
A 19. századi paraszt még teljesen az ósök képét mutatta: dolgos és becsülettudó. Illem-
tudó a maga világában, de a városban ügyetlen, ideges, botlást botlásra követ el; a városiak így
gúnyolták is a viáeti magyart. Ezt akartaTáncsics megszüntetni.ll
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A ferencesek könyvha sználata a középkorbant

A tulajdonjog kérdése kisebb_nagyobb hangsúllyal szinte minden szerzetesi kózösség re-
gulájában, történetében szóba kerül. Ígazán fontos központi téma azonban csak a ferenceseknél
lett. Igen korán, már a rendalapító Assisi Szent Ferenc (Ll81l82_1226) életében felmerült a

probléma'
Assisi Szent Ferenc világosan fogalmaz: ,,A testvérek regulája és élete röviden ez: €l.je-

nek engedelmességben' tisztaságban és tulajdon nélkül'', valamint: ,,A testvérek semmit se

sajátftsának ki, se házat, se földet, se más egyebet.''2 Csak a zsolozsma elvégzéséhez feltétlenül
szükséges kcinyvek lehetnek a testvéreknél. Az olvasni tudó laikus testvérek tarthatnak maguk-
nál zsoltáros könyvet, azok azonban, akik nem tudnak olvasni, semmilyen könyvet nem birto-
kolhatnak (bibliofilia kizárva !).3

I A Közmíivelődési Konferencí án 2001 ápriIisában elhangzott előadás.
7 Assisi Sz.ent Ferenc művei. (opuscula S. Francisci), Ú3vidék-szeged-Csftsomlyó: Agapé (Ferences források
I.)' l993' 46' _50' (A továbbiakban: Assisi Szent Ferenc művei).
I uo. 25.
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Felmerült a kérdés, lrogy vajon milyen kapcsolatban van egymással a szegénység és a
tudomány? Vajon nem egyfajta gazdagság-e, nem aZ ura|omvágy és az egyenlőtlenség forrása-

e, s vajon a könyvek nem a világi javak közé tartoznak-e? Nem jobb-e épp ezért elutasítani
őket? Assisi Szent Ferencnek kételyei voltak a szel|emi élet fellendülését és az egyetemek
fejlodését il|etően. aminek hamarosan a ferences rend vezetői is részeseivé váltak.a

Poverellónak a könyvekről és a tudományokról vallott nézetei elemzésekor gyakran idé-
zettpé|dája a perugiai legenda 70-74. fejezete. Egy novícius arra vágyott, hogy zsoltárosköny-
ve legyen, mivel nagyon Szeretett olvasni. Igaz, hogy a miniszter generális már engedélyt adott

számára, de ő kifejezetten a rendalapító, a legnagyobb tekintély beleegyezését szerette volna
elnyerni. Ferenc annak ellenére, hogy tisztelte a tudósokat ésa teológusokat,s aggódott, hogy a

stúáiumok kioldák a Szent áhítat és az imádság szellemét.ó Attól félt, hogy a tudományok
elvakítják a testvéreket, a tudás túl nagy hatalmat adhat nekik. Aggodalommal hangoztatta,
miféle kockázatot jeient a tudással, a tudománnyal párosult gőg és felfuvalkodottság: ,,A tu-

domány felfuvalkódottá tesz' a Szeretet épít."1 Ha egyszer engedményt tesznek, az emberi
természetbő| fakadóan is a rendtagok majd egyre többet akarnak. ,,Ha meglesz a zsoltáros-
könyv, akkor legközelebb majd egy breviáriumot Szeretnél. Ha az is meglesz, akkor majd

,,püspöki székbe telepszel, mint egy főpap, és így szóLsz a testvéreidhez: >>Hozd ide a breviári-
umomat<.''8 _ oktatja a novíciust Assisi Szent Ferenc.

