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A LEÍRÓ KATALÓGUS ALAPFELADATAI
DOMANOVSZKY ÁKOS

A

kodifikálás olyan elveknek a precíz és explicit érvényrejuttatása, amelyek
tökéletlenül és bizonytalanul már addig is érvényesültek" — mondja
L. Jolley,1 elmulasztva hozzátenni, hogy a címleírási szabályzatokra ezt
a tételt még csak óhajtó módban lehet alkalmazni, mert megfelelő elméleti előkészítés
hiányában eddig egyetlen szabályzat vagy szabályzattervezet sem jutott el adekvát címleírási elveknek sem a teljesen precíz, sem a valóban explicit, világosan kifejezett és
félreérthetetlen érvényre juttatásáig. Kétségtelenül azért, mert abból a teljesen helyes
felismerésből, hogy a címleírás gyakorlati tevékenység, a könyvtárosok azt az abszolúte
helytelen következtetést vonták le, hogy fölösleges ennek a gyakorlati tevékenységnek
nagy elméleti alapot keríteni — a praxis úgyis megmutatja a helyes utat. Ezzel alapjában
véve rokon álláspont jut kifejezésre az amerikai szakirodalomnak abban a nagyhagyományú
tételében, amely a katalogizálást művészetnek minősíti. Bármennyire hízelgő is ez a felfogás, mégis ugyanaz a tisztán prakticista álláspont rejlik mögötte, mint az előbbi, kevésbé eufemisztikusan megfogalmazott nézet mögött — a gyakorló címleíró szerepének a
túlhangsúlyozása egyúttal az elmélet és a szabályalkotás jelentőségének alábecsülését implikálja, s gyakorlatilag is ezt eredményezte.
Csak az utóbbi évtizedek hozták meg a felismerést, hogy a címleírás következetesen
racionális alapokra helyezésének előfeltétele a megfelelő elméleti megalapozás. Mert igaz
ugyan, hogy a katalogizálás tulajdonképpen szerszámkészítés, de egy igen bonyolult, összetett szerszám készítése — műszaki vonalon az ilyen szerszám tömeges előállítására vonatkozó utasítás kidolgozását ma már múlhatatlanul alapos elméleti előkészítés előzi meg.
A katalogizálás terén ennek még csak a kezdetei mutatkoznak.
Az elméleti előmunkálatok logikai sorrendben legelső lépésének a leíró — megszokott,
de pongyola nevén: betűrendes — katalógus feladatai tisztázásának kell lennie. Világos,
hogy a katalógus berendezését, tehát a címleírás módját, szabályait elsősorban e feladatok
határozzák meg. Az újabb irodalomban valóban minduntalan vissza is tér ennek a kérdésnek a felvetése s — anélkül, hogy a kérdés részletes, alapos analízisére sor került volna •—•
már hagyományossá vált a reá adott válasz is. Ez a válasz jó úton jár és nagy vonalaiban
megfelelő. Mégis érdemes az egész kérdéskomplexumot részletes analízisnek alávetni, egyrészt, mert föltétlenül haszonnal jár, ha szándékainkat, céljainkat végre egyszer alaposan
szemügyre vesszük és explicite vallunk róluk, másrészt pedig, mert az említett hagyományos válasz még nem egy vonatkozásban hézagos, bizonytalan, sőt téves. Ez az írás kísérlet
e hézagok, bizonytalanságok és tévedések kiküszöbölésére.
Jolley, Leonard: The principles of cataloguing. London, 1960. ( = Crosby Lockwood's new librarianship
series. 5-) 4. 1.
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E kísérlet során mindenekelőtt egy terminológiai jellegű feladat követel megoldást.
Miután a könyvtárosok mind ez ideig nem alakítottak ki olyan adekvát szaknyelvet, mint
például a jogászok vagy a technikusok, ezt a feladatot részlegesen, a katalógusfunkciók kérdését illetőleg, itt el kell végeznünk. Ez a követelmény elsősorban nem a laikus számára
semmit sem mondó terminus technicus-ok szaporítását jelenti, hanem azt, hogy a köznyelv
csalóka, többértelmű szavait, mielőtt átvesszük és használjuk őket, megfelelő megmunkálásnak kell alávetnünk. Bármennyire meglepő is ez, tény, hogy e feladatot mindmáig nem
végeztük el. Az eredmény magától értetődő: gondolkodásunk, következtetéseink minduntalan elbotlanak fejletlen terminológiánkban. A szemantikának azt a megállapítását, hogy
gondolkodásunkra a nyelv döntő befolyást gyakorol, negatív vonatkozásában a címleírás
gyakorlata és szabályai eklatáns példákkal illusztrálják, — az alábbiakban is mutatunk be
olyan eseteket, amelyekben a tisztázatlan jelentésű szavak használata gondolkodásunkban
primitív logikai botlásokat, s végső fokon katalógusainkban komoly gyakorlati hibákat
okoz.
Másik fő feladatunk a címleírásilag releváns tényeknek, tényállásoknak a pontos megállapítása, körülhatárolása és precíz megfogalmazása — természetesen ismét csak témánk
határai között. E releváns tények egyik csoportját éppen szándékaink képezik, amelyek
címleírási megoldásaink mögött állnak — ezek maradéktalan tisztázása éppen olyan fontos,
mint az objektív címleírási tényállásoké. Ez nemcsak a katalógus alapfeladatai mögött álló
legátfogóbb szándékainkra, hanem a részletkérdések megoldásának indítékaira is vonatkozik.
Egyedül e két prelimináris feladat megfelelő megoldása teremtheti meg bármilyen
címleírási kérdés, tehát a katalógusfunkciók kérdésének eldöntéséhez is, valamint e döntést
pontosan kifejező szabály megfogalmazásához az elengedhetetlenül szükséges stabil
alapot. Abból tehát, amit el fogunk mondani, semmi sem öncélú logikai elmefuttatás. Azoknak a hibáknak és mulasztásoknak, amiket az elmélet síkján elkövetünk, szükségszerűen
jelentkeznek a közvetlen következményei a megfelelő gyakorlati tevékenység kifejtése
során. Hogy ez mennyire így van, azt a felvetett témát illetőleg kitűnően illusztrálja az a
tény, hogy a katalogizálás tárgyainak (e terminus tartalmát illetőleg ld. a 19-1-ot) pontos
meghatározását, elhatárolását illetőleg valamennyi mai címleírási szabályzat rendelkezései
erősen hézagosak. Ez nem véletlen, hiszen az, hogy mit regisztrálunk a katalógusban, attól
függ, hogy milyen szolgálatok elvégzését várjuk el a katalógustól, mit tekintünk feladatának. Amíg az utóbbi kérdésre csak homályos, megközelítő választ adunk, addig nyilván
a katalogizálás tárgyainak a precíz meghatározására sem kerülhet sor. De azt hiszem, az is,
hogy a könyvtárosok a leíró katalógus alapfunkcióit illetően mindmáig nem jutottak el az
egyetértéshez, részben szintén azon múlik, hogy még sohasem vették elvi szempontból alaposabban szemügyre ezt a kérdést.
Persze, mindezek ellenére szó sincsen arról, hogy a következőkben csupa meglepő újdonságot tudnánk mondani a könyvtáros olvasónak. Amit mondani akarunk, annak nagy
részét a könyvtáros alapjában véve igen jól tudja, csakhogy nem tudatosítja a fontosságát,
s ezért nem is számol vele kellőképpen, minduntalan elmulasztja levonni belőle a szükséges
következtetéseket, és a tényekhez, ill. szándékaihoz igazítani formuláit, szabályait s így
persze nemegyszer gyakorlatát is, — ezzel is dokumentálva az arisztotelészi tétel igazságát, hogy a nyilvánvalót a legnehezebb felfedezni.
Végül, azt hiszem, alábbi fejtegetéseinknek van némi témánk korlátain túlmutató metodikai értéke is. Hiszen a fogalmaknak és a releváns tényeknek azt az analízisét, s a kette8

jük közötti összhang megteremtését, amit az alábbiakban a katalógusfunkciókra vonatkozólag megkísérelünk, a címleírás számos más kérdését illetőleg is el kell majd még
végezni.
Nem kell különösebben hangsúlyoznunk, hogy a leíró katalógus funkciói — éppúgy,
mint magának a könyvtárnak a funkciói is — nem vezethetők le tisztán logikai alapon.
E funkciók a mindenkori történelmi helyzetnek, a könyvtári technika fejlettségi fokának,
végső fokon pedig a könyvtárak társadalmi szerepének a függvényei. Feladatunk tehát nem
az, hogy a funkciókat meghatározó, örökérvényű szabályt megkeressük, hanem az, hogy
megállapítsuk, hogy ma milyen funkciók ellátását kell megkívánnunk e katalógustól. Pontosabban: a nagykönyvtárak és a szakkönyvtárak leíró katalógusaitól, amelyek viszonyainak
szemmel tartásával azok az alapvető címleírási szabályzatok készülnek, amelyek felépítésének egyik kardinális kérdését igyekszünk itt tisztázni. A tömegkönyvtárak speciális problematikájára nem térünk ki. Nem tartjuk ugyan föltétlenül helyesnek azt a felfogást, amely
a közművelődési könyvtárak címleírási szabályait a nagykönyvtári szabályok függvényének
tekinti, s azt hisszük, hogy az előbbieknek megvan a saját speciális problematikája. E problematikával azonban itt nem foglalkozhatunk.
így körülhatárolt feladatunk megoldását nyilván a mai tényleges helyzetből, vagyis
abból kiindulva a legcélszerűbb megkísérelni, hogy milyen feladatokat látnak el tényleg
mai katalógusaink, s még inkább, hogy milyen feladatok ellátását várja el tőlük a ma könyvtárosa. E megoldási módot persze érheti egy ellenvetés, s ez az, hogy megengedhetetlen
módon tapad a mai állapotokhoz s a kérdést illető mai nézetekhez. Hiszen ha egyszer arra a
feladatra vállalkoztunk, hogy a katalógusfunkciókat elvi alapon vizsgáljuk meg s az optimális megoldást keressük, akkor nyilván át kell lépnünk a fennálló helyzet s a mai nézetek korlátait s azt a kérdést is fel kell vetnünk, hogy nem lenne-e szükséges a jelenleg ellátott és az
eddig már javasolt funkciók mellé teljesen újakat is beiktatnunk.
Elvileg ez az ellenvetés helytálló. Elképzelhető, hogy leíró katalógusaink fejlettségük
mai fokán elláthatnának olyan alapvető jelentőségű feladatokat, amelyekre eddig még senki
sem gondolt, holott a szükségletek, amelyeket e feladatok ellátása kielégítene, jelentkeznek
már. Viszont az ilyen új lehetőségeket és új igényeket a valóságban többnyire nem az elmélet, hanem a gyakorlat érzékeli elsőnek; az elmélet feladata az esetek zömében a gyakorlat
által jelzett új impulzusok megvizsgálására és megrostálására szorítkozik. A gyakorlatnak
ezzel a vezető szerepével persze simán összefér az a tény, hogy sokak, sőt gyakran a többség gyakorlata is messze elmarad az elmélet által már jóváhagyott igények mögött — csak
arról van itt szó, hogy az új szükségletek felismerése, az új ötletek először többnyire a gyakorlat síkján jelentkeznek. Azok a szükségletek, amelyeknek a kielégítésére megérett a társadalmi helyzet, általában elméleti előkészítés nélkül is mindig megteremtették maguknak kielégítésük előfeltételeit — ezek között a leíró katalógus megfelelő funkcióinak ellátását is; ha nem is általánosan, de legalább szórványosan érvényt szereztek maguknak.
Ma sincsen semmi okunk sem feltételezni, hogy a lehetőség is, a kellő súlyú igény is meglenne
már arra, hogy leíró katalógusaink ellássanak olyan újabb alapfeladatokat, amelyeknek eddig a gyakorlatban még semmi nyoma sem mutatkozott.
Feladatunk szóban forgó felfogásának, ill. ama módszer alkalmazásának, amelyet ez a
felfogás előír, van azonban egy elég komolynak látszó akadálya: a tényleg ellátott katalógusfunkciók és az ellátandó funkciókra vonatkozó nézetek egyöntetűségének az a teljes hiánya, amely a katalogizálási eljárások és az ezekre vonatkozó nézetek sokfélesége mögött
9

meghúzódik. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a tervezett vizsgálathoz hiányzik az egységes kiindulási alap.
E nehézség azonban csak látszólagos. A célszerű eljárás számunkra nyilván az, ha
minden egyes kérdésben a ma kifejezésre jutó álláspontok közül a legfejlettebbet tesszük
kritikai vizsgálatunk tárgyává — vagyis azt, amely az illető katalógusfunkciót a legmeszszebbmenően oldja meg. S itt önként kínálkozik az a formula, amelyet az 1961. évi párizsi katalogizálási konferencia szabályzattervezete (a továbbiakban: PT) a funkciók kérdését illetőleg elfogadásra ajánl. Ezzel a formulával nyilván a világ könyvtárosainak többsége
egyetért, — ezt nemcsak az bizonyítja, hogy a párizsi konferencia, amely magas fokban reprezentatív testület volt, majdnem egyhangúlag fogadta el, hanem az is, hogy e formula
lényegileg összhangban van a legmodernebb elméleti megnyilatkozásokkal és szabályzatalkotási törekvésekkel.2 Ez persze önmagában semmit sem érne, ha a formula nem felelne
meg az előbb felállított feltételnek: ha az összes álláspontok között nem ez lenne az, amely
valamennyi ma megkövetelhető katalógusfunkciónak a legmesszebbmenő ellátását képviselné. A formula azonban ennek a feltételnek is megfelel — a funkciók lényegét illetőleg, amint ezt meg fogjuk látni, a legfejlettebb álláspontot képviseli. Ugyanezt a PT kiegészítő rendelkezéseiről nem mindig mondhatjuk el: a funkciók ellátásának módját és
mértékét illető e rendelkezések egyike-másika megáll a félúton. Erről alább a megfelelő
helyeken lesz még szó. A részletrendelkezések e hiányai azonban nem érintik az alapformulát, s így ezt joggal tehetjük kritikai vizsgálatunk kiindulópontjává. Ez érvelésünk
ökonómiája szempontjából igen nagy előnyt jelent, mert felment bennünket a mai rendkívül bonyolult nemzetközi katalogizálási gyakorlat és a funkciókat illető közfelfogás részletes felmérése alól.
A PT-nek a katalógusfunkciókra vonatkozó alaptételét 2. §-a tartalmazza, amely a következőképpen hangzik:3
2. A KATALÓGUS FUNKCIÓI

