
S Z E M L E 

Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerkesz
tette CSETBI Elek, JAKÓ Zsigmond, SÍPOS 
Gábor, TÓNKSándor.KriterionKönyvkiadó, 
Bukarest 1980. 

Immár sorozatnak tekinthetjük a Műve
lődéstörténeti Tanulmányokat, hiszen az 
1979-ben megjelent első kötetet 1980-ban 
újabb követte, s reméljük a további foly
tatás sem marad el. 

Az 1980-as kötet tematikájában az a fel
fogás tükröződik, amely a művelődóstör
ténetet a lehető legtágabban kívánja értel
mezni, így régészeti (Benkő Elek: A közép
kori falu régészeti kutatása), művészettör
téneti (B. Nagy Margit: Kalotaszegi tábla
képek; Kovács András: Szabályos alap
rajzú, olaszbástyás várkastélyok Erdélyben), 
nevelés-, jog-, könyvtár-, dráma- és zene
történeti tanulmányokat egyaránt találha
tunk benne. 

A már cím szerint is említett három 
íiást, mivel azok e folyóirat profiljába ke
vésbé illenek, figyelmen kívül hagyva a 
többi dolgozatot kívánjuk röviden bemu
tatni külön figyelve azokra, amelyeknek 
írás-, könyv-, könyvtár- s értelmiségtör
téneti vonatkozásaik vannak. 

A középkori értelmiség egy-egy rétegét 
tanulmányozza Varga Árpád és Tónk Sán
dor. Vargának A váradi káptalan hiteles
helyi működése című írása bevezetéskép
pen felvázolja a káptalan rövid történetét, 
ismerteti szei vezeti felépítését, a káptalani 
iskola működését. Ez után tér rá a szerző 
a hiteleshelyi tevékenység részletes leírá
sára, bemutatja az oklevélfajtákat, az okle
velek kiállításának körülményeit, mecha
nizmusát, a kiállítást végző káptalani kan
celláriai személyzetet úgy, hogy a legkie
melkedőbb kancelláristákról rövid pálya
képet is rajzol. Mindezt a tanulmányíró 
széles körű forrásismerete és a vonatkozó 
szakirodalom magabiztos hasznosítása ala
pozza meg. 

Tónk Sándor munkája A középkori köz-
jegyzőség Erdélyben a kötet egyik kiemel
kedő tanulmánya. Bár a közjegyzői tevé

kenység elterjedését Erdélyben igen meg
nehezítette a hiteleshelyek páratlan tekin
télye, azonban a kánonjog az egyházi 
ügyekben közhitelt biztosított a közjegy
zői oklevélnek, s ez a körülmény mégis tért 
nyitott a közjegyzők erdélyi működésének 
is. Tónk Sándor tanulmányában sokolda
lúan elemzi az Erdélyben fennmaradt, 
mintegy harmadfélszáz közjegyzői okleve
let. Tárgyalja a közjegyzői oklevél felépíté
sét, leírja külsejét, jellemző keletkezési 
körülményeit. Részletes pályaképet rajzol 
a legismertebb erdélyi közjegyzőkről, akik 
közül külön említést érdemel Nicolaus 
Toscha életútja, ő az egyetlen aki „meg
próbált igazi közjegyző módjára kötetle
nül szabadon tevékenykedni", ugyanis 
Erdélyben a közjegyzői munka — ellen
tótben Itáliával és Nyugat-Európával — 
nem nyújtott teljes megélhetést, papi vagy 
kancelláriai szolgálattal kellett jövedelmü
ket kiegészíteni. A tanulmány függelékként 
közli az ismert, középkori, erdélyi közjegy
zők több, mint száz névből álló jegyzékét, 
amely tartalmazza felhatalmazásuk jelle
gét (pápai vagy császári), működési terüle
tüket, az életükre, tanulmányukra, munkás
ságukra vonatkozó minden fellelhető ada
tot, valamint ezt kiegészítve 55 közjegyző 
signumának (közjegyzői kézjegyének) ha
sonmását. 