Életrajzírója, Thomas de Celano (1190 k'_12ó0 k.) is feljegyzett egy történetet: mikor
egy miniszter engedélyt kért díSzes és értékes könyvgyűjteményének megtartására, ezt a vá-

laszt kapta Ferenctől: ,,Könyveidért nem akarom elveszíterri az Evangéliom könyvét' amelynek
megtartására ígéretet tettem' Tőlem tehetsz, amit akarsz' de én a magam részéről nem járulha-

tokhozzá a tőrvetéshez.'' Szükségesnek tartotta a könyveket' de meglcívánta, hogy azok alkal-
mazkodjanak a szükséget látó testvérek igényeihez.9

A jövőt látva többször is lrangoztatta' hogy lesznek majd olyan testvérek, akik arra lrivat-
kozva, hogy mások épülését szolgálják, elhagyják majd hivatásukat, a tiszta és szent egyszerű-
séget. Abba a tudatba kerÍilnek, hogy később majd nagyobb áhítat ttjlti el őket, és Isten na-
gyobb szeretetére gyulladnak azÍtás megértése révén. Pedig éppen hogy azért maradnak majd
hidegek és üresek belül, s képtelenek lesznek majd visszatémi eredeti hivatásukhoz' Ferenc félt
attól, ,,...hogy az is elvétetik tőlük, amijük látszat szerint volt, mert elhagyták hivatásukat''.l()

Ferenc ebben a tekintetben a kereszténységen belüli fejlődéssel szemben foglalt álláSt'
hiszen e korszak nem nélkülöZhette a tudományt. Küzdeni az eretnekekkel, kormányozni,
irányítani kellett az egyházat, és ki kellett elégíteni 1zt a szel|emi igényt, amelyben a tudo-
mánynak megvan a maga igencsak lényeges szerepe.''

A Í'erenceseknek tehát nem lehetett magántulajdonuk' így a könyvek sem lehettek az
övéik' Ha könyvtulajdonlásról nem is beszélhetünk, könyvhasználatról annál inkább. A rend
ugyanis az egyik legnépszerűbb közösséggé vált, igen gyorsan terjedt el Európában, sona

o Jacques LE GOFF: Assisi Szent Ferenc,Budapest: Európa Könyvkiadó' 2002,28'29.
5 

,'És kötelesek vagyunk tisztelni az összes teológusokat és azokat ís, akik az isteni szent igéket hirdetik' mint
akik lelket és életet árasztanak felénk.'' Végrendelet. In: Ássr.ri Sz.ent Ferenc ntűvei,58.
u Levél szent Antalhoz, in: Á.r.slsi Szent Ferenc művei,89.
7 Assisi Szent Ferenc perugiai legendája (ford., a bev. és a jegyzeteket írta VARGA Imre Fr. Kapisztriin oFMl a
fordítríst az eredetivel MADAS Edit vetette egybe), Budapest: Helikon (Harmondia mundi), l990, 89. - A renden
belül a tudomány pozíciói azonban egyre erósebbek lettek, elsősoröan az egyetemi képzéssel összefüggésben.
8 uo. 89.
9 Szent Ferenc második életra|za. XXXII. Fejezet. A könyvek utríni mohó vágyakozás ellen. 62. $, in: CELANÓI
Tamás: Szent Ferenc első életrajza. Vita Prima. Szent Ferenc második életrajza. Vita Secunda. Szent Ferenc
csodái. Tractatus de Miraculus' Ujvidék-Szeged_Csíksomlyó, (Ferences források 2.), |993'200.
'o uo. 87.

" LEcoFF2002, I82.
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alakultak aZ őjabb és újabb közösségek' Ekkora szetvezet már nem tudta sem önmagát, sem a

rendtagokat utbon u szellemben megőrizni, ellenőrizni, befolyásolni, mint ahogy azt Assisi

Szent Ferenc előírta. Mindez addig volt lehetséges' míg csak egy kis közösségről volt szó'

Amint renddé vált' s ezt az egyház hivatalosan is elismerte' szinte minden megváltozott. legfó_

képpen az igények. A Vá]tozáSok túlzásokat, szabadosságot, visszaéléseket is eredményeztek _

"r'"ll"n 
lépiek iel az obszervánsok a konventuálisokkal szemben, s ez a szembenállás, renden

beliili harc a rend szétválásához vezetett (1517).

