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bat, helyesebbet nem javasolhatok, de azt hi
szem, ezen a dolgon még gondolkodni kell és 
lehet egy kicsit. Az mindenesetre Csepregi Zol
tán magas tudományetikai mércéjét jellemzi, 
hogy „torzító általánosítása dacára (pl. nyak
ló nélkül dobálózik a „kálvinista" jelzővel)" 
Öze ötletét izgalmasnak és figyelemre méltó
nak tartja. 

Meglehetősen sokat tudunk ma már a vég
vári társadalomról, és aligha kell itt részletezni, 
hogy ez a közösség. a „vitézlő rend" vallását 
és nemzetiségét tekintve igencsak heterogén 
volt: magyarok, németek, délszlávok harcoltak 
együtt a végeken, természetesen Habsburg fenn
hatóság alatt. Ráadásul az Öze által csokorba 
gyűjtött eszmék jó része specifikusan egyetlen 
felekezethez sem kapcsolható. Azt sem veheti 
komolyan ma már senki, hogy a 'Türkenfra
ge' unalomig emlegetett lutheri fatalizmusának 
meghaladásához helvét indíttatások kellettek. 
Tudjuk, hogy az a törökellenes harcra buzdító 
híres könyv - Magyari István vitairata -, mely 
Zrínyi eposzához is forrásul szolgált, éppen
séggel evangélikus volt, nem pedig reformá
tus. Az egri katonák által 1562-ben benyújtott 
hitvallás tipológiai párhuzamát én nem az Öze 
Sándor által jelzett háborús, végvári kontextus
ban látom. Tekintetünket érdemes ismételten 
a hódoltság felé fordítani, oda, ahol éppen ek
kor jelentős vallási változások zajlottak. Ott 
venném föl a kutatás szálát, ahol Esze Tamás 
1973-ban írt híres tanulmánya (Sztárai Gyulán) 
elejtette: Sztárai Mihály, a hódoltság reformá
tora 1563-ban Baranyából Gyulára költözött. 
Ö maga megmaradt régi evangéliumi hitelvei 
mellett, baranyai püspöksége azonban helvét 
irányba fordult. A fordulat pontosan egybeesik 
az egri hitvallás születésével. A magyarázatot 
a hódoltsági reformáció további tanulmányozá
sa adhatja meg. 

Ács PÁL 

Album amicorum, Piemi9as albumu kolek
cija (16.-19. gs.) Latvija Universitates Aka
demiskaja bibliotéka, Rokrakstu katalogs, 
- Die Stammbilcher der Akademischen Bib
liothek der Universitat Lettlands (16.-19. Jh.), 
Handschriftenkatalog, Sastadijusi/Zusam 

mengestellt von Aija Taimi9a, Riga, LU Akade
miskais apgads, 2013, XC, 365 p. 

A mai Lettország területe a középkorban, majd 
a korai újkorban a Dán Királyság, a Német Lo
vagrend, a Litván Nagyfejedelemség, a Lengyel 
Királyság, a Svéd Királyság, majd az Orosz 
Birodalom fennhatósága alá tartozott. A keresz
ténységet a német lovagrend a maga hatalmi és 
föként kereskedelmi érdekei mentén terjesztette, 
és erőltette a terület lakóira. Az ide telepedő né
met polgárság azonban nem csupán a gazdálko
dás terén mutatott példát, hanem az művelődési 
intézmények kialakítása terén is. A 15. század 
végére a terület bekapcsolódott az Északi-tenger 
menti német városok vérkeringésébe, az itteni 
ifjak már látogatták a nyugat-európai, főként né
met egyetemeket, eljutottak Itáliába is. A terüle
ten kialakult világi, egyházi, és szerzetesi intéz
mények könyvtárakat alapítottak. A 15. század 
második feléből már egy humanista könyvtár 
is ismert. Reinhold Soltrump (Reynoldus Salt
rumpp ), a polgármester fia, maga is klerikus 
lett, a helyi iskolákat befejezve jogot tanult 
Lipcsében. 1477-ben tért haza Rigába, ahol egy 
bibliofil kör vette körül. Ö maga amatőr könyv
díszítő volt (illuminator), saját könyveit illuszt
rálta. Könyvtárának fennmaradt darabjaiba az 
14 70-es években német városokban készült réz
metszeteket ragasztott, és ezeket is kifestette 
(Aija T AI~A, 15. gadsimta meta/a griezuma )eb 
,skrofu 'gravíras un R'fgas patriciefa Reinho/da 
Soltrumpa gramatu likteQi = Maks/as Vésture 
un Teorija, 2004, Nr. 2, 5-19). 