A katalógus legyen hatékony eszköze a következők megállapításának:
2.1
megvan-e a könyvtárban egy bizonyos könyv;
2.2 a) egy bizonyos szerzőnek milyen művei és
b) egy bizonyos műnek milyen kiadásai vannak meg a könyvtárban?*
- így pl. Lubetzky, S.: Cataloging rules and principles (Washington, 1953, Library of Congress) с nagyjelentőségű tanulmányával (Id. а Зб. 1-já), és az A. L. A. katalogizálási szabályzattervezetének különböző
verzióival (Id: Code of cataloging rules. Author and title entry. An unfinished draft for a new edition of
cataloging rules, prepared for the Catalog Code Revision Committee by Seymour Lubetzky. Ed. by the
A. L. A. March i960, (soksz.)—IX. 1. —és ugyanehhez: Additions, revisions and changes. September I96I.
(soksz.)—2.1.)
3
Preliminary official report, I. F. L. A. International Conference on Cataloguing Principles. Issued by A. H.
Chaplin. London, 8th November, I96I. (soksz.) 3-h — Magyar fordítását Id: Könyvtári Figyelő. 8. évf.
1962. 1. sz. 2.1.
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A PT 2.1 pontja még egy mellékmondatot is tartalmaz, amely így hangzik: „ . . . mely a) szerzője és címe
alapján, vagy b) ha a szerzőt a könyv nem nevezi meg, csak címe alapján, vagy c) ha a szerző és cím nem
alkalmas vagy nem elegendő a könyv azonosításához, valamely más a címet pótló adat alapján ismerhető fel". Ezt a cutteri hagyományokra visszanyúló toldalékot azért hagytuk ki a fenti idézetből, mert
az első funkció olyan megközelítő meghatározásához, amilyent a többi funkciókat illetőleg az idézett 2.2 pont nyújt, teljesen fölösleges, — s emellett még egészen elhibázott is: egy könyv csak akkor
ismerhető fel, csak akkor azonosítható vagy szerzője és címe, vagy csak címe, vagy valamely címet
pótló adata alapján, ha a benne foglalt mű más kiadásban nem jelent meg, és a katalógushasználó
II)

Elemző és kritikai feladatunk többrétű. Mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk, hogy a
PT formulájában nincsenek-e logikai hibák, ellentmondások vagy hiányok. De arra is ki
kell terjednie figyelmünknek, hogy ez a formula nem áll-e ellentétben a ma elterjedt legfejlettebb felfogással vagy gyakorlattal, végül pedig arra is, hogy az utóbbiakat nem terhelik-e
logikai hibák, ellentmondások és hiányok azokon a pontokon, ahol eltérnek a PT formulájától. E három feladatot azonban összekapcsolva végezhetjük el — elkülönített tárgyalásuk sok ismétlést igényelne anélkül, hogy lényegesen világosabbá tenné érvelésünket.
AZ ALAPFELADATOK

KIFEJLŐDÉSE

Mielőtt a PT álláspontjának az analíziséhez hozzáfognánk, vessünk egy futó pillantást
annak a fejlődésnek a főbb mozzanataira, amely ennek az álláspontnak a kialakulásához
vezetett—az európai-amerikai tradícióra. Ezt nem mellőzhetjük: a leíró katalógus funkcióinak kritikai analízisénél természetszerűleg jelentős szerepet kell juttatnunk a történeti szempontnak, miután, mint mondottuk, e funkciók történeti képződmények, mindenkori állapotuk csak fejlődésük ismeretében magyarázható és értékelhető. Valamely funkciót már egyedül
az is igazolhat, hogy könyvtárosok és olvasók az idők folyamán kialakult szokás alapján
elvárják, hogy a katalógus e funkciót ellássa (föltéve persze, hogy az idők során nem tettünkszert olyan újabb eszközre, amely ugyanezt a feladatot racionálisabban képes ellátni).
Hiszen az ilyen megszokás azt mutatja, hogy az illető funkciót valóságos szükséglet hívta
életre a múltban és a jelenben is fennáll a reá irányuló valóságos igény.
Történeti áttekintésünkben egyelőre még a PT terminológiáját használjuk egy eltéréssel és egy kiegészítéssel. Az eltérés az, hogy nem két, hanem három alapfunkcióról beszélünk: az egyes szerzők összes meglevő könyveiről, más szóval a szerzői oeuvre-ről, és az egyes
művek meglevő kiadásairól, egyszerűbben: a művekről való információadást nem egy
funkció két részeként, hanem — itt még kizárólag csak az egyszerűség kedvéért — két különálló funkcióként emlegetjük. A kiegészítés pedig mai gyakorlatunk egy tenyéré vonatkozik, amellyel később még részletesen foglalkozunk, s amelyet egy más helyen —
5- §-ában — a PT is rögzít. E tény az, hogy az első funkciót csak akkor tekintjük ellátottnak,
ha a címleírást a könyvön szereplő adatoknak megfelelő helyen soroltuk be a katalógusba, a
másik kettőt pedig akkor, ha egy szerző összes könyveinek, ill. egy mű különböző kiadásainak a címleírásait a katalógus egy pontján gyűjtöttük össze.
A mai katalógusfunkciók kialakulásának vizsgálatát a XV. század végével kell kezdenünk, amikor egyrészt az állományok növekedésével, főleg azonban a nyomtatott könyvek
szaporodásával csírájukban már megjelennek ugyanazok a problémák, amelyekkel mai katalógusaink is küzködnek. Ebben az időben a katalógus-be jegyzések zöme — különösen a
leíró katalógus előfutárainak tekinthető betűrendes katalógusokban, betűrendes mutatókban és a néhány nagy szakon belül betűrendezett katalógusokban, de még az egyszerű leltárakban és a helyrajzi katalógusok jóval népesebb csoportjában is — műveket regisztrál,
ezt biztosan tudja is. E paragrafus szerkesztői nyilván azt érezték, hogy az első funkció meghatározása
csonka annak a megemlítése nélkül, hogy a funkció ellátása megköveteli, hogy a könyv regisztrálása a katalógusban a szerző nevének, a címnek, illetve a címpótló adatnak a könyvön szereplő formája alatt, illetve ez
alatt is megtörténjék, — ami persze egészen más, mint amit a kihagyott mellékmondat tényleg mond. Ezzel
a kérdéssel egyébként a PT 5- pontja foglalkozik (ld. alább a 25. 1-ot).
A továbbiakban ezért a PT 2. pontjának elemzése során a szóban forgó mellékmondatot teljesen mellőzzük.
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abban az értelemben, hogy csak a szerző konvencionális, közkeletű névformáját és a mű
ugyanilyen címét tartalmazza, de nem közli sem a névnek, sem a címnek a katalogizált darabon tényleg szereplő formáit, ha ezek a konvencionálistól eltérnek, — ezeket az adatokat
nem használja ki az ugyanazt a művet tartalmazó egyes daraboknak egymástól való megkülönböztetésére. Az egyes darab, a könyv-egyed megkülönböztetésére és azonosításának
megkönnyítésére irányuló törekvéssel főleg a leltárszerű jegyzékekben találkozunk, de itt
is csak szórványosan. E törekvések módszerei még teljesen a kódexekre szabottak, s vagy
teljesen alkalmatlanok a nyomtatott kiadás megkülönböztetésére és megjelölésére (pl. a
nagyságra, a kötésre, a kézírás jellegére vonatkozó megjegyzések), vagy legalábbis célszerűtlenek, nem a nyomtatott könyv nyújtotta legkedvezőbb lehetőségeket használják ki
(így pl. az incipit és explicit, vagy a 2. levél kezdőszavainak feljegyzése). A katalógusok
legtöbbje még a XVI. sz. elején sem tartja szükségesnek még azt sem, hogy megkülönböztesse a kéziratokat a nyomtatványoktól. Hogy a konkrét könyv regisztrálására a mai értelemben, tehát ugyanazon mű különböző kiadásainak címleírási úton való megkülönböztetésére az esetek túlnyomó részében egyáltalában nem gondoltak, azt eklatánsán bizonyítja az
a számtalan eset, amikor a katalógus egyazon művet tartalmazó több darabot említ, gyakran egymás mellett, anélkül, hogy valamilyen további adat, például a megjelenési év hozzáadásával megkülönböztetné egymástól a kiadásokat. Ennek persze egyáltalában nem az az
oka, hogy a középkori könyvtáros tisztázta magában, hogy ő műveket és nem könyveket
fog katalogizálni. Még kevésbé beszélhetünk a művek regisztrálásának mint obligát katalógusfunkciónak a felismeréséről abban az értelemben, ahogyan a ma így hívott funkciót
mi felfogjuk. Ugyanazon mű különböző kiadásainak és kéziratainak tudatosan a katalógus
egy pontjára koncentrált regisztrálása ekkor még csak szórványos jelenség, mindössze néhány anonimánál, elsősorban a Bibliánál fordul elő. A szerzős műveket illetőleg ezt a feladatot a középkori betűrendes katalógusok csak első megközelítésben és melléktermékként
látják el, az egyes szerzők összes könyvének egybegyűjtésén, pontosabban a stereotip szerzői
névformák használatán keresztül.
A leíró katalógus mai funkciói közül tehát a XVI. század elejéig a betűrendes katalógusok csak egyet látnak el: a szerzői oeuvre egybegyűjtését. Az erre irányuló szándék nem vitatható, de még ez sem egészen tudatos: a könyvtárosnak ekkor még aligha jutott eszébe, hogy
másképp is eljárhatna, hogy a szerzői névnek a könyvön szereplő variánsa alatt is katalogizálhatná a könyvet.
A középkori katalogizálás tehát erősen ösztönös jelleget mutat — a módszerek megválasztásában kevés szerep jut a spekulációnak, a célok és eszközök analízisének. Ez egészen természetes is — a kis állományok, a katalógusok csekély terjedelme s az irodalom
könnyen áttekinthető kicsiny volumene még nem kívánták meg a differenciált eszközök,
bonyolult katalogizálási módszerek alkalmazását. A rendszónak, címfejnek még hasonlíthatatlanul kisebb volt a jelentősége, mint ma, s az egyes könyveknek a rajtuk tényleg szereplő adatok alapján történő regisztrálása gyakorlatilag nyugodtan mellőzhető volt. Fölösleges lett volna a szerzői oeuvre keretén belül az egyes művek különböző kiadásainak
egybegyűjtése is. S így nyilván arra sem volt indíték, hogy a könyvtáros a szerző műveinek
összegyűjtésében és ezen belül az egyes művek kiadásainak egybegyűjtésében két különböző
katalógusfunkciót ismerjen fel.
A XVI. század folyamán lassú átalakulás megy végbe, s a század végére elterjed a megjelenési hely és év feltüntetése a címleírásban. Lehet, hogy ennek az újításnak az eredeti
célja csak az volt, hogy megkülönböztesse a nyomtatott könyveket a kéziratoktól, ez azon12

ban mit sem változtat azon, hogy annak a kiadásnak a meghatározásával, amelyből a könyvtár darabja való, a hangsúly a műről az egyedi darabnak, tehát a könyvnek a katalogizálására tevődik át. Akármi adta is hozzá az első lökést, ezzel az újítással magában a címleírásban megjelenik az egyes konkrét könyvről való információadás, ennek nyomában pedig bizonyára rövidesen ennek az információadásnak mint külön katalógusfunkciónak a fel- és elismerése is. Anélkül azonban, hogy ez maga után vonná a többi funkciók háttérbe szorítását — a betűrendes katalógus használata terjed, s benne továbbra is megtaláljuk a konvencionális, ill. standard-névformák, sőt a latinra fordítás formájában a konvencionális, ill. standard-címformák használatát, és velük együtt persze a segítségükkel ellátott második és harmadik funkciót is. De most már világosabban jut kifejezésre a funkciók pluralitása, és ez
aktuálissá teszi e pluralitás tényének a felismerését. Az állományok növekedésével ugyanis
a standard-névforma, és ha ilyen is van, a standard-cím használata egyre inkább a konkrét
könyv regisztrálásának, megtalálhatóvá tételének a rovására megy — s ez a szembekerülés
már teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy a katalógus több különböző funkciót lát el.
Az első szerző, akinél a feladatok többességének tudatossá válása explicite kifejezésre
jut — tudtommal — Thomas Hyde, a Bodleiana könyvtárosa, aki a könyvtár általa összeállított I674. évi nyomtatott katalógusának előszavában5 megformulázza a szabályt, amely
szerint katalógusa azokat a szerzőket kezeli, akiknek a neve többféle formában fordul elő,
vagy akik életük során különböző neveket használtak. E fogalmazás persze még nem eléggé
precíz, s különböző interpretációkat enged meg. Ha azonban számításba vesszük Hyde
gyakorlatát is, akkor az eltérő névformákat illetőleg teljesen világossá válik kettős célkitűzése: a címleírásoknak egy kiválasztott névforma alatti összegyűjtése, s a többi névformák
utalás formájában való regisztrálása. A több különböző nevet használó szerzők kérdéséről
már nem mondhatjuk el ugyanezt — Hyde idevágó címleírásainak száma kicsiny és a gyakorlat, amit ezek a címleírások mutatnak, következetlen lévén, nem kapunk eléggé megbízható alapot a bevezetés erre vonatkozó helyének az interpretálásához. Ez azonban nem
változtat azon, hogy Hyde már szabályba foglalja egyrészt a standard-név használatát,
másrészt a többi név-lehetőségek kötelező regisztrálását. Ez pedig egyértelmű úgy az egyes
könyvekről, mint a szerzői oeuvre-ről való információadás, tehát két különböző katalógusfunkció intézményes, következetes, biztosított ellátásának vállalásával.
Persze arra vonatkozólag, hogy e szabály felállításával Hyde csak az egyes szerzők különböző műveinek az együttartását, tehát a szerzői oeuvre-ről adandó információt, vagy
ezen keresztül az egyes művek különböző kiadásainak az együttartását, tehát a művek mai
értelemben vett regisztrálását is célozta-e, explicit nyilatkozat hiányában legfeljebb találgatásokba bocsátkozhatnánk. A kérdés megoldását még nehezíti, hogy Hyde egyik-másik
szabálya némi igyekezettel úgy is interpretálható, hogy mögötte az anonimák együttartása
elvének nyomai is felködlenek már. Ennek ellenére mégis valószínű, hogy még Hyde sem
látott a művek együttartásában külön, önálló katalógusfunkciót. Az ő könyvtárának állománya sem érte el azt a nagyságrendet, amely már gyakorlatilag fontossá teszi a szerzős művek kiadásainak következetesen keresztülvitt szoros együttartását, és felismerhetővé az e
feladat és a szerzői oeuvre egybegyűjtése közti különbséget. A fontosabb anonimákat illetőleg viszont a hagyományos egyedi konvencionális címek adták a kész megoldást, s állták
ezzel egyben útját annak a felismerésnek, hogy az anonimák együttartása elvileg egységes,
általános érvényű megoldást követelő feladat.
5