Ahhoz, hogy eredményesen prédikálhassanak, hogy sikeresen felvehessék a küzdelmet

az eretnekek ellen, vagy ahhóz' hogy más szerzetesi közösségek rendtagjaival, egyházi szemé_

lyekkel eredményesen tud.|anak vitázni, képezniük kellett magukat; ehhez pedig iskolába kel-

lótt járniuk, olvainiuk keliett' mégpedig minél többet. Egyszóval könyvekre volt szükségük. S

u pipu számára is ,,az. ihletett dalnokoknál és Krisztus őftiltjeinél hasznosabbak voltak a mód-

*"".ö, gondolkodók és a doktorok''.l2 A Szentszék és a körÜlmények a ferenceseket arra

kénysze.-rítenék' hogy a domonkos rendhez hasonlóan papokból és értelmiségiekből álló társa-

sagga alatu1anak á1. Könyveket és prolesszorokat kaptak. Így vált belőlük |225-től kezdődoen

a tudomány második hadserege. ''
Ha Ósszehasonlíduk a ferenceseket a másik jelentős kolduló renddel, a domonkosokkal,

több hasonlóságot, s ugyanakkor eltérést is találunk. A következőket emelhetjük ki: másképp

valósították meg a uitu ápostolica eszményét. Míg Szent Domonkos {1170 k._1221') számára

az apostoli jelleg volt a fóntosabb, amely a prédikálásban testesült meg, addig Ferencnél a vita

az eisődlegós , rcltát az, hogy az életet az evangélium szerint élje. A domonkos rend a 13. szá-

zad elejé{ azért jön létre, mert az egyhán akkori állapotában Isten szavának hirdetésére volt

sztikség, s ők e szavakat a prédikálás údán terjesztették a városokban. A ferencesek számára a

prédikííás életviteltik része ugyan, de emellett betegeket ápoltak, s kétkezi munkát is végeztek

_ ezt pedig Domonkos kizáia.|a Az apostoli életforma, a szegénység Domonkos kcivetői szá-

mára ,,csat'' eszköz volt, a ferencesek viszont célként élték meg..Számukra a szegénység út,

amely a legmarkánsabban fejezi ki a Krisztussal való azonosulást'15'A 
ságénység kérdéséhez is másképpen viszonyultak a domonkosok számára aZ Sosem

volt kérdés, tlogy ót tulajdonosaik saját épületeiknek, s lehettek saját könyveik. A birtoklás elve_

tése, a közös éi'magántulajdon né|kiil élés nem egyszeríien szegénységetjelentett, hanem a bir_

tok]ás szellemetol való megszabadulást. A birtoklás hata|mat és túlzott autonómiát jelenthet, ami

eltávolítja Istentől az embert. -,,És akik jönek. hogy elfogadják ezt az é|etmód:r: *l"9{''a1tj1t
volt, a üegényeknek adták. És beérték kívül-belül foltozott habitussal, övvel és alsóruhával. Es

nem akartunk többet birtokolni'''16 _ jelentette ki Assisi Szent Ferenc a végrendeletében.

A rendi gyűlések határozatairól

Mint fentebb láttuk, a uirtottas körüli viták már Assisi Szent Ferenc életében is igen éle-

sek voltak. A rendi gyűléseken is mindig szóba került a tulajdonlás. A generá|is káptalanokat

'3 Georges DUBY: A katedrálisok kora. Művészet és társadalom 980- 1420' Budapest: Corvina, l 998' l 19.
13 uo. I19.
,4 DEÁK Viktória Hedvig oP: A ferences és a domonkos lelkiség összehasonlítása a korai rendtörtéry 4iplfo'
ín: A ferences lelkiség hátása az újkori Közép_Európa töÍténetére és kultúrájára. l_2. köt., (szerk. o7F Sándor,

MEDGYE5Y-56HM1KL Norbert), Piliscsaba_Budapest: PPKE BTK-METEM (Művelődéstörténeti múhely.

