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indulat

(N{onok Iswán)

,rKurua az afinila"
F,gy 76. századi olvasó nyelvi indulata

A könyvtörténet eg1'ik kiemelkedő pillanata volt,
amikor a szedés-nyomással készrilt kön1w réz-

metszetekkel díszítetté vált. A könrvkiadói világ egyik

első újítása volt ez azén,hogy amár ismert szövegeket

képekkel illusztráltan újra ki lehessen adni, és vevójük
is legyen. Az első illuszttá]t könywsiker HaÍtman
Schedel Liber cbrvnicaram című műr'e volt (Iriürnberg,

1493, Anton Kobetger). A kön1w kotabeü hasz-
náIatának kutatását a viszonylag n^gy fennmaradt

pé(dányszám is segíti.

A műben nem csupán Európa 15. század végl
nagyvátosunak látképe láthatő, hanem valamennyi

császár és pápa arcképe is. Röüd szöveg ismerteti az

egyes történelmi szereplők cselekedeteit. A 1ó. századl'

olvasók gyakran fűztek megjegyzéseket az egyes

uralkodók' vagy éppen egyházfejedelmek élettörténeti

vázLatuhoz.

A kolozsvári Román Tudományos Akadémia Könyv-
tárakét példányt is őtiz e nevezetes ősnyomtawányból,
mindkettő a kincses város katoiikus lyceumának

örökségéből (könyvtári ielzetük Inc.7, és Inc. 1,28). A
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katolikus környezetben olvasott Schedel-któnikák egyik

sajátja, hogy a pápák sorában említett, és képpel is
megörökített Johanna nőpápa emlékezetét átfirkalták.

A nőpápa léte több korban váltott ki vitákat, így a 16.

századvégén is. olyan vidékeken, ahol erős protesúns
egyházak jöttek létre a reformációt kovetően, ezek a
viták élesebb hanguak is voltak' mint az általános

teológiai vetélkedés. Erdélyben ráadásul a katolikus

Báthoryak az otszágba hívüík a jezsuirákag Kolozsvárt
pedig egyetemet is szándékoztak alapítani' Ebből a

kolozsvári lezsúta kömyezetból maradt fenn a két
idézett kiadás is, és ezen kívul még másik három

példányt is ismerünk' amelyben kolozsvári katolikus
olvasó tett bejegyzéseket (ezek magántuJajdonban

vannak, illewe a kolozsvári Egyetemi Könywát
tulajdonai).

Imre Mihály összefoglalta a 1,6. század végi, Johanna
nőpápa köfiili viúkag azok teoiógiu és egyháztörténeti

környezetét.' Ebbe a környezetbe illeszkedik az Inc. 7.

jeIzeút kötenink hosszú elemzése Martinus Polonus
jezsúta toIlából (a Fol. CIxIx és a CLXX. közt egy

plusz bekötött lapon)' Veretes történeti fejtegetés.

Martínus ostiensis, Polonus 22 évesen 1587-ben kertilt

Erdélybe, Tartuból @oryat), Varsóban halt meg 1614-

l Imre Mihály, ,,Úfunjár,1snak meghása', Kiltxrális emlákeyet, rvtoikai-
poétikai eluek énén1uiilése Srynci MolúrAlbert műueiben, Budapesg
Balassi Kiadó, 2009 (Humanizmus és reformáció, 31) 217_219.
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ben.2 Johanna képét itt is átfirkálta valaki. Ta|án az az

ismeretlen magy^t olvasó, aki bejegyzésével gazdagí-

totta Szabó T. Attila Erdéji Magtar SryóÍörténeti Tánnak
több címszavát. Indulatos _ sajnos a későbbi kön1w-

kötési munkák során részben levágott _ bejegyzése a
következő: ,,('..) az ki keolteotte s 

^z 
ki hirdetijs hog

aszori ember papa uoit Romaba, kurua az aflnia", a

Johanna-kép mellett egr'kis cédulán (bekön'e): ,Árrnak
is kurua az anria ki a kepetis ide ira mert hazugsagat

keorméref) (...) egeSzen vilagossan kilaczik hogj

hazughsagh minden dolgok".

2 Ladislaus Lukács, Catalogi personanlm et oficionlm Pmuinciae Aastiae
Societatis lesu, vol. I, 1551-1ó00, Romae, IHSI' 1978, 463'744.