Hyde, Thomas: Catalogus impressorum librorum Bibliothecae Bodleianae in Academia Oxoniensi. 1674.
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A standard szerzői rendszó szabálya a Hyde-et követő két évszázad folyamán egyre szélesebb körben talál követőkre. Ezzel párhuzamosan az anonimák katalogizálásának igen
vontatottan fejlődő szabályai mögött lassan-lassan felismerhetővé válik és fokozatosan
egyre határozottabb körvonalakat kap az ugyanazon mű különböző kiadásainak együttartására irányuló részleges törekvés is. A fejlődés lassúsága ékesszólóan illusztrálja, hogy
ennek a kornak a könyvtárosai is milyen keveset törődtek gyakorlati ténykedésük elméleti
ellenőrzésével. Illusztrálja ezt egyrészt azzal, hogy a Biblia és néhány társa katalogizálásának a középkorból áthozott ősi módszerét milyen végtelenül lassan viszik át egyéb anonimákra, szóval milyen nehezen jutnak el az egyestől az általánosig; másrészt pedig azzal,
hogy a Bibliára vonatkozó külön szabályt még a XX. század szabályzataiba is átmentik,
amelyekben pedig már semmi szükség sincs reá, mert általános érvényű szabályok már régen fölöslegessé tették. A művek együttartására irányuló törekvés a maga teljességében első
ízben Cutternél jelentkezik; sem a könyvtártan korábbi német művelői, pl. Schrettinger
vagy Seizinger, sem Jewett nem jut el idáig. Cutter is csak lépésről lépésre haladva
teszi meg az idevezető utat, de a formális záró lépéssel még ő is adós marad: az ugyanazon mű összes kiadásai összegyűjtésének kivételt nem ismerő elvét explicite még ő sem
deklarálja.
Azt az állomást, amelyen a nemzetközi gyakorlat lényegileg ma is áll, az élenjáró
országok a századforduló körül érik el, amikor a két első nagy, országos kihatású szabályzat, a porosz és az angol—amerikai, teljes egészükben magukévá teszik Cutter elveit. Ezek a szabályzatok elvileg már kifejezetten nemcsak a standard szerzői név, hanem a standard-cím alkalmazásának álláspontján is állanak; amellett, hogy mindkettő
számot akar adni az egyes konkrét könyvekről, még összegyűjtve is nyújtani kívánja egyrészt az egyes szerzők valamennyi meglevő könyvére, másrészt az egyes művek meglevő
kiadásaira vonatkozó információt.6
A katalógusfunkciók tudatosítása folyamatának első fázisában, a különböző funkciókat szolgáló szabályok felállítása terén, az első döntő lépést ezek szerint Hyde tette meg.
Az addig pusztán szokásjellegű és ennek megfelelően labilis gyakorlat helyére ő állít elsőnek
egy e gyakorlat alaptendenciáját jól megragadó határozott és világos szabályt, amely köré
aztán a következő kétszáz év folyamán egy sor további hasonló szabály rakódhatott le.
A funkciók explicit megfogalmazása csak ezután jelentkezett, mint tudatosításuk folyamatának második fázisa — szóval a praxis itt is jóval a logikai megalapozás előtt produkálta
a szükséges gyakorlati megoldásokat. A tudatosítás e második fázisában az úttörő lépést,
amennyire én látom, Cutter tette meg. Tudtommal ő volt az első, aki szükségesnek tartotta,
hogy megfogalmazza a katalógus — persze a szótárkatalógus — feladatait, célkitűzéseit.
A leíró katalógus funkcióira vonatkoztatható tételei közül kettőnek — hogy a katalógusnak fellelhetővé kell tenni az egyes könyvet, és hogy felvilágosítást kell adnia arról, hogy
az egyes szerzőknek milyen művei vannak meg az állományban — a megformulázását még
ma is változatlanul elfogadja a könyvtári közvélemény; a könyvtárosok az azóta eltelt sok
évtized során semmi változtatnivalót sem találtak Cutter fogalmazásán. Egyedül az egyes
művek összes meglevő kiadásai egybegyűjtésének a feladatát nem találjuk Cutternél a ma
már megszokott világossággal megfogalmazva. A felsorolásban szereplő az a tétel, hogy a
e

Bár hézagok még ezekben is akadnak. így például a Porosz instrukciók 80. és 183. §-ai a mellőzött név- és
címformákról az utalás megírását ahhoz a feltételhez kötik, hogy ez az utalás a „Schrift" biztos feltalálása
szempontjából ajánlatos legyen. Ez többek között azt is jelenti, hogy a könyvön szereplő név-, ill. címforma
regisztrálása nem föltétlenül kötelező — ami az első funkció maradéktalan ellátásával összeférhetetlen.
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katalógusnak segítenie kell az olvasót a könyv megfelelő kiadásának a kiválasztásában, pedzi
ugyan ezt a funkciót,7 de hogy valóban erre gondolt-e itt Cutter, az nem állítható teljes
bizonyossággal.
Ma a leíró katalógus célkitűzéseinek, funkcióinak megfogalmazása megállapodottnak
mondható. Természetesen nem abban az értelemben, hogy e funkciók vállalását illetőleg is
egyetértés uralkodnék a világ könyvtárosai között. Tudjuk, hogy a mű különböző kiadásai
együttartásának feladatát még sokan nem vállalják, sőt még olyanok is vannak, akik a szerzői oeuvre-t sem gyűjtik egybe. Azt is tudjuk, hogy nagyon is elképzelhető, hogy bibliográfiai apparátusunk és tárgyi katalógusaink fejlődése a jövőben újból háttérbe szorítsa, vagy
esetleg egészen kiszorítsa a leíró katalógus mai funkcióinak egyikét vagy másikát. Mindettől
függetlenül azonban tény, hogy a legújabb és legfejlettebb gyakorlati törekvések és elméleti állásfoglalások ma majdnem egyöntetűen vállalják e funkciókat. Az aztán már csak másodrendű fontosságú körülmény, hogy a második funkció ellátásának módja, illetve eszköze
— főlap, melléklap vagy utalás — kérdésében sokkal kevésbé beszélhetünk a közvélemény
egységességéről, mint e funkció vállalásának kérdésében. De még ebben a vonatkozásban is
félreismerhetetlenül erősödő tendenciát mutat ma e funkció pozíciója, — erről alább még
lesz szó.
A fenti vázlat röviden összefoglalható eredménye egyrészt az, hogy a katalógus ma
már elismert funkcióinak intézményes, rendszeres ellátására irányuló törekvés elég késői
jelenség, s még későbbi e funkciók megfogalmazása és világos megkülönböztetése, másrészt pedig az, hogy e vontatott fejlődésnek egészen a legújabb időkig az volt az oka, hogy
a könyvtárosok csak lassan jutottak el annak a ténynek a tudatosításáig, hogy katalogizáló
munkájuk során több különböző, egymástól elvileg független feladatnak, igénynek igyekeznek eleget tenni.
AZ ALAPFELADATOK VÁLTOZÁSAI ÉS A KATALÓGUS JELLEGE

A három funkció fejlődésének fenti vázlata arra is rávilágít, hogy a katalógus jellege
is döntő átalakuláson ment át e fejlődés során: formális jellege egyre nagyobb hangsúlyt kapott. Ebben a meglehetősen egyenes vonalú átalakulási folyamatban különösen két tényező
jutott nagy szerephez.
Az első tényező ismertetése előtt egy kis kitérést kell tennünk — beszélnünk kell a
könyvek ismertetőjegyeiről, megkülönböztető jegyeiről, amelyekből címleírásaink címfejét
megkonstruáljuk, s amelyek így a címleírások katalógusbeli helyét meghatározzák, a címleírásokat és ezeken keresztül a könyveket is megtalálhatóvá teszik — amelyeken tehát a
leíró katalógus rendje nyugszik. Ezek a többé-kevésbé ősi szokás által meghatározott
jegyek vagy jelek (eltekintve a vicinális jelentőségű megoldásoktól) lényegében a következők: a szerzők, valamint a könyv és a benne foglalt mű vagy művek létrehozásában részt vett
különböző egyéb személyek és testületek neve, és a könyv, a kiadvány, illetve a mű különböző címei. Nevezzük a könyvek és művek eme jegyeit — szembeállítva ezeket a tárgyi
katalógusok céduláinak élére állított, a könyvek tartalmából levezetett szimbólumokkal
és formulákkal — formai jegyeknek.
Aszerint, hogy honnan vesszük őket, szóval forrásuk szerint, ezeket a formai jegyeket
két kategóriába sorolhatjuk: az egyikbe a könyvön magán szereplő jegyeket, a másikba
7

Cutter, С. A.: Rules for a dictionary catalog. 4. ed. 1904. 12.1. 3/G pont.
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a könyvön kívüli forrásból merített, az előbbiektől eltérő, s a könyv oldaláról nézve önkényesen a könyv címleírásának élére állított jegyeket, amelyeket a rövidség kedvéért nevezzünk egységesített jegyeknek. Az utóbbiak használatát — erről még részletesen szólunk —
a második és a harmadik funkció ellátása teszi szükségessé. Azokban az esetekben azonban,
amikor erre sor kerül, emellett el szoktuk végezni a könyvön magán szereplő jegyek alatti
regisztrálást is — ilyenkor tehát egy könyvet két különböző jegygarnitúra alapján teszünk
megtalálhatóvá a katalógusban.8
A két kategóriájú jegyek közül a könyvön szereplőkre a formai jegy elnevezés teljesen
ráillik: ezeket a jegyeket a könyvek — túlnyomó részben címlapjukon — anyagi alakban,
láthatóan, valóban magukon viselik. Az egységesített jegyeknek ebben az értelemben
nincsen formai jellege, hiszen a könyv e jegyeket nem hordja magán. Emellett a cél, amelyért címleírásainkat e jegyekkel ellátjuk, az, hogy a könyvek közötti bizonyos fajtájú tartalmi rokonságot juttassanak kifejezésre. E jegyek tehát funkciójukat tekintve átmenetet
képeznek a leíró katalógus céduláinak élére állított valóságos formai jegyek és azok között
a könyvek tartalmát jellemző szimbólumok és formulák között, amelyeket tárgyi katalógusaink céduláinak élére állítunk. Másrészről azonban egységesített jegyekként ugyanúgy
neveket és címeket használunk, mint valóságos formai jegyekként, külsőleg tehát nincsen
különbség a két kategóriába tartozó formai jegyek között, s így az egységesítettek — amelyeket ál-formai jegyeknek is nevezhetnénk — a katalógus külső szerkezetén mit sem változtatnak. A katalógus belső szerkezetét tekintve, elvi szempontból nézve a dolgot, mégis
nyilvánvaló, hogy a katalógus formális jellege sokkal élesebben jut kifejezésre a valóságos
formai jegyek, mint az ál-formai jegyek használatában.
Ezek után lássuk a leíró katalógus formális jellegét a fejlődés során egyre jobban aláhúzó tényezőket. Az első ezek közül az, hogy a könyvek formai jegyeinek az első kategóriája a fejlődés során egyre nagyobb szerepet kapott a katalógusban. Gondoljunk csak a kezdetekre, a konvencionális megkülönböztető jegyek alatti katalogizálásra, párhuzamosan a
könyvek valóságos formai jegyeinek elhanyagolásával, majd Hyde korszakalkotó újítására az utóbbiak hangsúlyozása terén, s az ő általa elindított hosszadalmas átalakulásra, amely
végül is a címlapon szereplő lényeges formai jegyek hű regisztrálásának minden esetben
való megköveteléséhez vezetett.
A másik tényezője e fejlődési folyamatnak a könyvek tartalmi ismertetőjegyeinek a fokozatos kiszorítása a könyvek megtalálhatóvá tételét szolgáló fogódzó szerepéből, amelyet
korábban a leíró katalógusban játszottak. Már a középkorban jelentkezett ugyanis a törek8

Egészen más dolog az, hogy gyakran ugyanannak a könyvnek már az első funkciót szolgáló katalogizálásánál is két sőt esetleg többfajta jegygarnitúrával van dolgunk. A legegyszerűbb példa erre a sorozatban
publikált monográfia, amelyet egyszer mint a sorozat tagját jegyzünk fel a sorozat jegygarnitúrája alapján,
egyszer pedig mint különálló könyvet a monográfia jegygarnitúrája alapján. Ez a kérdés nem ide tartozik,
hanem a katalogizálás tárgyai meghatározásának témájához, s ezen belül ahhoz a problémához, hogy a katalogizálás tárgyát nemcsak az alapfunkciók kettőzhetik, illetve többszörözhetik meg. A funkciók témája
szempontjából a sorozatba tartozó monográfia csak akkor válik érdekessé, ha a monográfia, vagy esetleg
maga a sorozat, megjelent már, más ismertetőjegyekkel ellátva, egy korábbi kiadásban. Ilyenkor a könyvnek csupán az első funkció ellátásához szükséges kettős katalogizálása mellett szükségessé válik még a két
funkciót ellátó kettős katalogizálás is, tehát a darabnak összesen három jegygarnitúra alapján való feljegyzése a katalógusban. Abban az extrém esetben, ha a sorozat és a monográfia is változott című új kiadás,
ugyanannak a darabnak négy különféle jegygamitúra alapján való feldolgozása is előfordul. Sőt még tovább
is komplikálódhatik a dolog, ha a darab két különböző címlapon, vagy címlapján és borítékán, akár a monográfia, akár a sorozat jegyeit több egymástól eltérő formában adja meg.
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vés, a XVII—XVIII. században pedig általánossá vált, hogy azokat az anonimákat, amelyeknek nincs közismert konvencionális címük, akár címüknek a tartalmukat legjobban jellemző szava, akár egy önkényesen választott e tartalmat jellemző rendszó alatt katalogizáljanak. Mellesleg megjegyezve, ez a törekvés az ősforrása a testületi szerzői címfej mindhárom szokványos formájának is. Az így megszerkesztett címleírásokkal a leíró katalógus
alapjában véve a címszavas (Stichwort), ill. a tárgyszó-katalógus szerepébe kontárkodott
bele. Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy mégsem beszélhetünk arról, hogy ebben az időben a leíró katalógusok egy negyedik funkciót, a tárgyi katalógusok részleges ellátásának
funkcióját is vállalták volna. A dolognak ez a beállítása nem lenne indokolt, mert nem felelne meg a szándéknak, amely ezt a megoldást létrehozta, s mert e megoldás alkalmazása
teljesen esetleges volt, tisztára a véletlentől függött, ti. attól, hogy a könyvnek a katalógust készítő könyvtáros megítélése szerint nem volt más, alkalmasabb formai jegye. A funkció kifejezést viszont — erre mindjárt visszatérünk — csak valamilyen alapvető feladatnak
a következetes és elvszerű vállalása esetén használjuk.
A szóban forgó gyakorlat a XIX. században sorvadni kezd, annak következtében,
hogy megjelenik a törekvés a leíró és tárgyi katalógusok feladatkörének elvi alapon történő
elhatárolására. A tárgyi katalógusszerű elemeknek ez a háttérbe szorítása természetesen
szintén erősíti a leíró katalógus formális jellegét. Ellentétben azonban az elsőnek említett
tényezővel, az elért eredmény itt még ma sem száz százalékos. így például még az ALAszabályzat legutolsó verziójának is számos tárgyszó-jellegű rendszót előíró rendelkezése
van, sőt még a PT egyes rendelkezései is inficiáltak többé-kevésbé leplezetten ilyenféle elképzelésekkel (v.o. a 9-1, 9 Ä főleg azonban a 11.6 pontokat).
E két tényező hatásának az az eredménye, hogy míg négy-ötszáz évvel ezelőtt aligha
juthatott volna valakinek eszébe a leíró katalógust formális katalógusnak nevezni, a mai
modern leíró katalógusokra ez a H. Trebst által javasolt terminus már egészen jól ráillik.
Persze nem abban az értelemben, hogy ez a formális jelleg következetesen és kizárólagosan érvényesülne. A katalógusfunkciók közül tisztán formális alapon egyedül az első funkció nyugszik; a második és harmadik funkció viszont — különböző mértékben — áttöri a
katalógus tisztán formális jellegét.
AZ ALAPFELADAT FOGALMA

