Papiers von Dr. HANS BOCKWITZ. Leip
zig, 1941. Hiersemann, [8] 235 [1] 1. 8°. 

ARMIN RENKER élvezetes stílusban, de inkább a nagyközönség 
számára megírt és aránylag kevés exakt adatot közlő műve után (Das 
Buch vom Papier, 1936) csak olyan újabb papírtörténeti munka kelt
hetett érdeklődést, amely RENKERénél több, vagy újabb adatot tartal
maz és stílus dolgában sem marad el mögötte. HOYER munkája min
denben megfelel ezeknek a feltételeknek. Ő maga inkább technikai 
szakember lévén, a kimondottan papírtörténeti rész megírását áten
gedte BocKwiTZnak, aki ezen a téren a leghivatottabbak egyike, míg 
sajátmagának a papírkészítés technikai részének előadását tartotta 
fenn. Természetesen ennek előadásában sem lehet a kérdés történetét 
teljesen figyelmen kívül hagyni; HOYER nem is esett ebbe a hibába, 
sőt itt tűnik csak ki, hogy milyen tájékozottsága van a papírtörténet 
terén is. 

A könyv BocKwrrztól megírt első fejezete a papír feltalálásától 
kezdve ismerteti annak történetét rövid, tartalmas összefoglalásban, 
egészen a modern papírgyártás kialakulásáig, amelyben már a tech
nika és a kémia legújabb vívmányai játsszák a főszerepet. Tanulmá
nyában igen jó könyvészetet adja azoknak az elszórtan, részben 
hozzáférhetetlen helyen megjelent különféle cikkeknek és értekezé
seknek, amelyek a papír feltalálására és első elterjedésére derítenek 
világosságot. 

Amint köztudomású, a papírgyártást Kínában találták fel, a 
Kr. u. I. és II. század fordulója táján. A kínai források, amelyeknek 
legrégibbje is csak a Kr. u. V. századból való, TSAI LuN-t nevezik 
meg feltalálóként, aki H O - T I császár (87—105) földmívelésügyi mi
nisztereként foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy a drága és nehéz
kesen kezelhető selyem és bambusz helyett olcsóbb, könnyebben kezel
hető anyagot találjon írásos feljegyzések céljára. A kínai krónikások 
szerint Kr. u. 105-ben számolt be a császárnak kutatásai eredményé-
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ről és bemutatta neki a szederfakéregből, kenderhulladékból és ron
gyokból előállított első papírt. A ránkmaradt legrégibb kínai papírok 
vizsgálata is igazolja, hogy ezek a Kr. u. III. századig tényleg ezek
ből az anyagokból készültek, míg később a rongyanyag hozzáadását 
mellőzték. 

A kínai krónikák csak egyet nem árulnak el: hogyan készült a 
papír. Az első kínai munka, amely a papírgyártásról technikai rész
leteket is közöl, a XVI. század végéről való; ismerve azonban a 
kínaiak konzervativizmusát, feltehetjük, hogy a legrégibb időkben is 
hasonló módon készíthették a papírt. A rostanyagot mozsárban, víz 
hozzáadásával törték, foszlatták szét elemeire, majd a legrégibb idők
ben fűnemű növények rostjaiból szőtt, később pedig vékony, egymás
sal párhuzamosan elhelyezett bambuszrostokból álló, fakeretbe foglalt 
szitával merítették ki papírlapokká, végül a megszárított lapokat 
enyvezték. 

A kínaiaktól hamarosan eltanulták a papírgyártást a japánok, 
majd a többi szomszédos népek is. Nyugatabbra csak jóval későbben 
jutott el a papír, mégpedig először az arabokhoz, akik a VIII . szá
zad közepe táján, Szamarkandban ismerték meg a papírkészítés mes
terségét, amikor ott kínai papírkészítőket ejtettek foglyul. Arab szer
zőtől származik a ránkmaradt legkorábbi leírás is a papírkészítésről, 
egy XI—XII . századi anonym munka. Az első arab papírkészítő
műhely a X. században létesült, Bagdadban; addig csak kínai behoza
tallal fedezték az arabok szükségletüket. Az arab papírkészítők 
nyersanyaga jórészt kenderkötelek hulladékaiból állott, amelyeket 
rostokra bontottak, mésztejjel kezeltek, majd víz hozzáadásával mo
zsárban zúztak finomra. A merítést gyékényfonattal eszközölték, az 
enyvezést pedig rendszerint nem állati enyvvel, hanem keményítővel. 

Az arabok ismertették meg Spanyolországot is a papírkészítés 
mesterségével. Hosszá ideig itt is csak behozatallal fedezték a szük
ségletet és csak a XI—XII . század fordulója körül kezdődött meg a 
spanyolországi papírgyártás, hasonló nyersanyagokból és hasonló mód
szerekkel, mint az araboknál. 

A XII I . század elején Spanyolországból Franciaországba is eljut 
a papír és bár kezdetben sok az ellenzője, idővel mégis elterjed a 
használata. Ugyancsak Spanyolországból jut el a papír Olaszországba 
is, ahol még hamarabb elterjed. Az első olasz papírmalom már a 
XIII . században létesül Fabrianoban (Ancona), míg az első franciáról 
csak a XIV. század első felében történik említés. Az olasz mesterek
nek tulajdonítják a fémszálakból készült merítőszita feltalálását, sőt 
az is valószínű, hogy a vízierővel hajtott rongyzúzót is olaszok talál
ták fel. (Ennek vízikereke alapján nevezik a papírkészítő műhelyét 
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papírmű/omnak, bár a nyersanyag őrlése csak sokkal későbbi, 1680 
körüli hollandi találmány.) 

A francia és az olasz papír Németországba is korán eljut, de ter
mészetesen itt is jó időbe telik, amíg az első német papírmalom meg
alapításával a belföldi termelés megkezdődhetik. ULMAN STROMER volt 
az első német papírkészítő, aki a Nürnberg melletti régi gabonamal
mot, a „Gleismühl"-t megszerezte és papírmalommá alakította át 
1389—90-ben. Érdekes megemlíteni, hogy STROMER munkásságáról 
naplót vezetett, amely ránk is maradt. Címe „Püchl von mein gesiecht 
vnd abentewr" és az 1360—1407 közötti időt öleli fel. 

Németországban hamarosan elszaporodnak a papírmalmok és a 
XV. század folyamán már számottevő papíripar fejlődik ki. Ugyan
ebben a században létesül Angliában is az első papírmalom, míg Dái 
niában, Hollandiában és Magyarországon csak a XVI. században. 
A felsorolt országokban természetesen már sokkal korábban ismerték 
a papírt, mint amikor készíteni kezdték, így pl. Hollandiában már a 
nyomdaipar nagyon fejlett volt, amikor még mindig Franciaország
ból behozott papírral dolgozott, de hazai papírgyártásnak nem érezte 
szükségét, mert a francia papírt kellő mennyiségben és nagyon jó 
minőségben tudta megszerezni. A magyar királyi kancellária már 1300 
körül ismerte és használta is a papírt, amint ezt ránkmaradt iromá
nyok bizonyítják. 

Míg a távolkeleti és az arab papíroknál sohasem találunk víz
jegyet, addig az európai papírok szinte sohasem nélkülözik azt. A leg
régibb ismert vízjegy 1282-ből való; Bolognában, ismeretlen eredetű 
papíron fedezte fel BRIQUET. A legrégibb fabrianói vízjegy 1293-ból 
való; ugyancsak innen ered, szintén még 1300 előttről, a legrégibb 
olyan vízjegy, amelyen a készítő neve is szerepel. Mindezekből a kö
rülményekből biztosan következtethetjük, hogy a vízjegy olasz ta
lálmány. Sajnos, nem mindig használható biztos alapul valamely 
papír eredet- és kormeghatározásához, mert igen gyakran hamisítot
ták is; a későbbi időkben sok mester egyes közkedvelt, jóminőségű 
papírfajták vízjegyeit utánozta és azokkal saját, silányabb portékáját 
látta el, hogy nagyobb kelendőséget biztosítson neki. így például a 
XVIII . században egyes osztrák és cseh papirokon hollandi gyárak 
vízjegyeit alkalmazták. 

A könyvnyomtatás feltalálása adott még csak igazi lendületet a 
papírgyártásnak. A nyomdászok nagy papírfogyasztása mindig újabb 
és újabb papírmalmok alapítására ösztönözte a papírkészítőket, 
annyira, hogy lassanként már nehézségekbe ütközött a nyersanyaggal, 
a rongyokkal való ellátás. Hosszú időn át csak kiviteli tilalmakkal, 
rongyszedési privilégiumokkal és hasonló intézkedésekkel tudták 
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annyira-amennyire szabályozni a malmok rongyellátását, de idővel 
még így is rosszabbodott a helyzet, mert 1680 körül Hollandiában 
feltalálták az eddigi rongyzúzó helyett az úgynevezett hollandit, amely 
őrlésszerű eljárással, a zúzónál sokkal gyorsabban és tökéletesebben 
foszlatta a rongyot, tehát a műhelyek teljesítőképességét a réginek 
többszörösére emelte. 

További nagy lendületet adott a papírgyártás fejlődésének két 
találmány: az egyik a papírgép, amely a hollandiban előállított 
nyersanyagot végtelen papírrá dolgozza fel. NICOLAS-LOUIS ROBERT 
találta fel 1798-ban, a FouRURiNiER-testvérek pedig a következő évek
ben Angliában tökéletesítették. A XIX. század első évtizedeiben már 
több ilyen gép működött Német- és Franciaországban. 

A másik fontos találmány a rongyanyag pótlását célozta és olyan 
anyagok felhasználását tette lehetővé, amelyekből sokkal nagyobb, 
szinte korlátlan mennyiségek állnak rendelkezésre. Ezzel egy csapásra 
megoldódott a nyersanyaghiány kérdése. A szászországi KELLER 1844-
ben feltalálta ugyanis a fának köszörűkövön rostjaira való bontását, 
amely rostokból egészen használható papírt sikerült készítenie. Az 
amerikai TILGHMAN 1866-ban szabadalmazott találmánya szerint még 
tökéletesebb papír készíthető a fából: ő kémiai úton való megbontás
sal a fából a tiszta cellulózerostot választotta ki, megszabadítva min
den káros hatású szennyeződéstől. Ebből az anyagból már kifogástalan 
minőségű papírt lehet előállítani. 

Meg kell még emlékeznünk a német ILLIG találmányáról, amelyet 
1807-ben ismertetett: szerinte nem kell az egyes papíríveket külön 
enyvezni, hanem a folyékony papírpéphez már a hollandiban lehet az 
enyvezésre szolgáló növényi gyantát hozzákeverni és megfelelő eljárás
sal a rostokra lecsapatni, minek következtében a gyártási folyamat lé
nyegesen meggyorsul. 

BocKWiTZnak a fentiekben ismertetett bevezető tanulmánya után 
HOYER a papírgyártás technikai részét ismerteti nagy szakszerűséggel 
és részletességgel, de a laikus számára is érthető, könnyed stílusban. 
Néhány bevezető definíció után részletesen ismerteti a kézi merítésű 
papír előállítását, a nyersanyag válogatásától kezdve a kész áru cso
magolásáig. Közben igen sok érdekes adalékot közöl a régi papírmal
mok berendezésére, a mesterek és legényeik életére és szokásaira vo
natkozólag. 

A következő fejezetben a géppel történő papírgyártást ismerteti, 
részletesen tárgyalva annak különféle nyersanyagait, a rongyot, fát, 
szalmát, makulatúrát, a töltő-, enyvező- és festőanyagokat, valamint 
a papírgép működését, továbbá az esetleges kikészítőmunkálatokat. 

Ezután külön fejezetben tárgyalja a papírok különféle fajait ren
deltetésük szerint, majd közli a normalizált papírméreteket, végül 
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több kisebb fejezetben ismerteti a papír fizikai tulajdonságait, konzer
válásának és vizsgálatának módszereit^ majd pedig az egyes nyomda
technikai eljárásoknak megfelelő papírfajtákat. 

A nagyközönséget talán legjobban az a rész érdekelheti, amely
ben HOYER a modern papírok nyersanyagösszetételét ismerteti. Ebből 
kiderül, hogy a „famentes" papír nem azt jelenti, mintha az tisztán 
rongyanyagból volna, mert hiszen ilyen papírt manapság szinte kizáró
lag csak bankjegyek céljaira készítenek, hanem azt, hogy köszörülés
sel, tehát mechanikai úton előállított, kémiai szempontból tisztátalan 
faanyag nincs benne, hanem kémiai úton előállított, de ugyancsak fá
ból nyert cellulózé a főalkotórésze. E mellett lehet ugyan benne rongy-
anyag is, de rendszerint az sincs benne. Az újságpapír és a hasonló 
olcsóbb, nem famentes papírok viszont legnagyobbrészt köszörült fából 
készülnek, ezért van sokkal kisebb ellen állóképességük és ezért is sár
gulnak olyan könnyen meg. 

A könyvtáros szempontjából igen tanulságos a papírkonzerválást 
tárgyaló fejezet, amely a régibb és újabb eredetű papírfajtáknak meg
felelő, különböző konzerválási eljárásokat ismerteti részletesen. 

A művet, amelynek külső kiállítása a HiERSEMANN-cég megszokott 
jó ízlésének ezúttal sem válik szégyenére, gazdag bibliográfia és ki
tűnő tárgymutató teszi teljessé. GRONOWSKI IVÁN. 

Thiel, Viktor : Geschichte der Papiererzeugung im Donau
raum. Ein Beitrag zur Geschichte deutscher Leistung. Biberach a. d. 
Riss 1940. Güntter-Staib, XVI, 190 1., 3 térk. 8°. 

Szerző ebben a művében papírtörténeti kutatásainak eredményeit 
foglalja össze a Duna vidékére vonatkozólag. Tárgyalja Dél-Német
ország, továbbá Ausztria, Cseh- és Morvaország, valamint a Szudéta-
vidék papírgyártásának történetét, viszont a Dunavidék egységébe 
szervesen beletartozó Magyarországot sajnálatos rövidséggel intézi el 
és nem is alaposabb egyéni kutatásai alapján, hanem csak egy régibb 
tanulmányból meríti anyagát. (HÖSSLE: Geschichte alter Papiermühlen 
in Ungarn und Siebenbürgen; Zentralblatt f. Papierindustrie, 1922., 
Nr. 2—3., 7., 12.) 

Az első fejezetben általános bevezetésül a 'papír feltalálását és 
Keletről Közép-Európába való vándorútját tárgyalja a szerző, miköz
ben az események alakulását gazdaságtörténeti alapon igyekszik ma
gyarázni. Ebben magábanvéve módszerbeli hibát nem láthatunk, sőt 
ellenkezőleg, csak helyeselhetjük felfogását; abban viszont hibáztat
ható, hogy más szempontokat sehol sem hajlandó figyelembevenni. 

A második fejezetben már szorosabban vett tárgyára tér át és a 
papírnak a Duna vidékén beviteli kereskedelem révén való elterjedé
sét ismerteti részletesen. 
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A harmadik fejezet a XV—XVII. századi papírgyártásról szól, 
különös tekintettel Ausztriára és Csehországra, valamint a Szudéta-
vidékre. Hatalmas adattömeget közöl a szerző ebben a fejezetben, 
amely azonban magyar viszonylatban sajnálatosan keveset tartalmaz. 

A negyedik fejezet már csak az osztrák papírgyártás XVII— 
XVIII . századi történetét tartalmazná címe szerint, de ebben tár
gyalja a szerző a felvidéki és erdélyi papírmalmokat is, megint csak 
szűkszavúan. 

Az ötödik fejezet végül Ausztria újabbkori papírgyártását és ki
viteli kereskedelmét ismerteti, a papírgyártógép és a cellulóze-papír 
feltalálása utáni időkben. 

