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Velenczei Katalin (OSZK)
  
A székesfehérvári Püspöki Könyvtár ősnyomtatványai
  

 „Kulturális emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása” program keretében foglalkozom —
kutatónapi témaként — mintegy tíz éve a székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti
nyomtatványainak feldolgozásával.[1]

 Az Országos Széchényi Könyvtárban még az 1980-as évek végén dolgozták ki azokat az
egységes szempontokat, amelyek szerint a különböző gyűjteményekben azonos
részletességgel – 23 pontot tartalmazó adatlap segítségével írnának le minden fellelhető 15. és
16. századi nyomtatványt, különös figyelmet szentelve a példányok egyedi sajátosságainak, az
egykori possessoroknak, a kézidíszítésnek, kötésnek és a kötetek jelenlegi állapotának,
esetleges hiányainak. Mindez alapját képezné egy országos régi könyves nyilvántartásnak.

E terv megvalósulásaként látott napvilágot elsőként Klinda Mária munkája a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványairól.[2]

A székesfehérvári Püspöki Könyvtárban a fenti szempontok alapján a 15-16 századi könyvek
részletes leírása elkészült, jelenleg a mintegy 1200 tételt tartalmazó katalógus szerkesztésén,
publikálásra való előkészítésén dolgozom.

Ma — kicsit pontosítva az országos ősnyomtatvány-katalógus adatát[3]  — a püspöki könyvtár
a duplumokat és a szemináriumi könyvtár anyagát is beleszámítva 517 kötetben  503
incunabulum kiadását őrzi. Ezzel a könyvtár — az OSZK, az Akadémiai Könyvtár és a bp.-i
Egyetemi Könyvtár után az ország negyedik legnagyobb ősnyomtatvány gyűjteménye.

 Maga a fehérvári Püspöki Könyvtár újkori alapítású. A székesfehérvári egyházmegye ugyanis
viszonylag későn nyerte el függetlenségét. A veszprémi egyházmegyéből Fehér és Pilis megye
területét kiszakítva Mária Terézia 1777-ben hozott létre új püspökséget, Székesfehérvárt jelölve
ki székhelyül. Az új egyházmegye élére, a veszprémi püspök egykori titkára, az egyház- és
államjogban egyaránt jártas Sélyei Nagy Ignác (1777–1789) került.  Sélyei szűkös anyagi
lehetőségek között kezdte meg tevékenységét, és hamarosan bekövetkező halála miatt egy
nagyobb könyvtár létesítésére vonatkozó terve nem valósulhatott meg, de gyűjteményével
megvetette a mai püspöki könyvtár alapját.[4]

A mintegy 1200 kötetből álló könyvtára elsősorban gyakorlati célokat szolgált és nagyrészt
teológiai, patrisztikai és hagiografiai műveket tartalmazott. Az 1790-ben készült hagyatéki
jegyzék szerint könyvei között ősnyomtatvány nem volt.[5] A bibliotéka a következő
évtizedekben a mindenkori püspökök kisebb-nagyobb hagyatékából és ajándékozás révén
gyarapodott, tükrözve a főpásztorok tudományos vagy irodalmi érdeklődését.
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 Tudatos könyvtárfejlesztés a tudós történész és kiváló bibliofil Pauer János püspöksége idején
(1878–1889) kezdődött, és a könyvtár az ő áldozatos gyűjtőtevékenysége révén vált országos
jelentőségűvé. Amikor a fehérvári ősnyomtatványokról beszélünk, elsősorban Pauerről, és az ő
gyűjteményéről kell beszélnünk.

Pauernek a régi könyvek iránti érdeklődése már korán megmutatkozott. Még papnövendék
korában, 21 évesen vásárolta az első antikváját. Gyűjtőtevékenységére olyan kiváló személyek
voltak hatással, mint Somogyi Károly, a század egyik legjelesebb magyar bibliofilje, akivel
munkatársi kapcsolatban állt a Religio és Nevelés c. folyóiratnál. Pauer 1844-ben tért vissza
Pestről Székesfehérvárra. A szemináriumban teológiát és egyháztörténelmet tanított, később
püspöki titkár és levéltáros. 1858-ban kanonok lett, 1878-tól megyéspüspök. Nagy érdemeket
szerzett a helytörténeti, régészeti kutatásokban is, a Magyar Tudományos Akadémia a levelező
tagjai közé választotta.