Rendtörténeti konferenciák l. ), 2005' 6 1 :7 7 - ltt: 7 0' 7 3.

'' Uo. 73. - AQUINÓI Szent Tamás: Summa Theologiae, (ford. TUDOS-TAKACS János), Budapest: Gede

Testvérek Bt., 2002, t_II. q. l 88, a.7.: a szegénységet funkcionálisan értelmezi' hiszen ez felszabadítja a domon_

kosokat a prédikálásra, mert nem kell birtokaik igazgatásával foglalkozniuk'
ló végrendelet, in: Assisi Szent Ferenc művei' 58-
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végigtekintve aZ egyik legfontosabb az 126o-b,an tartott narbonne-i nagykáptalan volt'li ahol

nagymértékb"n ,."no"roá'oir_u-tainyurutajdonlás kérdése' Bonaventura Bagnoregio (1221_

1274)' arend egyik r"gJ"r"r"ou vezltője,-mind ezen a gyűlésen, mind regulamagyarázatában

megoldotta a kérdést, ' öv"" '""ai"s"{^1 
ettől kezdvJ volt mire hivatkozniuk' A rendtagok

megtarthatták azokat a L-o'nvu"to, íma1e1 a 
'tanuláshoz 

kellettek' A könyvlrasználati enge-

délyt a tartományfőntittiiir..rr"tt térni, ákiknek pedig maga a 
Jen$főnti} 

adta meg' A rendta-

gok könyvhöz vato viszJnv" 
"iiáL 

t"Áe jogi 
'alapokra 

támas'zkodott. A narbonne_i rendelke-

zéseket az 12.79-es"''ij,'í.,uio 
" 
z tioz-ei párizsi is megerősítette, általában szó szerint átvet-

ték, megismételték annak határozatait'

A pápai bullák

Apápaibullákiskövgttékaváltozásokat,pontosabbanfogalmazva,ezekarendelkezé.
sek is, a rendi határozu,ottro, hasonlóan, segítettéi feloldani az ellentmondásokat' s könnyítet-

Íek 
^Zűjszellemnek 

megfelelően az ered9t]'^s.zigorú felfogáson' . li
IX. Gergely páp; ai;z7-|z4l) l230-bu-n t.tt Quo elongati,'n IV' Ince (1243_|254)

1245-ben kiadott o.aineÁ_ue.trum kezdetű bullája''9 valamint |24,7-es rendelete (Quanto

;;"di";;;j,{*"iutiu, n*' 
" 

r*roonlás-birtoklás_wegónység alapvető problémakört viszony-

lag rövid időn belül siteíúrt megotdani. A rendelkezéseknek köszönhetően a kcinyvbeszerzés

és a könyvhasználat otyÁáaon o"ldódott meg, hogy eZ többé nem állt ellentétben a szegénységi

;:;#i:ilffiilü'ö1 iiaruaközepére igencsaf'átatakult a ferences közcisség ahhoz képest'

amilyennek azt Assisi i.*nt r"."nó megálmodta. A Kisebb Testvérek Rendje a világ egyik

legkiművelteuu sr"ru"rJtéu é vá1t.'Alig !ár évtized telt el Assisi Szent Ferenc halála után' s a

rendtörténeténuegigt"tintvemártetiesenmásszellemiségrőlbeszélhetiink.
A renden belül, már Assisi Szént Ferenc életében, két irányzat alakult ki' Mindkettő arra

törekedett, hogy az "6iá szavait, írásait a.maga felfogása Szerint értelmezze' A szigorú

irányzatlrívei megkívanlat 'ina 
a közösségek, niind az egyének teljes szegénységének gya_