Szabó Miklós ós Kócziány László dolgo
zatai ugyancsak az értelmiség történetébe 
vágnak, de már a későbbi századokra vonat
kozóan. Szabó Miklós írása: Erdélyi diákok 
külföldi egyetemjárása a XVI—XVIII. szá
zadban Tónk Sándor már megjelent kiváló 
munkájához (Erdélyiek egyetemjárása a 
középkorban. Bukarest 1979), hasonló igé
nyű kiadvány előzetes felvázolása. 1521 — 
1800 között 4623 név szerint azonosított 
erdélyi diák járt külföldön. A rájuk vonat
kozó hatalmas, de még publikálatlan anyag 
statisztikai elemzését kapjuk ebben a cikk
ben, elsősorban az egyetemjárás időbeni 
alakulásáról, a diákok társadalmi és föld
rajzi származásáról, valamint a látogatott 
egyetemekről. E tanulmány szerteágazó 
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művelődéspolitikai és társadalomtörténeti 
tanulságainak még vázlatos ismertetésére 
sincs most terünk, engedtessék meg mégis 
egyetlen kiegészítő megjegyzés. A diákok 
legnagyobb hányadát alkotó városi, mező
városi, falusi s nem nemesi, azaz többségé
ben értelmiségi származású csoportjáról kia
lakuló képet tovább árnyalhatja, ha azo
kat a társadalmi rétegeket is bevonjuk a 
vizsgálatba, amelyek a peregrinálás költsé
geit fedezték. Ezeknek a diákoknak a tanul
mányi költségeit ugyanis általában nem 
maguk a diákok vagy családjaik viselték, 
hanem fejedelmi vagy főúri alumnusok 
voltak, sőt a XVII. század első felében 
Magyarországról közel azonos számban 
egyes városok vagy gazdagabb polgárok 
költségén jutottak el e diákok külorszá
gokba. Tanulságos ós érdekes szempont 
ezért a mecénások személyének megisme
rése. Jelentős eredményekhez vezetett ezen 
a téren például a heidelbergi egyetemen 
1595 — 1621 között tanult 173 magyaror
szági diák külföldön nyomtatott disputá-
cióinak átnézése. Természetesen a kutatás 
ez irányú kiszélesítésére ilyen óriási meny-
nyiségű anyag mellett nincs mód, mégis, 
mint kiegészítő szempontot érdemesnek 
tartottuk a fentiek megjegyzését. 

Kócziány László Adatok a felvilágosodás 
és reformkor eszméinek terjedéséhez Erdély
ben c. tanulmánya a göttingai és jénai egye
temen tanult erdélyi értelmiségiek hazai 
tevékenységéről számol be. A XVIII. szá
zad végén s a következő század elején itt 
tanult, s itthon elsősorban prédikátorként 
működő értelmiségieknek a sajátos erdélyi 
körülmények között furcsa módon a halotti 
prédikációk műfajában nyílott elsősorban 
lehetőségük a külföldön magukba szívott, 
racionalista történetszemléletre alapozott, 
nem forradalmi, de társadalmi reformokat 
kívánó eszméik kifejtésére, népszerűsítésé
re. Aktuális ez a cikk, hiszen itthon is éppen 
mostanában kezdődött el az alkalmi beszé
dek rendszeres kutatása. 

A két fenti tanulmány mellé sorolhatjuk 
Sipos Gábor írását: A Marosszéki népok
tatás a XVI. századtól 1848-ig. Az 1979-es 
kötetben Sebestyén Kálmántól olvashat
tunk hasonló témájú dolgozatot Kalota
szegről. Síposnak a népoktatás fokozatos 
terjedését, az oktatás anyagi, személyi, 
tartalmi feltételeit, körülményeit elemző 
elaborátumát becses függelékként egészíti 
ki, a marosszéki tanítók XVI. századtól 
1848-ig terjedő névsora. 

A kötetben három könyvtártörténeti dol
gozatot találunk. Gustav Gündisch (Matt
hias Schiffbaumer 1547—1611 erdélyi su-
perintendens könyvtára) a szebeni Bruken-
thal múzeumból gyűjtötte ki az egykori 
erdélyi püspök gondosan kötött, M. S. N. 

monogrammal ellátott köteteit. E példa
szerű erudícióval megírt tanulmány a 
könyvtárban található művek tartalmi 
elemzésével rámutat, hogy Schiffbaumer 
erősen vonzódott a kriptokálvinizmushoz, 
s ezzel rávilágít arra, hogy a superinten-
dens ,,az erdélyi szász egyháznak ama 
papjai közé tartozott, akik még a XVII. 
század folyamán is sokáig kitartottak a 
reformáció melanchtoni közvetítő irány
zata mellett, s nem mondtak le a reformá
tus egyházzal való kapcsolatról sem". 
Segítette volna az újabban nálunk is fel
lendülő kutatásokat, ha e cikkhez függe
lékként Schiffbaumer 65 kötetnyi 117 mű
ből álló könyvtárának teljes jegyzékét is 
csatolni lehetett volna. E nagyobb részt 
tanulmányi ideje alatt, külföldön vásárolt 
könyvtár nem egyedülálló nagyságú a kor 
magánkönyvtárai között, mégis ilyen ará
nyú vásárlásokra csak fejedelmi vagy fő
úri alumnusoknak tellett, ezért kérdéses, 
hogy Schiffbaumer valóban kizárólag a 
maga erejére utalva fejlesztette volna ki 
gy ű j temóny ót. 