THIEL a magyarországi papírmalmokról szinte kivétel nélkül csak 
alapításuk évét és a bennük működött első, esetleg még a második 
mester nevét közli. Talán nem lesz érdektelen ezeket az évszámokat 
és helyneveket itt felsorolnunk: 1545 Brassó, 1573 Nagyszeben, 1584 
Kolozsvár, 1663 Tiszolc, 1675 Igló, 1693 Poprád, 1697 Podolinc, 
1704 Kisszeben, 1760 Csermely (Kassa közelében), 1778 Diósgyőr, 
1785 Sajóháza, 1709 Brassó (második malom az elpusztult régi he
lyett), 1754 előtt Nagyszeben (második malom), 1786 Borgóprund. 
Szerinte mindez kivétel nélkül „deutsche Leistung!". 

THIEL művében sok vízjegyet közöl reprodukcióban és számos 
rízsmaborítóív vignettáját is bemutatja, de egész anyagában csak egy
két magyar vízjegyet látunk. A mellékelt térképek között, amelyeken 
a papírmalmokkal bíró helységeket tünteti fel, Magyarország térképe 
egyáltalában nem szerepel. 

A mű külső kiállítása ellen nem lehet kifogást emelni. 
GRONOWSKI IVÁN. 



F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 1940. 
(Rövidítések: AB: Archiv für Buchbinderei, Halle (Saale), XL. évf. — 

ABl: Accademie e Biblioteche d'Italia, Roma, XIV. évf. — B: La Bibliofilia, 
Firenze, XLII. évf. — BB: Bulletin du Bibliophile, Paris, XIX. évf. 
1—4. sz. — BNy: Bulletin of the New York Public Library, XLIV. 
évf., 1—5. sz. — Bü: Die Bücherei, Leipzig, VIL évf. — FDC: Fédé
ration Internationale de Documentation: Communicationes, La Haye, VII . 
évf. — ICI: Informations sur la Coopération Intellectuelle, Paris, 3—8. sz. 
(1940.) — LAR: The Library Association Record, London, XLII. évf., 1—6., 
10. sz. — LJ: The Library Journal, New York, LXV. évf. — LQu: The 
Library Quarterly, Chicago, X. évf., 1—2. sz. — Ph: Philobiblon, Brunn, 
XII . évf. — ZBW: Zentralblatt für Bibliothekswesen, Leipzig, LVII. évf. 

A beszámolóban a rövidítést követő szám az idézett cikk kezdő lap
számát jelzi.) 

16. Könyvtárosegyesületek. 
XV. Internationale Konferenz der Internationalen Vereinigung für 

Dokumentation. (FDC 3, 39, 46: beszámoló az 1939. évi zürichi nemzetközi 
dokumentációs kongresszus 2—4. üléséről. Az üléseken a következő kérdése
ket vitatták meg: a dokumentáció a közigazgatásban; a' dokumentáció az 
iparban; fényképi sokszorosítóeljárások a dokumentációban.) 

j j . Versammlung des Vereins Deutscher Bibliothekare vom 30. Mai bis 
3. Juni 1939 in Graz. Schluss der Vorträge. (ZBW 16: a 35. német könyv
tároskongresszuson elhangzott előadások egy részének szövegei. Az egyes elő
adásokat beszámolónk fejezeteiben ismertetjük.) 

Mitgliederversammlung des Vereins Deutscher Bibliothekare in Graz 
am 2. Juni 1939 um 16 Uhr. (ZBW 83.) 

Mitgliederversammlung des Vereins Deutscher Bibliothekare in Berlin 
am 25. Mai 1940. (ZBW 461: beszámol a német könyvtárosok egyesületének 
1940. május 25-én a berlini Preussische Staatsbibliothek előadótermében 90 
résztvevő jelenlétében megtartott háborús üléséről. A B B , az ülés elnöke be
vezetőjében kijelentette, hogy az állami és egyetemi könyvtárakhoz intézett 
körkérdésére adott válaszokból megállapítható, hogy a háború nem okozott 
jelentős működésbeli korlátozást a könyvtárak életében. A rendkívüli mun
kák természetesen szünetelnek. Hátrányosabban befolyásolta működésükben a 
könyvtárakat a kemény tél folytán előállott szénhiány, amelynek következ
tében néhány könyvtár kénytelen volt olvasótermét bezárni. A kölcsönzés 
rendes menetét, áldozatok árán, általában fenntartották. A fagy okozta cső
repedések általában napirenden voltak. Másfelől azonban nyereséget is jelen
tett a háború: a berlini Preussische Staatsbibliothek, a wieni Nationalbiblio
thek és a leipzigi Deutsche Bücherei új értékekkel gyarapították háborús 
gyűjteményüket. A kongresszuson CABL W E H M E R tartott előadást Gutenberg
ről és művéről.) (Lásd még: ABB 48.) 

Verein Deutscher Bibliothekare. (ZBW 148, 336: a német könyvtáro
sok egyesületének hírei. Közreadja A B B könyvtárigazgató, az egyesület 
elnöke.) 

Gesellschaft der Bibliophilen zu Weimar. (Ph 120: rövid beszámoló az 
egyesület 1940. szeptember 28—29-én Drezdában tartott évi közgyűlésről.) 

A svájci bibliofil társaság 1940. évben Bielben tartott évi ülésén HANS 
BLOESCH tartott előadást XVIII . századi bieli nyomtatványokról. (Ph 110.) 

Magyar Könyvszemle 1942. II. füzet. 14 
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Convegni di bibliotecari. (ABI 263: az olasz bibliográfiai főfelügyelők 
és közkönyvtári igazgatók Parmaban tartandó üléséhez, előzetes.) 

/ / VI Convegno Nazionale dell'Associazione Itália per le Bibliotecbe. 
(ABI 344: részletes beszámoló az 1940. május 15—18-án lezajlott olasz könyv
tároskongresszusról.) 

A svéd könyvtárosok egyesülete (Sveriges Allmänna Biblioteksförening) 
1940. szeptember 28—29-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját Stock
holmban. 

The Library Association. Annual conférence 1940. (LAR 38: az angol 
könyvtárosok egyesülete bejelenti, hogy évi találkozóját és konferenciáját az 
1940. évben Londonban fogja megtartani.) 

Az U. S. A. könyvtárosainak egyesülete (American Library Association) 
az Ohio-állambeli Cincinnatiban tartotta 1940. (62.) évi kongresszusát. Az 
ezzel kapcsolatos tájékoztatókat és beszámolókat közli a LJ a 179., 266., 292., 
359-> 383-> 384., 528., 580. és 630. l.-on. 

// 6i° Congresso deli „American Library Association". (ABI 140: rövid 
beszámoló az amerikai könyvtárosok San Franciscóban tartott 1939. (61.) évi 
kongresszusáról.) 

Hospital librarians to meet. (LJ 267: előzetes tájékoztató amerikai kór
házkönyvtárosok 1940. május 1—3-ára tervbevett chicagói összejöveteléről.) 

/7 . Könyvtártípusok. 

R. R E U T E R : Unser Beruf und seine Sprache. (Bü 133: korszerű elmélke
dések a népkönyvtárak munkájának lélek- és neveléstani mozzanatairól. A né
met népkönyvtárak feladatainak irányelvei.) 

S. CZAKÓ: Das Volksbüchereiwesen in Ungarn. (Bü 29: a magyar nép
könyvtárügy történeti áttekintése. Lásd ehhez BiszTRAY GYULA tanulmányát: 
MKSzle 1937, n i . és F.: Folyóiratszemle 1936: MKSzle 1937, 183. 1.) 

A. KREISSL: Bedeutung und Aufgaben der öffentlichen Büchereien an 
der Volkstumsgrenze. Die Entwicklung im Reichsgau Sudetenland. (Bü 32$.) 

H. KRCAL: Die deutschen Gemeindebüchereien im Protektorat Böhmen 
und Mähren. (Stand Sommer 1939.) (Bü 72.) 

Richtlinien für den Auf- und Ausbau der deutschen Krankenhaus
büchereien. (Bü 40: a német birodalmi tudomány-, nevelés- és népművelés-
ügyi miniszternek a német kórházkönyvtárak felállítása és kiépítése tekinte
tében követendő alapelvek tárgyában 1939. november 14-én kiadott rende
lete. A rendelet 5. része szabályozza az állami népkönyvtárak és a kórház
könyvtárak együttműködésének fontosabb kérdéseit.) 

Üj német népkönyvtárak létesítéséről számol be a Bü a 34., 149., 274., 
310. és 346. l.-on. 

N . T. BALABANOFF: Die Volksbüchereien in Bulgarien. (Bü 106: a bul
gár népkönyvtárügy történeti áttekintése.) 

R. J O E R D E N : Neue Freihandbüchereien in Hamburg. (Bü 143: az olva
sók szabad válogatására berendezett könyvtár rendszerének térhódítása Ham
burgban. A Hamburgban működő nyolc nyilvános könyvtár közül négy már 
teljesen áttért erre a rendszerre; további három könyvtárban csak a szép
irodalmi művek nem tartoznak e rendszer keretébe.) 

SCHULZ: Eröffnung einer Freihandbücherei in Bremen. (Bü 36.) 
SALEWSKI: Ein Jahr Freihand-Jugendbücherei in Lichtenberg. (Bü 276.) 
A. MARCHETTI : Terni—Problemi della Biblioteca Comunale. (ABI 281.) 
E. V. C O R B E T T : Municipal Library statistics, 1938—39. (LAR 31, 117.) 
J. CHANCELLOR: Mass éducation and the public library. (LJ 54.) 
D. R. P F O U T Z — C . W. SUMNER—B. B. GRESSMAN: Rural library exten

sion in Ohio. (LJ 436.) 
E. L. SMITH : United we stand: regional co-ordination of small libraries. 

(LJ 565.) 
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H. M. CLARK: School library service in Oregon. (LJ 740.) 
How to organize a special library. (FDC 23: a szakkönyvtár megszer

vezésének alapelvei.) 
Laundry Management Library. (FDC 24: egy újabban létesített ameri

kai mosóipari szakkönyvtárról.) 
S. DlTZiON: Mechanics' and mercantile libraries. (LQu 192: az ameri

kai kézműipari szakkönyvtárak történetének áttekintése.) 
S. B. M I T C H E L L : The amateur gardener's library. (LJ 236: a kertészeti 

szakkönyvtárról.) 
C. P. RUSSELL : Libraries in the national parks. (LJ 330.) 
T. M. HEYERDAHL: A library for the feeble-minded. (LJ 690.) 
Kórházkönyvtári vonatkozásokat tartalmaznak: 
R. H Y A T T : Book service in a generál hospitál. (LJ 684.) 
E. B. POMERANZ: Aims of bibliotherapy in tuberculosis sanatoria. 

(LJ 687.) 
W. A. H E A P S : Bibliotherapy and the school librarian. (LJ 789.) 

18. Az egyes államok könyvtárügye. 

Az 1939. és 1940. években a könyvtudomány és a vele kapcsolatos tudo
mányágak három közismert nagy művelőjének — a német PAUL LADEWlGnek, 
az olasz G I U S E P P E FuMAGALLinak és L É O S. OLscHKinak — halála döntötte 
gyászba a német és olasz nemzet, és rajtuk keresztül az egész világ könyv
táros- és tudóstársadalmát. A beszámolónkban ismertetett folyóiratok sorá
ban: LADEWiGet [FRITZ] H [ E I L I G E N S T A E D ] , a Bücherei kiadója búcsúztatja 
lapjának hasábjain. (Bü 140.) FUMAGALLI, a Maso Finiguerra szerkesztőjének 
életművét DOMENICO FAVA méltatja az ABI-ban. (154.) OLSCHKitól az 1940. 
május—júliusi gyászkeretes számával búcsúzik a Bibliofilia, melynek az el
hunyt tudós alapítója és több mint negyven esztendőn át legfőbb szellemi 
irányítója volt. 

J. W I T S C H : Über die Schwarze Kunst. Das Erbe Gutenbergs und die 
deutsche Volksbücherei. (Bü 293: a határvonalat a középkor és az újkor kö
zött méltán jelenti Gutenberg találmánya, mert a kézzel írott könyv ariszto
kratikus levegőjét valóban világok választják el a nyomtatott betű demokra
tikus hatásától. És bár a betűvel, éppen e demokratikus megjelenési formájá
ban sokszor és sokan visszaéltek, mégis elmondhatjuk, hogy a betű igaz
mondó jellegén, melyet még a Biblia nyomtatásának ideje óta viselt, e vissza
élések sem tudtak változtatni. A könyvnyomtatás feltalálásának félévezredes 
évfordulóján hálával idézzük emlékezetünkbe Kari Preusker emlékét, aki 
pontosan egy évszázaddal ezelőtt lépett egy kis írásával a világ elé, melyben 
azt kívánta, hogy a nevezetes évfordulót — akkor 400 éve múlt a könyv
nyomtatás feltalálásának — városi és falusi könyvtárak felállításával ünne
peljük meg. Az 1940. év tehát kettős jubileumot jelent a német művelődés 
életében: a könyvnyomtatás feltalálásának 500. évfordulója mellett ez az 
esztendő hozta meg a német könyvtárügy első alapvetésének századik év
fordulóját.) 

G. DRÖSCHER: Der politische Einsatz des kolonialen Schrifttums. 
(Arbeitsbericht zum Bücherverzeichnis „Deutsche Kolonien".. .) (Bü 31.) 

J. RODENBERG: "Westlicher Vorposten. Deutsches Leben und deutsche 
Kultur am Strassburger Münster. (Ph 195.) 

W. SCHEFFEN: Zwanzig Jahre „Grenzbüchereidienst". (Bü 257: a né
met határterületek könyvtárügye terén végzett 20 évi munka és küzdelem 
krónikája.) 

D. W A P L E S : Belgian scholars and their libraries. (LQu 231.) 
E. ACKERKNECHT: Aus dem norwegischen Büchereiwesen. (Bü 224: a 

norvég népkönyvtárak szervezetének ismertetése.) 
14* 
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A. PREDEEK tanulmánya (Gegenwartsprobleme des amerikanischen 
Bibliothekswesens: ZBW 44j.) az amerikai könyvtárügy sorsproblémáiról 
MUNTHE beszámolóinkban már említett könyvének (American librarianship 
írom a European a n g l e . . . Chicago, 1939) ismertetésén alapszik. 

C. H. MILAM: What te do now. (LJ 578: az amerikai könyvtárosegye
sület és a benne tömörült könyvtárosok feladatai a háborúval kapcsolatban.) 

L. R. M I L L E R : D O we read in our profession? (LJ 11: egy statisztikát 
ismertet, melyből kitűnik, hogy 49 amerikai nyilvános közkönyvtárban 
mennyi időt fordíthatnak a könyvtárosok a szakirodalom tanulmányozására. 
Eredmény: semmi időt nem engedélyeznek 28 könyvtárban; egy órát vagy 
ennél kevesebb időt 6 könyvtárban; egy, usque két órát engedélyeznek 2 
könyvtárban. Csak bizonyos könyvtárosok számára engedélyeznek tanulmá
nyozási időt 13 könyvtárban.) 

M. A. M U R P H Y : The American spirit in récent fiction and non-fiction. 
(LJ 557: arról ír, hogy mi az amerikai könyvtárak szerepe és hivatása világ-
krízis idején.) » 

E. J. R E E C E : College and university library news, 1939—1940. (LJ 
1071: részletes beszámoló az amerikai főiskolai és egyetemi könyvtárak mun
kájáról, anyaguk gyarapodásáról és a személyzeti változásokról.) 

/9 . Könyvtártörténet és egyes könyvtárak ismertetése. 