korlatát. A velük ,r"*t"n_ állá mérsékeltek viszont meg voltak győződve arról' hogy a sze-

génység elvét összhangba kell hozni az"gyr" ne|"r"uue"uato rená_ valós igényeivel2? - s ez a

valós igény mutatkozJt-t Áeg utto' is, a]Áitor ietre.;tittet aZ egyes rendtagok és kolostorok

gazdagktinyvgyűjteményei' í __l^-la ^^^l,ál., .lnlt'
A rend eredeti ,r'rgéiy"egűés a könyvek eredendő csekély voltát felváltotta egy gazda-

gabb ren<l: gazdagon;|,-,;ói 6"."ndezett szép templomokat, földekkel kcjrülvett konventeket

és jól f'elszerelt könyvtárakat láthatunk'

diniseditainCapitulis'generalibuscelebratisNambornaean1260

Assisi an l27g 
^ÍqueParisiis 

án l2g2, AFH t:+l lö+r. qo' lo--ql' 69' 1l-7i, vz'áz, i'+,'103 
^--Jlh:

MS6RMAN: A history oiií" rr-.ir"* order from its origins toIhe-year l5]7' oxford' 1968' l50' - szABo

Elek: A ferences skolasztika tanulmányi élete' Budapest ' tíqz, ns, l78' - RÁsZLAl Tibor: A ferences könyv-

[urt,:.u ttirtenetéből, A könyv l988' 4' sz' l35-l46' Itt: l37_l38'

', Bullarium pron"ir.-uri'.iíJ nor"o"or"* Pontificum constitutiones, epistolae, diplomata tribus ordinis

Minorum, clarissarum, p"""*"ii". a seraphico pariarct'a Sancto Francisci Institutis ab eorum originibus ad

nostra usque tempora "".*;;;.'i;;. 
t' nsiisi' l983,'iiiv'l'8. Itt: 68-70' _ SZABÓ i' m'' l78 _ RÁszLAI

l988, l38.-MooRMAN'"nás, 'iö"-*ölJl,Niii*""c: 
Magyarferenczrendiek aXVI' századelsofelében,

Századok' l898. 3l 7-327. |ÍÍ 32?'
Ie Bullarium Franciscanum' Tom' I' 400-402'
to Builarium Franciscanum. Tom' l' 487-488' - MOORMAN 1968' 120'

2'RÁszLAI l988' l38.
t1 LE GoFF 2002, 37.
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A rendtagok könyvgyűjtési szokásai, könyvgyűjteményei

Az observantia paupertatis, az enől hozott rendeletek nemcsak a rend egészét, hanem az

egyes rendtagok életvitelét, szokásait is meghatároztík _ ezen intézkedések azonban nem

mindig jártak eredménnyel. Ez azt is mutatja, hogy mind a rendi határozatok (szülessenek azok
generális káptalanokon vagy helyieken), mind a pápai bullák megismétlik a tiltáSokat, korláto-
zásokat. A tiltó rendelkezéseknek a ferences könyvtárakban összegyűlt értékes könyvállomány
megőrzése volt a legfőbb célja.

Assisi Szent Ferenc arra tanította a testvéreket, hogy a könyvekben az isteni jelet keres-

sék' s ne annak árát, szépségét nézzék, hanem a bennük lévő lelki épülést kutassák. Azt akarta,

hogy csak kevés könyvvel rendelkezzenek, és ezeket közösen birtokolják; továbbá, hogy a

rászoruló testvérek számár a e kön yvek rendelkezésre ál |j anak. 
23

A tiltáSok ellenére nemcsak a kolostorok könyvtárai lettek egyre nagyobbak, hanem a

rendtagok is kisebb gyűjteményekkel kezdtek rendelkezni _ a leghíresebb bibliotékákról több
lorrás, t'eldolgozás is ismert' A nevezetesebb magáng_yújtemények közé tartozott Kapisztránói
Szent Jánosé'" 11386-l456) Marchiai Szent Jakabé," (1393_1476) Franciscus Fabriensisé,'n
Anjou Szent Lajos (1274_1297) püspöké.z7 Ezt nemcsak azzal magyarázhatjuk, hogy a köny-
vek a prédikálás elengedhetetlen eszközei voltak (egyfajta ,,kényszeí')' hanem bibliofíliával is.

