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EGY, A szÉKEsllEHÉnvÁru
PÜsPoKI xoNyvrÁnsAN óRZoTr,
SZE,RB KÉZIRAToS oKToI(lH PRoVI1NIENC:IÁJA
FoidvárrSándor

A kérdéseskézi,atotjelenleg csak a bckeriilés.tchát a proveniencia
tekintetében
vizsgáljuk,mivel a kelctkezés
korülményeinek,
i|letveidejénck
jévő
a megha|ározása
folyamatban
kutatástfugya,arnelynekeredményeit
más alkalommalismertedÜk.'A kelctkczós körülnrényeinekés iclejének
szempontjábólfontosnaktartjukésmiíritt nregemlítjük
azt a tényt,hogy
zö|d színtítintát is használta másoló, ami rendkívülritka. A '|e|enlegi
egyházi gyakorlatbana zöld pátriárkai szín, amelYnck tehát csak az
egyhazfőnevébenkiadott íratokonjogosult a használata.Régi kéziratok
világába, a XVI. századbavezet bennünke{a tinta zöltl színe,amelY a
későbbikorokbanrcndkívÜlritka, sót eltűnik.2Mint.jelcztiik.itt nem erre
a kérdésre
adunkválaszt.Meg kell azonbanenlítertünkezt a problernatikát
is, rnivel korábban a kéziratotXVIII. szÁzadikeietkezésűnek
írták jc
mindazon szemóiyek, dkik r.eie kapc:iolaibakerű|lek'riesiaurít'orok,
könyvtiírosok/.Ennek a feltevésnek
az volt az alapja, hogy valtunennvi
datólt nlarginóliaa tiz,eruryotcadik
szózadbótr'aló.Minthogya kézirattöbb,
daLílatlanmargináliátis |artalmaz,továbbá,a margináliáknakegyálta|án
nem szÜkséges
a keletkezésiidőből szárrnazniuk,a bevezetőbcn|elzett
prob|émátnem tekindük megoldottnak,és mint jelezttik, errc további
kutatásokután krvárrunkvisszatérni.Tekintettelazonbanarra, hogy a
margináliákdatáltságanrindenképpen
fontostény,az alábbiakban
néhány
megjegyzést
kívánunktenni mind a Székesfehérvárott
élt szerbckegyház^
községe,mind Fejérnlegyekörnyező helységeiben
ólt szcrbektörtónótére
vonatkozólag.A dauiltmargináliiíkkora ugyanisegybeesika sósktitisz,erb
tempbmkönyveihen találtbejegyzésekéve|'
E,z uttibbiakatmagunkírtukle
elsőként
a VeszprémiÉrsekiKönyvtiírciril1anyagának
vizsgálatakor.3
A kéziratudaruiésőr7é5il12l,-p.A SzékesÍ.ehérvári
Piispi;ki Könyvtiír
Ms. 352' számti arryaga]0 r 21 l 7 cm nrérctű.
2ló |ap ter1edelrnű