G. L E Y H : Grundsätzliches aus der Geschichte der Bibliotheken. (ZBW 
337: szerző a Handbuch der Bibliothekswissenschaft 3. kötetének megjelenése 
előtt könyvtártörténeti kutatásainak néhány alapvető jelentőségű eredményét 
hozza nyilvánosságra a jelen tanulmányban. A tanulmány ki nem mondott, 
de mindvégig kiérezhető alaptétele az, hogy a könyvtár fejlődéstörténete 
bizonyos fokig „ellenáll" minden olyan rendező elvnek, amelyet eddig — ha 
mégoly nagy szellemek is, mint például Lessing, Leibniz vagy Dilthey — 
belé akartak látni. A régibb könyvtári fejlődés értékelésénél természetesen 
szó sem lehet mai szempontok alkalmazásáról. De hogy ebbe a hibába ne 
essünk, ahhoz jóformán meg kell kerülnünk azt a képet, amelyet bizonyos 
régibb kor, főként pedig ennek közfelfogása alkotott a könyvtárról. Magas
rendű humor sugárzik L. írásából, amidőn ennek kapcsán rámutat arra, hogy 
milyen fontos és előkelő szerepet játszanak a könyvtárak egyes útleírásokban 
és útikalauzokban. De e népszerűség értéke még erősen kétes. Ha a felületet 
megvakarjuk, bizony sokszor kibújik az igazság: a könyvtárak vonzóerejét 
nem valódi értékeik tették. L. tanulmányának rendkívül értékesek és figye
lemreméltóak azok a részletei, amelyekben a fejlődés során kialakult külön
féle könyvtártípusokról és ezeknek egymáshoz való viszonyáról ad képet. 
E ponton több olyan problémakört érint, melyeknek égető időszerűségét 
mindnyájan érezzük.) 

J. GREGOR: Entwicklung der Theatersammlung der Nationalbibliothek 
in Wien. (ZBW 36: megállapítja, hogy a wieni Nationalbibliothek színház-
gyűjteményének történeti fejlődését két komponens determinálta: egyfelől a 
német szín- és filmjátszás fejlődése, másfelől pedig mindazon komponensek, 
amelyek magának a Nationalbibliotheknak történeti fejlődésében szerepet 
játszottak. Az utóbbiban tehát egyfelől nyugati (olasz, francia, spanyol, sőt 
angol) elemek, másfelől pedig a régi osztrák-magyar monarchiából érkező 
hatások. Ezek az elemek és hatások ma ismét igen fontosak, mert bepillan
tást engednek a német határterületek és a külföldi államok németségének szín
házi fejlődésébe. A határterületekről a Nationalbibliothek 1918 után is tovább 
gyűjtötte a német színjátszás emlékeit. G. azt kívánja, hogy teremtsék meg a 
német színjátszás emlékeinek összkatalógusát. Természetes, hogy ennek a terv
nek a megvalósítása érdekében elsősorban a német könyvtárak összefogására 
van szükség.) (A 35. német könyvtároskongresszuson elhangzott előadás.) 

L. W E I N H O L D : Die Musikabteilung der Leipziger Stadtbibliothek. Ihre 
Entstehung und ihre Bestände. (ZBW 152.) 
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H. T. K E L L E R : Die Bibliothek der Ukrainischen Wissenschaftlichen 
Schewtschenko-Gesellschaft. (ZBW 9$: az elsősorban ukrainikát gyűjtő könyv
tárat 1892-ben alapították. Állománya 260.000 kötet könyv, 2000 kézirat és 
1800 térkép.) 

H. H. BOCKWITZ: Das Deutsche Buchmuseum zu Leipzig. (Ph 1^2: a 
leipzigi könyvmúzeum célja és feladatai, írás- és nyomdászattörténeti szem
pontból.) 

H. HOFMANN: 25 Jahre Städtische Bücherhallen zu Leipzig. (Bü 34.) 
BUSCH: Fünfhundert Jahre Stadtbibliothek' Hannover. (Bü 149.) 
A ZBW (80.) ismerteti S. FRAUENDORFERnak a 35. német könyvtáros

kongresszuson elhangzott előadását: Die Bibliothek des Internationalen Land
wirtschafts-Instituts in Rom. 

A. MAMBELLI: La Biblioteca comunale „Aurelio Saffi" di Forli. 
(ABI 247O 

M. E. ALAIMO: La Biblioteca comunale di Palermo: la sua storia, i suoi 
cimeli. (ABI 166.) 

U. TERGOLINA—GlSLANZONI—BRASCO: La Biblioteca Vaticana in un 
affresco dell'Ospedale di Santo Spirito in Roma. (ABI 234.) 

Como. — Biblioteca comunale. Attività nel 1939. (ABI 209.) 
A. BoiNET: Courrier de France. Paris. Bibliothèque polonaise. (B 72: 

az 1938-ban alapított párizsi lengyel könyvtár ismertetése.) 
R. H. HlLL: The Bodleian since 1882 — somé records and réminiscen

ces. (LAR 76.) 
C. H. C O M P T O N : The St. Louis Public Library to-day and tomorrow: 

a survey. (LAR 164.) 
American library in Parii. (LJ 349: a húsz esztendővel ezelőtt alapított 

párizsi lengyel könyvtár ismertetése.) 
H. M. LVDENBERG: Report of the New York Public Library for 1939. 

Report of the Director. (BNy 167: a könyvtár igazgatójának beszámolója a 
könyvtár 1939. évi működéséről: Az 1939. évi könyvtárhasználat indexe álta
lában magasabb az előző évinél. [A könyvtár főépületét látogatók száma 
10 százalékkal magasabb, mint az előző évben.] A stack-beh fennálló férő
helyhiány tovább kísért, úgyhogy kiküszöbölése végett nem egyszer drasz
tikus eszközökhöz kellett fordulni. Általában, főépületből és fiókokból egy
aránt a több iránti kérés nyilvánul meg: több helyet kérnek az olvasónak, a 
könyveknek, de még a könyvtár személyzetének is. Az olvasók érdeklődésére 
vonatkozólag megállapítja a jelentés, hogy a mai generációk általában sokkal 
inkább érdeklődnek közgazdasági, politikai és szociális kérdések iránt, mint 
az előzőek. Az irodalom iránti érdeklődés általánosságban hanyatlott. — 
Emelkedett a genealógiai irodalom és a településtörténet iránti érdeklődés. 
A könyvtár térképosztályán megnövekedett forgalmat két tényezőnek tulaj
donítják: a háborúnak és a newyorki világkiállításnak. A könyvtár hírlap
osztálya az 1939. évben öt világlap kb. 100 évfolyamát vette filmre. Két 
új mikrofilm-olvasógépet vásároltak, amivel a könyvtár olvasógépeinek 
száma 9-re emelkedett. A könyvtár katalógusdobozait kétharmadrészben 
újakkal cserélték fel. A zeneosztály megnyitotta fonográf-gyűjteményét. Az 
1940. évre a könyvtár új fiókkönyvtárak felállítását tervezi.) 

Historiés of American libraries. (LJ 291: a Knoxville-i könyvtár tör
ténete.) 

T. D. CLARK: The Transylvania Library. (LJ 481.) 
G. W U L F E K O E T T E R : Libraries in Cincinnati'. (LJ 419.) 
E. W. W E L C H : The Milner Library. (LJ 1066.) 
P. A. T. N O O N : The Ohio State Library — a six-year picture. (LJ 426.) 
A felsoroltakon kívül még igen sok kisebb könyvtárt és történetét ismer

tető cikk jelent meg az év folyamán, különösen a Bű-ben, a LAR-ban 
és a LT-ben. 
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20. Kiállítások. 

Rövidítések: ÁK: Állami Könyvtár, EK: Egyetemi Könyvtár, KK: 
Központi Könyvtár, NK: Nemzeti Könyvtár, NyK: Nyilvános Közkönyv
tár (Public Library), OK: Országos Könyvtár, VK: Városi Könyvtár. 

W. R U M P F : Die kleine Buchausstellung. (Bü 269: a kisebb könyvkiállí
tások rendezésének szempontjairól ír. A kisebb kiállításoknak R. szerint nem 
lehet célja, hogy valamely kérdésre kimerítően feleljenek vagy azt kimerítő 
módon illusztrálják; céljuk, hogy a könyvön keresztül maradéktalanul fel
keltsék az érdeklődést a kiállítás tárgya iránt, önként következik ebből, 
hogy a kisebb kiállítás nyilvános bizonyságtétel sem lehet a könyvtár 
állományának nagyságáról. Hol rendezzük meg a kisebb könyvkiállításokat? 
R. szerint a katalógusteremben vagy az olvasóteremben. Kitér a tanulmány 
a kiállítási szekrények és tárlók technikai kérdéseinek taglalására, tanácsot 
ad a kisebb könyvkiállítások tárgyának megválasztásához és figyelmeztet 
a kiállítás propagandájának jelentőségére.) 

W. G. FISCHER: Die Ausstellung der Leipziger Stadtbibliothek zur 
Ehrung Gutenbergs 1940. (ABB 49: a leipzigi VK-nak a könyvnyomtatás 
feltalálása 500. évfordulója alkalmából rendezett könyv- és kötéstörténeti 
kiállításának ismertetése.) 

C F. McCOMBS: Printing from the i6th to the 20th Century. Intro
duction to the catalogue of an exhibition. (BNy 71: a newyorki NyK-nak 
a könyvnyomtatás feltalálása joo. évfordulója alkalmából rendezett nyom
dászattörténeti kiállítása anyagának ismertetése a kiállított könyvek jegyzéké
vel és a kiállításon résztvevő különféle közületek, intézmények és egyesüle
tek jegyzékével.) 

Buchaustellung in Bochum. (Bü 313: a bochumi VK kiállításának is
mertetése. A kiállítás háborút járt német írók és költők műveit mutatta be.) 

G. MoRAzzANi: La mostra Paganiniana a Genova. (B 195: a genovai 
Paganini-kiállítás kiemelkedőbb kézirat és nyomtatványanyagának bemu
tatása.) 

J. M. FLEXNER: „Here is labor." An exhibit held in four branches 
of the New York Public Library. (LJ 275: a newyorki NyK négy fiókjában 
rendezett, a könyvtár működését bemutató kiállítás anyagának ismertetése.) 

Az 1940. évben a könyvnyomtatás feltalálásának 500. évfordulóját 
ünnepelte a világ. Az ünnepségekből, mint beszámolónkból alább kitűnik, 
nagyszámú nyomdászat- és nyomtatványtörténeti, valamint Gutenberg-emlék
kiállítások rendezésével derekasan kivették a részüket a könyvtárak is. — 
A napjainkban újjáéledő nemzeti szellemről tesznek tanúbizonyságot a nagy 
számmal és valóban lenyűgöző külsőségek között megrendezett nemzeti 
könyvkiállítások, melyeknek hivatása, hogy a nemzet művelődésének tárgyi 
vagyonán, különösen irodalmi megnyilvánulásain keresztül képet adjanak a 
nemzet életakaratáról és szellemiségéről. Figyelemreméltó, hogy míg Európá
ban a kiállítások tekintetében is ilyen szintézisek felé haladunk, addig az 
amerikai könyvkiállítások tárgyainak minden szintézis vagy átható vezér
gondolat híján szűkölködő tarka változatossága egy még teljesen individua
lista világkép hatására mutat. 

Könyvtártörténeti és technikai vonatkozású kiállítások: Hannoveri VK: 
fennállásának 500 .évfordulója alkalmából a könyvtár történetére vonat
kozó kéziratokat és nyomtatványokat mutatta be. A newyorki NyK négy 
fiókja a könyvtár működését mutatta be kiállítás keretében. Az északame
rikai egyesült államok könyvtárosegyesületének fényképbizottsága, a Rocke
feller-alapítvány támogatásával, a könyvtári mikrofilmezés történeti és 
technikai anyagát vonultatta fel kiállításán. 

Nemzeti könyvkiállítások: Athen: görög könyvkiállítás. Belgrád: német 
könyvkiállítás. Berlin, ÁK: Portugália. Budapest: német könyvkiállí
tás. Bukarest: német könyvkiállítás. Cincinnati (Ohio): Latin-Amerika, 
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New York; Latin-Amerika. Newark, NyK: Latin-Amerika. Pozsony: német 
könyvkiállítás. Sofia: olasz könyvkiállítás. Zágráb: német könyvkiállítás. 

Könyv- és nyomdásztörténeti, valamint bibliofil vonatkozású kiállí
tások : 

a) a könyvnyomtatás feltalálásának 500. évfordulója alkalmából: Balti-
more (Maryland), Enoch Pratr. Free Library; Berlin, AK; Berlin, „Awag"; 
Berlin, Schlossmuseum; Bern, Gutenbergmuseum; Brooklyn, Pratt Institute 
Free Library; Buffalo, NyK; Cambridge, Fitzwilliam Museum; Cleveland 
(Ohio), NyK; Grand Rapids (Michigan), NyK; Heidelberg, EK; Kansas 
City, NyK; Leipzig, Studentenleihbibliothek; Leipzig, VK; Moszkva, Lenin
könyvtár; München, ÁK; New York, American Institute of Graphic Arts; 
New York, Bárd College Library; New York: NyK; New York, The Queens 
Borough NyK; Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum; Philadelphia, 
NyK; Wien, NK; Würzburg, EK. A londoni könyvtárak nem tudták kiállí
tással megünnepelni a jubileumot — írja a LAR (120.) —, mert nyomtat
ványaikat elszállították a fővárosból. 

b) egyéb kiállítások: Birmingham, Référence Library: a nyomtatás fej
lődése 1929—1939. Bordeaux, VK: a könyv, 1815—1852. Dresden, ÁK: 
későgót miniatúra. Graz, OK: stájer nyomtatványok. London, British Mu
seum: középkori görög és latin kéziratok. New York, NyK: amerikai nyom 
dászok (1670—1939), francia nyomtatványok, jó könyvek, kéziratok 
illusztrációi (középkor, reneszánsz, modern), The Cambridge Press (1639—• 
1939), zsidó könyvek a 15—20. századig. Reval: exlibrisek. 

Történelmi és politikai tárgyú kiállításokat rendeztek: Bochum, Stü-
dentenbibliothek: Anglia igazi arca; férfiak, akik történelmet csinálnak; had
vezetés, stratégia, hadviselés; költők a harctéren; Nagy Frigyes 1740, 1940; 
a német front; a német város; Németország és Észak; Németország kincsei; 
Sven Hedin, Németország barátja; Világesemények — világpolitika. Dort
mund, Studentenleihbibliothek: négy évszázad német hősei és hadvezérei. 
Graz, OK: a harmincéves háború nyomtatványai. Greenville, NyK: a demo
krácia munkája. Hamburg, Bibliothek der Hansestadt: „A Führer könyve." 
New York, NyK: amerikai vonatkozású régi német könyvek; Brazília; 
a francia forradalom; a holnap világa. 

Művészeti, tudományos és irodalmi tárgyú kiállításokat mutattak be: 
Amsterdam, Városi Múzeum: nemzetközi plakátkiállítás. Biefeld, Múzeum: 
Thoma-kiállítás. Bruxelles, Királyi Könyvtár: Bruegel-metszetek. Buda
pest, Országos Széchényi Könyvtár: Teleki Sámuel-emlékkiállítás. Fi
renze, NK: Luigi Guicciardini-emlékkiállítás. Gorizia, Biblioteca Governa-
tiva: famunkák. Graz, OK: Hamerling; régibb nemzetgazdasági irodalom; 
Peter Rosegger; Richard Wagner. Hamburg, Bibliothek der Hansestadt: 
Matthias Claudius-emlékkiállítás. Kansas City, NyK: utazások. Kassel: 
Johann Heinrich Tischbein-emlékkiállítás. Leiden, Lakenhall: Jo Spier hol
land grafikus. Lipcse: új görög grafikusok. London, British Museum: Biblia -
kiállítások; színes virág-könyvek. Moszkva: Michail Lomossow-emlékkiállítás. 
New York, NyK: Botanikai művek; Cadwallader Washburn; az év 50 leg
szebb könyve; a francia könyvillusztráció 400 éve; Gavarni; Stefan 
George-emlékkiállítás; ipari és közgazdasági nyomtatványok (15—20. szá
zad); Keppler József; Edy Legrand; a mozgófénykép feltalálásának $0. év
fordulója; Musszorgszkij-emlékkiállítás; nemzeti levelező-hét; New York 
múltjából; párbajok; professzorok mint szerzők; Racine-emlékkiállítás; 
Arthur Rackham-emlékkiállítás; szövegkönyvek; új szerzemények; Yeats-
emlékkiállítás. Nürnberg, VK: a szép természettudományi könyv. Parma, 
Biblioteca Palatina: Bodoni-emlékkiállítás. Pavia, EK: Spallanzani-emlék-
kiállítás. Sarnano, NyK: bibliográfiai és művészeti kiállítás. St. Paul (Min
nesota), NyK: kiállítás gyermekek számára. Wien, NK: „A népi színjátszás 
Ostmarkban és Ferdinand Raimund." Wien, Rathausmuseum: Grillparzer 
műveiből. Zürich, Szépművészeti Múzeum: a svájci grafika és nyomdászat a 
háború jegyében (1798—1815, 1847, 1870, 1914—1918, 1939—1940). 
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21. A könyvtárak nevezetesebb gyarapodásai. 