A könyvek birtoklását Bonaventura mintegy alapkövetelménnyé tette a rendtagok számá-
ra: nem a k|erikusok monopóliumának tekintette a könyveket és a tudományt' hanem eszkóz-
nek az igehirdetés szolgálatában. A testvéreket még biztatja is, hogy írjanak népszerűsítő
könyveket, melyeket a laikusok haszonnal forgathatnak majd'

Erdemes megemlíteni azt, hogy igen nagy büntetésnek számított a könyvelkobzás' Meg-
büntették az aposztatákat, a helytelentil élőket, azokat, akik megsértették a könyv- és könyv-
tárhasználati szabályokat. A helytelen életmódot folytatók közé tartoztak azok, akik ellensé-
geskedést szítottak; őket meg kellett fosztani legbecsesebb ,,kincseiktől'', a könyvektől.'' Ar-
ról, hogy miután a barát letöltötte büntetését, visszakaphada-e kcinyveit, a miniszter provinciá-
lis és tanácsadói döntöttek _ ehhez az kellett, hogy ,,ószinte megbánást és javulási készséget
mutassanak".

23 Elisabeth VAVRA: Buchbesitz - Buchproduktion. Überlegungen zur Geschichte des Buchwesen innerhalb der

franziskanischen Orden. in: 800 Jahre Franz von Assisi. Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelalters.
Niederösterreichise landesaustellung. Katalog (lrsiter: Johann cRÜNDLER), Wien, (Katalog des
Niederósterreichische l,andesmuseum' N. F. I22.) 1982' 623-630. lÍt'. 624.
2a Giovanni da Capestrano (l386-l456). Rendje legképzettebb ta&jai közé tartozott, sok könyve vo|t. Többször
szembesült azon vádakkal' melyek szerint a ferencesek nem elég képzettek. Tudta, hogy a hatásos prédikálás a
tanuláson alapszik. Könyveibtil utazásai soriín többet is magával hordott egy speciálisan erre a célra kialakított
kocsin: MOORMAN 1968, 469.
2'ciacomo della Marca (1393_1476). o i. ig"n eruditív' képzett ferences volt. otthonában' Monteprandone-ban
volt egy szép könyvgyűjteménye' l462-ben épített egy könyvtárat' amelyet a pápa is támogatott, s utasításokat
adott a könyvet használafára és megőrzésére (pl. a kölcstinzés csak akkor megengedeft, ha a szerzetes a könyvet
prédikálásra használja fel): MOORMAN l968' 47'|-4'l8. - Bullarium Franciscanorum 553-554. - A.
CRIVELLUCI: I codici della libreria raccolta da S. Giacomo della Marca nel convento di S. Maria delle Grazie
pressoMonteprandone,Livorno, I889,9-16.-G.PAGNANI: AlcuinicodicidellalibreriadiS.Giacomodella
Marcascoperti recentemente' AFH l952' 17l-l92; l55' l3l-l4ó.
2ó Franciscus Fabriensis az apjától örökölt pénzt könyvekre költötte: WADDING: Annales ad an. 1267 . tV. 3 I0.

- szABÓ l94?, 1'17.
27 Ludovicus de Tolulouse, Petrus olivivel levelezett. szABÓ 1942, t7'1 ' - VIELLE: Saint |',ouis d'Anjou
évéque de Toulouse, sa vie, son temps, son culte, Vanves, l930' 481.
2E Et qui contrarium fecerit. ipais libris privetur et ad armarium revertarunt. Michael BIHL: Ordinationes Fr.
Bemardi de Guasconibus Ministri Provicialis Thusciae pro Bibliotheco Conventus S. Crucis, Florentiae, an.