Sokoldalú szellemi érdeklődésnek megfelelően fejlesztette könyvtárát. Püspökké való
kinevezése után az immár 10 000 kötetet meghaladó saját gyűjteményét beolvasztotta a
püspöki könyvtárba, csak 15-16. századi könyveit és RMK-it tartotta meg saját kezelésben.
Halála után ezek a könyvek is bekerültek püspöki bibliotékába.[6] 

A legbiztosabb forrás, hogy mely kötetek tartoztak Pauer gyűjteményébe, maga a könyv.
Ex-librist ugyan nem ragasztott a könyveibe, de gondosan bejegyezte az előzéklapra vagy a
kötéstábla belső oldalára, hogy mikor, hol és kitől vásárolta a könyvet. Megadja az árat is, igaz,
többnyire titkosírás formájában, betűvel jelölve a számot. Nagyon ritkán számjegy segíti a betű
feloldását.  Például egy Torinóból rendelt kötetbe bejegyzi: „Megérkezett 1881. február 11-én, 4
líra = A ft.” (Inc. 244).

455 ősnyomtatvány bizonyosan Pauer szerzeménye, ezekben megtalálni a vételre vonatkozó
bejegyzését. További 45 esetben csak azt feltételezhetjük, hogy a birtokában volt a könyv, de
az is lehet, hogy némelyiket a könyvtár állományából emelte ki.

 31 kötetben ugyanis csak a szerzőre vagy kiadásra vonatkozó könyvészeti és egyéb marginális
bejegyzése olvasható, a beszerzés forrása nem.

14 esetben csak a könyv gerincén látható jól ismert címke utal arra, hogy Pauer idején a
püspöki könyvtárban volt a kötet, kézírását sem találjuk benne. Pauer régi, értékes könyvei
gerincére ugyanis archaizáló, gót és antikva betűkkel festett címkéket ragasztott vagy festetett,
amelyeket Szammer Kálmán fehérvári nyomdász és címfestő készített számára. 1. KÉP (Inc.
21. gerinc)

Ezt a Szammer festette címkét megtaláljuk azon a két ősnyomtatványon is, amely
bizonyíthatóan még 1837-ben Horváth István püspök hagyatékával került a könyvtárba.[7]

Pauer egyébként vérbeli bibliofil volt, nemcsak gyűjtötte a régi könyveket, hanem tudományos
igényességgel ő maga határozta meg, és írta le az antikvákat és incunabulumokat. Kézzel írt
címleírási cédulái ma is megtalálhatók sok kötetben, máskor pedig magába a könyvbe jegyezte
be a szerzőre, kiadásra vonatkozó megjegyzéseit. "Mint a középkor tudományszomjas
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szerzetesei valóságos cella életet élt, napjai legnagyobb részét könyvei társaságában tölté" —
írták róla kortársai.[8]

Pauer ősnyomtatvány gyűjtése 1880 és 1886 közé esik, korábban inkább a régi magyar
könyvek (RMK) és az antikvák felé fordult figyelme.

Az első incunabulumokat a pesti Horovitz antikváriumban szerezte be. Igy pl. Gratianus
1483-as nürnbergi kiadásának egy szép példányát (Inc. 114). 2. KÉP

1880-ban gróf Lichnowsky Róbert olmützi kanonok hagyatékából vásárolt kilenc
ősnyomtaványt.  Lichnovszky 1845-47 között a fehérvári szeminárium hallgatója volt, Pauer
volta a spirituálisa. 15-16 századi könyvekből álló nagy értékű gyűjteményét halála után,
Bécsben elárverezték és ezekből vásárolt Pauer értékes teológiai tárgyú műveket. [9]

 1881-től Pauer rendszeres kapcsolatban állt a külföldi antikváriumokkal. Klöchner fehérvári
könyvkereskedő révén elsősorban a torinói Loescher cégtől, a lipcsei List und Francke
antikváriumtól és az ugyancsak lipcsei Oswald Weigeltől vásárolt.