iz
a
kéziratoskönyv. Az országos Szr:chényi
Könyvtár l978.banrestarrrálta,
Ennek adalaiszcrint
restaurálásijegyzőkiinyvtudósítaz ererJetiái|apotról.1
az elólapon egy darab, bőr alá süliyesztettbea}asztósfémcsat,a hátsó
táb|ánbőrpántnyomalátható'E'zta magunkrészerőinem tartjukelégséges
hogy ''a kötés egykoni a bőrberakásos
aúapnakarrnak megá.llapítávíra,
* amíntaz említettrestaurálásijegyzőkonw írja. Hiszelnaz
díszítéssel''
'egykoní'jelző már a Lrevezetóben
entlítettproblérnákmiatt is bővebb
a
száz,acl.t-ltii
szárrnaz-na
í:rtclmezést
kívárrrra.
Ha ugyanisa tizenIryoicatiik
ktités,akkor ez ép1ten
azérinein lehci egykoru, rllcrt a kéziratoskönyl
maga korábbi. Ha pedig a k<ités
a
lenne kclrábbi.akkor ez elle|ltn]ond
századratcszi'a
restaurálásinapló aztrnrrlvatána}amely a tizcnn.volr:atiil.'
,/Sajntls.
hogv a restaurálás
kéziratkeletkezését.
nein sikerültkirleríterrÜnk,
tecndőit,így
idejénki vagy kik láttákei a cirilibetűskézira1
szakkonztitensi
rnilyenargutnentumoknemtudhaduk,hogya reslaurátorok
szakkonzulensei
is csak jelezve,
ra alapoztáka megá|lapítiísaikat.i
A kötésproblematilu{ját
rrta|j
uk.
kérdéskörbe
a bevezetőbenemlítettkésőbbmegválaszolandó
jelzett
volt'
a |apoh
A
restaurálásideien mindkétkotestáblasériilt
pedigfertózrittek.lvíagaa könyvtestnemvolt hiányos,íg.v.'
a restaurálásután
A laptlkon a '..iri11
a szöveg jól olvashatrl,a marginállák értékelhetők.
paginácíótceruzával irt |ann szánr;cgYestapszámoás k:sert, ee \,agy a
restaurátorc}k
kczótől, vagy a kózrrat korábbi őrzésrhelyérői.a lre;ér
újabb
Megyei ós Székesíehén,ári
Mrízetrmtólszármazhat.mindenképpen
eredetű
'
Püspöki
A kéz'irat
koróbbi tulajdanosaéskutatasu.A Székest.ehrirvári
kerÍilt,addiga már enlített
Könyvuirba a huszadik-századhetveneséveitlen
FejérMegyci ésSzékesÍ.ehérvári
Múzeumőrizte.Ez utilbbileluíripecséqe
az 561l|9|3.leltiírisámot ésaz évseámot
tarhlmazzaa címlaprectóján'
jelenleg
E,nnélkorábbi gyűjternényi
nincs.5Az anyagota szófial
adatunk
Szent K|iment Theológiai AkadémiaMagyarországonjiírt kü|döttsége
tekintettenreg 1974. október l5-én. Mintlrogy ők elsősorbiurtlolgár
vonatkozásúforrásrrkatkutatták.a jelzctt kéziratotbehattibbvizsgálatnak
nleg
nemvetették
alá.6Ezt követóenHorgosiOrlonlőisko|aitanártekintette
vele kapcsolatban
a kéziratot,ésfelhívtará a figyelmet,ám ó sem végzett
A magunkrészéri|
a
semmifólcvizsgálatot,ésnem publikilt e tárgyban.7
feltárása.s anlagyarországiegyházikönyvuírakanyagánakszisztematikus
jelzést
mint
kéziratról
a
cirillbetűsnyomtatványokleírásasorán kaptunk
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amelY a Székesfehérvári
Püsp<ikiKönyvtár e'qyetlenI850.előtti cinllbettis
anyaga;ígyitt egyszersmind
a Székesfehérvári
PüspxikiKönyvtár régicirilt
anyagáróliS teljességgel
sámot adtunk't
Enékelhető margináliók. A táblabelső tükrön, illetóleg az elsó
elózéklaponvégigfutópossessoribejegyzésszerint 1734- szeptemberében
'.ezaz oktoich a
SzentháromságTemptomtulajdona'.a másodiklap rectóján
található, 1732, január 27-énSzentendréndatált bejegyz,és
szerint ',ez a
könyv, amitPenglasnjt-nak neveznek/sic!i, a SzentMiklós Templomtu.
lajdona, amelyeta SzentháronrsígTemplom ajándékoz'ott.'.
A margináliiík
egyike nyilvánva|óantévesenítélimeg a liturgikuskrinyv tartalmát,cs ttt
ar' oktoich_ottartjuktévesnek:
minthogya táblabe|sőmarpináJiája
alapján
neveztetett
megeddiga könyv' a dolgozatunkcímében
mi ts erre utaltunk.
A templommegnevezés
a szentendreiszerb egyházközségreuurl.a 2. lap
rectomargina|iaszerint.'amelya csiporovácskatemplomnak
is rievez.tetik...
Nem feladatunka szentendreiszerbek történetével_ itt és rnost -- fog.
lalkoznunk,olyan tényezókem|ítésére
szorítkozunk,
amelyekszentendrei
ktinyvek Fejérmegyei szerb egyházközségekhezvaló kerülésére
utainak.
A VeszprémiPiispöki Konyvtárbanórzött cirillbetűsnyomtaNányok
közül négybentalálható Pavel lljió possessoriumátigazoló marginália
1736-ból' E'zek egyike mellettaz,,L.I32.Sentan<lrqa''
bejegyzés
ls megtaliílható'A sóskútíszerb egyházközségtehát az 17.10_as
évekkozepén
könyveket szerzettbe, és legalább egyet Szentendréről.Ez,en marginiilia.
anyagnaka Fejér megyei szerb migrációva|való összefüggését
máshol
tárgyaltuk.9Az ottani margináliákbanszereplő Sóskriton l746-ig éltek
szerbek,amikor a sóskútiszerbgipa belekeveredett
a piliscsabaikocsmáros
elleni rablótámadásba.
Ennekkövetkeztében
a lakosokatelűzték,egy résztik
a közeli Ráckeresztúronte|epedettle.l. Sóskút templomátkaiolikussí
szentelték,
fölötte juriszd1kc1ót
(17.77-ig)a
püspokgyakorolt,aki
veszprémi
ek]<ora borromeitípusú
egyházférfiPadrínyiBíró Márton vo|t, ezzs|magyarázhatóa ktnyvek Vesz,prémbe
kerülése'tl
A székesfehérvári
szerbek1733_34.benújtemplomotépítettek,
D.
Davidov szerinttoronynélkülvagy fatoronnyal'|z
Az építkezés
részletesebb
dokumentálásátaz irodalomban/. Jaklió végezteel.t3 Ha ezt az 1730-as
években
történőegyhr{zfejlódést,
az egyházkozség
gazdaMgi:- templomépí.
_
tó
potenciriljának
megérősödését
összevedük a sóskútimargináliákkat'a
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juthatunk'Az á]t,alunkvizsgá|t Iirurgikus
követekezó összeíüggésekre
könyvanyag bejegyzeseia|átámasztják,
hogy az l730_as évekbena Fejér
megyeiszerbegyhiízközségek
liturgikusé|etének
a köriilményeijavultak.
Ez ajelenségegyüttjárta liturgikuskönyvanyaggyarapodásával,
ame|ynek
nemegyedüli,ám |egfőbbforrásaSzentendre
volt. Ennéluígabbegyháztör.
téneti
összefüggéseket
a Fejérmegyeiszerbektovábbiliturgikuskönyvanya.
gánakvizsgá|a|al = más egyházközségek
szerkönyvanyagának
felkutauísa/
után fogalmazhatunk
meg.
Jegyzetek
A szerző folyamatbanlévőkutati{saitaDebreceni I]niversitasAlapítvcÍrvtárnogatja.
amiértitt nrondunkköszonetet.