A Fejezetek a kolozsvári régi Lyceum-
könyvtár történetéből (I) György Lajos kia
datlan, posztumusz munkájából közöl egy 
részletet, amely a kolozsvári jezsuita, majd 
piarieta akadémia könyvtárának 1693 — 
1787 közötti történetével ismertet meg, és 
summás tartalmi ismertetést nyújt a gyűj
temény ősnyomtatványairól, régi magyar 
könyveiről s kéziratairól. 

Lakó Elemér A Kolozsvári Unitárius 
Kollégium könyvtárának kéziratai a kolozs
vári akadémia könyvtárában címmel „a 
most készülő és az egész unitárius kézirat
állagot felölelő új katalógus"-ról ad hírt a 
gyűjtemény kéziratainak tartalmi kivona-
tolásával. írásának értékét növeli, hogy 
utal a már megjelent, s az éppen készülő
ben levő forrásközlésekre is. Adataihoz 
egy apró módosítást fűzünk: Válaszúti 
György Pécsi disputája most már meg is 
jelent, kiadását azonban nem Keserű Bá
lint vállalta, hanem Keserű Bálint egyik 
tanítványának, Németh S. Katalinnak 
munkáját dicséri az igen alapos szöveggon
dozás, a bevezetéet és a jegyzeteket pedig 
Dán Róbert az antitrinitarizmus egyik 
neves szakértője készítette. 

Benkő András ós Kilián István munkái 
a színpaddal való kapcsolatuk alapján 
rokoníthatók. Benkő András (Ének és zene 
a Bethlen kollégiumban) előbb általában 
vizsgálja a kálvinista egyház és a reformá
tus kollégiumok viszonyát a zeneművé
szethez, majd bemutatja az enyedi kollé
gium ének- zeneoktatását, a fokozatosan 
kialakuló kórus ós zenekari kultúrát, s a 
zenés diákszínpadot. Könyvészeti szem
pontból leginkább a XVIII—XIX. századi 
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zenei tankönyvekről összeállított szemléjét 
emelhetjük ki. 

Kilián István, a kötet egyetlen magyar
országi szerzője a kantai (kézdivásárhelyi) 
minorita iskola 69 darabból álló színi reper
toárját ismerteti, saját kutatásai alapján 
Magyar nyelvű színjátszás Kézdivásárhelyt 
a XVIII. században című tanulmányában. 
A 49 fennmaradt drámaszövegből 22 ma
gyar, 22 latin ós 5 vegyes nyelvű. Emel
lett alapvető eligazítást kapunk az iskola
dráma műfajairól, történetéről, forrásairól 
s az eddigi szövegkiadásokról, amelyeknek 
jelentős részét éppen Kiliánnak köszön
hetjük. 

A kötet végén két történetíróról olvas
ható megemlékezés. Az egyik „történetíró" 
Nicolae Balcescu, akinek latin nyelvű ma
gyar forrásairól ír Köllő Károly, megálla
pítva, hogy Bälcescu legfontosabb törté
neti művében a Romanii supt Mihai Voe-
vod Viteazul-hem Istvánffy Miklós és Beth
len Farkas jól ismert munkáiból merített 
elsősorban, nemcsak a felhasznált tény
anyag, hanem a stílus ós az epizódok kidol
gozása tekintetében is. Kiss Ferenc pedig 
Kádár Józsefnek (1850—1939), Szolnok-
Doboka megye monográfusának életútját 
mutatja be, a biográfiát tudománytörté
neti összefüggésekbe ágyazva. 

Valamennyi tanulmány együttes jellem
zője a tudományosság és a népszerűsítés 
igényes egyesítése, ami az erdélyi magyar 
könyvkiadásnak már megszokott erényévé 
vált. Ez különben e sorozat tudatosan vál
lalt programjának egyik pontja is, ahogy 
Jakó Zsigmond fogalmazta az 1979-es 
kötet bevezetésében: ,,A szakszerűség és a 
közérthetőség, a legjobb értelemben vett 
népszerűsítés igényeinek egyesítése". A 80-
as kötet minden más irányban is teljesíti 
az eredeti célkitűzéseket: hasznosan szol
gálja a romániai történettudományi kuta
tásokat, s teljesebb önismeretre neveli a 
romániai magyarságot, s bátran hozzáte
hetjük: bennünket is. 