A protestáns reformáció gyorsan elterjedt 
Rigában, és ugyanabban az évben, amikor Mar
tin Luther felhívást intézett a német városokhoz, 
hogy alapítsanak iskolákat könyvtárakat és 
nyomdákat, a Rigából elküldött ferences és do
monkos rendiek könyvtáraira alapozva Európa 
egyik első közös használatú könyvtárát is meg
nyitották (Bibliotheca Rigensis, 1524). A könyv
tár a korai újkorban jelentős állományt halmo
zott fel, ugyanakkor sajnos többször tűzvész 
áldozata lett. Az alapító állományból mintegy 
500 kötet, köztük 261 ősnyomtatvány élte túl 
az ország viharos történelmét. A 18. században 
a felvilágosodás eszméi alapján, a korszellem-
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nek megfelelően, az „ideális könyvtár" gondo
lata már rigai képviselőt is tudhatott magáénak 
(Aija T AIM~A, Idea/as bibliotekas vizija 18. gs. 
izskana, Kristofa Haber/anda un Johana Kris
tofa Berensa ve/tijums sav = Maks/as Vesture 
un Teorija, 2007, Nr. 8, 62-71). A rigai kereske
dő, szabadkőműves, a városi könyvtár nagy pat
rónusa, Johann Christoph Berens (1729-1792) 
alakította ki ezt az elképzelést, és igyekezett 
adományaival meg is valósítani. 1792-ben már 
megjelent a Könyvtár első értékelése is, még
pedig úgy, hogy a terület (Livónia) irodalom
történetébe helyezte azt el Karl Gottlob Sonn
tag, lutheránus superintendens (Beytréige zur 
Geschichte und KenntnifJ der Rigischen, A/len 
patriotischen Mitbürgern gewidmet, Riga, Julius 
Conrad Daniel Müller, 1792). 

A könyvtár története és állománya azonban 
majd csak a 19. század második felében került 
úgy a szakmai érdeklődés látókörébe, hogy ki
adták az alapító dokumentumokat (Bibliotheks
ordnung für die Stadtbibliothek zu Riga, Riga, 
Müllersche Buchdruckerei, 1879), majd elkezdő
dött a könyvtár katalógusának tematikus kötetek
be rendezése. Előbb a jogi (Katalog der Juristi
schen Abthei/ung der Rigaschen Stadtbibliothek, 
Bde 1-2, Riga, L. Weyde, 1874-1882), majd 
az orvosi (Bib/iotheca Rigensis, sectio medi
ca, Vorrede von Eugen von Bochmann, Riga, 
Haecker, 1891) könyvek leírása jelent meg. 
A könyvtár történetének tudományos feldolgo
zása azonban csak a két háború között, Lett
ország rövid ideig tartó függetlenségének idő
szakában jelent meg, Nikolaus Busch tollából 
(Nachgelassene Schriften, Bd. 2., Die Geschichte 
der Rigaer Stadtbib/iothek und deren Bücher, 
Riga, 1937). 

A Könyvtár alapításának 450. évfordulójá
nak megünneplésére a szovjet időkben is sor 
került. Az 1974-ben tartott konferencia anyaga 
meg is jelent: Bib/ioteke 450, Kjubileju Funda
menta/ 'no} Bib/ioteki Akademii Nauk Latvijskoj 
SSR, - 450 Jahre einer Bibliothek, Zum Ju
biléium der Fundamenta/en Bibliothek der Aka
demie der Wissenschaften der Lettischen SSR, 
1524-1974, Red. kollegija V. P. Allen, Eduard 
M. Arajs, Riga, Akademija Nauk Latvijskoj SSR, 
Izdat. Zinatne, 1974. 