A pozsonyi Ek ajándékba kapta a helybeli német könyvkiállításon be
mutatott német könyvek nagyobb részét. 

A bayreuthi Richard Wagner-emlékmúzeum három Wagner-levelet 
kapott ajándékba. 

A hallei EK Georg Wissowa klasszika-filológus nagyértékű hagyatékát 
örökölte. 

A jenai EK számos ősnyomtatvány és régi olasz költői mű birto
kába jutott. 

A lipcsei VK XVI—XX. századi nagy zenészek kéziratait sze
rezte meg. 

Lipcse városa a „Gesellschaft der Freunde des Deutschen Buch-
museums"-nak ajándékozta az 1609. évi strassburgi „Relation" egyik facsi
mile-lenyomatát. 

A mainzi Gutenberg-múzeum régi japáni nyomtatványokat kapott 
ajándékba Japánból. 

A marburgi EK Adolf von Harnack levelezését örökölte. 
A Memel-vidék könyvtárait nagy könyv-adománnyal gyarapították a 

német könyvkiadók. 
A nürnbergi VK 60 drb nürnbergi nyomdából kikerült ősnyomtatványt 

szerzett meg magántulajdonból. 
Az offenbachi Deutsches Ledermuseum értékes XVII . századi kecskebőr 

Kcvrán-kötéseket vásárolt. 
A bécsi NK több mint 17.000 fényképfelvételt tartalmazó fénykép-

gyűjtemény birtokába jutott. Ajándékba kapta Hermann Bahr hagyatékát. 
A madridi Museo Naval két ősnyomtatvány birtokába jutott. Az ős

nyomtatványok az egyes spanyol városokban megejtett könyv-reviziók alkal
mával kerültek meg. 

Az odensei Andersen-múzeum megszerezte Andersen 1841. évi úti
naplóját. 

A stockholmi királyi könyvtár 297 db. Lagerlöf-levelet és a nagy 
svéd írónő számos egyéb kéziratos művét örökölte. 

A liverpooli EK finom angol és skót kötéseket vásárolt. 
A japán könyvtáraknak értékes német könyveket ajándékozott a 

Németbirodalom. 
Az U. S. A. könyvtárainak 1938—1939. évi gyarapodásairól részletes 

képet nyújt R. B. D O W N S tanulmánya a LQu-ban: Notable materials added 
to American libraries, 1938—1939. (LQu 157.) 

A Berkeley-i EK két német magánkönyvtár állományát vásárolta meg. 
(összesen 28.000 kötetet.) 

A bostoni NyK John Ruskin 22 drb leveles vásárolta meg. 
Az illinoisi EK Milton: Elveszett paradicsomának I. kiadását sze

rezte meg. 
A newyorki NyK fontosabb gyarapodásai ősnyomtatványokban 1939-

ben: Rudolf von Ems: Weltchronik (1402). — Jacobus de Cessolis: Schachza
belbuch. Augsburg, Günther Zainer, 1477. — Vergilius: Opera. Strassburg, 
Johannes Grüninger, 1502. — Hain: 11678., 14245. és 2727. sz. alatti héber-
nyelvű ősnyomtatványok. — XVI. századi mexikói nyomtatványok, tíz quaker 
pamflet a XVII . századból, a XIX—XX. század legnagyobb angol és ame
rikai Íróinak, költőinek levelei és műveik első kiadásai, a volt Jugoszlávia 
és a szomszéd államok között létrejött különféle egyezmények eredeti irat
anyaga (1929—1938). 

A texasi könyvtár Defoe: Mercator c. lapjának megjelent két évfolya
mát (1713—1714) hiánytalanul megszerezte. 

A washingtoni Library of Congress kb. 8000 kötetnyi spanyol könyv
tárat kapott ajándékba. — Megszerezte Leoncavallo: Bajazzók c. operájának 
szövegkönyvét. 
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22. Érdekesebb hírek. 

Pozsonyban 1939 augusztus 17-én új német városi könyvtár nyílott meg. 
A 700.000 márka költségen épült új aacheni városi könyvtárat 1940 

február 11-én adták át ünnepélyesen hivatásának. 
A boroszlói EK katalógustermében tűz pusztított, mely a katalógus

cédulák nagy részét elhamvasztotta. 
A gráci ÖK könyvállománya az elmúlt évtized alatt 28.000 kötettel 

gyarapodott. 
A németországi papíripar több mint 100.000 munkást foglalkoztat. 
A legszebb német könyvek előállítóinak jutalmazására Lipcse városa 

felújította a Gutenberg-gyűrű adományozásának szokását. 
A müncheni Kari & Faber-cég árverésén Filippo Calandri: Aritmetica 

(Firenze, 1491/92) c. müve 1250 márka kikiáltási ár mellett, 1650 márkáért 
kelt el. Az árverésen különösen a szép kötések iránt nyilvánult meg nagy 
kereslet; ezek a kikiáltási ár nyolc-kilencszeresét is elérték. 

A berlini J. A. Stargard árverésének érdekessége, hogy azon a nagy 
katonák kéziratai általában magasabb áron keltek el, mint a művészekéi. 

A varsói NK és EK hivatalos rendelkezés folytán Varsói Állami 
Könyvtárrá egyesültek. 

A krakkói VK újjáalakított épületben, német vezetés alatt megnyílt. 
A prágai orosz szabadegyetemen 30.000 kötetes orosz könyvtár nyí

lott meg. 
1940 januárja óta Olaszország is képviselteti magát a nemzetközi doku

mentációs testületben. 
Napóleonnak egy Jozefin császárnéhoz írott, 1796. május 29-én kelt 

leveléért egy párizsi árverésen 68.000 frankot fizettek. 
Dr. Isaak Collijn, a stockholmi svéd királyi könyvtár igazgatója nyug

állományba vonult. 
Rendezték a görög levéltárügyet. Ezentúl minden magánlevéltárat be 

kell hivatalosan jelenteni, úgyszintén az ezeknél beálló minden változást is. 
Kéziratok és értékesebb könyvek külföldre vitelét megtiltották. 

Athén egyes kerületeiben nyilvános kölcsönkönyvtárakat állítottak fel. 
Az angol könyvtermés 1939-ben 14.913 kötet, szemben az előző évi 

16.091 kötettel. 
Egy moszkvai levéltárban különféle Beethoven-kéziratokat fedeztek fel. 
A moszkvai Tolsztoj-múzeumban őrzött Tolsztoj-kéziratok terjedelme 

több mint 100.000 levél. A múzeum 30.000 drb. Tolsztojhoz írott levelet őriz. 
Az Amerikai Egyesült Államok nyilvános közkönyvtárainak száma 6588. 
A newyorki NyK-ban folyó munkáról 3 drb 16 mm-es néma színesfilm 

készült, testületi használatra. 
A detroiti NyK 1940-ben ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. 
A Carnegie-alapítvány 90.000 dollárnyi összeget juttatott amerikai 

kollégiumi könyvtárak fejlesztésének céljára. 
A lewisburgi Bucknell-egyetem három névtelen adományozótól össze

sen 100.000 dollárt kapott könyvtárépítés céljaira. 
A newyorki Hyde-Parkban épülő Franklin D. Roosevelt-könyvtár 

katalogizálási munkái előreláthatólag több évet fognak igénybevenni, tekin
tettel arra, hogy kb. 6 millió dokumentum vár feldolgozásra. 

Kik a legolvasottabb írók Amerikában? Egy amerikai szavazás ered
ménye (430.000 szavazás alapján): 1. Shakespeare. 2. Dickens. 3. Longfellow. 
4. Dumas és Mitchell. 5. Poe. 

A massachusetsi optikai társaság 500 személyen megfigyelte az olvasás 
fizikai kísérőkörülményeit. A vizsgálatok eredményeképen megállapították, 
hogy két ember sincs, akinek olvasása egyformának lenne mondható. 
A szemnek az olvasmánytól való távolsága minden egyes embernél külön
böző. A társaság vizsgálódásai a következő folyamatokra terjedtek ki: az 
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olvasás sebessége, a szó-értés időtartama, visszaesések az olvasásban (újra-
olvasások), az olvasás szünetei, koncentrálás. 

Argentínában 1200 folyóirat jelenik meg. 
Az újzélandi könyvtárakba járó hírlapok után nem számolnak posta

költséget, 

2j. Könyvtörténet, kódexismertetések. 

E. K I E S S U N G : Papyruskunde. (ZBW 101: Németország, Amerika, Gö
rögország, Norvégia és Lengyelország könyvtárainak papyrusgyüjteményeit 
és a papyruskutatás újabb eredményeit ismerteti.) 

K. H O L T E R a 35. német könyvtároskongresszuson elhangzott előadásá
ban (Gotische Buchmalerei im südostdeutschen Raum: ZBW 23.) összefoglaló 
képet nyújtott a mai ostmarki, morva és szudétanémet területeknek meg
felelő vidéken virágzott gót miniatúráról. 

T. G N O L I : La legatura della Bibbia di Borsó e le legature artistiche 
esistenti a Modena. (ABI 103.) 

C. F. BÜHLER: An unusual fifteenth-century manuscript. (B 65.) 
R. L E F E V R E : Su un codice etiopice della „Vaticana". (B 97.) 
A. D. LATTANZI: Miniature florentine alla Biblioteca Nazionale 

di Palermo. (ABI 243.) 
W. F. VOLBACH: Le Miniature nel codice del Cardinale Labo

rante. (B 41.) 
K. J. LUETHI , a berlini Gutenberg-múzeum igazgatója a FDC-ba írott 

cikkében (Zum Halbjahrtausend typographischer Kunst: FDC 104.) a könyv
nyomtatás elterjedéséről és szellemi kihatásairól elmélkedik. Gutenberg talál
mányának megszületése nyomán hihetetlen gyorsasággal terjedt a nyomtatás. 
A Gutenberg-múzeum birtokában van egy kép, amely az 1470-ben már mű
ködő Ulrich Geringet, az első párizsi nyomdászt ábrázolja. 1468-ban, 
Gutenberg halálának évében már tíz nyomda működött, 1475-ben már ötven 
és jó 30 évvel Gutenberg halála után már nem kevesebb mint 200 helyen, 
több mint 1000 nyomdában állították elő a könyveket. Ennek a valóban 
rendkívül gyors elterjedésnek más tanúi is vannak a korból. Fichte például 
így ír 1470-ben, Párizsban: „Németországban a könyvkészítésnek új módját 
találták fel és a készítők onnan úgy rajzanak szét a világba, mint ahogy 
a harcosok áradhattak ki a trójai ló hasából. A Fényt viszik Németország
ból a Föld minden részébe." 

L. S. OLSCHKI: Il quinte centenario deli invenzione della stampa 
(B 225: az elhunyt könyvtudós utolsó írásműve: posthumus tanulmánya a 
könyvnyomtatás jubileuma alkalmából.) 

Az alábbi tanulmányokra vonatkozólag lásd GRONOWSKI IVÁN ismer
tetését a MKSzle 1941. évi 20c—202. lapján: 

R. J U C H H O F F : Wandlungen des Gutenbergbildes. (ZBW 202.) 
C. W E H M E R : Inkunabelkunde. (ZBW 214.) 
K. SCHOTTENLOHER: Die Druckersippen der Frühdruckzeit. (ZBW. 232.) 
E. VON R A T H : Die Anfänge des Buchdrucks in Strassburg. (ZBW 240.) 
K. O H L Y : Die Anfänge des Buchdrucks in Basel. (ZBW 247.) 
K. H O L T E R : Mit Spruchbändern verzierte Bucheinbände als Vorläufer 

des Frühdrucks im Donaulande? (ZBW 260.) 
E. F R E Y S : Neue Bruchstücke der 36zeiligen Bibel. (ZBW 273.) 
F. G E L D N E R : Ein unbeachteter Einblattdruck der Type der sechsund-

dreissigzeiligen Bibel in der Universitätsbibliothek München. (ZBW 278.) 
A. W. KAZMEIER: Eine bisher unbekannte Buchhändleranzeige und 

andere frühe Drucke des Lukas Brandis aus einer alten Schlossbibliothek. 
(ZBW 292.) 

A. D O L D : Zwei unbekannte Einblattdrucke der Offizin des Johannes 
Zainer in Ulm aus der Zeit um 1940. (ZBW 299.) 
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O. C L E M E N : Beiträge zur Geschichte des Buchdrucks und des Buch
gewerbes in der Reformationszeit. (ZBW 309.) 

F. ElCHLER: Kupferstecher des 17. und 18. Jahrhunderts im Dienste 
der Widmanstetterschen Druckerei in Graz. (ZBW 322.) 

J. RODENBERG: Westlicher Vorposten. Deutsches Leben und deutsche 
Kultur am Strassburger Münster. (Ph. 195: Gutenberg, Mentelin, Eggestein 
és Rusch működésének színteréről: Strassburgból kikerült híres ősnyomtat
ványokról.) 

K, SCHOTTENLOHER: Hartmann Schedel (1440—1514). Ein Gedenkblatt 
zum 400. Geburtstag des Nürnberger Humanisten. (Ph. 279.) 

C. S. SCARAFONI: Gli incunabuli della Bibliotheca Capitolare di Viterbo. 
(ABI 182.) 

E. CARUSI: Un incunabulo con disegni di scuola Leonardesca. (ABI 145.) 
R. RiDOLFi: La „Compagnia del Mantellaccio" e la sua sconosciuta edi-

zione originale. (B 282.) 
A. MESSINI : Per la storia della tipográfia di Emiliano Orfini di Foligno 

(1470—1474). Un documento inedito. (B. 203.) 
K. R A T H E : Die Impresa eines Wiener Humanisten. (B. 54; a braunaui 

Dr. Eduard Langer-könyvtár Johannes Cuspianus-exlibrise keletkezésének 
idejét közvetlenül 1503 utánra teszi. Áz exlibris alján elhúzódó szimbolikus 
ábrázolatban a cikk szerzője humanista szimbolikus utalást keres. Az ábrá
zolásban szereplő négyküllős kerék szimbolikus értelmével azonban nincs tisz
tában, ezért a megoldást téves úton keresi.) 

H . H. BOCKWITZ: Papiermacher und Buchdrucker im Zeitalter Guten
bergs. (Ph 254: érdekes megfigyelése, hogy a nyomtatványok papíranyaga az 
ősnyomtatványkorszak végén a nagy kereslet és a nyersanyaghiány következ
tében jóval silányabb, mint a közvetlenül megelőző időkben. A 15. századi 
papírkészítésnek B. szerint még sok tisztázatlan kérdése van.) 

F. T. KLINGENSCHMIDT: Kurmainzer Papiermühlen. (Ph 96.) 
T. E. K E Y S : The earliest médical books with movable type: a review. 

(LQu 220: orvosi vonatkozású könyvek az ősnyomtatványkorszakból.) 
W. H O F F M A N N : Unbekannte Bibeldrucke aus schwäbischen Klöstern 

(Ph 307: a leírt Biblia-példányok sorában egy magyar is szerepel: Sámuel 
es a Királyok Könyvének Méliusz-féle fordítása 1565-ből Debrecenből (nyom
tatta Hoffhalter Rafael). (V. ö. Gulyás Pál: Gutenberg Évkönyv 1930, 
198. 1., továbbá Varga Zsigmond tanulmánya a Kálvin és a kálvinizmus 
[Debrecen, 1936] című műben [455. 1.]. Varga a fordításnak öt magyar
országi példányáról tud. — H. a tanulmányát kísérő képek sorában egy fel
vételt közöl Méliusz: Sámuel Könyve fordításának 1. lapjáról.) 