Mielőtt rátérnénk a funkciók elemzésére, tisztáznunk kell, hogy milyen értelemben
fogjuk az alapfeladat, a funkció szót használni. Nyilvánvaló, hogy a leíró katalógus feladatainak csak a legfelső, legátfogóbb kategóriáját szabad e terminussal megjelölni—semmi
esetre e feladatok teljes, szinte átláthatatlan szövevényét. Ez menten világossá válik, ha
egypár példával illusztráljuk, hogy a PT formulájában említett funkciókon kívül mennyi mindenféle egyéb feladata van még e katalógusnak, fgy például kétségbevonhatatlanul feladata,
hogy úgy írja le az egyes könyveket, hogy azok biztosan azonosíthatók és minden más könyvtől megkülönböztethetők legyenek, — meg az, hogy bizonyos korlátok között célhoz juttassa azt az olvasót is, akinek a keresett könyvről csak hiányos értesülései vannak. De az is
feladata, hogy a megjelenési év közlésével megkülönböztesse egymástól ugyanannak a műnek az egyes kiadásait, — vagy az, hogy a kötésen vagy borítékán frappáns rövid címet viselő könyvet ne csak a címlap címformája alatt regisztrálja, hanem a borítékcím alatt is, —
és még száz más hasonló dolog.
2
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Világos, hogy ha egy könyvtárosnak a fenti követelmények bármelyikét illetőleg feltesszük a kérdést, hogy elfogadja-e azt a leíró katalógus feladatának, akkor csak igenlő
választ kaphatunk. S e körül a válasz körül nincs is semmi hiba, mindaddig, amíg a kérdés
a fenti feladatoknak csak egyikére vonatkozik. Ha viszont valaki arra a kérdésre, hogy melyek
a leíró katalógus feladatai, a fenti négy példánkat is magában foglaló felsorolással válaszolna, ezzel nyilvánvaló logikai hibát követne el: félrevezetve a feladat szó azonossága
által, nem venné észre, hogy e szó tartalma, súlya a fenti példákban igen különböző, hogy
példáink igen különböző rangú és rendű feladatokat, heterogén dolgokat sorakoztatnak
egymás mellé. Nem vitás például, hogy a leíró katalógusnak feladata a megjelenési hely közlése, de ez a feladat eszköze az egyes könyvek biztos azonosítása feladatának, amely a
maga részéről szintén nem több, mint alárendelt eszköze a PT formulájában említett funkcióknak. A katalógus feladatait illető elképzeléseink világosságának nagy kárára lenne, ha a
két előbbi feladatot akár egymással, akár az alapfeladatokkal egy sorba állítanók. Pontosan
ugyanez áll a borítékcím alatti regisztrálás, s a hiányos tájékozottságú olvasó eligazítása feladatainak, valamint a PT-ben elsőül említett funkciónak egymáshoz való viszonyáról is.
Az tehát föltétlenül helyes, hogy ezek az eszköz-feladatok a PT formulájában nem
szerepelnek. Miután azonban nem lehet vitás, hogy az alapfeladatok kérdésére adott válasznak csak a legáltalánosabb, a legátfogóbb feladatokat szabad magában foglalnia, vagyis
csak olyanokat, amelyek nem részei egy átfogóbb feladatnak, fel kell vetnünk itt azt a kérdést, hogy az átfogó megfogalmazás irányában nem lenne-e lehetséges a PT-nél még eggyel
feljebb lépni, s megformulázni azt az egységes, egyetlen, osztatlan feladatot, amelynek
az általában emlegetett három feladat is csak része.
Ez egyáltalában nem lehetetlen. Ha azt mondjuk, hogy a leíró katalógus feladata az
információadás a könyvtár állományáról (vagy ennek meghatározott szektoráról), ezzel
még nem jutottunk el a keresett válaszig, mert az összes többi katalógusfajtának is ugyanez
a feladata. Ha azonban ehhez még hozzátesszük, hogy e feladatot az állomány egyedei formai jegyeinek felhasználásával, a szolgáltatott információt e jegyek segítségével rendezve
és téve hozzáférhetővé, kell megoldania, akkor már meghatároztuk és elkülönítettük a leíró
katalógus szerepét a könyvtár katalógus-hálózatának összjátékán belül — még pedig mint
osztatlan, egységes feladatot.
Ennek a meghatározásnak azonban van egy gyengéje. A katalógus által nyújtott információ tárgyának meghatározásában egy lépéssel sem jut tovább, mint az alapfeladat meghatározásának az a formulája, amely ráillik valamennyi katalógusra; az elhatárolást a többi
katalógusok feladataitól nem az információ tárgyának elhatárolása, hanem módjának, eszközeinek megjelölése útján éri el. Ezt a módszert, ezeket az eszközöket a könyvtárosok a
kezdetektől fogva magától értetődőeknek érezték (az apróbb elhajlások ezen az alapvető
tényen mit sem változtatnak), s így nem tartották érdemesnek, hogy beszéljenek, sőt még
azt sem, hogy gondolkozzanak róluk. így történt, hogy a leíró katalógus alapfeladatának
kérdésére a választ mindig ennek a logikai szempontból elengedhetetlen legfelső lépcsőfoknak — az alapfeladat egyetlen, egységes, oszthatatlan feladatként való meghatározásának — az átugrásával adták meg, a katalógus szolgáltatásait, az adott információ tárgyát
mindjárt egy fokkal alacsonyabb szinten s egyúttal konkrétabban határozva meg.
Mit tartalmaz az alapfeladat szó e második, konkrétabb jelentése? Mindegyik katalógusfajta csak bizonyos oldaláról vagy oldalairól világítja meg az összes katalógusfajta alaptárgyát, az állományt — csak bizonyos vonatkozásban, bizonyos szempontból ad róla számot: az egyik a könyvről mint fizikai jelenségről, a másikakönyv tartalmáról, a harmadik
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a könyvek illusztrációiról, a negyedik egy-egy nyomdász műveiről, és így tovább. Az alaptárgynak ezek az aspektusai, vonatkozásai képezik az egyes katalógusfajták nyújtotta információ — vagy egyszerűbben, az egyes katalógusfajták — egy fokkal konkrétabban, de még
mindig egészen általánosan meghatározott, átfogó tárgyait. A katalógus-alapfeladat terminusának második jelentése az ezekről a tárgyakról való információadás feladatait foglalja
magában.
A leíró katalógus alapfeladatának egyedül lehetséges olyan meghatározásáról, amely
egyetlen és osztatlan feladatként prezentálja azt — mivel egyrészt nem ad kielégítő feleletet az információ tárgyának kérdésére, másrészt pedig mert az információ módszerének,
eszközeinek alapvető kérdéséről, a formai jegyekről, már beszéltünk —, további mondanivalónk nincsen. Annál több van az alapfeladat terminus második jelentéséről — azok a feladatok, amelyeket a terminus e második jelentésével jelölünk, képezik jelen írásunk témáját, így semmi akadálya sincs annak, hogy az alapfeladat, a funkció szót az egyszerűség kedvéért az általános könyvtárosi úzussal összhangban mi is azoknak a feladatoknak a megjelölésére használjuk, amelyeket e második jelentése ölel fel. A terminusnak ez a jelentése
természetesen nemcsak fölfelé szigorúan elhatárolt, hanem lefelé is, nemcsak az alapfeladat szó első jelentésének egyetlen feladatát zárja ki, hanem minden a feladatok hierarchiájában a második fok alatt álló feladatot is, tehát mindazokat a feladatokat, amelyek a
második lépcsőfok feladatai valamelyikének akár részei, akár eszközei.
Kitérésképpen vegyük még szemügyre a katalogizálás tárgya terminus jelentését is,
miután e terminust már az eddigiekben is használtuk és az alábbiakban is szükségünk
lesz rá.
A katalógusok nyújtotta információ tárgya, rövidebben a katalogizálás tárgya terminusát
ugyanúgy több lépcsőzetesen egymás fölé sorakozó jelentéssel használjuk, mint a katalógusalapfeladat terminusát. A kiró katalógus alapfeladata terminus legfelső jelentésének, mint
láttuk, a katalogizálásill.címleírás tárgya terminusnak az a jelentése felel meg, amely e tárgyként a könyvtár állományát jelöli meg. A második lépcsőfoknak viszont az, amely a leíró
katalógus nyújtotta információ egy fokkal konkrétabb tárgyait öleli fel: a könyvet, a művet
és az írói oeuvre-t.
Ezek a tárgyak azután mind külön pontos meghatározást, körülhatárolást igényelnek.
Részletesen és pontosan meg kell határozni, hogy hogyan kívánjuk értelmezni e tárgyakat,
hogy milyen határig kívánjuk figyelembe venni a leíró katalógusban, és hogy hol van az a
vonal, amelyen túl már kirekesztjük abból. így pl. el kell döntenünk, hogy egy sorozatba
tartozó kötetet mint sorozattagot is katalogizálunk-e vagy sem,—vagy azt, hogy milyen
formában kiadott műveket tekintsünk a katalogizálás tárgyának és milyeneket nem. Ha a
sorozattagot illető e kérdésre igenlő választ adunk, akkor azt mondjuk, hogy a sorozattag
ebbeli minőségében is katalogizálás tárgya — ha nemlegeset, akkor nem az. Egy műnek katalogizálás alá eső kiadásai katalogizálás tárgyai, — többi kiadásai nem azok. Ez a terminusnak már a harmadik jelentése, amely már csak a második jelentés tárgyának egyes részeit,
részjelenségeit vagy részvonatkozásait jelöli. Az ebben a harmadik értelemben vett tárgyak
pontos elhatárolása gyakorlatilag szintén egészen elsőrendűen fontos feladat — a leíró katalógus vonatkozásában azonban ezt a feladatot ma még eléggé elhanyagoljuk. Az e harmadik
értelemben vett tárgy problematikája a maga egészében azonban már kívül esik témánk
keretein.
Visszatérve a második jelentés szerinti alapfeladatok kérdéséhez, mindenekelőtt meg
kell állapítanunk, hogy ezek elhatárolását a PT jól végzi el. Ennek próbáját szolgáltatják
9* _
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azok a nézetek, amelyek a funkciók kérdésében a PT-étől eltérő álláspontra helyezkednek.
Ezek közül azoknak a cáfolatát, amelyek kevesebb alapfeladatról tudnak, mint a PT, az
alábbiakban a PT által említett alapfeladatok elemzése fogja szolgáltatni. Viszont azok,
amelyek a PT által ismert alapfeladatok sorát megtoldják, egytől-egyig alacsonyabb rendű
feladatokat sorolnak — tévesen — az alapfeladatok közé. Mindezekkel a nézetekkel való
összehasonlításból a PT álláspontja kerül ki győztesen. Ebből természetesen az is következik, hogy fenti előlegezett ítéletünk helytálló: az alapfeladatok kérdésének lényegét illetőleg a PT ma a legfejlettebb, leghaladóbb álláspontot képviseli. Ennek illusztrálására
vegyünk szemügyre egy-két olyan nézetet, amely a PT-nél több alapfeladatot ismer.
Egy korábbi írásomban kifogásoltam,9 hogy a PT nem említi 2. §-ában, nem sorolja az
alapfeladatok közé azt a világszerte vállalt, de persze igen különböző mértékben ellátott
feladatot, hogy a katalógusnak törekednie kell eligazítani az olyan olvasót is, aki egyrészt
a keresett könyv formai jegyeiről, másrészt a több számbajövő jegy közötti választásra
vonatkozó katalogizálási szabályokról csak hiányosan tájékozott. Erre az állásfoglalásra az
indított, hogy e feladat egy lényeges vonatkozásban különbözik azoknak a feladatoknak a
legfontosabbjaitól, amelyek már a feladatoknak közvetlenül az alapfeladatok után következő fokozatába sorolandók, s amelyek, bár még mindig magas fokban átfogóak, de már
csak az alapfeladatok ellátásának eszközei. Az utóbbiakat —• pl. azt, hogy a katalógusnak
minden könyvet könnyen azonosíthatóan kell leírnia, vagy azt, hogy fellelhetővé kell tennie
a könyvet valóságos formai jegyei alatt — szükségszerűen kell vállalnia minden leíró katalógusnak. Nélkülük e katalógus egyáltalában nem tudná ellátni alapfeladatait: amikor elfogadjuk az alapfeladatokat, ezekkel együtt el kell fogadnunk ezeket az eszközfeladatokat is — az
utóbbiak az előbbiekből szükségszerűen következnek. A hiányosan tájékozott olvasó eligazításának vállalása nem ilyen elengedhetetlen előfeltétele az alapfeladatok ellátásának — a katalógus enélkül is elláthatja alapfeladatait, csak persze alacsonyabb hatásfokkal. Ez kétségtelenül azt jelenti, hogy ez a feladat egy bizonyos új elemet visz a katalogizálásba — egy
olyan elemet, amely nem következik szükségszerűen az alapfeladatokból. S így felvetődik a
kérdés, hogy nem kell-e ezt a feladatot az alapfeladatok közé sorolni.
Ma már úgy vélem, hogy erre a kérdésre a válasz tagadó, — vagyis, hogy az említett kifogás, amelyeta PT 2. §-a ellen emeltem, nem helytálló. A fő érve mellett az, hogy a kérdéses
feladatnak nincsen az alapfeladatokétól különböző tárgya e szó második jelentése értelmében. E feladat mindössze abban áll, hogy az alapfeladatok tárgyait, az alapfeladatok megkövetelte információfajtákat az olvasók egy szélesebb köre számára teszi hozzáférhetővé. E
feladatvállalásával tehát fokozzuk az alapfeladatok ellátásának mértékét, hatékonyságát, de
nem szaporítjuk magukat az alapfeladatokat. Szabályaink között, még az alacsonyabb feladat-kategóriákat érintők között is, sok olyan van, amely ugyanígy az alapfeladatok ellátásának mértékéről intézkedik, ezt a mértéket emeli anélkül, hogy ennek szükségessége magukból az alapfeladatokból közvetlenül lenne levezethető, s amelyet még sem jut eszünkbe
az alapfeladatok közé sorolni. Az a körülmény tehát, hogy egy az alapfeladatok ellátásának
mértékét fokozó feladat olyan új elemet tartalmaz, amely az alapfeladatokból nem következik szükségszerűen, nyilván nem elég ok arra, hogy e feladatot az alapfeladatok közé soroljuk. Hiszen az alapfeladatok meghatározásai távolról sem határozzák meg kimerítően e
9
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feladatok ellátásának mértékét — ezt jórészt a szabályok rangskálájának alacsonyabb fokain álló rendelkezéseknek kell elvégezniük. E mérték gyorsan és sűrűn változik, s országonként és könyvtártípusonként is nagy különbségeket mutat, anélkül, hogy e változások
és különbségek a legkevésbé is érintenék az alapfeladatok lényegét.
Az alapfeladatok ellátásának mértékét emelő feladatnak az alapfeladatok közé sorolása egyébként éppúgy menthetetlenül zsákutcába vezetne, mint az egyéb eszköz-feladatoké.
Ha ugyanis minden ilyen feladatot az alapfeladatok közé sorolnánk, ez az alapfeladat fogalmának a devalválását jelentené, s oda vezetne, hogy az egész katalogizálási szabályzatot az
alapfeladatok felsorolásának formájába kellene öltöztetni. Ha viszont két csoportra akarnók osztani e feladatokat, olyanokra, amelyek az alapfeladatok közé tartoznak, és olyanokra, amelyek kívül esnek az alapfeladatok körén, ezzel egy olyan problémát kreálnánk,
amelynek megoldására nincs megfelelő elvi alap, amely tehát sohasem juthatna nyugvópontra.
Egy másik példa. A Jugoszlávia Könyvtárosegyesületeinek Szövetsége által kiadott és
Eva Verona által szerkesztett szabályzattervezet első füzete10 az alapfeladatok között említi azt is, hogy a betűrendes katalógusnak felvilágosítást kell adnia az összetett publikációk (könyvsorozatok, többkötetes összegyűjtött művek stb.) egyes olyan köteteiről, amelyeknek a publikáció köteteit egy egésszé összefogó együttes címe mellett van külön, önálló
saját címe is. Ezt a feladatot természetesen vállalnunk kell, de semmi ok sincs arra, hogy az
alapfeladatok között külön megemlítsük, hiszen a sorozatok egyes köteteinek a saját szerzőjük, címük alatti regisztrálását már mind a három alapfeladat is megköveteli. A sorozatba
nem tartozó könyvekkel szemben itt az új körülmény a sorozatbatartozás, s ez egy új feladatot valóban von maga után, de az nem az egyes kötetek saját formai jegyei alatti regisztrálás, hanem a sorozatcím alatti összegyűjtés. Ezt viszont szintén nem indokolt külön alapfeladatként szerepeltetni, egyrészt mert ezt a feladatot nem is kell minden leíró katalógusnak szükségszerűen vállalnia, másrészt pedig, mert a sorozat a könyv fogalma alá szubszumálandó (1. alább, 28.1.), s így a teljes sorozat részletező regisztrálása, egyes köteteinek a
regisztrálásán felül, nem lépi túl az első (és nagyritkán a második) alapfeladat határait.
Nem új alapfeladattal, hanem egyszerűen csak azzal a (8. sz. jegyzetben már érintett) tényállással van itt dolgunk, hogy igen sok könyv két, sőt több olyan különböző valóságos formai jegygamiturával rendelkezik, amelyek mindegyike alatt már az első alapfeladat megfelelő ellátása megköveteli az illető könyv feljegyzését — legalább is a nagy- és a szakkönyvtárakban. A kettős katalogizálásnak az indoka ilyenkor tulajdonképpen az, hogy egy-egy
ilyen könyvben úgyszólván több különböző kiadvány tolódik egymásba — példánkban a monográfia és a sorozat—, amelyek mindegyikéről számot kell adnunk saját valóságos formai
jegyeinek megfelelően. Más szóval, egy-egy ilyen könyv az első alapfeladat szempontjából
a katalogizálásnak két vagy több különböző, különálló tárgyát (e szó harmadik jelentésének értelmében) egyesíti. Az a téma tehát, amelyet a jugoszláv tervezet itt az alapfeladatok tárgyalása során vet fel, egy fokkal alacsonyabb rendű kérdés keretébe tartozik.
Befejezésül még egy megjegyzés ehhez a témához. A fenti két példában említett jelölteknél elvileg több joggal aspirálhat az alapfeladat rangjára az analitikus katalogizálás,
amely nyilván nem egyszerű része, és nem is puszta eszköze a három alapfeladatnak. Az
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ellen azonban, hogy az analitikus katalogizálást a három elismert alapfeladattal egy sorba
emeljük, nyilván tiltakoznék a legtöbb könyvtáros arányérzéke. Ami persze egyáltalában
nem zárja ki azt, hogy egy-két évtized múlva esetleg már nyoma sem lesz e tiltakozásnak.

