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Utoljára hagytuk a könyvtár azon kéz
iratainak ismertetését, amelyek a könyv
tárat szorosan a felvilágosodás és a reform
kor magyar irodalmához kapcsolják. Talán 
nem is azt kellene hangsúlyozni, hogy szá
mos Kazinczy-levél van Pannonhalmán, 
vagy Guzmics Izidor és Czuczor Gergely 
hagyatékát is itt őrzik, és hogy a levélírók 
között találjuk Vörösmarty Mihályt, Virág 
Benedeket, Verseghy Ferencet, Széchényi 
Ferencet, Faludi Ferencet, Bajza Józsefet. 
Sokkal jelentősebbnek azt a tényt érezzük, 
hogy utolérhetjük a mű és az olvasó kap
csolatát a kor irodalmi műveinek másolatai
ban vagy az azokra való reagálásban. 
Ebből a szempontból nem érdektelen Mikes 
leveleiből kiírt recept: „Hasznos jegyzetek 
és kivonatok Mikes Kelemen leveleiből". 
(634. tétel). Bessenyei György munkáinak 
1778 előtti másolata a pesti pálos könyv
táré volt, majd a pápai Bencés Gimnázium 
tanári könyvtáráé lett a XIX. században. 
(641. tétel). Másolták Faludi Ferenc verseit 
is, (627. tétel) és egy RMK kötetet is: 
Liszti László : Magyar Mars, a vagy Mohách 
. . . emlékezete. (669. tétel). A könyvtár 
anyagában számos kéziratos énekeskönyvet 
is találunk, ezek azonban már ismeretesek 
voltak a szakirodalomban a katalógus meg
jelenése előtt is. 

A Pannonhalmi Főapátság könyvtárá
ban lévő 1850 előtti kéziratok katalógusá
nak tanulmányozása újból bebizonyította, 
hogy mennyire fontos volt ennek a sorozat
nak a létrehozása. Olyan szerzőkről, mű
vekről is tudomást szerezhet a kutató, 
akiknek nem a személye és műve, hanem a 
működése, illetve művük léte a fontos. 
Gyakorlatilag a XVIII—XIX. század 
fordulójának és a reformkornak művelődés-
és kortörténetéhez eddig nehezen hozzá
férhető forrásanyagot helyeztek a sorozat 
létrehozói és a jelen kötet szerzője a kuta
tók kezébe. 

K Ö R M E N D Y K I N G A 

A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 1981 II. 
Budapest 1982, 365 1. 

Egy régi vállalkozás felújításáról szá
molhatunk be, hiszen a Ráday Gyűjtemény 
első évkönyve több mint negyedszázada 
jelent meg. Az utóbbi évtizedben lassan
ként ismét ébredeznek az egyháztörténeti 
kutatások, több kitűnő tanulmánykötet 
mellett a Studia et Acta Ecclesiastica három 
vaskos kötete jelzi ezt. Örvendetes, hogy 
most új fórumot is kapott művelődés
történeti kutatásainknak e hosszú ideig 
meglehetősen elhanyagolt területe. Az új 
évkönyv célkitűzései a régiek: elsősorban a 
Ráday Gyűjtemény anyagának közzététele, 

mély, tartalmi feltárása, s ehhez kapcsolódó 
tanulmányok közlése, de helyet kaptak a 
kötetben olyan tágabb értelemben vett 
művelődéstörténeti írások is, amelyeknek 
témája kapcsolatos az egyházak tevékeny
ségével vagy vallási felfogásával. 

Könyvészeti szempontból ismertetésünk 
élére Koós Judit tanulmánya kívánkozik: 
A Eádayak könyvgyűjteményének kialakulá
sa és könyvművészeti ritkaságai, amely a 
könyvtár történetének összegző ismertetése 
után Ráday Gedeon bibliofil szempontokat 
követő gyűjtemény-gyarapító tevékenysé
gét követi nyomon. A kötetben harminc
egy gondosan annotált, fekete-fehér illuszt
ráció mutatja be a könyvtár legbecsesebb 
könyvművészeti értékeit. Szathmari Paksi 
Pál levelei Franakerböl, amelyeket az év
könyv adattári részében Hörcsik Pál közöl, 
ugyanehhez a témához kapcsolhatók, hi
szen a későbbi sárospataki tanár mint Rá
day pártfogoltja egyben „könyvbeszerző 
ügynök" is volt. Ráday Pál feleségé
nek, Gedeon anyjának, Kajali Klárának 
Beliczay Angéla által közölt levelei pedig 
nemcsak a bibliofil főúri családról alkotott 
képünket mélyítik el, hanem fényt vetnek 
a XVIII. századi „nagyasszonyok" egyik 
tipikus alakjának életmódjára, érdeklődési 
körére, feladataira is. 