"W. O. W A T E R S : Mexican imprints, 1544—1600, in the Huntington 
Library. (LJ $0: a 16. század második feléből 50 drb., mexikói nyomdából 
kikerült nyomtatványa van a könyvtárnak. Az 1539—1600. években Mexikó
ban működött összesen 10 nyomdász közül 7 nyomdász művei vannak meg 
a könyvtár állományában.) 

Regional printing. (LJ 62: rövid elmélkedés az amerikai könyvnyomta
tás kezdeteiről.) 

B. Sc.HWARTZ: Somé Indo-persian miniatures. (BNy 3.) 
A. FRAUENDORFER: Rubens als Buchillustrator. (Ph 123: Rubens tudva

levőleg maga nem illusztrált könyveket. Ennek ellenére se szeri, se száma azok
nak a könyveknek, amelyeket az ő általa megrajzolt élőkép után illusztráltak 
más művészek. A tanulmány ezekből az illusztrációkból mutatja be a jelen
tősebbeket.) 

G. K. SCHAUER: Die Drugulin-Presse in Leipzig. (Ph 46.) 
K. F. BAUER: Vierundzwanzig Jahre neuzeitlicher Buch- und Druck

kunst. Eine Chronik. (Ph. 221: a nyomdászattörténet kiemelkedőbb teljesít
ményei 1891 — 1914-ig.) 
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C. V. N O R D L U X D E : Dänischer Buchdruck im 20. Jahrhundert. (FDC 
101: a dán nyomtatványkultúra fejlődése már a századforduló óta is igen 
szembetűnő.) 

G. L E Y H : Randbemerkungen zu einem Bildniskatalog. (ZBW m : a ta
nulmány H. W. Singer : Allgemeiner Bildniskatalog. Bd. 1—14. Leipzig, 
1930—1936 es u. a., Neuer Bildniskatalog. Bd. 1 — $. Leipzig, 1937—1939 
című művének részletes bírálatát tartalmazza. L. szerint a nemzetközi kép
katalógus régóta függőben lévő kérdése ezzel a művel sincs megfelelőképen 
megoldva.) 

G. GuERRiERi: Giacomo Leopardi Bibliofilo. (ABI 78.) 
G. A. E. BOGENG: Ex libris und supralibros. (ABB 70, 76: az exlibris 

története technikai szemszögből.) 
C. SANTORO: La collezione degli autográfi della Biblioteca Trivulziana. 

(B 1.) 
M. LETSCH: Die Mitarbeiter der Erfurtischen Gelehrten Zeitung. 

(ZBW 1.) 
L. SERVOLINI: La litográfia italiana. (ABI 237: Senefelder találmányá

nak olaszországi pályafutása.) 

24. Bibliográfia. 

A. RÜMANN: Lob der Bibliographie. (Ph. 158.) 
J. VORSTIUS a 35. német könyvtáros-kongresszuson a nemzetközi kon

gresszusok anyagának a berlini Staatsbibliothekban készülő bibliográfiájáról 
szólt. (Az előadás ismertetését közli a ZBW [82. 1.]) A bibliográfiában fel
dolgozásra kerülő anyag tudományos szempontból elsőrangú fontosságú, 
mivel kongresszusokon rendesen a legújabb tudományos eredmények és áram
latok is megvitatásra kerülnek. De hézagpótló jelentőségű a készülő mű azért 
is, mert ennek a területnek a bibliográfiája iránt napjainkban rendkívüli keres
let mutatkozik. Az anyag feldolgozása egyébként számos nehézségbe ütkö
zik, tekintve, hogy javarészt nem a könyvpiacon megjelent anyagról, hanem 
társasági iratokról van szó, amelyeknek címe, de még a szöveg nyelve is 
folytonosan változik. A bibliográfia terjedelmére vonatkozólag bejelentette V., 
hogy az 4—5000 címszó alatt körülbelül 12—13.000 ülés anyagát fogja tar
talmazni. A mű kötetekre tagolva jelenik meg olyan módon, hogy minden 
kötet egy tudományág anyagát öleli fel. Az első kötet az ülések orvostudo
mányi anyagát tartalmazza. (Lásd alább következő könyvismertetéseink 
sorában.) 

J. VORSTIUS: Neue Bücher zum Bibliotheks- und Buchwesen. (ZBW 97, 
*45> 193. 333> 377. 440, 494> $60.) 

Recenti pubblicazioni. (B 219, 311, 377: olasz és angol könyvtártudo
mányi és rokonvonatkozású művek betűrendes bibliográfiája.) 

Bibliographia. (FDC 27, 65, 89, 108: decimális könyv- és folyóiratcikk
bibliográfia.) 

G. SPINI : Bibliográfia délie opere di Antonio Brucioli. (B 129.) 
E. H O L Z E R : Die Bücher der Afrikaforschung. (Ph 17: híres Afrika

utazók művei: az ógörög íróktól Stanleyig.) 
T. M. GuARNASCHELLi: Bibliográfia Maltese. (ABI 452.) 
S. J. RicCARDi: Bibliography of Enlish regency furniture, interiors and 

architecture, 1795—1830. An annotated and sélective list of références exempli-
fying the taste of the Prince Regent, later George IV, King of England. 
(BNy 319.) 

P. H. BAGINSKY: Germán works relating to America 1493—1800. A list 
compiled from the collections of the New York Public Library. (BNy 39.) 

E. D. COLEMAN: The jew in English drama. An annotated bibliography. 
(BNy 361, 429O 

G. L. MCKAY: A register of artists, booksellers, printers and publishers 
in New York City, 1811—182c. (BNy 351, 415.) 
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25. Könyvismertetések. 
Könyvtártan, könyvtár politika. 

American Library Association. Books for aduit beginners: compiled by 
the staff of the Readers Bureau of the Cincinnati Public Library. Chicago, 
1939: LAR 101. (W.A.M.) 

H. V. BONNY: A manuál of practical book sélection for public libraries. 
London, 1938—1939: FDC 69.; LQu 122. (H. E. HAINES.) 

Exposition Internationale des Arts et Techniques Paris, 1937- Biblio
thèques. Organisation. Technique. Outillage. Intreduction de J. CAIN. Paris, 
1938: B 78. (A. BOINET.) 

T. HAMLIN: Seme European architectural libraries: their methods, equip-
ment and administration. New York, 1939: FDC 30. 

Handbuch der Bibliothekswissenschaft, Bd. I I I . Leipzig. (1940): Ph 186. 
Handelingen van het 5. Wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek-

en Bibliotheekivezen, Leuven 22—25. April 1938. Gent, 1938: ZBW 428. 
(W. M E N N : beszámoló az 1938. évi leuveni flamand könyvtáros-kongresszus
ról. Igen érdekes előadást tartott J. F. VANDERHEYDEN az ablaknélküli 
könyvraktárakról. ) 

F. H. H Y E R S : The library and the radio. Chicago, 1938, 1939: LAR 34. 
(M. C. P.) 

M. JACKSON-WRIGLEY and E. LEYLAND: The cinéma, historical, tech-
nical and bibliographical: a survey for librarians and students. [London], 
1939: LAR 35. (M. C. P.) 

C. B. J O E C K E L : Current issues in library administration. Chicago, 1939: 
LAR 68. (F. G. B. H.) 

A. F. KUHLMAN: Archives and libraries: papers presented at the 1939 
Conference of the American Library Association.. . Chicago, 1939: FDC 96.; 
LAR 131. (M. W.); LQu 285. 

E. H. LEHMANN: Handbuch der Zeitungswissenschaft. Bd. I. Leipzig, 
1940: FDC 72.; Ph 186. 

L. R. M C C O L V I N : Library staffs. London, 1939: FDC 28. 
E. W. MCDIARMID, J R . : The library survey: problems and methods. 

Chichago, 1940: LJ 800. (C. H. COMPTON.) 
S. M Ü L L E R — J . A. F E I T H — R . FRUIN: Manuel for the arrangement and 

description of archives. Drawn up by direction of the Netherlands Associa
tion of Archivists. Trans, from the 2nd. ed. by A. H. LEAVITT. New York, 
1940: LAR 193. (G. H.) 

W. M U N T H E : American librarianship from a European angle: an attempt 
at an évaluation of policies and activities. Chicago, 1939: FDC 28.; LJ 154. 
(W. S. HoOLE: rendkívül érdekes és tanulságos mű.); LQu 112. (K. D. 
M E T C A L F : a mű nem ment tévedésektől, melyek abból erednek, hogy szerző 
nem ismeri eléggé behatóan az amerikai fejlődést.); ZBW 445. (A. P R E D E E K : 
beható tanulmányban foglalkozik M. eredményeivel. Idézi a könyv egyik 
megállapítását, amely szerint az amerikai kölcsönzések csillagászati számai 
mögött csupán egy töredéke rejtőzik az amerikai lakosságnak (2—18 száza-
léka\ Az amerikai olvasók nagy tömegei csak napilapokat, magazinokat és 
fajsúlynélküli szórakoztató irodalmat olvasnak. A kibontakozásnak, M. sze
rint, nagy akadálya az, hogy jelentős területek állanak könyvtár nélkül.) 

R. L. S I E F K E S — C . K. M O R S E : A course in methods for the small lib
rary: prepared especially for adults. Lincoln, 1937. (LQu 153.) 

D. W A P L E S : Investigating library problems. Chicago, 1939: ABI 142. 
(O. PINTO.) 

L. R. "WILSON: Practice of book sélection. Chicago, 1940: LJ 446. (D. M. 
COOPER. ) 

Der Wissenschaftlicher Bibliothekar. Hrsg. vom Akademischen Aus
kunftsamt Berlin in Verbindung mit dem Amt für Berufserziehung und 
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Betriebsfiihrung in der Deutschen Arbeitsfront. Berlin, 1939: ZBW 362. 
(G. L E Y H : hasznos tájékoztató, de ennél többet és lényegesen újat is nyújt.) 

G. W O L E D G E — B . S. P A G E : A manuál of university and college library 
practice. [London], 1940: LAR 191. (A. C.) 

Könyvtártípusok. 

E. A P O L L O N I : Guida alle biblioteche italiano. Milano, 1939: ABI 69. 
(C. A.); FDC 68. 

Association of Special Libraries and Information Bureaux. Report of 
proceedings of the Sixteenth Conference, 1939: LAR 163. (B. M. H.) 

H. BRANSCOMB: Teaching with books, a study of college libraries. Chi
cago, 1940: LJ 445. (W. H. CARLSON.) 

Das Büchereiwesen in Oberschlesien. Jahresbericht 1938 über das Volks
und Schülerbüchereiwesen. Gleiwitz, 1939: Bü 234. (F. GROSSE.) 

F. F. FARGO: The library in the school. Chicago, 1939: FDC 31. 
Grenzbüchereitagung Klagenfurt Kärnten-Steiermark. Vom 31. Mai bis 3. 

Juni 1939. Herausg. W. SCHEFFEN. 1939: Bü 152. 
W. GüLiCH: Die Bibliothek des Instituts für "Weltwirtschaft: Voraus

setzungen und Grundlagen weltwirtschaftlicher Forschung. Jena, 1939: LQu 
227. (F. V E I T . ) 

W. HAUSDORFER: Professional school and department libraries. New 
York, 1939: LQu 137. (P. HOWARD.) 

H. L. H O W E : The seaman' s library manuál. New York, 1939. (FDC 71.) 
Institut International d'Agriculture. Les bibliothèques agricoles dans le 

monde et bibliothèques spécialisées dans le sujet se rapportant à l'agriculture. 
Rome, 1939: LQu 287. (J. E. T O W N E . ) 

B. L. JOHNSON: Vitalizing a college library. Chicago, 1939: LAR 69. 
(H. S.) 

E. A. SAVAGE: Special librarianship in gênerai libraries and other papers. 
London, 1939: LQu 138. (L. C. MERRITT.) 

F. SCHRIEWER: Die deutsche Volksbücherei. Jena, 1939: FDC 71. ; ZBW 
419. (J. W. KINDERVATER.) 

Survey of special collections in New Yersey libraries. Compiled by 
Junior Members Round Table, New Yersey Library Association. New York, 
1940: LJ 696. (J. B. FOGG.) 

K. T A U P I T Z : Das Büchereiwesen in Dorf und Kleinstadt. Grundlagen 
und Aufbau im Gau Sachsen. Dresden, 1940: Bü 182. (H. HOFMANN.) 

J. L. THORNTON: Special library methods; an introduction to special 
librarianship. London, 1940: FDC i n . 

M. W I L S O N : School library management. 6th ed. revised and rewritten 
by A. M. CURRIN. New York, 1939: LQu 280. (A. MCCAGUE.) 

Könyvtártörténet. 

O. BERNSTORF: Die alte Bibliothek der Lateinschule fin Stadthagen]. 
Aus: Das alte Stadthagen und seine höhere Schule. Bückeburg, 1939: ZBW 
541. (F. R O H D E . ) 

L. BRUMMEL: Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek. Leiden, 1939: 
LQu 266. (J. C. M. HANSON.) ; ZBW 426. (W. MENN. ) 

E. DACIER: Les trésors des bibliothèques de France. Tome VI (fasc. 
XXI—XXIV) . Paris, 1938: B 85. (A. BOINET.) 

V. D A T T I L O : La Biblioteca Nazionale di Napoli. Napoli, [1939]: ABI 
141. (T. T.) 

D. FAVA: La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e le sue insigni 
raccolte. Milano, 1939: ABI 141. (G. R. ANSALDI) ; Ph 325. (R. KULLMANN.) 
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G. G E Y E R : Die Entstehung der Bibliothek des Instituts für Geschichte 
der Medizin und der Naturwissenschaften in Berlin. Berlin, 1939: ZBW 540. 
(C. KRICKER.) 

Jahresbericht der Preussischen Staatsbibliothek 1937- Berlin—Leipzig, 
1938: ABI 143. (O. P.) 

Jahresbericht der Preussischen Staatsbibliothek 1938. Berlin—Leipzig, 
1939: ZBW 418_. (W. M E N N : a könyvtár állaga 3 millió kötet. Fontosabb 
szerzeményei: 5 drb. ősnyomtatvány, Brahms 120 drb. levele, 6000 drb. hang
lemez, az utolsó kínai dinasztia iratai. Az előző évhez viszonyítva a hasz
nálat csökkent, a látogatók száma megnövekedett. A könyvtár tudományos 
tisztviselőinek szakirodalmi munkássága elismerésreméltóan nagy.) 

C. B. J O E C K E L — L . CARNOVSKY: The metropolitan library in action: a 
survey of the Chicago Public Library. Chicago, 1940: FDC 30.; LJ 342. 
(C. VITZ. ) 

C. LUCCHESI: L'attività della Biblioteca Civica Gambalunga nel sessen-
nio 1933 a 1938. Rimini, 1939: FDC 71. 

Minneapolis Public Library. Fifty years of service, 1889—1939. 1939: 
LAR 194. (H. A. S.) 

Newark (New Yersey) Public Library. Fifty years, 1889—1939- *939: 

LAR 194. (H. A. S.) 
J. W. T H O M P S O N : The Médiéval library. Chicago, 1939: ICI 181. 

Könyvtárépítés, berendezés. 

E. R. HANLEY: College and university library buildings. Chicago, 1939: 
FDC 28.; LQu 118. (M. R. LINGENFELTER.) 

K. KASTBERG: Hvorledes bor et Skolebibliotek indrettes? Copenhagen, 
1939: LAR 132. (O. W. P.: az iskolai könyvtár berendezésének mikéntjéről.) 

J. A. L O W E : Small public library buildings. Chicago, 1939: FDC 68.; 
LQu 308. 

C. D. PLAISTER: Floors and floor coverings. Chicago, 1939: LQu 120. 
(A. M. GITHENS.) 

R. D. H. SMITH: Public library lighting. Vol. II. Artificial lighting, 
Part I : General principles and planning. Gravesend, 1938: LQu 121. (A. M. 
GlTHENS : kár, hogy ábrákat nem mellékelt a műhöz a szerző. így a könyv 
építészeti szempontból nem kielégítő.) 