A már független Lett Köztársaság történeté
nek első éveiben jelent meg a Könyvtár fennma
radt ösnyomtatványainak szakszerű, lett, orosz 
és német nyelvű példányleírásokat tartalmazó 
kiváló kötetkatalógusa (Jncunabula Bib/iothe
cae Rigensis, Kata/ogs, SastadTtaja Riita Astra 
Jekabsona, RTga, Zinatne, 1993 ). Kiadtak egy 
angol nyelvű , inkább turisztikai, de szakszerű 
történeti összefoglalót tartalmazó füzetet is (Venta 
KocERE, Latvian Academic Library, RTga, Latvi
jas Akademiska Bibliotéka, 1993 (2. ed. 1996; 
3. ed. 2000), és a nemzetközi irodalomban is 
megjelentek az első összefoglalások ennek a ki
vételesen gazdag gyűjteménynek a múltjáról 
(Ojar SANDER, „ Bib/iotheca Rigensis" und ihre 
Bücher 15. bis 18. Jahrhundert = Nordost-Archiv, 
IV( 1995) 203-211 ). Így jutottunk el a Könyvtár 
alapításának 480. évfordulójának megünneplé
séig, amely ugyancsak konferencia kötet köz
readásával vált teljessé (Bib/iotheca Rigensis 
480, Latvijas Akademiska Biblioteka gadsimtu 
/iecíbéis, Sastaditajas Dagnija lvbule, RTga, Lat
vijas Akademiska Bibliotéka, 2004). 

A könyvtár ma a Rigai Egyetem felügye
lete alá tartozik, mint a Lett Akadémia Könyv
tára, sorsa a lett könyvtári rendszer átalakítása 
szellemétől függ. Mindenképpen az európai 
könyvtári kulturális örökség egyik északi kin
csestára. Amint az az idézett szakirodalomból 
látszik, Aija TaimiQa lelkes, és nagy erudícióval 
rendelkező kutatója a Könyvtár történetének, és 
általában is az európai könyvtörténetnek. Forrás
ismerete meggyőző, sok ideje ugyan nem ma
rad a kutatásra, hiszen a hatalmas könyvanyag 
modern katalogizálását is egyedül végzi. Szak
értelmének kiváló bizonyítéka a most kézben 
tartott vaskos Album amicorum katalógus. Ma
ga a gyűjtemény 28 darabból áll, a 16. század
tól a 19. század elejéig használták tulajdono
saik ezeket az emlékkönyveket. Természetes, 
de a könyvtári gyakorlatban sajnos nem el
terjedt módon, ehhez a gyűjteményhez sorolt 
110 olyan önálló lapot, amelyen album-szerű 
bejegyzés olvasható. Még akkor is, ha nem tud
ta megállapítani, hogy kinek az emlékkönyve 
maradványát tartja a kezében. 

Az egyes albumok leírása nagyon részletes, 
két nyelven (lettül és németül olvasható minden 
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a kötetben). A tulajdonos életéről megtudunk va
lamennyi adatot, amely felderíthető volt a levél
tári, kézirattári és könyvtári forrásokban. Ezután 
következik valamennyi bejegyző felsorolása, 
feltüntetve a bejegyzések idejét és helyét, és 
megemlítve (ha magából az albumból kiderül), 
hogy a bejegyző és a tulajdonos viszonya mi
lyen volt a bejegyzés írója honnan származott. 
Az album kötéstörténeti és ikonográfiai érté
kelése sem hiányzik, ha annak merituma van 
a kérdésben. 