A könyvkiadás, nyomdatörténet téma
körét több rövidebb közlemény is érinti: 
Benda Kálmán Lipsiai Pál levele 1619-ből, 
a XVII. század elején Debrecenben műkö
dött nyomdász életéről, magyar nyelv
tudásáról tesz közzé eddig ismeretlen ada
tokat. Richárd Prazák Szenei Molnár 
Albert Prágában című rövid tanulmányá
ban Szeneinek néhány humanista prágai 
kiadvány létrejöttében játszott szerepét 
ismerteti, s ^ddig ismeretlen latin nyelvű 
verseket is közöl Molnár Alberttől. Pál 
Endre és Fekete István közös írása, Egy elő
fizetési névjegyzék tanulságai 1803-ból érté
kes művelődés-szociológiai adatokkal szol
gál Márton József 1803-ban Bécsben meg
jelent magyar—német és német—magyar 
szótára előfizetőinek társadalmi, területi 
rétegződését elemezve. Miskolczy Ambrus 
Az írnitudás és a társadalmi rétegződés 
Erdélyben 1820—30-ban pedig már kifeje
zetten a művelődés-szociológia területére 
vezeti az olvasót, az írni tudók vékony 
rétegét mint potenciális olvasóközönséget 
is számba véve. 

A pedagógiatörténettel foglalkozók ér
deklődésére több jelentős és nagyobb-
lélegzetű írás is számíthat. Szűcs Jenő a 
sárospataki kollégium „fundációját" he
lyezi új megvilágításba az iskola eddig 
számon tartott alapítási évszámát is jelen
tősen módosítva, az események menetét a 
maguk dinamikájában fölsorakoztató, Sá-



Szemle 217 

rospatak reformációjának kezdetei című 
munkájában. Tóthné Polonyi Nóra A re
formátus egyház küzdelme önálló iskolaügye 
védelmében 1790—1848 eddig teljesen fel
táratlan forrásanyagra építve szemlélteti, 
hogy a református egyházkerületek éppen 
erőtlenségükre, azaz decentralizált voltuk
ra támaszkodva őrizhették meg oktatásuk 
függetlenségét az uniformizáló és a biroda
lom oktatási rendszerébe való integrálódást 
célzó, fennállásukat is veszélyeztető bécsi 
követelésekkel szemben. A szerző mondani
valóját az adattári részben bőségesen doku
mentálja is: Iratok a Dunamelléki Reformá
tus Egyházkerület iskolapolitikájához a 19. 
század elejéről című forrásközlésével. 

Szabó Miklós néprajzi tárgyú cikke mel
lett a további rövidebb közlemények és 
adatközlések e folyóirat profiljához kevés
bé vágnak. Ezek szerzői: Szakály Ferenc, 
Gouth Kálmán, Bucsay Mihály, Bottyán 
János, Sas Péter egy-egy nagy alkotó 
munkásságához szolgáltatnak fontos és 
minden esetben új adatokat. Szegedi Kis 
István és Skaricza Máté, Bél Mátyás, 
Kossuth Lajos, Ady Endre és Koós Károly 
életéhez kapcsolódnak ezek az írások. 

HELTAI JÁNOS 

Rozsondai Marianne: Anton Koberger mű
ködése és a Koberger-kötések problémája. 
Bp. 1978. Az MTA Könyvtárának közle
ményei. 148 1. 75 t. 