1882-83 között további hat ősnyomtatvánnyal gazdagodott gyűjteménye a nagyhírű bécsi
Schönfeld antikváriumból. Témájuk szerint ezek is biblia kommentárok, prédikációs kötetek ill.
egyházjogi munkák. Kiemelkedik Petrus Lombardus Sententiae című munkája (Nürnberg 1491.
- Inc. 237). 3. KÉP  

A Magyar Iparművészeti Múzeumban rendezett országos könyvkiállításon, 1882-ben Pauer 11
ősnyomtatvánnyal szerepelt. Érdemes kiemelni közülük néhányat:

I. Gergely pápa Jób könyvéhez írt magyarázata Moralia sive expositio in Job címmel
Velencében jelent meg, 1480-ban (Inc. 68). A bejegyzés szerint a mantuai Szt. Bertalan
ágostonos kolostor tulajdona volt a 17. században. Pauer 1881-ben vette meg Torinóban
Loeschertől 17 frankért. Két nagy, díszes, tollrajzos iniciálé díszíti. 4. KÉP

Johannes Tortellius De ortographia dictionum című kiadásának (Treviso 1477) jellegzetes
észak itáliai, fehér indafonatos díszítésű példányát Pauer szintén Torinóban vásárolta (Inc. 43).
5 KÉP  25 aranyfüstlemezes iniciálé gazdagítja a kötetet.  6.  KÉP

Említhetjük Szt. Ágoston műveinek 1491-es velencei kiadását is (Inc. 112). Ez egy díszítetlen,
szerény kiállítású kötet. Magyar vonatkozása miatt érdekes: Thaddeus Ugolettus, Corvin János
nevelője rendezte sajtó alá. Pauernek erre vonatkozó bejegyzését látjuk a címlapon. 7. KÉP  

Több szempontból különös figyelmet érdemel Jordanus de Quedlinburg Sermones de sanctis
kötete (Inc. 464). Pauer 1882-ben, Lipcsében vásárolta. Impresszum nélkül jelent meg, a
szakirodalom a nyomtatását korábban 1476–79 közé tette. Az explicit alatt látható a rubrikator
bejegyzése, aki egyébként később a vornpachi ágostonos szerzetes közösségbe lépett:
Georgius Sparsguet emit et rubricavit hos sermones in quatuor septimanis post Pasce 1478. 8.
KÉP  A bejegyzés a nyomtatás lehetséges évét szűkíti, hisz 1478 húsvét után nem sokkal már
befejeződött a könyv díszítése, tehát előtte kellett megjelennie a kötetnek.[10]
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Növényornamentikás, festett iniciálék és lapszéldíszítés teszi szebbé a példányt. 9. KÉP  

1885-ig Pauer összesen 177 kötetet vásárolt főleg Torinóban, Milánóban és Lipcsében. Gondos
válogatással katalógusokból rendelt. Ha tartalmilag vizsgáljuk, a művek jelentős része az
elméleti és gyakorlati teológiai irodalomhoz tartozik: biblia kiadások, postillás kötetek mellett
főleg a patrisztikai irodalom, az erkölcsteológia, filozófia és az egyházjog képviselteti magát. A
klasszikus latin irodalomból mindössze néhány művet találunk: két Ovidius kiadást 1486-ból és
1496-ból, egy Vergilius kiadást 1487-ből és egy 1496-os Cicero kötetet. Van még négy orvosi
és két történelmi és egy nyelvészeti tárgyú munka.

Pauer ősnyomtatvány-gyűjteményének tartalmi összetétele döntően az 1885-86-os bécsi
vásárlás után változik meg. 1885. novembere és 1886 januárja között a bécsi Kohn
könyvkereskedéstől nagy tételekben vásárol, összesen 256 inkunabulumot. Három hónap alatt
lényegében három szállítmánnyal az ősnyomtatványainak több mint a felét!

A szám első pillanatra meglepő és azt sugallja, hogy itt már nem annyira tudatos válogatással,
hanem szinte látatlanba, egy tételben való vételről van szó. „In globo” –, ahogy ő maga nevezi
egy másik, korábbi könyvjegyzékében. Így kerülhetett a tulajdonába ugyanazon a napon 1886.
jan. 26-án két példányban is Battista Mantuanus De suorom temporum calamitatibus című
művének 1499-es kiadása (Inc. 391, Semin. 5645). Ugyancsak 1886. januári szállítmányban
van az az 1495-ös bázeli Biblia is, amelynek egy példányát már 1885. novemberében is
megvásárolta Kohntól (Inc. 309, Inc. 475).  De említhetjük Ausonius műveinek 1494-es kiadását
is, amit szintén duplumként vesz meg, mert ugyanezt a kiadást megvásárolta már korábban
Milánóban is (Inc. 284, Semin. 5642).

Kohn úgy tűnik „nagylelkű” a kiváló ügyféllel szemben, mert Theodoricus Gresemundus 42
lapos kis munkájának hatlevélnyi töredékét „gratis” adja az első szállítmánnyal 1885.
novemberében, amikor is 132 kötetet szállít egyszerre Pauernek.

 Felmerül a kérdés miféle gyűjtemény ez, amelynek megszerzését, ennyire fontosnak tartotta
Pauer.