1356-1367. AFH (26) 1933. l4t-t64. Itt: 150. 13. c.
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A szerzetesrendek kultúraközvetítő szerepe - ferences könyvhasználat a középkorban

A ferences rend életében is meghatározó szerepet tölt be a könyvhasznál,at, az olvasás'
Könyv-, könyvtár- és olvasástörténeti szokásuk megismerése művelődéstörténeti jelentőségií,

mind az egyetemes, mind magyarországi vonatkozásban. A tulajdonjog kérdóse kisebb-
nagyobb hangsúllyal szinte minden szerzetesi közösség regulájában, történetében szóba kerül.
Igazán fontos, központi téma azonban csak a ferenceseknél lett. Igen korán, már a rendalapító
Assisi Szent Ferenc életében felmerült ez atéma. A ferenceseknek nem lehetett magántulajdo-
nuk, így a könyvek sem lehettek az övéik. Ha könyvtulajdon|ásról nem is beszélhetünk,
könyvhasználatról annál inkább' A rend az egyik legnépszerűbb közÖsség lett, igen gyorsan
terjedt el Európában. Egy ekkora szeÍvezet már nem tudta sem tinmagát, sem a rendtagokat
abban a szellemben megőrizni, ellenőrizni, befolyásolni, mint ahogy azt Ferenc előírta. Mindez
addig volt lehetséges, míg csak egy kis közösségről volt szó. Ahhoz, hogy eredményesen pré-
dikálhassanak, hogy sikeresen f'elvelressék a küzdelmet az er'etnekek ellen, vagy ahlroz, hogy
rnás Szerzetesi közösségek rendtag|aival ' egyházi személyek=kel eredményesen tucljanak vitáz-
ni, képezniük kellett magukatl ehhez pedig iskolába kellett járniuk, olvasniuk kellett, mégpedig
minél többet. Egyszóval könyvekre volt szükségük. A rendi határozatok ós a pápai bullák
követték a változásokat, pontosabban fogalmazva, ezek a rendelkezések segítették leginkább
feloldani az ellentmondásokat, s könnyítettek az új szellemnek megfelelően az eredeti, szigoní
felfogáson'

SZERZŐINK, MUNKATÁRSAINK FIGYELMÉBE !

Tisztelettel kérjük szerzőinket, hogy kéziratukat a szerkesztőség címére ktildjék:
6725 Szeged, Hattyas sor 10. A borítékra Í'eltétlenül írjákrá,hogy kézirat. Csak,,gépelt'',
8_l0 lapruil nem nagyobb terjedelmű kéziratokat fogadunk el. A kéziratotjól ánekinthető
kettes sortávolsággal' normál géppapíron, a ,,gépelési hibák'' gondos javításával' a fel-
használt szakirodalom pontos feltüntetésével (szenő, cím, hely' kiadó' lapszám) kéiük.
A közérthetőség megkívánja azt is, hogy az elkerülhetetlen idegen szakkifejezések ma-
gyar megfeleléséről, értelmezéséről se feledkezzünk meg. Kérésünk az is, hogy a szöveg-
be iktatott rajzos, ábrás, il|usztrációs megoldásoktól lehető|eg tekintsünk el.

Azoktól a szerzőktől, akik megfelelő feltételekkel rendelkeznek, számítógéppel írt
kéziraÍot kérünk lemezen és nyomtatva is.

Nagyon Íbntos, hogy külön lapra írják föl beosztdsukat, munkahelyiik, iskolajuk
pontos nev é t, he lyét, val amint irány ító s zánlo s lakc ímiike t.

Felhívjuk továbbá szerzőink figyelmét, hogy másodközlésre nem vállalkozunk.
Szerkesztőségünknél is érvényes az az á|talános gyakorlat' hogy kéziratot nem őrzünk
meg és nem is küldünk vissza.
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