Katalogizálás. 

American Library Association. Catalogers' and classifiers' yearbook. 
No. 8. Chicago, 1940: FDC 91.; LAR 190. (J. L. T.) 

J. D. C O W L E Y : Bibliographical description and cataloguing. London, 
1939: FDC 91. 

J. C. M. HANSON: A comparative study of cataloging rules based on 
the Anglo-American Code of 1908. Chicago, 1939: ZBW 186. (H. FUCHS: 
a katalógusszabályzatok kívánatos nemzetközi egyeztetése szempontjából jelen
tős lépést jelent a könyv.) 

A. F. JONES: Elementary cataloguing: a textbook for the new cata-
lo guer. Gravesend, 1939: FDC 69.; LQu 284. (S. G. AKERS.) 

D. M. NoRRis: A history of cataloguing and cataloguing methods, 
1100—i8$o: with an introductory survey of ancient times. London, 1939: 
LQu 115. (J. C. M.: a cím nem fedi teljesen a tartalmat: nem egyetemes, 
hanem angol katalogizálástörténetről van szó. Bibliográfiai része rendkívül 
hiányos, ''a legfontosabb műveket nem ismeri.) 

M. S. TAYLOR: A handbook of classification and cataloguing for school 
and college librarians. London, 1939: LQu 283. (J. E. HITCHCOCK.) 
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J. L. THORNTON: Cataloguing in special libraries — a survey of 
methods. London, 1938: ZBW 140. (H. SCHREIBER.) 

E. W E I S S - R E Y S C H E R : Anweisung zur Titelaufnahme von Musikalien 
Leipzig, 1938: Bü 154. (W. ABENDROTH.) 

G. W I S S L E R : Sachkatalogisierung. Bern, 1938: FDC 29.; ZBW 138. 
(H. NEUBERT. ) 

Szakozás. 

American Library Association. Classification and pay plans for muni
cipal public libraries. Chicago, 1939: FDC 28. 

H. E. BLTSS: The Organization of knowledge in libraries and thc 
subject-approach to books. 2nd ed., revised and partly rewritten. New York, 
1939: ZBW 539. (J. VoRSTius: a második kiadás javulást jelent az elsővel 
szemben.) 

A. F. MARCHAL: Les classements rationnels. Bruxelles, 1939: ICI 182. 
W. S. M E R R I L L : Code for classifiers: principles governing the consistent 

placing of books in a System of classification. 2nd. éd. Chicago, 1939: LAR 
71- (A. J. H.) 

E. N É M E T H : A tizedes osztályozás fejlődése. Die Entwicklung der 
Dezimalklassifikation. (Budapest, 1939): ZBW 539. (S. R U N G E : a tanulmány 
jóval többet nyújt, mint amennyit a címe ígér. Nemcsak a tizedes osztályo
zás fejlődését rajzolja meg, hanem bemutatja a tizedes osztályozás rendszere 
által befolyásolt egyéb rendszereket is. R. szerint e ponton még további kuta
tásokra volna szükség, amelyek szerinte beigazolnák, hogy a tizedes osztályo
zás minden más, az utóbbi évtizedben kidolgozott rendszer kialakulására 
kihatott valamiképen. A könyv néhány magyar rendszert is bemutat, ame
lyek közül az egyik R. szerint nem egyéb, mint a Schrettinger által a mün
cheni Staatsbibliothek számára tervezett rendszer átdolgozott formája.) 

S. R. RANGAN ÄTHAN: Prodegomena to library classification. Madras-
London, 1937: ZBW 479. (H. R A F F : RANGANATHAN rendszerének fogalom
csoportjai zavarosak, definícióiban is sok a homály. A tudomány fejlődése 
nem ismer kényszert, legkevésbbé tűri el egy mégoly jóhiszeműen megalkotott 
osztályozórendszer kényszerét.) 

M. SELVA: Manuel de bibliotecnia. Adjustado al programa oficial con 
tablas complétas de clasification décimal. Buenos Aires, 1939: FDC 70. 

M. E. SEARS : List of subject headings for small libraries, including 
practical suggestions for the beginner in subject heading work. 4. ed. rev. 
with the addition of (Dewey) Decimai Classification numbers, by I. S. 
MONRO. New York, 1939: FDC 70. 

J. D. STEWART: James Duff Brown, Subject classification for the 
arrangement of libraries and the Organization of information: with tables, 
indexes, etc., for the subdivision of subjeets. 3rd ed., revised and enlarged. 
London, 1939: LQu 116. (J. C. M. HANSON.) 

M. S. TAYLOR: A handbook of classification and cataloguing for school 
and college librarians. London, 1939: LQu 282. (J. E. HITCHCOCK.) 

Könyvtárhasználat (dokumentáció, kooperáció, kölcsönzés). 

E. V. ALDRICH: Using books and libraries. New York, 1940: LJ 801. 
(M. A. GELFAND.) 

V. CAMERANI: L'USO pubblico delle biblioteche. Milano, 1939: ZBW 182. 
(A. v. HARMACK: kezdő olasz könyvtárosok számára készült mű.) 

J. CHANCELLOR: Helping adults to learn: the library in action. Chicago, 
1939: LQu 129. (C. O. H O U L E . ) 

F. ELAHI: Référence assistance te Indián readers: a textbook for 
librarians. Lucknow, 1940: LAR 277. 



FOLYÓIRATSZEMLE 1940 2 2 5 

F. GRUENWOLDT: Die Dokumentation in der Forstwirtschaft. Berlin, 
1940: FDC 109. 

J. B. R O U N D S : Research facilities of the International Labour Office 
available to American libraries. Chicago, 1939: LQu 142. (T. S. HARDING.) 

L. F. SCHMECKE BIER: Government publications and their use. Washing
ton, 1939: LQu 139. (R. W. NOYES. ) 

L. SHORES: Basic référence books: an introduction to the évaluation, 
study and use of référence materials, with special emphasis on some 300 titles. 
2d ed. Chicago, 1939: FDC 112.; LQu 130. (J. T. RUBEY.) 

Verein Deutscher Bibliothekare. Jahrbuch der deutschen Bibliotheken. 
Jg. 30. Leipzig, 1939: FDC 28.; ZBW 478. (M. STOIS.) 

Könyvkötés, restaurálás. 

G. A. E. BOGENG : Der Bucheinband. Handbuch für Buchbinder und 
Bücherfreunde. 2. veränd. Aufl. Halle, 1940: Ph 118. (M. D E B E S : tárgy- és 
névmutatója nincs, ami meglehetősen nehézzé teszi az egyébként hasznos 
könyv használatát.) 

H. H E R B S T : Tider Woltmann, ein Braunschweiger Buchbinder des 15. 
Jahrhunderts. Braunschweig, 1938: Ph. 332. (M. D E B E S : egy eddig nem is
mert kötésdíszítési technikáról számol be a könyv); ZBW 142. (H. SCHREIBER.) 

J. HOFMANN: Kostbare Bucheinbände der Leipziger Stadtbibliothek und 
ihre Katalogisierung. Leipzig, 1940: ABB 56. (H. SCHREIBER.) ; Ph 119. (M. 
D E B E S . ) 

P. KERSTEN: Die Herstellung von Buntpapieren für Bucheinbände, 
Mappen und Kästen nach bewährten Verfahren. Halle, 1939: ZBW 433. (H. 
SCHREIBER.) 

P. K E R S T E N : Die Verzierungstechniken des Bucheinbandes. 2. verm. u. 
verb. Aufl. Halle, 1939: ZBW 433. (H. SCHREIBER: a mû függeléke az utóbbi 
évek szakfolyóirataiban használt, a könyv szerzője szerint helytelen kötés
technikai elnevezésekkel foglalkozik.) 

H. K E U N E : Schriftschreiben für Buchbinder und Handvergolder. Lan
gensalza, (1939): ZBW 482. (A. ACKERKNECHT.) 

H. SCHREIBER: Augsburger Buchbinder der Gotik und Renaissance. 
(Augsburg), 1938: ZBW 483. (O. GLAUNING: hézagpótló mű.) 

M. SCHWEIDLER: Die Instandsetzung von Kupferstichen, Zeichnungen, 
Büchern usw. Alte Fehler und neue Methoden bei Beseitigung von Alters-
schaden an graphischem Kulturgut. Stuttgart, 1938: ZBW 483. (E. v. 
FRISCH.) 

Bibliográfia. 

J. M. A G N E W : A southern bibliography: fiction 1929—1938. (Louisiana), 
1939: LQu 133. (W. S. H O O L E : sok tekintetben kifogásolható mű.) 

K. A R N S : Index der anglo-jüdischen Literatur. Bd. I—IL Bochum, 
1938—1939: Bü 81. (G. WUNDER. ) 

F. BACHMANN: Die alten Städtebilder. Ein Verzeichnis der graphischen 
Ortsansichten von Schedel bis Morian. Leipzig, 1939: ZBW 538. (R. O E H M E : 
a könyv mindenekelőtt a tizenhatodik század könyv- és művészettörténeté
nek nagy nyeresége.) 

T. BESTERMAN: A world bibliography of bibliographies. London, 1939: 
FDC 27. 

The bibliographie index: a cumulative bibliography of bibliographies. 
1938. New York, 1939: LQu 272. (H. B. VAN H O E S E N . ) 

K. G. BITTING: Gastronomie bibliography. San Francisco, (1940): 
Ph 114. 

P. BOULER: Die Reden des Führers nach der Machtübernahme. Eine 
Bibliographie. Berlin, 1939: ZBW 172. (K. A. SOMMER.) 
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P. CÁRON—M. JARYC: World list of historical periodicals and biblio
graphies. London, 1940: FDC 116. 

F. E. CHIPMAN: An index to legal periodical literature American, 
English, Canadian, British Colonial. Vol. VI : 1932—1937. Los Angeles, 1939: 
FDC 67.; LQu 140. (R. DlELMANN.) 

D. E. C O O K — E . R A H B E K — S M I T H : Educational film catalog. New York, 
1939: FDC 112. 

E. A. D A W E : Paper and its uses: a treatise for printers, stationers, etc. 
London, 1939: FDC 112. 

F. G R E E N w o o n : Bibliography of swimming. New York, 1940: LJ 342. 
(W. M. RANCK.) 

R. L. GRISMER: A référence index to twelve thousand Spanish American 
authors: a guide to the literature of Spanish America. New York, 1939: FDC 
66.; LQu 125. (C. CASTILLO.) 

Grossdeutschland im Kampf. Ein Verzeichnis neuer Schriften zur Kriegs
lage. Frankfurt a. M., 1940: Bü 234. (F. GROSSE.) 

M. H I L E R — H . G. CUSHING: Bibliography of costume: a dictionary 
catalog of about eight thousand books and periodicals. New York, 193p: LAR 
34. (H. A. S.); LQu 152. 

Institut Internationale d'Agriculture. Bibliographie internationale d'éco
nomie rurale. International bibliography of agricultural économies. Interna
tionale Bibliographie der Agrarwirtschaft. Vol. I. No. 1—2. Rome, 1938— 
1939: ZBW 179. (B. RUNGE.) 

Internationale Bibliographie der Geisteswissenschaften, II. Jahr: 1936. 
Berlin, Paris, stb., 1938: ZBW 415. (T. GRIEWANK.) 

KELÉNYI B. O T T Ó — S Z Á S Z BÉLA: Aquincum irodalma. Bibliographia 
Aquincensis. Budapest, 1939: ZBW 417. (R. GOESSLER: a tudománynak nagy 
szolgálatot tettek a szerzők munkájukkal. A mű módszere kifogástalan.) 

W. KRABBE: Bibliographie. Ein Hilfsbuch für Bibliothekspraktikanten. 
3., durchgesehene und ergänzte Aufl. Leipzig, 1939: ABI 142. (O. P.); Bü 152. 
(F. GROSSE: a jelen 3. kiadás sem tökéletes még, javításra szorul.); ZBW 414. 
(E. GRATZL.) 

T. D E MARINIS: Appunti e ricerche bibliografiche. Milano, 1940. Ph 
324. (R. KULLMANN.) 

Modern dráma, /900—1938: a select list of plays published since 1900, 
and of works on dramatic theory and other related subjeets. London, 1939: 
LQu 296. (F. H . O ' H A R A . ) 

K. D. M Ö L L E R — A . T E C K E : Bücherkunde zur Hamburgischen Ge
schichte. Verzeichnis des Schrifttums der Jahre 1900—1937. Hamburg, 1939: 
ZBW 175. (W. HOFFMANN.) 

E. H. O ' N E I L L : Biography by Americans, 1658—1936: a subjeet 
bibliography. Philadelphia, 1939: LQu 308. 

T. R. PALFREY—J. G. FUCILLA—W. C. H O L B R O O K : A bibliographical 
guide to the Romance languages and literatures. Evanston, 1939: LQu 135. 
(H. L. NORMAN.) 

M. PFLÜCKE: Periodica chimica. Berlin, 1940: FDC 27. 
R. SALVIN: Giotto, bibliográfia. Roma, 1938: ABI 70. (G. A. ANSALDI.) 
G. SCHMID: Goethe und die Naturwissenschaften. Eine Bibliographie. 

Halle (Saale), 1940: Ph 327. (H.) 
K. SCHOTTENLOHER: Bibliographie zur Deutschen Geschichte im Zeit

alter der Glaubensspaltung 1517 bis 1585. Im Auftrage der Komm, zur Er
forschung der Geschichte der Reformation und Gegenreformation hrsgg. von 
—. V. Bd. Nachträge und Ergänzungen. Zeittafel. Leipzig, 1939: ZBW 93. 
(G. M E N T Z : a monumentális mű rövidesen befejezést nyer a 6. kötet meg
jelenésével, mely a szerzők és a könyvcímek jegyzékét fogja tartalmazni.) 

W. SCHULZE: Die Quellen der Hamburger Oper (1678—1738). Eine 
bibliographisch-statistische Studie zur Geschichte der ersten stehenden 
deutschen Oper. Hamburg—Oldenburg, 1938: ZBW 135. (W. KRABBE.) 
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C. B. SHAW: A list of books for college libraries, 1931—38. Chicago, 
1940: LAR 277.; LJ 531. (C. F. GOSNELL.) 

W. P. SOMMERFELDT: Norsk Bokfortegnelse for 1930—1935. Utgitt 
av Universitetsbiblioteket. Oslo, 1938: ZBW 414. (A. JÜRGENS : a norvég 
nemzeti könyvtermés 1931 —1935.) 

H. STÜMKE: Bibliographie der internationalen Kongresse und Verbände. 
Bd. I: Medizin. Leipzig, 1939: LJ 154. (A. D. OSBORN.) 

Verzeichnis der an der Universitätsbibliothek und den Bonner Univer
sitätsinstituten laufend gehaltenen Zeitschriften. Bonn, 1939: ZBW 137. (R. 
MUMMENDEY.) 

J. VoRSTius—G. R E I N C K E : Internationale Bibliographie des Buch- und 
Bibliothekwesens, mit besonderer Berücksichtigung der Bibliographie. XII I . Jg. 
1938. Leipzig, 1939: FDC 91. ; LQu 270. (C. L. CANNON.) 

D. A. WURZBURG: East, west, north and south in children' s books: an 
annotated regional bibliography for use in grade and junior high schools. 
Boston, 1939: LQu 128. (E. POWER.) 

Könyvtári katalógusok. 

J. BATTÍG: Der Schlagwort-Katalog der Kantonsbibliothek Luzern mit 
Regeln. Luzern, 1939: FDC 70.; ZBW 542. (J. VORSTIUS.) 

Biblioteca Apostolica Vaticana. Norme per il Cataloge degli stampati. 
2. ed. Citta del Vaticano, 1939: FDC 69.; ZBW 188. (H. FUCHS.) 

British Museum. General catalogue of printed books. Vol. \6—18, Bible, 
part i—3. London, 1936—1937: ZBW 423. (W. HOFFMANN.) 