ALAPFELADAT-E A „ML" ÖSSZES KIADÁSÁRÓL ADANDÓ INFORMÁCIÓ ?

Mint mondottuk, az egyes alapfeladatok vizsgálatánál — fogódzóul a PT idevágó formuláját használva — analizálnunk kell egyrészt e formulát magát, másrészt vizsgálnunk
kell ennek viszonyát a mai közfelfogáshoz és gyakorlathoz, végül pedig függetlenül a PT
formulájától elemeznünk kell az utóbbiakat.
Az egyes alapfeladatok elemzését a PT 2.1 és 2.2b pontjaiban említett két funkció
— vagyis az egyes meghatározott könyvekre és az egyes művek valamennyi kiadására
vonatkozó információadás funkcióinak — párhuzamos vizsgálatával célszerű megkezdenünk, mert ez a két, bizonyos szempontból egymással ellentétes funkció más vonatkozásban
(1. alább, 26, és 42.1.) párhuzamosságot, egy bizonyos rokonságot mutat, úgy hogy még az a
gondolat is felmerülhet, hogy egyáltalában indokolt-e két különböző funkciónak tekinteni
őket. A 2.2a pontban említett funkció, a szerzői oeuvre-ről adandó információ feladata
— amelyet a PT-formula, az általános szokást követve, a két másik funkció közé iktatva
említ — ezzel szemben jellegében teljesen idegen az első funkciótól. Ez indokolja azt, hogy
itt megfordítjuk a funkciók szokványos sorrendjét.
A két első alapfeladat párhuzamos elemzése során első teendőnk annak a kérdésnek a
megvizsgálása, hogy elismerhető-e a két alapfeladat külön-külön a leíró katalógus alapfeladatának/
Induljunk ki abból a tényállásból, amelyből a második funkció ered. Ez abban áll,
hogy azoknak a leíró katalógushoz forduló olvasóknak a zöme, akiket úgy szoktunk jellemezni, hogy nem egy témára vonatkozó irodalomra, hanem csak egy meghatározott
könyvre van szükségük, valójában egyáltalában nem meghatározott könyvet, hanem egy
bizonyos szöveget, egy bizonyos művet keres. Hasonlíthatatlanul kisebb azoknak az olvasóknak a száma, akik a Hamlet első kvart-kiadásáért, mint azoké, akik egyszerűen egy Hamlet-szövegért jönnek. Az utóbbiakat számos különböző könyv kielégítheti, amelyekben
— bár külső köntösük, főleg formai jegyeik, sőt tartalmuk is gyakran igen nagy eltéréseket
mutatnak — mindben megtalálják azt, amire szükségük van. Az ilyen olvasókat nyilván csak
az a könyvtár szolgálja ki kielégítően, amely ezeknek az állományában levő, s egymás helyettesítésére több-kevesebb olvasó számára alkalmas könyveknek nemcsak egy részére, hanem valamennyire felhívja az olvasó figyelmét. Hiszen csak így akadályozható meg, hogy
az olvasó kielégítetlenül távozzék, mert az a néhány kiadás, amelyről értesült, kézben van
vagy nem felel meg neki, azokról viszont, amelyek a polcon állnak és megfelelőek is, nem
szerzett tudomást.
Ennek a feladatnak az ellátása külön munkát, szolgáltatást addig nem igényel, amíg
az ilyen könyvcsalád valamennyi tagjának formai jegyei egyformák; ebben az esetben e család tagjainak — a PT terminológiájával: a mű különböző kiadásainak — címleírásai minden külön gondoskodás nélkül, automatikusan egymás mellé kerülnek a katalógusban. A második funkció ilyenkor latens marad. Viszont amikor a jegyeknek ez az uniformitása hiányzik — ami nem ritka eset —, akkor a második funkció ellátása elég bonyolult külön
technikát kíván a könyvtárostól annak érdekében, hogy a katalógusban a könyvcsalád va'22

lamennyi tagja hiány nélkül egymás mellé kerülhessen. E technika alkalmazásának szükségessége már akkor is fellép, ha a címleírás helyét meghatározó adatok eltérései, különbözősége nem magukon az egyes kiadásokon, könyveken jelentkeznek, hanem csak az irodalomban, a bibliográfiai segédkönyvekben. Mielőtt ezt a technikát részletesebben szemügyre
vennők, vessünk előbb egy pillantást arra a kérdésre, hogy helyes-e az ilyen könyvek összegyűjtésének feladatát a leíró katalógus alapfeladatai közé sorolni.
Mint láttuk, az nem lehet vitás, hogy katalógushálózatunk legelső feladatai közé kell
sorolni, hogy egy-egy mű meglevő kiadásairól informálja az olvasót. A kérdés csak az, hogy
miután itt különböző formai jegyekkel rendelkező könyvekről van szó, amelyek között csak
tartalmuk teremt kapcsolatot, nem helytelen-e a szóban forgó információt a leíró katalógustól követelni, s nem lenne-e helyesebb ezt a feladatot a tárgyi katalógusok hatáskörébe utalni?
Tisztán elvi szempontból a válasz igenlő. A tárgyi katalógusok alapvető feladata éppen
a tartalmilag rokon könyveket illető információk megfelelő csoportosítása, összegyűjtése,
— vagyis pontosan az, amit a második funkció a rokon tartalmú könyvek egyes kategóriáit
illetőleg a leíró katalógustól követel. A leíró katalógus viszont formális jellegű, a könyvek
formális és nem tartalmi ismertetőjegyeire épül. Nyilván logikátlan tehát a formai jegyeiket
tekintve különböző és csak tartalmilag rokon könyvek összegyűjtését, az ezekről adandó
rendszerezett információt erre a katalógusra bízni. Hiszen ez a feladatnak csak úgy tehet
eleget, ha erőszakot tesz a könyvek tényleges formai jegyem, azon a bázison, amelyre egész
rendszere épül, — amivel persze együtt jár, hogy elkészítésének nehézségei és költségei
megsokszorozódnak.
így a logika. A gyakorlati szempontok viszont az ellenkező választ támasztják alá.
Először is, mint láttuk, a leíró katalógus e funkció ellátását már a katalogizálás őskora
óta megközelíti s így a megszokás e funkció mellett szól. Másodszor, az az ok, amely a
múltban útjában állott annak, hogy az egyre inkább formális jellegűvé váló leíró
katalógus feladja ezt a számára egyre idegenebbé váló feladatot — a tárgyi katalógusok
elégtelensége vagy hiánya —, ha vesztett is súlyából, de teljesen ma sem szűnt még meg
hatni. A tárgyi katalógusok, annak következtében, hogy a tartalom megragadása s a tartalmi
jegyek helyes megszerkesztése nehezebb, mint a formai jegyek megállapítása és helyes felhasználása, s hogy készítésüknél a szubjektív tényező sokkal nehezebben küszöbölhető ki,
mint a leíró katalogizálásnál, általában nehezebben, sokkal több munka, tehát költség
árán érhetik csak el az egyöntetűségnek és következetességnek ugyanazt a fokát, mint a leíró katalógusok, s így a szóban forgó anyag egybegyűjtését — legalábbis ma még — távolról sem képesek azzal a hatásfokkal elvégezni, mint az utóbbiak. Végül harmadszor, amíg
a leíró katalógusok — amint azt, a tradícióból kiindulva, ma kétségtelenül teszik — feladatuknak tekintik az egyes írók összes művének az összegyűjtését, mindaddig melléktermékként megközelítőleg már ellátják a művek egybegyűjtése feladatának nagyobbik részét
is, s e teljesítményük kikerekítése, teljessé tétele már aránylag kicsiny áldozattal megvalósítható. E három érv föltétlenül igazat ad a PT-nek abban, hogy a művekről való rendszeres információadást a ma leíró katalógusának alapfeladatai közé kell sorolni.
ALAPFELADAT-E AZ INFORMÁCIÓADÁS AZ EGYES KÖNYVEKRŐL ?