A tinta sz,íne
alapján alkothatómegiíllapítiísokra'művelődést<irténe
i
vonatkoz'ásokra
dr. I"1upku|,asiljev,a Szerb Nentzeti Könyvtiir
ArcheilgráfiaiOsztályrínrrlr
vezetőjchíi'tafel a figyelnrünket.
IIIaHgopoengnapn - Ecrep oúrorr,r: KrrpunllIqcKne KH}IrH
Bec:ttpevcxoú
ApxHenncrcrncxoü
6 nőlllorexrt. ln : StudiaSlavica
Savariensis,
3. 1994.-l./Sajtóalatt/
..-''r
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orságos Széehényi
Könyvtár, 78lL" sz. restaurálásiadatlap.1978.
február28-tól 1978.október lO-ig, l}allagóL{szlónéés Czigler
Miíriantunkája.
i .
Sull,okIgnúcoc.ist kon1.v|áros
úrnakitt mon<lunk
köszönetet a
gyűjteménygyarapítiísi
információiért.

Bejegyzésa Székcsfehérvilri
Püspoki Konyvu{rvendégkönyvében,
1974'október 15-éról.
Földvári Sánrlor./Debrecen/és llorgosi od<in/laszberény/sze.
mélYeslevélváluísa.

75
:
yek ciri ll anyagainakfeluírásiíról
Az egyházigyűjtemén
sÁNoon: Ilodinka Ántcl és a magyarorszúgiciill
rolovÁru
kÖnyvészet.In:
UDVARI ISTVÁN lszerk.l:HarlinkaAntal
Nyíregyháza,1993. 295_302.
Emlék}cÖnyv.
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r'olovÁnt
sÁtqooR: A VeszprémiÉrsek'iKonyttór ciilt nyom
tatvúnyai'
MagyarKönyvszemle,110. 1994.3. 307-313.

t0

FejérMegyeiI*vé|tÁr,Közgyűlésijegyzőkönyvek, 1l. kot.' 915.

l1

Az eseményekről:VeszprémiÉrsekil.evéltiír,Visitationescanonicae, ton.lus3. Dist. Albensis, pag.232-233. Sóskuth,Filialis ParochiaeTarnokiensis,Anno 1748.

t2

Davidov, Dinko: Spomenici Budimskeeparhije.Beograd, 1990.
Stolni Beograd( : Székesfehérvár),
378-382, a tempiornépítésró
378-379.

l3

Jaksió, Ivan: Srbíu Slolnom Beogradu'Novi Sad, 1962' 33_35'
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