J. P E T T E E : Classification of the Library of Union Theological Semi-
nary in the City of New York. Revised and enl. ed. New York, 1939: LAR 
69. (L. A. B.); LJ 26. (W. E. W R I G H T . ) ; ZBW 542. (S. RUNGE.) 

The Pierpont Morgan Library. Illustrated catalogue of an exhibition 
held on the occasion of the New York World's Fair. New York, 1939: B 83. 
(L. S. OLSCHKI.) 

Preussische Akademie der Wissenschaften. Mittelalterliche Bibliotheks
kataloge. Deutschland und die Schweiz. Bd. 3, Teil 3: Bistum Bamberg. 
Bearb. von P. R U F . München, 1939: FDC 67.; ZBW 180. (F. EICHLER.) 

A. T H U R S T O N — C . F. BÜHLER : Check list of fifteenth Century printing 
in the Pierpont Morgan Library. New York, 1939: B 93. (I.—); LQu 298. (E. 
E. WILLOUGHBY.) 

Kéziratkatalógusok, kézirattan. 

A. D O L D : Neue St. Galler vorhieronymianische Prophetenfragmente, 
der St. Galler Sammelhandschrift 1398b zugehörig. Beuron, 1940: ZBW 544. 
(F. STUMMER.) 

Guide to depositorics of manuscript collections in the United States: one 
hundred sample entries. Columbus (Ohio), 1938: LQu 126. (E. M. 
HUSSELMAN.) 

J. LECHNER: Die spätmittelalterliche Handschriftengeschichte der Bene
diktinerinnenabtei St. Walburg-Eichstätt. Münster i. W., 1937: ZBW. 364. 
(K. CHRIST.) 

S. D E R I C C I : Census of médiéval and renaissance manuscripts in the 
United States and Canada. Vol. 3. Indices. New York, 1940: LAR 277. 

V. VON V E L D E K E : Die Bilder der Berliner Handschrift. Im Auftrag der 
Preuss. Staatsbibliothek bearbeitet von A. BOECKLER. Leipzig, 1939: ZBW 
428. (K. PREISENDANZ.) 

Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich. Teil I—IL Leipzig, 
1938—1940: FDC 66. 

15* 
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B. WEISSENBORN: Der hallische Handschriftenschatz in Auswahl. Halle 
(Saale), 1939: ZBW 430. (C. W E N D E L . ) 

Nyomdászattörténet, ősnyomtatvány katalógusok. 

„Altmeister der Druckschrift". (Frankfurt, 1940): Ph 117. (H. H. 
BOCKWITZ: Gutenbergről A. R U P P E L , Ratdoldtról R. D I E H L , Aldus Manutius-
ról W. OSCHILEVVSKI, Schönspergerről, Miksa császár udvari nyomdászáról 
C. W E H M E R , Peter SchÖfferről G. MÓRI értekezik.) 

G. AVANZI: Le edizioni del secolo XV dei Fioretti di San Francesce. 
Indice bibliografico. Roma, 1940: B 96. 

G. BAERSECKE: Vor- und Frühgeschichte des deutschen Schrifttums. 
Bd. I. Halle, (1940): Ph 185. 

H. BARGE: Geschichte der Buchdruckerkunst von ihren Anfängen bis 
zur Gegenwart. (1940): ABB 95. ( H E L W I G . ) 

K. F. BAUER: Aventur und Kunst. Bearbeitet von —. Frankfurt a. M., 
(1940): Ph 322. (F. A. HÜNICH.) 

G. BIRKENFELD: Johann Gutenberg. Sein Leben und seine Erfindung. 
München—Berlin, 1939: ZBW 371. (A. BÖMER: a szerző nem ismeri az összes 
forrásokat, ezért beállításai sokszor elavultán hatnak.) 

D. BLAKEY: The Minerva Press, 1790—1820. London. 1939: LAR 36. 
A. BLUM: The origins of printing and engraving. Trsltd. by M. H. 

LYDENBERG. New York, 1940: LJ 1080. (H. LEHMANN-HAUPT: szerző a fran
cia könyvtárak anyagát jól ismeri, ami előnyösen érezteti a hatását a köny
vön. Amit a kínai és európai nyomdászat viszonyáról mond, L. szerint nem 
áll meg.) 

M. BoRRETTl: L'arte della stampa e le Biblioteche in Calabria Citra. 
Messina, 1939: B 208. (A. S.) 

Buch und Schrift: Jahrbuch der Gesellschaft der Freunde des Deutschen 
Buchmuseums, N. F., Bd. I. (1938). Leipzig, 1938: LQu 149. (S. KRAMER.) — 
Bd. IL (1939—1940): Ph 5, j9. 

Deutscher Buchdruck im Jahrhundert Gutenbergs. Hrsgg. von der Preuss. 
Staatsbibliothek und von der Gesellschaft für Typenkunde. Bearb. von K. 
OHLY, E. v. RATH, C. W E H M E R . Leipzig, (1940): Ph 322. (F. A. HÜNICH.) 

N. D. EVOLA: Ricerche storiche sulla tipográfia siciliana. Firenze, 1940: 
B 210. (M. CATALANO.) 

D. FAVA: Manuale degli incunabuli. Milano, 1939: ABI 213.; FDC 72. 
Gutenberg-Jahrbuch 1939. Mainz, 1939: ZBW 545. (W. MENN.) 
H. JACKSON: The printing of books. New York, 1939: FDC 95. 
W. JUNK: Die Historico-Bibliophilie. Den Haag, 1939: ZBW 537. (R. 

MUMMENDEY.) 
E. K U H R : Alte finnische Drucke in der Universitätsbibliothek Greifs

wald. Greifswald, 1939: ZBW 422. (A. H.) 
C. L. LANG: Die Zeitschriften der deutschen Schweiz bis zum Ausgang 

des 18. Jahrhunderts. (1694—1798). Leipzig, 1939: FDC 72.; ZBW 174. 
(J. KIRCHNER.) 

D. C. M C M U R T R I E : Some facts concerning the invention of printing. 
Chicago, 1939: LAR 164.; ZBW 547. (C. W E H M E R : a mainzi nyomdászat 
történetének előadásában a mű a Zedler-féle sémát követi. Forrásai általában 
nem a legjobbak.) 

D. M C M U R T R I E : Wings for words: the story of Johann Gutenberg and 
his invention of printing. Chicago, 1940: LJ 914. (J. C. BAY.) 

A. R U P P E L : Johannes Gutenberg. Sein Leben und sein Werk. Berlin, 
1939: ABB 88. ( H E L W I G ) ; BÜ 158. (H. H A X E L : a Gutenberg-irodalomnak 
nagy nyeresége a könyv.); ZBW 369. (K. SCHOTTENLOHER.) 

A. R U P P E L : Die Stadt Mainz und ihr grosser Sohn Gutenberg. Berlin u. 
Mainz, (1940): Ph 167. (H. B.) 
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A. R U P P E L : Die Technik Gutenbergs und ihre Vorstufen. Berlin, 1940: 
ABB 88. ( H E L W I G . ) 

V. SCHULDERER: Hand Üst of incunabula in the National Library of 
Wales. 1940: LAR 277. (A. E.) 

W. SCHÖNE: Der Aviso des Jahres 1609. Leipzig, 1939: ZBW 173. 
(J. KIRCHNER.) (Lásd ehhez HÜBAY ILONA ismertetését: MKSzle 1940, 127.) 

Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des iß. Jahrhun
derts — Wiegendruckgesellschaft —. Reihe A: Die Buchdruckerkunst des 15. 
Jahrhunderts. Bd. 31—32. Im Auftr. der Ges. unter redaktioneller Mitarbeit 
von J. BENZING hrsgg. von K. O H L Y . Leipzig, 1937—1938. ZBW 141. 
(A. BÖMER.) 

Lexikonok. 

H. EHRENCRON-MÜLLER: Anonym- og Pseydonym-Lexikon. Kobenhavn, 
1940: FDC 110. 

Lexique international des termes universitaires. (London), 1939: ICI 143. 
A. LUTHER: Deutsche Geschichte in deutscher Erzählung. Ein literari

sches Lexikon. Leipzig, 1940: Bü IJ3 . (W. ABENDROTH.) 
SUPKA ERVIN. 



RÉSUMÉ — I N H A L T S A N G A B E . 
D c r c s é n y i : La Bibbia di Demetrio Nekcsei nella Library of Congress in 

Washington. L' A. pubbiica due manoscritti del secolo XIV, aventi riferi-
menti ungheresi. L'uno si trova nella Morgan Library di New York ed è un 
frammento del Leggendario illustrato della Vaticana (Cod. Lat. 8541). La 
letteratura scientifica data l'esemplare della Vaticana intorno al 1360 e 
cerca il suo miniaturista fra i seguaci di Niccoló di Giacomo da Bologna. 
Dal punto di vista ungherese il codice è intéressante soprattutto 
perché contiene leggende illustrate di San Ladislao, Sant'Emerico e San 
Gherado vescovo. Questi fogli della miniatura vennero eseguiti, secondo i 
critici ungheresi, da un miniaturista ungherese formatosi nella bottega 
bolognese. Le miniature del frammento di New York ci sono pervenuti 
tagliati e incollati in un codice di papiri del XVII secolo. La biblioteca di 
New York ha separato le miniature ed ha tentato di ricomporre le pagine 
a base della cornice decorativa délie miniature. I frammenti contengono 8$ 
scène dalla vita di Cristo e degli Apostoli. 

Dal punto di vista ungherese è molto più prezioso Paltro manoscritto, 
una Bibbia in due volumi del secolo XIV, conservata nella Library of 
Congress di Washington. La pagina della genesi della Bibbia è ornata di 
rieche miniature fra le quali si trova anche lo stemma del proprietario: due 
angeli tengono lo scudo argenteo, tagliato da due strisce nere, sopra le quali, 
in campo azzurro, sta un giovanetto vestito in rosso, con la spada in mano. 
Il proprietario dello stemma fu Demetrio Nekcsei, cancelliere di Carlo I, 
re d'Ungheria. Il suo stemma ci fu tramandato, fin' ora, soltanto aura verso 
sigilli. Il disegno e la rappresentazione del suo sigillo del 1327 concorda 
perfettamente con lo scudo miniato. 

La Bibbia stessa contiene 156 iniziali in parte decorativi in parte con-
tinenti miniature. Fu eseguita nella bottega dei miniatori di Bologna. L'artista 
orno soprattutto l'introduzione di San Girolamo ed i primi versi dei libri 
della Bibbia. Per il suo stile pittorico l'artista di questa Bibbia appartiene 
a quel gruppo di pittori bolognesi che rimane ancora abbastanza fedele ai 
modelli bizantineggianti. Un altro rappresentante di questo gruppo artistico 
è il manoscritto „Decretorum volumen commentari" della Biblioteca 
Comunale di Siena che présenta affinità stilistische tanto vicine al maestro 
della Bibbia del Nekcsei che dobbiamo supporre l'identità dei due maestri. 
Basta confrontare la miniatura „Cristo in trono" sul frontespizio del codice 
senese con la stessa rappresentazione della genesi della Bibbia del Nekcsei. 
In base ad altri manoscritti prodotti dalla stessa bottega, ma soprattutto in 
base alla „Matricola e Statuti dei Drappieri" del 1339 (Bologna, Museo 
Civico, ms. 86) possiamo fissare la data della Bibbia del Nekcsei nel terzo 
decennio del secolo XIV. Demetrio Nekcsei fu cancelliere del re Carlo I tra 
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gli anni 1316—1338, e come taie ebbe parte importantissima nelle riforme 
finanziarie ed economiche, e si deve soprattutto al sistema regale da lui 
introdotto se l'Ungheria poté elevarsi, sotto il regno di Lodovico il Grande, 
al posto grande potenza politica ed economica. In questi tempi alFUniversità 
di Bologna troviamo continuamente dagli studenti ungheresi, anzi due di 
loro, investono anche la dignità di rettore. Puô darsi che il rettore degli 
anni 1316—17, un certo Niccolo di Dörögd, che, ritornato in patria, diventö 
l'ispano délia capella reale, poi vescovo di Eger, fosse quello che richiamó 
l'attenzione di Demetrio Nekcsei sulla bottega bolognese di miniatori. La 
Bibbia rimase in Ungheria probabilmente fino al principio del secolo XVI. 
Secondo una nota délia prima pagina, intorno al 1550 era in possesso di 
Zuleman, ambasciatore del re Ferdinando I. La nota racconta che i turchi 
avevano rapito quest'ambasciatore, e par ricompensarlo il re gli donô la 
Bibbia. La sorte posteriore délia Bibbia ci è sconosciuta. Sappiamo solo che 
pervenne alla biblioteca americana da una collezione privata inglese. 

Benché la Bibbia non sia un lavoro délia pittura ungherese médiévale, 
illustra chiaramente i fecondi rapporti culturali italo-ungheresi del secolo 
XIV e perciô è degna anche délia nostra attenzione. Attesta, d'altra parte, 
la tesi che nella prima meta del secolo XIV i mecenati ungheresi si reclutano 
già non soltanto fra i membri délia famiglia reale e dell'alto clero, ma nel 
loro novero troviamo anche laici nobili, le cui ordinazioni comportarono la 
formazione e lo sviluppo délia miniatura ungherese nella seconda meta del 
secolo. 

B é l a Dezsény i : Die Bibliographie der Zeitungén und Zeitschriften. 
— Der Titel einer neuen Veröffentlichungsreihe der Széchényi Landes
bibliothek lautet: Bibliographie der periodischen Presse in Ungarn., Sie wird 
das Verzeichnis sämtlicher in Ungarn erschienenen Zeitungen und Zeitschrif
ten enthalten von Beginn, also vom Jahre 1705 bis zur Gegenwart. Verfasser, 
der im Auftrage der Bibliothek die Herausgabe des Sammelwerkes besorgt, 
gibt im vorliegenden Aufsatz den Plan und die Grundsätze des Werkes 
bekannt. Die sechs ersten Bände der Bibliographie enthalten die periodischen 
Presseerzeugnisse des historischen Ungarns bis zum Jahre 1920, weiters die
jenigen Rumpf Ungarns bis 1935. Drei weitere Bände umfassen die ungarischen 
Zeitungen und Zeitschriften der infolge des Friedensvertrags an Rumänien, 
an die Tschechoslowakei und an Jugoslawien angegliederten Gebiete. Der 
zehnte Band enthält die Bibliographie der ungarischen wissenschaftlichen 
Literatur über die periodische Presse und namentlich das Quellenverzeichnis 
zur Geschichte des Zeitungs- und Zeitschriftenwesens in Ungarn. Der elfte 
und die folgenden Bände geben die Fortsetzung der Bibliographie vom Jahre 
1936 an, in der Weise, dass jeder Band das Titelverzeichnis von je einer 
fünfjährigen Periode in sich fasst. 

Was die Methoden der Zeitungsbibliographie anbelangt, muss es bemerkt 
werden, dass der Begriff „Zeitungsbibliographie" an sich schon einen Wider
spruch enthält. Unter Bibliographie verstehen wir gewöhnlich eine Reihe von 
Büchertiteln, und die Anwendung derselben Bezeichnung für ein Verzeichnis 
von Zeitungen ist willkürlich. Ein Buch stellt ein abgeschlossenes Ganzes dar, 
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dagegen ist die Erscheinung der Zeitung in der Zeit verteilt, die Titelauf
nahme könnte also eigentlich immer nur mit dem Eingehen derselben abge
schlossen werden. Im Laufe ihres bestehcns ist die Zeitung der fortwährenden 
Veränderung und Umgestaltung unterworfen, wie ein lebendiges Wesen. Dem-
gemäss kann die Titelaufnahme des Buches mit der Personalbeschreibung, 
diejenige der Zeitung mit der Biographie verglichen werden. Die bibliogra
phische Beschreibung einer Zeitung trägt stets einen erzählenden, epischen, 
historischen Charakter. Jede Titelaufnahme ist eine kleine historische Mono
graphie, die vollständige Zeitungsbibliographie kommt einer kurzgefassten 
Geschichte der periodischen Presse gleich. Der bibliographischen Aufnahme 
eines Buches liegt im allgemeinen ein einziger Band, ja meistens nur dessen 
Titelblatt zugrunde; der Zeitungsbibliograph muss hingegen zu einer einzigen 
Titelbeschreibung eine Reihe von Zeitungsbänden aufmerksam durchlesen, da 
die für die Zeitung charakteristischen Angaben sich in jeder Nummer verän
dern können und es sind diese Angaben an den verschiedensten Stellen des 
Zeitungsblattes verstreut. Auch müssen bei der Anfertigung der Titelbeschrei
bungen viel öfter literarische Quellen herbeigezogen werden, als beim Buche. 
Auf diese Schwierigkeiten ist es zurückzuführen, dass weder die bibliographi
schen Handbücher, noch die bibliothekarischen Katalogisierungsordnungen 
genügsame Anweisungen zur Herstellung von Titelaufnahmen der Zeitungen 
und Zeitschriften enthalten. Es wird nicht einmal die Bibliographie der Zeit
schriftenaufsätze von derjenigen der Zeitschriften selbst streng auseinander
gehalten. Es ist selbstverständlich, dass Verfasser in seinem Artikel nur die 
letzteren, also die Bibliographie der Presseerzeugnisse selbst und nicht dieje
nige der Aufsätze — die ja gleich den Büchertiteln einmal erschienene Indivi
dualitäten darstellen — vor Augen hält. 