Térjünk vissza most annak a technikának a kérdéséhez, amelyet a második funkciónak
a különböző formai jegyeket viselő könyvekre is kiterjedő ellátásánál alkalmazunk. Mint
tudjuk, e technika abban áll, hogy az egyes ilyen, eltérő jegyeket viselő könyvek címleírá2!í

sait a könyvek saját jegyeitől függetlenül, egységesített jegyek alatt is beiktatjuk a
katalógusba.
Az egységesített jegyek alatti bejegyzést a második funkció elengedhetetlenné teszi.
Nézzük meg hát a kérdést a másik oldaláról, vagyis vizsgáljuk meg, hogy ez az egységesített jegyek alatti regisztrálás nem elegendő-e mindkét katalógusfunkció ellátásához, -— nem
takarítható-e meg a ma szokásos két különböző jegygarnitúra alatti beiktatás közül a másik: a könyvön magán szereplő jegyek alatti beiktatás? A középkor végének a katalógusai,
mint láttuk, a különböző kiadásokat általában ugyanazzal a szűkszavú stereotip címszöveggel katalogizálták, s nem ju ott eszükbe, hogy az egyes könyveket a katalógusban stereotipan használt jegyek.ől (pl. a szerzői név.ől vagy névformától) eltérő tényleges formai
jegyeik alatt is regisztrálják. Emellett azonban minden könyvről külön katalógus-bejegyzést
tartalmaztak, jórészt különböző jelzetek hozzáadásával. Nem lehet tehát azt mondani,
hogy az egyes könyvekről, az egyes darabokról e katalógusok nem adtak számot — mégpedig az akkori szükségletet nagyjából kielégí.ő módon. Nem tehetne-e vajon eleget a mai
katalógus is mindkét funkciónak egyetlen, az egységesített jegyek alá beiktatott katalóguslappal, föltéve persze, hogy minden egyes kiadás külön katalógus-bejegyzést kapna, amelynek adatai teljes mértékben biztosítanák az illető kiadás azonosítását? És nem kelti-e a PT
2. §-ának betűje azt a benyomást, hogy az ilyen eljárás kellőképpen ellátná rq>ind a két feladatot?
Gondosabban szemügyre véve, ez a paragrafus tartalmaz egy utalást, amely éppen
ennek a félreértésnek van hivatva útját állni. Kiköti ugyanis, hogy a katalógusnak e két funkciót hatékonyan kell ellátnia. A középkorihoz hasonló eljárás azonban az egységesített
jegyektől eltérő jegyeket viselő könyvek esetében ma már csak a második funkciónak tenne
hatékonyan eleget, az elsőnek nem. Ez az eljárás súlyosan sértené ugyanis azokat az olvasókat, akiknek az egységesített jegyekről sejtelmük sincs, — például azokat, akik a műről
nem tudnak egyebet, mint amit a mű egyik olyan kiadása mond, amelyen az egységesített
jegyek ől eltérő jegyek szerepelnek. Emellett igen valószínű, hogy ezek nagyobbik részének is alapjában véve a műre van szüksége, s nem arra a konkrét kiadásra, könyvre, amelyről tudomása van — de az utóbbit nem találván meg, a keresett könyvcsaládot sem találhatja meg abban a katalógusban, amely a kétféle jegygarnitúra előfordulása esetén egyedül
az egységesített jegyek alatt regisztrálja az egyes könyveket. De még ama keresők számára is,
akik előtt nem ismeretlenek az egységesített jegyek, igen gyakran nem ezek, hanem az általuk pontosan ismert konkrét könyvön szereplő jegyek biztosítják a leggyorsabb célhozjutást. Gondoljunk csak a hasonlító könyvtárosra, akit a katalógushasználók e csoportja
prototípusának tekin>hetünk.
S van itt még egy további szempont is, amelyről nem szabad megfeledkeznünk — a
könyvt ári állomány és üzem anyagi rendjének szempontja. Ez az anyagi rend ugyanis föltétlenül megköveteli, hogy katalógusaink pontos és könnyen hozzáférhető tájékoztatást adjanak az állomány minden egyes anyagi darabjáról, ezt pedig a legbiztosabb módon e darabok valóságos formális jegyeinek a felhasználása útján végezhetik el. Már pedig az anyagi,
az elsődleges rend, az anyagi darabok biztos és gyors megtalálhatóvá tétele, az első követelmény, amelynek minden könyvtári üzem eleget kell, hogy tegyen — hiszen a kifogástalan elsődleges rend elengedhetetlen előfeltétele minden magasabb rendű könyvtári szolgáltatásnak.
A modern katalógusok, amelyek nem olyan kis terjedelműek, mint a középkoriak, nem
olyan maroknyi, könnyen áttekinthető irodalomról számolnak be, semmiképpen sem érhetik
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tehát be az utóbbiak módszereivel, — ma nyilván teljesen elengedhetetlen már, hogy a leíró
katalógus a könyvtár könyveit regisztrálja a rajtuk tényleg szereplő jegyeknek pontosan megfelelő helyen is. A mai leíró katalógusok egyszerűen elképzelhetetlenek e feladatnak külön,
saját eszközeire támaszkodó ellátása nélkül. Azt hiszem, alig akadna ma könyvtáros — legalábbis a nagy- és a szakkönyvtárakban — aki ne ezt az első funkciót választaná, ha arra
kényszerülne, hogy leíró katalógusát szigorúan egyetlen funkció ellátására korlátozza. Olyan
javaslatokkal nem is ritkán találkozunk, amelyek — a könyvtári üzem belső szempontjainak
feláldozva az olvasó érdekét — a második alapfeladat elejtése mellett szállnak síkra, olyanról azonban, amely az első alapfeladat elejtését proponálná, nem tudok. Ennek megfelelően,
amióta a leíró katalógus egyes funkcióinak megfogalmazására egyáltalában sor került, mindig az egyes könyvekről való számotadást tették a funkciók rangsorában az első helyre.
Mindezek alapján világos, hogy a PT-formulának az első funkció vállalását illető döntése és e funkció rangjára vonatkozó álláspontja ugyanúgy teljes mértékben helytálló,
mint a második funkcióét illető. Másrészről viszont világos, hogy az első és második funkciónak a PT 2. §-ában adott meghatározásai önmagukban nem juttatják maradéktalanul kifejezésre azokat az igényeket, melyeket a könyvtárosok többsége a leíró katalógussal szemben ezen a két vonalon ma támaszt. E meghatározásokhoz tehát szorosan csatlakozniuk
kell az alapfeladatok ellátásánál alkalmazandó eszközökre vonatkozó rendelkezéseknek, s
ezek között első helyen egy olyan rendelkezésnek, amely kifejezésre juttatja, hogy az első
alapfeladatot csak annak a jegygarnitúrának az alapján való regisztrálással tekintjük ellátottnak, amelyet a könyv anyagi formában valóban magán visel (valóságos formai jegyek),
a másodikat pedig csak azzal, amelyet a legalkalmasabbnak ítélünk arra, hogy a mű különböző saját jegyekkel bíró kiadásait egybegyűjtve nyújtsa az olvasónak (ál-formai, egységesített jegyek). E kiegészítést, más szóval a 2. §-ában emlegetett hatékony mód közelebbi
körülírását a PT az 5- §-ban végzi el.11
Az első funkció ellátásának módjáról elmondottakat egy további megjegyzéssel kell
még kiegészítenünk, s ez az, hogy ha a könyvnek van címlapja, akkor az első funkció céljait
szolgáló regisztráláshoz a jegyeket a címlapról kell venni. Semmi sem indokolná ugyanis
azt, hogy olyankor, amikor a könyv különböző, ellentmondó jegyeket tartalmaz, ezek közül ne a legerősebben hangsúlyozottakat, tehát a címlapon szereplőket válasszuk ki erre a
célra. Ugyanígy természetes az is, hogy ha a címlapon, ill. a különböző címlapokon szerepelnek eltérő vagy ellen1 mondó adatok, akkor ezek közül a formailag legerősebben hangsúlyozottat kell az egyedi könyv regisztrálása szempontjából irányadónak tekinteni.

E paragrafus megfogalmazása ellen több kisebb kifogás emelhető. Túl lazán határozza meg a könyvekről
adott információ leghatásosabb módját, amikor a könyvön és nem csak a címlapon szereplő adatokból levezethető címfej alá helyezendő katalóguslapról beszél. Nem intézkedik arról az esetről, amikor ugyanazt
a művet több szerzőnek tulajdonítják, s különböző kiadásai más-más feltételezett szerző neve alatt jelennek
meg. Csak különböző szerzői névformákról beszél, ugyanazon szerző különböző neveiről nem. Nem intézkedik arról az eshetőségről, hogy a könyv maga is gyakran adja meg ugyanazt az adatot több egymástól
eltérő formában. Helytelen a szabály első alszakaszában szereplő „minden egyes könyvről" kitétel. Ez
nemcsak az általános gyakorlattal, de a PT 6. pontjával is ellentétben van, amely szerint a minden egyes
könyvről készített katalóguslapok egész csoportját mind a két esetben helyettesítheti egyetlen utaló. Végül
elhibázott, mert félreérthető, az 5-3 pont, amely teljes egészében mellőzendő.
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E KÉT FELADAT KÉT KÜLÖN ALAPFELADAT-E ?

A PT 2.1 és 2.2b pontjaiban körvonalazott funkciókra vonatkozólag feltett első kérdésre az eddigiek megadták a választ: ezeket a feladatokat ma valóban a leíró katalógusok
elsőrendű feladatának kell tekintenünk. Következő feladatunk, választ adni arra a kérdésre,
hogy valóban indokolt-e a szóban forgó két feladatot két különböző, sui generis feladatnak
minősíteni?
Azt már láttuk, hogy a két funkció ellátásának az eszközei különbözőek. Ez a körülmény azonban nem dönti el a feltett kérdést. A legtöbb komplex feladat teljes megoldása
csak több különböző eszköz párhuzamos igénybevételével érhető el. Kérdés, a két emlegetett funkció nem képez-e szintén egyetlen egységes feladatot, amelyet csak több eszköz
együttes bevetésével oldhatunk meg?
Aki e két feladatban nem lenne hajlandó két teljesen különböző, önálló katalógusfunkciót látni, az ezt az álláspontját a következő igen kézenfekvőnek látszó érveléssel támaszthatná alá. A könyvtáros és az olvasó számára a mű mindig csak egy könyvbe öltöztetve jelenik meg. Könyves mű az ő számukra mindig ugyanannak az egyetlen, oszthatatlan jelenségnek két különböző aspektusa csupán. Ennek a ténynek felel meg az az ősi könyvtári tradíció, hogy katalógusaink erről a két oldalról mindig egyetlen címleírásban adnak számot.
Igaz, hogy az esetek kisebbik részében ezt az egyetlen címleírást két különböző címfej alatt
soroljuk be a katalógus két különböző pontján — de ez önmagában nem elegendő ok arra,
hogy két különböző funkcióról beszéljünk. Hiszen, amint erről már volt szó, általában vállaljuk azt, hogy bizonyos, a célszerűség és gazdaságosság által megszabott határok között
megkönnyítsük az olyan olvasó számára is a címleírás megtalálását, aki nem ismeri pontosan egyrészt a könyv formai jegyeit, másrészt az eme jegyek közötti választásra vonatkozó
katalogizálási szabályokat — s ennek a törekvésünknek a szolgálatában gyakran helyezzük
el ugyanazt a címleírást a katalógus több helyén, például a könyv címe és testületi szerzőjének neve, vagy címe és szerkesztőjének neve alatt. Ezekben az esetekben nem beszélünk
két különböző feladatról, csak egyetlen feladatnak a körültekintőbb, hatékonyabb ellátásáról, a hiányos tájékozottságú olvasó szükségleteire való tekintettel. Vajon nem egyszerűen
erről van-e szó akkor is, amikor két különböző szerzői névforma vagy két különböző cím
alatt sorolunk be egy címleírást? S nem ennek az egyszerű dolognak a fölösleges elkomplikálása-e az, hogy itt két különböző funkcióról beszélünk?
Nem tagadható, hogy ez az érvelés megvesztegető — de a rögtön kínálkozó ellenérv
még kézenfekvőbbnek látszik.