 Ezekben a kötetekben kivétel nélkül megtaláljuk a bécsi Hofbibliothek egykori jelzeteit ill.
revideálási szignóját.[11]  Jól látható az előtábla belső felén vagy a szennylevélen a
Hofbibliothek áthúzott régi jelzete, a revideálási naplószám, a Wf szignó (Adolf Wolf a
Hofbibliothek prefektusa végezte a revíziót), és a revízió dátuma. 10. KÉP

 A mai Österreichische Nationalbibliothek elődje a bécsi Hofbibliothek Európa egyik legnagyobb
ősnyomtatvány gyűjteményével rendelkezett már a 19. században is. Állománya a 15.
századtól folyamatosan gazdagodott a különböző nemesi, polgári és szerzetesi könyvtárakkal.
II. József aboliciós rendelete szerint felszámolt szerzetesi könyvtárak anyaga, köztük 3000
ősnyomtatvány is ide került. Hain Repertoriuma alapján 1857-1871 között revideálták az
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állományt, a duplumokat elkülönítették, később pedig hely- és pénzszűke miatt eladták.[12] Ma
már kicsit furcsálljuk ezt a tényt, hisz az ősnyomtatványok esetében csak ritkán beszélhetünk
pusztán tipográfiai duplumról. A tulajdonosi és marginális bejegyzések, a kötés, és a kézi
díszítés alapján minden egyes kötetnek saját művelődéstörténeti értéke van.

Nyilván valóan nemcsak a gyűjtési szenvedély, hanem ennek felismerése is vezethette Pauert,
és hozott nagy anyagi áldozatot azért, hogy ezeket az un. „leselejtezett” duplumokat
megvásárolja.

Minden szempontból nagyon értékes anyagról van szó.

Ha nyomdatörténetileg nézzük, ki kell emelni néhány könyvészeti ritkaságot. Ilyen például:
Petrus Hispanus: Summula Logicales c. művének 1487-es velencei kiadása. Egy 17. századi
bejegyzés szerint egykor a brünni domonkos convent példánya volt, onnan került a
Hofbibliothekba (Inc. 192). Paulus Montepico Repetitio subtilis című műve (Pavia 1499. –  Inc.
300), Gasparinus Barzizius Epistola-inak Deventeri 1491-es kiadása (Inc. 413) [13]

A szakirodalom szerint ezekből az inkunabulumokból világviszonylatban tíz alatt van a
példányszám. A Hofbibliothek úgy látszik elég gazdag volt ahhoz, hogy náluk duplumként
jelentkezzen.

Tartalmilag is jelentős gazdagodást jelentett Pauernek ez az akciója. 17 biblia kiadás mellett a
teológiai irodalom magyar szerzők műveivel bővült. Ekkor kerültek a gyűjteménybe Temesvári
Pelbárt és Laskai Osvát Sermones kötetei (RMK 61, RMK 107).

Érdekes és aránylag ritka a sevillai egyetem alapítójának Fernandez de Santellának Oratio-ja
IV. Sixtus pápa előtt, amelyet 1481-ben adtak ki Rómában (Inc. 37). 11. KÉP

Jól látható a lap tetején áthúzva a Hofbibliothek régi jelzete: 17. H. 50, mellette a revideálási
lajstromszám: 4/180,  D. r. (=duplum revideatum), Wf szignó és a dátum: 20. 3. 1860. Alatta
Pauer kézírásával a kiadás könyvészeti adatai, a lap alján a beszerzés forrása: Bécs – Kohn,
Jan. 26. 1886.

Bár még mindig a teológiai irodalom van túlsúlyban Pauer gyűjteményében, de érthetően
megnő a száma a neves humanisták által kommentált ókori szerzők kiadásainak: így pl.
Aesopus, Herodotos, Homeros, Plutarchos, Ptolemaios, továbbá Catullus, Caesar, Livius,
Cornelius Nepos, Plinius, Josephus Flavius, Avicenna műveit látjuk. Ekkor kerülnek a
gyűjteményébe a humanista írók és tudósok művei: Baptista Mantuanus, Philippus Beroaldus,
Blondus, Brunus Aretinus, Marsilius Ficinus, Petrarca, Regiomontanus, Conradus Celtis, stb.