HELTAI JÁNOS 

Könyvtári Szemle 1913—1915. Hasonmás 
kiadás. Bp. 1979 — 1980. Országos Széché
nyi Könyvtár. 

A Tanácsköztársaság jeles könyvtárpoli
tikusa, Kőhalmi Béla emléke előtt méltó 
tisztelgés a Könyvtári Szemle (1913 — 1917) 
hasonmás kiadása, mely a „magyar könyv
tárak összefogásával" jelenik meg — szán
déka szerint: a Tanácsköztársaság 60. év
fordulója alkalmából, megvalósulásának 
lehetősége szerint: folyamatosan. Az 1. és 
a 2. évfolyamon 1979-es, a 3. évfolyamon 
1980-as évszám szerepel, de a lassú nyom

dai átfutás miatt ezek a kötetek csak 
1980-ban, illetve 1981-ben jelentek meg. 

Kőhalmi könyvtárpolitikai érdeklődése 
sok területre kiterjedt, ennek szándékozott 
hangot adni lapjában. Az első cikk felteszi 
a kórdóst: Mit akar a Könyvtári Szemle?, 
s a szerkesztő megadja rá a választ: a 
modern nyilvános könyvtárügy szolgála
tá t : „Az irodalom a maga egészében, az 
időszaki sajtó, az írók, a kiadók, a könyv
gyűjtők, a könyvtárosok és szabadtanítás
sal foglalkozók egytől-egyig objektumai 
lesznek a mi megfigyeléseinknek." A tudo
mányos és könyvtári élet jelentős alakjai 
fejezik ki ugyanitt véleményüket, a lap 
létjogosultságáról, szükségességéről: Fe-
renczi Zoltán, az Egyetemi Könyvtár igaz
gatója, Gulyás Pál, a Magyar Könyvszem
le szerkesztője és mások. 

A ma könyvtárosa számára tanulságos, 
sok tekintetben aktuális Szakmai olvas
mány a Szemle, hiszen olyan — ma is 
érvényes problémák megoldását sürgette, 
mint például a munkaszervezés vagy a 
könyvtárak közötti együttműködés. Szer
kezete példaként szolgálhat a mai szak
mai-tudományos folyóiratok számára is. 
Már az 1. évfolyam anyaga „cikkek", 
„jegyzetek", „kézikönyvtár", „könyvtá
rosi szakirodalom" ós „könyvgyűjtés — 
könyvkedvelés" címszavak alatt csoporto
sítva jelenik meg. Lényegében ez a szerke
zet végig megmarad. 

A cikkek könyvtárpolitikai kórdóseket 
tárgyalnak, a hazai és a nemzetközi könyv
tári élet eseményeit értékelik. A Múzeu
mok és Könyvtárak Országos Szövetsége 
1913. október 5-i soproni közgyűlésén, 
Wlassics Gyula elnök az államnak a 
könyvtárügyben betöltött szerepéről, nagy 
könyvtárak alapításának és fejlesztésének 
szükségességéről beszélt. Az elnök könyv
tárpolitikai elvei — például az angol—ame
rikai könyvtárhálózat mint követendő 
példa — „egybeesnek azokkal a feladatok
kal, amelyeket a Könyvtári Szemle vál
lalt". A könyvtári érdeklődós középpont
jába került beszédről a lap három alkalom
mal is tudósít. E rovat magas színvonalát 
Szabó Ervin, Dienes László ós természete
sen Kőhalmi Béla írásai biztosítják. 

A jegyzetek között vegyes könyvtári 
hírek szerepelnek: jelentések hazai ós kül
földi könyvtárak munkájáról, új könyvtá
rak létesítéséről; könyvtári statisztikák és 
egyéb közhasznú írások. A kézikönyvtár a 
nélkülözhetetlen reference-könyveket bib
liográfiákat ismerteti folyamatosan. 

A szakirodalom kitekintés a nemzetközi 
könyvtári világra (a 2. évfolyamban pél
dául Dienes László ós Kőhalmi Béla ismer
teti Green, S.S. munkáját az amerikai 
könyvtárügy történetéről), valamint a ha» 