A KÖNYV ÉS A MÜ FOGALMA

Ezt az ellenérvet úgy fogalmazhatjuk meg, hogy könyv és mű különnemű jelenségek
— a könyv anyagi, a mű szellemi jelenség. Igaz ugyan, hogy a köznapi beszédben egy komplex jelenséget értünk könyv alatt, amelynek egyik komponense anyagi, a másik szellemi jelenség; csak a kettő —- nyomdatermék és tartalom — együttese alkot könyvet. Abban
a pillanatban azonban, amint a könyv szót szembeállítjuk a mű szóval, az előbbi jelentése
rögtön az anyagi komponensre szűkül össze, miután a szellemi komponenst most már a mü
szóval jelöljük. Ez tisztán szellemi jelenség, amely minden anyagi megjelenési formától, tehát minden könyvtől függetlenül is létezik és egyszerre számos könyvben jelenhetik meg
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anyagi alakban. Az előbbi egyszeri12 és megváltoztathatatlan; ha ugyanazt a könyvet ugyanarról a szedésről újranyomják, de megváltoztatják rajta az évszámot, vagy ráteszik az áj lenyomat megjelölést, akkor máris megszűnik ugyanaz a könyv lenni, a katalogizáló, a bibliográfus
már új objektumot, új bibliográfiai egységet lát benne. Az utóbbi viszont átalakulhat és
ismertetőjegyeit is változtathatja anélkül, hogy emiatt új művet látnánk benne, tehát anélkül, hogy bibliográf iailag elveszítené azonosságát; a szerző átdolgozhatja, bővítheti, apaszthatja művét, s emellett megváltoztathatja annak címét vagy akár saját nevét is, sőt még
személyében is állhatnak be változások, anélkül, hogy ez érintené a mű bibliográfiai azonosságát.
A könyv és a mű eme különneműsége e két fogalmat bizonyos szempontból ellentétes
fogalmakká teszi. így pedig már nyilván nem férhet kétség ahhoz, hogy két ennyire különböző tárgyra irányuló információs szolgáltatást nem lenne logikus egy kalapba dobnunk,
hogy tehát az egyedüli helyes eljárás az, ha élesen elkülönítjük őket, mint két külön katalógusfunkciót.
A dolognak azonban még ezzel sem jártunk a végére. Könyv és mű különneműsége,
ellentétes jellege csak első pillantásra tűnik ilyen kétségtelennek, de elhomályosodik, ha e
szavak jelentését közelebbről vesszük szemügyre.
Az már az első pillantásra kiderül, hogy e két szó jelentésének a meghatározásánál
a köznapi szóhasználatra nem támaszkodhatunk. Mindenekelőtt azért nem, mert a köznapi
beszédben igen gyakran használjuk e szavakat metaforikusán is — például amikor kétkötetes műről, díszműről, vagy egy író izgalmas új könyvéről beszélünk. De ha ettől el is tekintünk, a mű szó köznapi használatának a határai továbbra is nagymértékben elmosódóak
maradnak. A köznapi szóhasználatban a mű szó — bennünket érdeklő jelentésében — szinonimája az alkotásnak; a mű fogalma elválaszthatatlan az alkotóétól. Viszont azt, hogy
hol van az alkotás határa, teljesen lehetetlen meghatározni. Egy regény az, tehát mű; egy
irodalmi folyóirat egy száma nem mű, csak kiadvány, s mint ilyen a tágabb értelemben vett
„könyv" kategóriájába tartozik (ld alább, 28. l.),a mű fogalmát viszont azok az egymással
semmi tartalmi kapcsolatban nem levő kisterjedelmű írások merítik ki, amelyekből e folyóirat-szám tartalma összetevődik. A mű szó használatával, jelentésével ebben a két esetben
a legtöbben egyet fognak érteni. Elég gyakoriak azonban az olyan határesetek, amelyekben
a nézetek ebben a kérdésben megoszlanak, — gondoljunk például egy logaritmus-táblára,
egy who's who-ra, vagy egy telefonkönyvre. S az sem ritka eset, hogy az egyes kiadványfajták lassan és majdnem észrevétlenül vezetnek át a nyilvánvaló „műtől" a nyilvánvaló
„nem-műhöz". Az élő magyar irodalom egy jól sikerült antológiáját a legtöbben készséggel minősítik műnek, a magyar írók és költők egy alkalmi, pl. jótékonycélú, kollektív kiadványát illetőleg már kevésbé leszünk erre hajlamosak, egy szépirodalmi kiadó almanachjánál még kevésbé — se három típus közé a könyvkiadás még számos, egymástól csak jelentéktelen apróságokban különböző variánst interpolál. Az ezek közötti amúgy sem nagy küPersze csak a mi szempontunkból, a címleírás szempontjából, más szóval mint bibliográfiai egység, egyszeri — s ezzel összefér, hogy minden könyv számos egyforma példányban jelenik meg. Ez az utóbbi momentum nem érdekel bennünket, mert a címleírás módja, szabályai, szempontjából közömbös. A könyv a
katalógusban ugyanazt az egyetlen címleírást kapja, akár tíz, akár egyetlen példányban van meg a könyvtárban. A katalógustól ugyan általában elvárjuk, hogy valamennyi példányról számot adjon, de az ezt a
feladatát nem a címleírásnak, hanem a katalógusbejegyzés egyéb alkotórészeinek, a címleírás függelékeinek keretében látja el, a példányszámra vonatkozó megjegyzésben, esetleg az egyes példányok különböző
jelzeteinek a felsorolásával.
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lönbségeket az ilyen könyvek gyakran nem juttatják világosan kifejezésre, s így a címleíró
nem egyszer nehezen dönti el, hogy a kezében levő darabot hova sorolja, ,,mű"-ként
kezelje-e vagy sem.
Az elhatárolásnak ilyenfajta nehézségével a címleírás területén lépten-nyomon találkozunk. Amikor címleírási gyakorlatunk és szabályaink a nyomdatermékek áttekinthetetlen és
végtelen változatosságában típusok kialakításával rendet próbálnak teremteni, amelyekre a
címleírás legmegfelelőbb módjainak különbségeit bazírozhassák, a legtöbb esetben abba a
nehézségbe ütköznek, hogy az első pillantásra egymással ellentétesnek tűnő, vagy legalább
is egymástól élesen elkülönülő jelenségek között az ellentét ill. elkülönülés egy bizonyos
ponton eltűnik, elenyészik. A két ellentétes pólust többnyire összefüggő, megszakítatlan jelenségláncolat köti össze, amelynek két-két szomszédos láncszeme között a különbség elenyésző. Ha szembeállítjuk egymással a legfeketébb négert és a legfehérebb fehéret és néhány tucat jól összeválogatott, fokozatosan változó színárnyalatú egyént iktatunk közéjük,
a színkülönbség bármelyik két szomszéd között úgyszólván észrevehetetlen lesz. Ha ezt az
összefüggő sort ketté akarjuk vágni, s meg akarjuk állapítani, hogy hol kezdődik a fehér fél,
zavarba jövünk — a cezúrát nem csak egyetlen helyen, hanem ugyanazzal a joggal számos
egymás közelében fekvő ponton is meghúzhatjuk. így áll ez a mii szó jelentésével is.
Az elhatárolásnak ez a bizonytalansága gyakorlati nehézségeket egyedül a mű, vagyis
a második funkció szempontjából okoz, —hiszen könyvként, vagyis az első alapfeladatnak
megfelelően, minden katalogizálásra kerülő darabot egyformán regisztrálnunk kell, akár
sor kerül annak műként való regisztrálására is, akár nem. A könyv oldalán viszont — első
pillantásra úgy tűnik — egy másik probléma áll az utunkba: hogy hogyan kell elhatárolni a
könyv fogalmát egyrészt a füzet, brosúra, aprónyomtatvány, másrészt a folyóirat, a sorozat,
a gyűjtemény felé. Jobban szemügyre véve azonban a dolgot, kiderül, hogy ezek a megkülönböztetések a mi szempontunkból irrelevánsak. A füzet, aprónyomtatvány és a könyv
közötti határ megvonása a katalogizálást megelőző kérdés, amely különböző feldolgozási intenzitásfokú katalógusok párhuzamos készkése esetén válik aktuálissá: ilyenkor előre el kell
dönteni, hogy mi kerüljön az egyik, s mi a másik katalógusba. Mi viszont csak az általános
leíró katalógusok problematikájával foglalkozunk, amelyekre a négy címleírási szabályzatok vonaikoznak — amit mondunk, minden olyan nyomtatványra áll, amiről eldöntöttük,
hogy ebben a katalógusban adunk róla számot. S ez nemcsak a brosúrákra és aprónyomtatványokra vonatkozik, hanem a folyóiratokra és a sorozatokra is. Igaz ugyan, hogy ezeknek van speciális külön problematikája is, de ez csak formai vonatkozású, s így helye a címleírás problematikájának jóval alacsonyabb emeletein van — az alapfeladatok szempontjából a folyóirat, a sorozat és a könyv közötti megkülönböztetés éppoly irreleváns, mint
a brosúra és a könyv közötti. A mi szempontunkból az is érdektelen, hogy a periodikumokat
és a sorozatokat az emlí;ett speciális formális problémák miatt számos könyvtár külön katalógusokban tartja nyilván — mi ezeket a külön katalógusokat minden további nélkül az
általános leíró katalógus technikai okokból külön kezelt részének tekinthetjük. így tehát
semmi akadálya sincs annak, hogy mi a könyv fogalmának a hétköznapi szóhasználaténál
sokkal szélesebb jelentést adva, a nyomtatványok fent felsorolt válfajait mind belefoglaljuk e fogalomba, s valamennyire gondoljunk, amikor a rövidség kedvéért egyszerűen csak
könyvről beszélünk.
Visszatérve a шй-fogalomra, megállapíthatjuk, hogy elhatárolásának fent vázolt nehézségei nyilván azt is megnehezítik, hogy e határt a címleírás szabályozása során önkényesen, a hétköznapi szóhasználatra való tekintet nélkül vonjuk meg. Másrészről azonban azt
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is meg kell állapítanunk, hogy szabályzataink és szakirodalmunk állandóan használják e terminust anélkül, hogy egy ilyen világos elhatárolás kísérletének valahol is nyoma lenne. Szabályzataink nem egyszer váltogatva használják a könyv és a mű kifejezéseket, hol a könyv,
hol a mű megjelölésére,13 sőt a Porosz instrukciók, amelyek előszeretettel használják a Schrift
szót többnyire e két fogalom együttes megjelölésére, a legnagyobb természetességgel alkalmazzák ugyanezt a terminust olyankor is, amikor az összefüggés világosan mutatja,
hogy e két különböző dolognak csak egyikéről vagy másikáról van szó. Újabban általában
már óvatosabban használjuk a két terminust, de a kettő közötti határ rögzítésére még csak
kísérlet sem történt sehol.
Hogyan lehetséges ez? — hiszen a katalógus második funkciójának a megformuláz ásat
nyilván mindenki e két fogalom ellentétességére vagy legalább is világos különbségére alapozza! Nem kell az említett mulasztásnak szükségszerűen azzal a következménnyel járnia,
hogy szabályzatainkba ezen a réven hiányosságok, bizonytalan tartalmú rendelkezések
csúsznak bele? Hiszen világos, hogy ha szabályzataink más-más elbánást írnak elő a könyvek és a művek számára, de hallgatnak arról, hogy hol végződik a mű és hol kezdődik az a
könyv, amelyet mint művet már nem kell katalogizálni, ez nem maradhat kellemetlen következmények nélkül.