 Conradus Celtis (1459–1508), a bécsi egyetemen a költészet és az ékesszólás tanára, a
Hofbibliothek első prefektusa. Munkássága és irodalmi szervező tevékenysége jelentős
hatással volt a Mohács előtti magyar szellemi életre. Köztudott, hogy ő szervezte meg 1497-ben
a Sodalitas Litteraria Danubiana-t (a Dunai Tudós Társaságot), amely az első közép-európai
irodalmi szervezet volt. Bécsben és Budán tartotta összejöveteleit, és a két város humanistáit
kívánta összefogni.[14] Pauer bécsi szerzeményei között nemcsak az ő Oratio-inak 1492-es
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augsburgi kiadását találjuk meg (Inc. 436), hanem Battista Mantuanus művének az ő
tulajdonában levő példányát is (Inc. 211). Az a1 recton látjuk sajátkezűleg rajzolt címerpajzsos
ex-librisét, benne tintával a kézírását: Con. Ce. pro poete sum.12– 13. KÉP

 Nem szorul bizonyításra, hogy olvasmánytörténet, művelődéstörténet, könyvtártörténet
szempontjából milyen nagy jelentősége van az egykori tulajdonos bejegyzéseknek, és annak,
hogy a kutatás számára ezeket regisztráljuk. Néhány kiragadott további példa:

Egy 1476-os Priscianus kötetben (Inc. 33) 15. század végi kézírással M. Pauli de
Zekelwasarhelh bejegyzést látunk, olvashatók az ő lapszéli jegyzetei is. 14–15. KÉP  

De említhetjük Georgius Ratzenberger, császári fizikus nevét 1527-ből (Inc. 80, Inc. 409), vagy
Thomas Resch poeta laureatus et artium magister bejegyzését 1520-ból. Johann Fabri, bécsi
püspök ex-librisét 15 kötetben látjuk. Fabri 1540-ben a bécsi egyetem Szt. Miklós kollégiumára
hagyta nagy értékű gyűjteményét, onnan került az a bécsi egyetemi könyvtárba, 1756-ban a
Hofbibliothekba, s végül 15 kötet Fehérvárra.

A II. József által feloszlatott szerzetesrendek könyvállományából is számos kötet gazdagítja a
fehérvári gyűjteményt. Jelentős például az a Leonardus de Utino kötet, amelyben a mária-völgyi
(Pozsony megye) pálos kolostor bejegyzését látjuk (Inc. 26). A különböző jezsuita rendházakból
— főleg Bécsből mintegy 30 kötet, a ciszterciek lilienfeldi apátságából négy, a dürnsteini
ágostonos kanonokok monostorából hat, a göttweigi bencés monostorból négy ősnyomtatvány
került Fehérvárra, de találunk kötetet a gamingi karthauzi kolostor supra-librosával is. 16. KÉP   

Ha a bécsi vásárlások kézi díszítettségét nézzük, kiemelkedik egy 1475-ös velencei Biblia (Inc.
21), amelynek első levelén igen szép, aranyfüstlemezes iniciálét és lapszéldíszítést látunk
virágos indamotívummal. 17. KÉP

További 71 aranyfüstlemezes, szintén növényornamentikás kisebb iniciálé díszíti a kötetet. 18.
KÉP.

Általában azonban kevés illuminált példányt találunk, inkább csak, tollrajzos iniciálékat,
egyszerűbb lombard kezdőbetűket, rubrumozást. A Hofbibliothekban a duplumok
kiválasztásánál valószínűleg figyelembe vették a kézi díszítést, és nyilván a díszesebb példányt
tartották meg.

Meglepő volt, amikor néhány kötetben pergamen kódexlapból kivágott, nagyméretű miniatúrát
találtam, utólag képként beragasztva: Péter apostol O iniciáléban (Vincentius Bellovacensis:
Speculum naturale. Strassburg c. 1481. – Inc. 462) 19. KÉP

Próféta fej L és U iniciáléban (Ubaldis, Baldo de: Consilia. Milano 1489. – Inc. 226) 20-21. KÉP

Íjat tartó próféta M iniciáléban (Corpus iuris civilis. Venezia 1478. – Inc. 53) 22. KÉP

A már említett Jordanus de Quedlinburg Sermones de sanctis kötet (Inc. 464) a1 versoján G
iniciáléban az angyali karok körében a trónon ülő Szt. Ferenc alakja. 23. KÉP
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A trón talpazatán olvasható a művész neve: Christophorus Cortixis Venetus f(ecit) 24. KÉP