A katalógus, a mutatók rendszere professzio
nális könyvtáros munka. A bevezető azonban 
pontosan jelzi, hogy a könyvtáros vérbeli kutató 
is. Az 'album amicorum'/'Stammbuch' haszná
latának történetét olvashatjuk itt. A kora újkori 
elméleti megközelítésektől, a mai értékelhető
ség bemutatásáig számos olyan észak-európai, 
illetve baltikumi példát említ itt, amelyek nem 
gyakran kerülnek elő a kérdés nemzetközi angol, 
német, olasz, spanyol vagy francia irodalmában. 
Az irodalomjegyzék, amelyből látszik, hogy mi
lyen források és szakirodalom alapján dolgozta 
fel a kérdés történetét a szerző, nagyon tanul
ságos olvasmány. Jelzi, hogy milyen korlátok
ba ütközik egy lettországi tudós. A nemzetközi 
szakirodalom hozzáférési korlátai számára erő
sebbek voltak - és sok tekintetben maradtak - , 
mint azt a más európai országokban élő kutatók 
elképzelni tudnák. Másrészről viszont számos 
olyan nyomtatott kora újkori forrást idéz, ame
lyeket nem találunk meg a legalaposabb szakmo
nográfiák hivatkozási apparátusában sem. 

A bevezető számos megjegyzése, mikroelem
zése mutatja a szerző művészettörténeti felké
szültségét, így ez katalógus az albumok díszítés
története szempontjából az egyik legkiválóbban 
elemzett (legalábbis az általam ismertek között). 

A bevezető egyben a lettországi utazási iro
dalom kis története is. Bemutatja az egyes uta
zók útját, kapcsolati rendszerét és nem utolsó 
sorban azt a szerepet, amelyet az utazók, haza
térésük után, saját környezetükben játszottak 
(akár gazdasági, akár kulturális vagy más sze
repről legyen szó). 

A rigai Akadémiai Könyvtár 'album amico
rum '-ainak katalógusa, mint könyv is figyelem
re méltó. Méltó az albumokhoz, formátumát is 

az album-formátumot sejtetően választották meg. 
Kiváló minőségű papíron, gazdag illusztrációs 
anyaggal adták ki, valóban - mint az albumok ma
guk-, 'aere perennius' szándékkal készült. 

MoNoK IsTV ÁN 

„Jól őrizd helyedet", Emlékezések Tarnai 
Andorra, Válogatta, szerkesztette Tüskés Gá
bor, munkatárs Bretz Annamária, A képeket 
válogatta Kecskeméti Gábor, Bp., 2014, Reciti, 
124 p. 

Könyvárusi forgalomba nem kerülő , csupán 
korlátozott példányszámban kézbe fogható, ám 
mindenki által elérhető könyvecskét bocsátott ki 
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 
„reciti" kiadója, amikor internetes terjesztés
ben jelentette meg a régi magyar irodalom húsz 
éve eltávozott kutatójának, Tarnai Andornak az 
emlékkönyvét. Klasszikus köszöntő kötet (Fest
schrift) már megjelent egyszer, eredetileg a tu
dós 70. születésnapjára szerkesztve Kecskeméti 
Gábor munkájaként, és amely a mester váratlan 
távozása következtében már csak posztumusz 
emlékkönyv lehetett: Tarnai emlékkönyv; (Bp., 
1996, Universitas Kiadó). A szaktanulmányokat 
és bibliográfiát tartalmazó kötetet megelőzte egy 
alkalminak és játékosnak szánt füzetecske, ame
lyet Tarnai Andor tanítványainak rövidke írásai
ból állított össze a 60. születésnapra a tanszéki 
kolléga és a megemlékező alkalom ceremónia
mestere, Kovács Sándor Iván, Prodromus, Ta
nulmányok a régi és az újabb magyar irodalom
ról , (Bp. , 1985.). A mostani kiadványnak több 
érdekessége is van: szerkesztője, az írások válo
gatója Tüskés Gábor, aki nem volt Tarnai-tanít
vány. sőt közvetlen kolléga is csupán rövid ide
ig, hiszen személyesen csak 1991-ben ismerte 
meg Tarnai Andort, aki akkor éppen Berlinben 
töltötte be a vendégprofesszori státust és csak 
ritkán tudott részt venni az MTA Irodalomtudo
mányi Intézet rendezvényein. De érdekes maga 
az összeállítás is, mert ünneplő, búcsúztató és 
emlékező írások - jóllehet Tarnai Andorról szól
nak-, nagyon élesen megvilágítják azt a kort, 
azt a tudományos közeget, amelyben Tarnai dol
gozott és azokat a szereplöket, akik kollégaként 
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