A szerző 1976-ban nyújtotta be bölcsész
doktori disszertációját az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemhez Anton Koberger, a 
nyomdász, kiadó és könyvkereskedő a kötés
kutatás tükrében címmel. A most ismertetett 
mű ennek átdolgozott, újraszerkesztett és 
további kutatási eredményekkel gazdagí
tott változata. Maguk a kutatások 1969 óta 
folynak. Az Akadémia Könyvtárában ek
kor indult meg a történeti kötéstáblák 
rendszeres feldolgozása. Az ősnyomtat
vány-állomány és az antiqua-gyűjtemény 
kötéseiről a kötéskatalógus elkészült. A ka
talóguscédulák nemcsak a könyv adatait 
és a kötéstáblák leírását tartalmazzák, de a 
kötéstáblán látható díszek (bélyegzők, 
görgetők, lemezek) levonatait is. 

A kutatási eredmények kis részét néhány 
cikk már ismertette. A kötések egy nagyobb 
csoportja a nürnbergi Anton Kobergerrel 
volt összefüggésbe hozható. Az Akadémia 
Könyvtára Koberger-kötéseiről a szerző 
először az 1974-es Gutenberg-• Jahrbuch-
ban jelentetett meg összefoglaló tanul
mányt, majd a kiadói kötések problémája 
felől közelítve meg a témát, a Magyar 
Könyvszemlében (1977/2). 

Rozsondai Marianne ezek után kiterjesz
tette a Koberger-kötések kérdésének kuta
tását az Országos Széchényi Könyvtár és 
az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány
állományára is. így született meg a most 
bemutatott összefoglaló könyv 1978-ban. 

A bevezető után a szerző ismerteti Anton 
Koberger életrajzát (1440-es évek első fele 
—1513), majd a következő fejezetekben 
sok-sok művelődéstörténeti érdekességet 
felemlítve bemutatja Nürnberget, a várost, 
ahol Koberger élt, szól a könyvillusztrálás
ról, ezzel kapcsolatban Koberger és Alb
recht Dürer kapcsolatáról, majd Koberger 
nyomdászati, kiadói és könyvkereskedői 
tevékenységéről. 

A harmadik nagy fejezet magáról a 
kötéskutatásról szól, erről nyújt rövid 
áttekintést, de csak olyan részletességgel 
és azzal a szándékkal, hogy a következők 
megértését elősegítse. 

A könyv legfontosabb és legnagyobb 
fejezete a negyedik. Elsősorban a szak
emberek szűkebb körének szól. A szerző 
mintegy négyezer ősnyomtatványból ki
szűrt hetvenöt Koberger-féle kötést elemez. 
A kötéstáblák díszítésének szerkezete, a 
felhasznált ornamentika, bélyegzők, görge
tők, lemezek egyezése és különbsége alap
ján a tárgyalt kötéseket tizenkét csoportra 
osztja. Sorrendjük Kyriss nürnbergi könyv
kötőműhelyeinek sorrendjét követi. A ma 
elfogadott gyakorlat szerint két kötés egy 
műhelyből való származásának kimutatá
sához legalább három azonos bélyegző 
szükséges. Ettől, ha csak lehet, a szerző 
sem tér el. A kötések elemzésénél a fel
használt díszítő motívumokat a nemzet
közi szakirodalomban már ismert és meg
határozott gótikus díszítő motívumokkal 
veti össze. (Elsősorban Kyriss, Ernst: 
Verzierte gotische Einbände im alten deut
schen Sprachgebiet. 1—4. Bd. Stuttgart, 
1951—1953, valamint Schmidt, Adolf: 
Verlegereinbände Anton Kobergers zu Nürn
berg in der Landesbibliothek zu Darmstadt. 
Archiv für Schreib- und Buchwesen 2 
(1928) című művére hivatkozik.) 

Kutatása eredményeit az ötödik fejezet
ben foglalja össze. Megállapítja, hogy bár a 
kötések tizenkét csoportba sorolása jogos, 
az egyes csoportok között mégsem lehet 
éles határt húzni, tehát a tizenkét csoport 
semmiképpen sem jelent ugyanannyi mű
helyt. De egyértelműen megállapítja, hogy 
a kötések Nürnbergben készültek, még
pedig vagy a Koberger-nyomda könyvkötő-
műhelyében — a szerző bebizonyítottnak 
tartja ennek létezését is —, vagy más 
nürnbergi könyvkötőnél, de Koberger meg
rendelésére és költségére. A szerző osztja a 
német kötéskutatók álláspontját a kiadói 
kötéseket illetően. Vagyis a XV. sz.-i 