Fiatal művészettörténész kollégám, Tóvizi Ágnes, figyelmét felhívtam a képekre, aki nagy
lelkesedéssel kezdte kutatni ezeket a miniatúrákat. Megállapította, hogy az első négy kép egy
15. századi, Murano mester köréből származó velencei miniátor munkája, és feltehetően
azonos kódexből, egy nagyméretű antiphonaléból származik. Az utóbbi, Szt. Ferencet ábrázoló
kép pedig eredetileg valószínűleg egy bolognai ferences közösség számára készült graduálé
lapját díszítette. Cristoforo Cortese velencei miniator és táblaképfestő készítette 1426 körül. Ez
Cortese harmadik ismert szignált műve, másik kettő is kivágatként maradt fenn. Az egyik
Párizsban a Wildenstein gyűjteményben (Musée Marmottan), a másik az olaszországi Amadeo
Lia gyűjteményben. (La Spezia, Museo Civico)[15]

Minthogy nemcsak a Kohntól vásárolt kötetekben, hanem Pauer lipcsei és torinói vásárlásaiban
is találtam utólag beragasztott képeket, és kiderült, hogy mindegyiket azonos kéztől származó
19. századi festett keret veszi körül, nyilvánvalóvá vált, hogy az első közös pont Fehérvár. A
bemutatott öt nagy kép valószínűleg öt teljes kódexlapon került Pauerhez, és az ő kívánságára
illesztették be a kötetekbe. Feltehetően Szammer Kálmán, aki a címkéket is festette Pauer
számára.

Nem gondolom, hogy Pauer a hamisítás szándékával illesztette be ezeket a képeket az
ősnyomtatványokba, hanem talán még szebbé akarta tenni értékes köteteit. A 19. század
utolsó harmadában nem idegen ez a historizáló törekvés egyéb területen sem, és más
gyűjtőknél is találkozunk hasonlóval.  Ez nem csökkenti Pauer bibliofil jelentőségét, és végül
neki köszönhető, hogy ezek a miniatúrák megőrződtek számunkra egy-egy ősnyomtatványba
rejtetten.

Ha a bécsi vásárlások kötéseit vizsgáljuk, túlnyomó többségük egykori díszítést utánzó új, 19.
századi bőrkötés. Az eredeti kötések megviselt állapotban lehettek, mert nagyrészüket Pauer
restauráltatta. Ahol megmenthető volt az egykori kötéstábla, azt az új kötésre felkasírozták. 25.
KÉP  

Megnehezíti a kötéstörténeti kutatást, hogy nem vehetjük bizonyosra, csak valószínűsíthető,
hogy az eredeti táblát használták fel. Mindenesetre a gótikus és reneszánsz kötésdíszítés
formakincsét ezek az un. „másodlagos kötések” is közvetítik. Átkötés nélküli, eredeti 15-16.
századi táblában mindössze 62 kötet van, amelyek többsége dél-német vagy osztrák gótikus,
egyesbélyegzős kötés, ill. un. átmeneti kötés. Nyolc kötet német típusú reneszánsz kötésben
van, ill. öt itáliai reneszánsz kötést találunk.[16]

Pauer után lényegében csak utóda, Steiner Fülöp püspök (1890–1900) nevéhez fűződik tudatos
ősnyomtatványgyűjtés.[17] Steiner ősnyomtatványai kizárólag a teológiai irodalomhoz
tartoznak, Biblia, egyházjogi és dogmatikai művek, ill. prédikációs kötetek. Kiemelkedik közülük
Henricus Institoris Tractatusa (Nürnberg 1496) görgetőkkel díszített 16. századi fatáblás
kötésben.  26. KÉP

 11 ősnyomtatványnak a provenienciáját nem sikerült megállapítani. A hagyatéki leltárak
tüzetesebb átnézésével talán választ kapunk majd arra, hogy mikor és hogyan kerültek a
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püspöki könyvtárba. Díszítésével kiemelkedik közülük a salzburgi egyházmegye számára
készült Missale (Nürnberg 1498 – Inc. 385) 27. KÉP, vadászjelenetes görgetőkkel díszített,
kapcsos, veretes, 16. századi augsburgi kötésben 28. KÉP , valamint  Vincentius Bellovacensis
Speculum naturale című kiadása (Strassburg 1476 – Inc. 467) akantusz leveles festett
iniciálékkal 29–30 KÉP, egyesbélyegzős gótikus kötésben. 31. KÉP  

Összefoglalva: a fehérvári ősnyomtatvány gyűjtemény mind nyomdatörténeti, mind egyedi
sajátosságait figyelembe véve igen nagy jelentőséggel bír. 517 inkunabulumából 152 egyedül itt
található meg az országban.
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