Die Bibliographie der periodischen Presse in Ungarn teilt über jede Zei
tung und Zeitschrift folgende Angaben mit: 

i . Titel. 
2. Untertitel. 
3. Erscheinungsort. 
4. Zeitpunkt der Gründung und des Eingehens. 
5. Zeitangaben über vorübergehende Unterbrechung des Erscheinens. 
6. Erscheinungshäufigkeit (Periodizität). 
7. Namen der Schriftleiter. 
8. Verlag. 
9. Druck. 
10. Format. 

Die Reihenfolge der Angaben ist beständig, dermassen, dass der Wert 
einer jeden Angabe aus der Reihenfolge selbst verständlich wird. Fehlende, 
oder nicht ermittelbare Angaben fallen stillschweigend weg. Verfasser gibt 
genaue und ausführliche Anweisungen zur Ermittlung und zur Anführung der 
einzelnen Angaben. 

Bemerkungen über Sonderfälle — solche kommen bei der periodischen 
Presse des öfteren vor — folgen am Ende jeder Beschreibung in einem be
sonderen Anhang. Es wird ebenfalls im Anhang vermerkt, wenn ein Blatt als 
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Beilage oder Nebenblatt eines anderen erscheint, oder wenn sich mehrere Blät
ter zu einem neuen vereinigen. Zuletzt wird der Standort der Zeitung ange
geben, im Falle dieselbe in der Sammlung der Széchényi Landesbibliothek 
nicht zu finden ist. 

Die einzelnen Bände der Bibliographie enthalten in ihrem Hauptteil die 
in der angeführten Weise verfertigten Titelbeschreibungen in alphabetischer 
Reihenfolge. Da die Zeitungen und Zeitschriften viel enger an ihr Erschei
nungsort gebunden sind, als die Bücher, muss in ihrer Gruppierung auch der 
topographische Gesichtspunkt zur Geltung kommen. Es wird also jeder Band 
mit einem geographischen Anhang ergänzt, worin die Zeitungen in der alpha
betischen Ordnung der Erscheinungsorte angeführt werden. Ein weiterer An
hang enthält das systematische Verzeichnis der Presseerzeugnisse, wo die ein
zelnen Organe in die entsprechenden Fachgruppen geordnet zu finden sind. 
Schliesslich wird ein jeder Band mit einer historischen Einleitung beginnen, 
worin in kurzgefasster Gesamtdarstellung das Verhältnis des Zeitungswesens 
zur historischen, politischen, wirtschaftlichen und geistigen Entwicklung im 
allgemeinen erörtert wird. Wie bereits gesagt, ist die Zeitungsbibliographie stets 
eine aus kleinen Monographien bestehende Zeitungsgeschichte. Die in der Bib
liographie der periodischen Presse in Ungarn zum ersten Male unternommene 
vollständige Beschreibung sämtlicher ungarischer Zeitungen und Zeitschriften 
stellt also zugleich ein unentbehrliches Quellenwerk zur langersehnten, gross
angelegten und nach modernen Methoden bearbeiteten Geschichte des unga
rischen Zeitungs- und Zeitschriftenwesens dar. Dieser historischen Aufgabe 
wird besonders in den geschichtlichen Einleitungen der einzelnen Bände Rech
nung getragen. 

Es wurden zur gleichen Zeit mehrere Bände der Bibliographie in An
griff genommen und deren zwei, nämlich Das erste Jahrhundert des ungari
rischen Zeitungtwesens {1705—180$) und Die ungarische Periodische Presse 
unter der rumänischen Herrschaft sind bereits erschienen; ein dritter — Die 
ungarischen Zeitungen und Zeitschriften in den Jahren 1911—1920 — befindet 
sich im Druck. Die Absicht des Verlegers wie des Herausgebers ist, die einzel
nen Bände in kurzen Abständen einander folgen zu lassen. Dies entspricht 
auch den Interessen der Széchényi Landesbibliothek, da die Titelaufnahmen der 
Bibliographie zugleich als Titeldrucke zur Erneuerung des veralteten Zettel
katalogs der Zeitungssammlung verwertet werden. Die bibliographische Arbeit 
wird dermassen in den Arbeitsgang der Bibliothek und namentlich der Abtei
lung für periodische Presse eingeschaltet. 

Ilona Berkov i t s : Les „prétendus"' miniaturistes du roi Mathias. — 
Réponse à Paul Gulyás. Dans son article paru dans le premier numéro de 
cette année du Magyar Könyvszemle Paul Gulyás prétend que les deux 
miniaturistes du roi Mathias, Blandius et Cattaneo, supérieur de l'abbaye de 
Madocsa (cité comme „miniators" par les sources contemporaines) ne peuvent 
être considérés comme enlumineurs, car, à cette époque, le mot miniator ne 
signifiait pas miniaturiste, mais rubricator, emendator, c'est-à-dire une per
sonne ayant une culture philologique. En citant des chartes médiévales, des 
glossaires de manuscrits et des signatures d'artistes, l'auteur apporte la preuve 
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que, dès le XII I ' ' siècle et peut-être même avant cette époque, en Italie, le 
mot „miniator" signifiait enlumineur, la „miniatura" miniature et le verbe 
„miniare"voulait dire décorer un manuscrit avec des miniatures. De sorte que 
Blandius et Cattaneo doivent être considérés quand même comme des en
lumineurs. 

Dans le même article Paul Gulyás nie l'identité de Felix Pctancius avec 
Felix Ragusanus, identité démontrée par Mme Berkovits dans un article anté
rieur (Felice Petanzio Ragusino capo délia Bottega di miniatori di Mattia 
Corvino. op. cit.) dans lequel elle développe la thèse de P. Matkovics, de H. 
Ankwicz von Kleehoven, de Florio Banfi, et de Tibor Kardos, et prouve en 
même temps, à base de l'étude critique et stylistique des oeuvres de l'atelier 
du miniator de Bude, que Felix Petancius Ragusanus doit être considéré 
comme maître de Cassien de la Bibliothèque Nationale de Paris. Dans une 
critique détaillée l'auteur réfuse le point de vue de Gulyás relatif à l'identité 
de ces deux personnes. 

A n d r e a s von H a r s á n y i : Deutsche Bibliotheken. — In der Auf
satzreihe über die grossen deutschen Bibliotheken werden nun die Sächsische 
Landesbibliothek in Dresden und die Preussische Staatsbibliothek in Berlin 
behandelt. Neu in Angriff genommene Verwaltungsarbeiten, neu angelegte 
Katalogen und neue Bibliographien werden besprochen, sowie die statistischen 
Angaben von den Jahren 1938—1941. über Gesamtbestand, Ausgaben und 
Benutzung der Bibliotheken miteinander verglichen. — Bei der Preussischen 
Staatsbibliothek wird es als eine grosse Leistung betrachtet, dass die mit der 
Staatsbibliothek verbundene wichtige Gemeinschaftsunternehmungen weiter
geführt worden sind, wobei die an die Staatsbibliothek angegliederte Reichs
tauschstelle mit dem Auskunftsbureau und Beschaffungsamt der deutschen 
Bibliotheken durch ihren kriegswichtigen Leistungen besondere Bedeutung er
langt haben; bei der Sächsichen Landesbibliothek wird dagegen die Fortsetzung 
der Veranstaltung der berühmten Bücherausstellungen auch während des Krieges 
in erster Linie betont. — Der Verfasser sieht in diesen Angaben ein Beweis 
dafür, dass in den Deutschen Bibliotheken in diesen Jahren (1938—1941) — 
trotz des Krieges, der besonders einen Personenmangel mit sich brachte — der 
Betrieb aufrecht erhalten und eine schöpferische bibliothekarische und wissen
schaftliche Arbeit geleistet worden ist. 

P a u l Szentkúty: Buchstabenästhetik. Bei der Übernahme der lateinischen 
Buchstaben, der Antiqua, als Ausdrucksmittel der ungarischen Sprache in der 
Buchdruckerei, bereitete die äusserst häufige Interpunktion die grössten Schwie
rigkeiten. Die lateinischen Lettern mussten der von jedem europäischen Idiom 
abweichenden Spracheigenheit, der spezifischen Orthographie und dem 
eigentümlichen Interpunktions-System der ungarischen Sprache angepasst wer
den. Dieses Ringen um ästhetischen Ausdruck und um die stylgemässe Einver
leibung der riesigen Menge der über dem Buchstaben stehenden Punkte und 
Striche, dauert noch heute in der ungarischen Druckerei an. Das Druckbild 
des ungarischen Textes ist vor Allem durch diesen überaus hohen Prozentsatz 
(18%), der mit Komma versehenen Vokale bedingt. Die glücklichsten Lösun
gen dieses Problems brachten die beiden ausgezeichneten ungarischen Buch-
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drucker NIKOLAUS K I S VON TÓTFALU (1650—1702.) und SAMUEL FALKA VON 

BiKFALVA (1766—1826.). Es währe angebracht, wenn die heutige ungarische 
Buchdruckerei um vorbildliche Buchstaben zu diesen grossen Meistern zurück
greifen würde. 

Lajos S z i m o n i d e s z : Prophetien des Nikolaus Drabicius und ihre 
Teilausgabe in ung.-lateinischer Sprache. Die ungarischen Bibliographien 
registrieren die Werke des Nikolaus Drabicius und ihre von Joh. A. Come-
nius veranstalteten lateinischen Ausgaben nicht in voller Folge, so werden 
diese an der Hand des Kvacsala'-schen Comenius Werkes nachgetragen. Auch 
wird es festgestellt, dass der Prozess gegen Nikolaus Drabicius wesentlich 
ein Zensurprocess war, dass Drabicius auf Grund des Lux e tenebris verur
teilt wurde, bei der Exekution aber nicht ein Exemplar des Lux e tenebris, 
sondern ein ung.-lat. zweisprachiges Heftchen mit ihm verbrannt wurde, 
somit eine solche Teilausgabe seiner Prophetien auch erschienen und in den 
ungarischen und slovakischen Bibliographien nachzutragen wäre. 
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Ganz— Vajda-féle 
könyvállványok 

Könyvállványaink a modem 
könyvállványok összes előnyeit 
egyesítik tnayukb an. 

A polcok az oldallemezek alsó részén kiugró 
lemezkék segélyével az oszlopok fogain 
nyugszanak, míg az oldallemezek felső ré' 
szén kampószerűen kiképzett hevederek a 
polcok vezetését biztosítják. 
Főelőnyük, hogy a polcok magas
sági helyzetben 15—15 mm-ként 
a könyvek kirakása nélkül teljes 
biztonsággal beállíthatók. 
A. szerkezet nagy előnye, hogy a 
polcok biztos vezetésűek, azok a 
rajta lévő könyvekkel együtt igen 
könnyen kiemelhetők s akár más 
állványon is újból elhelyezhetők, 
ami a könyvek leporol ás ánál nagy 
előny. 
A vasállványok különösen raktárrendszerű 
könyvtárak építkezéseinélalkalmazhatókigen 
célszerűen, amennyiben a fogazott osz
lopok egyszersmind a mennyezetet 
is tartják. A közbensőfödémek ilyenkor 
drótüvegből (kb. 15 mm vastag) készülnek 
és miután az ezeket hordó tartók csak minden 
oszlopnál alkalmaztatnak, ezek magassága a 
könyvpolcok elhelyezésénél helyet nem von 
el. — Rendes oszloptávolság kb. 1—1 m. 
Apolcok háromféle alakban készülnek éspedig: 
1. Az alsó fix pontok mélysége 35—42 cm. 
A mozgatható polcok mélysége: 
2. A nagyobb könyvek részére 31 cm. 
3. A közép' és kisalakú könyvek részére 

2i-$ cm. 
Nagyobb rendelésnél ettől eltérő mérettel is 
gyártatnak. 
Eddig kb. 3 és fél millió kötet részére készítet; 
tünk vasállványokat. 

A Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi-könyvtárában 
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Könnyű! Tartós! Egyszerű! 
Olcsó! Könnyen felállítható, 
szétszedhető, rendezhető! 

K é t o I d a I v a n v 

Eddig készitett nagyobb berendezések: 
Budapesten : Kötet 

számára 

Országos Levéltár 1,000.000 
M. kir. Iparművészeti Múzeum könyvt. . . kb. 32.000 
M. kir. Statisztikai Hivatal könyvt „ 25.000 
Keresk. és Iparkamara könyvt „ 40.000 
Székesfővárosi könyvtár „ 400.000 
Kegyes Tanítórend könyvt „ 90.000 
Székesfőv. pedagógiai könyvt „ 75.000 
Herceg Eszterházy levéltár könyvt „ lo.coo 
Nemzeti Múzeum Széchényi-könyvt „ 300.000 
Népegészségügyi Múzeum könyvt „ 40.000 
M. kir. Techn. és Anyagvizsg. Int könyvt. „ 40.000 
Nemzeti Múzeum zoológiai oszt. könyt.. . „ 45.000 
Műegyetem közgazd. szemin áönyvt. . . „ lo.ooo 
Cisztercita^rend főgimnáziuma könyvt. . . „ 4 000 
Kir. M. Pázmány Péter Tud.-egyetem . . „ 200.000 

Debrecenben: 
Tisza István Tud.-egyetem 400.000 

Továbbá: Békésgyulán, Csornán, Debrecenben, Komá
romban, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsett, Szegeden, 
Aradon, Brassóban, Lőcsén, Sarajevóban. Szatmárné-
metin, Székelyudvarhelyen. 

38.866. — K. M. E . Ny. 



Űj sorozat ! 
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Magyar irók élete és munkái 
I. 1939. Aachs—Bálint. 1248 hasáb. 

IL 1940. Bálint—Berényi. 1272 hasáb. 
III. 1941. Berényi—Bredeczky. 1271 hasáb. 

Ára kötetenként 50 pengő. 

Most jelent meg ! 

Gulyás Pál: 
A bibliográfia kézikönyve I. 
Budapest, 1941. Ára 40 pengő. 

Radó Policarpus: 

Index codicum manuscripforum 
liturgícorum regni Hungáriáé. 
Budapest, 1941. 8°, 62 lap. Ára 5 pengő. 



Magyarország időszaki sajtójának 
könyvészete: 

I. Dezsényi Béla: A magyar hírlapiro
dalom első százada. 1705 —1805. 
Budapest, 1941. 8°, 66 lap. 

Ára 5 pengő. 

IV. Kemény György: Magyarország idő
szaki sajtója. 1911 —1920. 
(Sajtó alatt.) 

VII. Monoki István: A magyar időszaki 
sajtó a román uralom alatt. 
Budapest, 1941. 8°, 266 lap. 

Ára 16 pengő. 

A MAGYAR KÖNYVSZEMLE 
előfizetési ára egy évre 40 pengő, 
könyvkereskedésekben 44 pengő. 