A MÁSODIK ALAPFELADAT VALÓSÁGOS TARTALMA

Ezen a ponton azután újabb meglepetéssel szolgálhatunk. A mű és a könyv közötti határvonal megvonásának elmulasztása a gyakorlatban egyáltalában nem okoz bajt. Ha ugyanis szemügyre vesszük az általánosan elterjedt gyakorlatot, kiderül, hogy a szóban forgó két
katalógusfunkció szemszögéből azoknak a könyv- illetve kiadványtípusoknak a kezelése,
amelyek a legtávolabb állnak a mű pólustól, semmiben sem különbözik azokétól, amelyek
a legközelebb vannak hozzá. A Pickwick Papers vitán felül mű; nem lehet tehát kétséges,
hogy katalógusunknak egy helyen összegyűjtve is számot kell adnia összes kiadásairól, hogy
tehát nem elég, ha az egyes kiadásokat a rajtuk szereplő különböző szerzői nevek és címformák alatt szerepelteti. Viszont az a kiadvány, amely pl. a Pedagógiai évkönyv címet viseli,
és nyolc egymással semmi tartalmi kapcsolatban nem álló tanulmányt közöl a pedagógia legkülönbözőbb területeiről, nyilvánvalóan nem minősül műnek. Ennek ellenére azonban a fejlettebb gyakorlat nem elégszik meg azzal, hogy a katalógus erről a kiadványról, és annak
lényegében változatlan, de Tanulmányok a pedagógia köréből címmel ellátott második kiadásáról beszámol a két különböző címnek megfelelő két különböző ponton, hanem emellett
éppúgy mint a Pickwick Papers esetében, szükségesnek tartja a kiadások címleírásainak a
katalógus egy helyén való egybegyűjtését is. Ugyanez áll egy régi folyóirat vagy újság utánnyomására is, ha ezt pl. az utánnyomást hangsúlyozó új címmel adják ki — pedig világos
hogy itt sem állunk művel szemben.
S ez a gyakorlat vitathatatlanul célszerű is, logikus is. Ha szükségesnek tartjuk, hogy a
katalógus ne csak arról informálja az olvasót, hogy egy regénynek egy bizonyos szerzői név
és címforma alatt megjelent kiadása megvan-e a könyvtárban, hanem megkívánjuk, hogy
eléje tárja egy helyre csoportosítva az illető regény mindama kiadásait, amelyekkel a könyvJó példa erre az A. L. A.-szabályzat compiler-deíimció)a. Ld: A, L. A. cataloging rules for author and title
entries. 2. ed. 1949- 230. 1.
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tár rendelkezik, akkor nyilván legalább ugyanolyan fontos, hogy e két feladat mindegyikéi
az említett Pedagógiai évkönyvet illetőleg is ellássa.
De van még egy másik mozzanat is, amely a bevett formulát hamisnak, a valósággal
nem egyezőnek mutatja. E formula ugyanis, szó szerint véve, a kiadások összegyűjtésének a
kötelezettségét a könyvtárban meglévő valamennyi kiadásra vonatkoztatja—hiszen semmiféle megszorítást sem tartalmaz. A világszerte elfogadott tényleges gyakorlat ezzel szemben az, hogy a leíró katalógus igen sok mű kiadásainak csak egyik részéről ad hozzáférhető
információt, egy másik részénél azonban szó nélkül elmulasztja ezt, annak ellenére, hogy a
mellőzött kiadások a legtöbb olvasó számára ugyanolyan értékűek, ugyanúgy kielégítenék
őket, mint azok, amelyeket illetőleg teljesítjük a második funkció parancsát. Olyankor fordul ez elő, amikor valamely mű egy másik mű vagy könyv keretébe illesztve lát napvilágot,
így például Thomas Mann műveinek a nagykönyvtárakban sok százra rúgó cédulái között a
Tonio Kröger másodlagos rendszó alatt ilyen című elbeszélésének általában csak azokat a
kiadásait találjuk meg, amelyek önállóan, külön kötetkében jelentek meg; egyes könyvtárakban ezen kívül azokat is, amelyek még egy vagy két más művel együtt képeznek egy kötetet.
Viszont az olyan könyvtárat már lámpával kell keresni, amely a Tonio Kröger-пек ezt a külön regisztrálását akkor is elvégzi, amikor az nagyobb számú válogatott Thomas Mann-művet vagy a novellairodalom nagyobb számú remekét tartalmazó gyűjtőkötetben látott napvilágot. Az ilyen esetekben többnyire még a címleírás szövegében sem szerepel a novella
címe — a katalógus tehát nemcsak a Tonio Kroger másodlagos rendszó alatt nem teszi fellelhetővé ezt a kiadást, hanem egyáltalában sehogyan sem emlékezik meg róla. A válogatott
Thomas Mann-kiadások esetében a szerző neve még ad némi csökevényes eligazítást,
amely a tájékozott és a vesződséges keresést vállaló olvasót e kiadás nyomára vezetheti;
a különböző szerzők műveit tartalmazó prózai antológia esetében azonban a kiadás a legtöbb leíró katalógusban teljesen nyomtalanul vész el. Különösen kedvezőtlen ilyen esetekben az anonim művek sorsa. Világos, hogy ezek még hamarább válnak fellelhetetlenné,
mint a szerzős művek.
Persze, amit itt a Tonio Krögerről elmondottunk, azokra a művekre is vonatkozik, amelyek csak gyűjteményes kiadványokba süllyesztve láttak napvilágot, önállóan soha. Igaz,
hogy ezeknek az esetében a katalógus nem követ el olyan eklatáns következetlenséget,
mint az önállóan is megjelent műveket illetőleg — viszont a funkciót meghatározó szokványos formula betűje és a katalogizálás tényleges gyakorlata közötti ellentmondás még
élesebb, hiszen az önállóan soha meg nem jelent művet katalógusaink teljes egészében elsikkasztják, mintha az a könyvtárban egyáltalában nem lenne meg.14
E szabályalkotási hiba szívós életének a magyarázata valószínűleg abban az egyszerű
tényben rejlik, hogy a gyűjtőműveket — például az antológiákat vagy forráskiadványokat—
ugyanúgy műként emlegetjük, mint a bennük foglalt novellát vagy naplót. E kétértelmű
szóhasználat szerint, amikor egy antológiát vagy forráskiadványt katalogizálunk, művet katalogizálunk. Ez terelhette el a szabályalkotók figyelmét arról a tényről, hogy azokat az
A PT-formula mentségére rá kell mutatnunk arra, hogy a szóban forgó fogalmazási pongyolaság hagyományos — minden tekintélyes címleírási szabályzat elköveti. „Jedes Werk wird auf einem eigenen Zettel
verzeichnet; ebenso in der Regel jede seiner Auflagen" — mondja a Porosz instrukció (2. Ausg. in der
Fassung vom 10. August 1908. §1.3)- Az ALA szabályai szerint: „Enter a work under the name of its
author" (2. ed. §1). „The work of a person, whatever its character or the medium by which it is presented,
is entered under the name of the person as author of the work presented" — mondja Lubetzky (Code of
cataloging rules. An unfinished draft, March I960. §1).
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elsődleges müveket, amelyekből az antológiaszerű másodlagos müvek tartalma Összetevődik — annak ellenére, hogy az előbbiek az alkotás szempontjából jobban megérdemlik a mü
megjelölést, mint az utóbbiak — ilyen esetekben rendszeresen katalogizálatlanul hagyjuk, s
így feledkezhettek meg arról, hogy ezt a tényt szabályaik szövegében kifejezésre juttassák.
E mulasztás következménye: szabályzataink többnyire nem intézkednek arra vonatkozólag, hogy hol van az a határ, ameddig a művek katalogizálásának az elhanyagolásában elmehetünk, s ahol el kell kezdenünk a gyűjtő-kiadványokban foglalt művekről az információadást, az analitikus katalogizálást; s a végeredmény: címleírási gyakorlatunk teljes bizonytalansága és következetlensége e határ megvonásában.
Az eddigiekben megállapítottunk három vitán felül álló tényt. Az egyik az, hogy a
könyv és a mű fogalmai közé még sohasem próbáltak egy olyan hézagtalan határvonalat
húzni, amely a második funkció szempontjából kielégítő lenne — pedig a két első funkció
szokványos megfogalmazása ezt elengedhetetlennek mutatja. A második az, hogy e határvonal meghúzása nemcsak majdnem lehetetlen, de fölösleges is lett volna, mert a második
funkciót egyáltalában nem csak müveket illetőleg akarjuk ellátni, hanem kömjveket illetőleg
is. A harmadik pedig az, hogy a művek különböző kiadásainak együttartását, az egyes művek állományáról az információadást, formulánkkal ellentétben, sohasem látjuk el maradéktalanul, hanem csak bizonyos változó, de pontosan soha meg nem határozott korlátok között.
Mindebből az következik, hogy a második funkció szokványos meghatározása teljesen
tarthatatlan, hiszen egyik irányban sem fedi a tényeket — részben kevesebbet, részben
többet mond annál, amit a legtöbb címleírási gyakorlat ma ténylegesen vállal. Következik
ezenkívül az is, hogy egészen helytelen a két funkció ma szokásos szembeállítása, vagyis az,
hogy meghatározásaikban a hangsúlyt tárgyaik különbözőségére helyezzük, abban az értelemben, mintha az elsőnek a tárgya a könyv, a másodiké a mű lenne.
Annak a bizonyítására, hogy az utóbbi hiba nemcsak terminológiai, hanem tartalmi,
vizsgáljuk meg, hogy kiküszöbölhetjük-e e hibát, ha — a könyv és a mű közötti alapvető
különbségből kiindulva — mű helyett tartalmat mondunk? — ha az első funkció tárgyát a
könyvben mint fizikai jelenségben látjuk, amely anyagi alakban megjelenő formai jegyekkel rendelkezik, a másodikét pedig a könyvek tartalmában, amely tisztán szellemi jelenség,
az egyes könyvekben adott fizikai megjelenési formáktól függetlenül is létezik, és így ezektől független formai — pontosabban ál-formai — jegyekkel is rendelkezhetik?
Világos, hogy ez a megoldás egyik nehézségünket teljesen kiküszöböli: a szűkebb értelemben vett könyv és a tartalom sohasem folynak össze, a kettőjük közötti ellentét sohasem
tűnik el. Ebből a szempontból tehát ez a fogalompár jobban megfelelne arra a célra, hogy
a katalógus két funkciójának a megkülönböztetését reá alapozzuk, mint a könyv—mű fogalompár.
A második funkció szempontjából azonban ez a fogalompár is teljesen használhatatlan. A tartalom fogalmának a bevezetésével ugyanis új nehézség jelentkezik: a különböző
könyvek tartalmainak azt a tulajdonságát, egymáshoz való viszonyát, amelynek ki kell váltania a második funkció működésbe lépését, sehogyan sem lehet úgy meghatározni, hogy az
logikailag is kielégítő legyen és a mai címleírási törekvéseinknek, igényeinknek is megfeleljen.
Ha a különböző formai jegyű könyvek tartalma azonos marad — a Boz és a Dickens
neve alatt megjelenő Pickwick-kiadás, vagy Móra Ferencnek A festő haldia és Négy apának
egy leánya címek alatt megjelent műve —, akkor nincsen probléma: világos, hogy a különbc'ző
formai jegyekkel ellátott e kiadásokat nemcsak e jegyeknek megfelelően szétszórtan, hanem
a tartalom kritériuma alapján egy egységesítő címfej alatt összegyűjtve is regisztrálnunk kell.
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A címleírási gyakorlat azonban nemcsak az azonos, változatlan tartalmakat szokta és
akarja így összekapcsolni a katalógusban. Az erősen bővített és átdolgozott új kiadással
ugyanezt teszi, ha a mű eredeti címe fel van tüntetve a címlapon, még akkor is, ha a mű
az új kiadásban az eredetinek duplájára dagadt, sőt akkor is, ha közben egy átdolgozónak
nevezett új szerző is feltűnt, mint pl. egy hosszú életű tankönyvnél vagy egy szépirodalmi
mű parafrázisánál. Goethe Faustja, összes kiadásai címleírásának a katalógus egy helyén való
felsorolását is egyre többen tartják szükségesnek a nagykönyvtárakban, akármilyen nyelvű
a kiadás, és akármilyen toldalékokat tartalmaz az alapművön kívül, még akkor is, ha a tudós
bevezetés, méltatás, a magyarázatok, jegyzetek, szótár stb. többszörösen meghaladják az
előbbi terjedelmét. Az Oxford book of American verse tartalma is változott újabb kiadásaiban, a kompilátor személye is — a legtöbb könyvtáros mégis megkívánja, hogy katalógusa
e kiadvány valamennyi kiadását azonos címfej alatt egybegyűjtve is felsorolja.
Ez a néhány példa világosan mutatja, hogy bár azok között a könyvek között, amelyeket illetőleg a mai haladó gyakorlat megköveteli a második funkció ellátását, egyrészt tartalmukat, másrészt eredetüket, keletkezésüket illetőleg is fennáll mindig valamilyen rokonsági
kapcsolat — de ez a kapcsolat igen különböző természetű és intenzitású lehet, a szöveg teljes azonosságától kezdve egészen az azonosság teljes hiányáig. Ezt a tényállást nemcsak a
müvek regisztrálásáról, összes kiadásaik címleírásának az összekapcsolásáról beszélő szokványos formula szimpliiikálja megengedhetetlen módon, de ugyanezt tenné a mű fogalmát a
tartalom fogalmával helyettesítő fogalmazás is.
A második funkció szokásos megfogalmazásában ugyanaz a hiba rejlik, amellyel címleírási szabályainkban is gyakran találkozunk. E hiba abban áll, hogy a felvetett probléma
precíz meghatározása és gondos elhatárolása helyett megelégszünk azzal, hogy annak csak
egyik prominens oldaláról, legtipikusabb megjelenési formájáról, esetcsoportjáról beszélünk, illetve intézkedünk, a kérdés jelentéktelenebb részleteiről, másodrendű vonatkozásairól mit sem szólva, a problémát mintegy csak címkével látva el, s pontos tartalommal való
kitöltését a gyakorlatra bízva — ami természetesen tág kaput nyit a katalógusokba becsúszó következetlenségeknek. Itt volna már az ideje, hogy rászokjunk arra, hogy legalább szabályzatainkban mindig pontosan azt mondjuk, amit mondani akarunk, s ne bízzuk pongyolán, félig-meddig kifejezett mondanivalóink kiegészítését a gyakorló könyvtárosra, akiről
feltételezzük, hogy úgyis tudja, miről van szó.
Hogyan változtathatunk a szőnyegen levő kérdést illetőleg a jelenleg elfogadott kezdetleges fogalmazáson? Az elmondottak alapján a második alapfeladatot átfogóan, általánosítva, így írhatjuk körül: hatékonyan informálni az olvasókat az állomány mindama könyveiről, amelyek — szellemi eredetük rokonságán nyugvó tartalmi rokonságuk alapján
— számukra, ill. egy részük számára helyettesíthetik egymást. Ez az általános meghatározás nyilván nem elégítheti ki a címleírási gyakorlatot, — a szellemi eredet, a tartalom rokonsága, a meghatározatlan mértékű kölcsönös helyettesíthetőség annyira bizonytalan fogalmak, hogy reájuk szabályokat semmiképpen sem alapozhatunk, hiszen nyilván még a
tárgyi katalógusok funkciói felé sem vonják meg hézagtalanul a határvonalat. így nem marad más megoldás, mint e meghatározásnak egy felsorolással való kiegészítése a szabályzat
egy későbbi paragrafusában — részletes, hosszadalmas, megalkotása pillanatában a teljesség igényével fellépő taxatív felsorolásával e funkció tárgyainak, vagyis a könyvek közötti
rokonság mindama típusainak, amelyek nemcsak a könyvek tartalmán, hanem emellett eredetén is alapszanak, s amelyeket illetőleg ma szükségesnek tartjuk, hogy az e típusokba tartozó egyes könyvcsaládok valamennyi egyedéről egybegyűjtött információt nyújtsunk leíró
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katalógusainkban. Ebből az is következik, hogy az időhözkötöttség, a változékonyság a második alapfeladat esetében jóval fokozottabb mértékben áll fenn, mint az elsőében. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy minden taxatív felsorolás ki van téve a bővítés vagy
szűkítés gyakori szükségességének, s így efemer érvényű. A második alapfeladat meghatározásának az elvi alapja nyilvánvalóan jóval szűkebb, labilisabb, mint az első alapfeladaté,
amely szerény kezdeteire rácáfolva, ma már szinte véglegesnek és változhatatlannak tűnik.
Az említett taxatív felsorolásnak körülbelül a következőképpen kell festenie:
Egységesített jegyek segítségével össze kell kapcsolni egymással azoknak a könyveknek
a címleírásait:
1. amelyek teljesen azonos szöveget tartalmaznak. Pl: Móra Ferenc: A festő halála
— és — Móra Ferenc: Négy apának egy leánya;
2. amelyek ugyanannak a szövegnek eredetijét és különböző nyelvű fordításait tartalmazzák;
3. amelyek tartalmának zöme, vagy akár csak központi része, magva, azonos, de ehhez
a központi részhez több-kevesebb, azt terjedelemben esetleg messze meghaladó
magyarázó függelék, toldalék csatlakozik, — mégpedig a kiadás nyelvére való tekintet nélkül. Pl: Horatius Carmináinak valamennyi kiadása;
4. amelyek ugyanazon szöveg ill. szövegösszeállítás eredetijét és annak akár eredeti
nyelvű, akár lefordított átdolgozásait tartalmazzák, bármilyen mértékű változtatásokon ment is keresztül az utóbbiakban az eredeti szöveg;15
15

3

Az eredeti és átdolgozásai az egybegyűjtésüknél alkalmazható eszközöket illetőleg különleges, a fenti felsorolásban szereplő többi egybegyűjtendő könyvfajtától eltérő esetet képeznek. Míg ugyanis az utóbbiaknál (a 6. pont alatt említett kivételével, az egybegyűjtésre a főlapot nemcsak felhasznál hatjuk, de a nagy-és
szakkönyvtárakban ezt a megoldást jobbnak, fejle ttebbnek is tartjuk, mint;a melléklapnak erre a célra való
felhasználását (ld alább, 36.1.)— addig az átdolgozások egybegyűjtésének speciális eszköze csak a melléklap lehet. A főlapi síkon történő egybegyűjtés ellenkeznék az olvasók várakozásaival és a címleírás alapelveivel is. Sem az nem lenne helyes, ha azt a modern kézikönyvet, amely már csak kegyeletből nevezi meg a fél
évszázaddal korábban megjelent eredeti mű címét és szerzőjének nevét, vagy pedig az Aeneis Blumauer-féle
tra vesztiáját az ős-mű jegyei alatt vennők fel, — sem az, ha az eredeti művet katalogizálnók a nálánál több
kiadásban megjelent gyökeres átdolgozásának jegyei alatt. Az átdolgozásoknak az eredetitől a legutolsó
átdolgozásig vezető sorát valahol — esetleg több helyen — át kell vágni, s e cezúrá(k)tól jobbra föltétlenül
másnak kell lenni a főlap címfejének, mint balra. Akármelyik oldalon végezzük is el aztán az eredeti és
összes átdolgozásainak egybegyűjtését, világos, hogy mindazokat a darabokat, amelyek a cezúra másik oldalára esnek, csak melléklappal hozhatjuk át az egységesített címfej oldalára. A melléklapi szinten történő
egybegyűjtéssel természetesen együttjár, hogy minden olyan az egységesítettől eltérő címfejről, amely alatt
a könyvcsalád akárcsak egyetlen tagjának a főlapja áll, utalni kell az egységesített címfejre (ld alább,
35-361.).
Egyébként maga a fent említett cezúra helyének a megválasztása is sok fejtörést okoz. E hely — vagyis
ama pont, ameddig az átdolgozások főlapja az eredeti mű jegyei alá, s amelyen túl már saját jegyeik alá
helyezendő — elvi alapon való meghatározására nincs mód, mert az eredetitől a legutolsó átdolgozásig
vezető sor ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a négertől a fehérig vezető. Egységes irányelv
itt csak az lehet, hogy a könyvnek, elsősorban a címlapnak a fogalmazását és formáit kell irányadónak tekinteni. Persze ez az irányelv a gyakorlatban nemegyszer cserbenhagy. Különösen az okoz itt nehézséget,
hogy az átdolgozásokat tartalmazó könyvek formai jegyei nem mindig egyértelműek, — így pl. amikor a
könyv az eredeti átdolgozott kiadásának vallja ugyan magát, de az eredeti mű szerzőjének nevét és címét
kisebb betűvel közli, mint az átdolgozásét. De vannak egyéb nehézségek is, — így például a címváltoztató
szépirodalmi művek, amelyek tartalmi átalakuláson is átmentek, — ezeket nagyrészt különböző művekként
célszerű kezelni, de az ellenkező is előfordul. Épp ezért ez a kérdés részletintézkedéseket követel, természetesen nem a második funkció nevében összegyüjtendő könyvfajtákat felsoroló paragrafusban, hanem a
szabályzatnak egy későbbi, a kérdés alárendelt jelentőségének megfelelő pontján.
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. — 64153. —
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5. amelyek az egészet és önállóan megjelent részeit, szemelvényeit, kivonatát, ill. ezek
fordításait tartalmazzák;
6. Az 1—5- pontok rendelkezései nemcsak az önállóan megjelent könyvekre vonatkoznak, hanem a más művekkel, illetve szövegekkel egyetlen könyvvé, bibliográfiai
egységgé egybeolvasztva kiadott minden olyan műre, ill. szövegre is, amelyet függetlenül az őt magában foglaló könyv formai jegyeitől, a szabályzat saját formai
jegyei alatt is fellelhetővé akar tenni a katalógusban.
A téma lezárásául még választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy az elmondottak alapján hogyan alakul a mü szó szerepe a címleírás terminológiájában. Semmi akadálya sincs
annak, hogy ezta szót a szokásos elmosódó jelentéssel megtartsuk, ha világosan leszögezzük,
hogy a második funkcióról beszélve egy második jelentést adunk neki: ilyenkor mű alatt a
fenti taxatív felsorolás kcnyvcsaládjainak a tagjai közötti összekötő kapcsot, tartalmuknak
azt a közös tényezőjét értjük, amely a családba tartozó könyveket az olvasók részére kisebbnagyobb mértékben felcserélhetővé teszi. Ebben a vonatkozásban tehát műről már elvileg
is csak olyankor beszélhetünk, ha vagy azonos szöveg ölt több különböző kiadásban, könyvben, anyagi alakot, vagy pedig több olyan könyvvel állunk szemben, amelyek eredetét és
tartalmát tekintve is rokon szöveget tartalmaznak, —gyakorlatilag pedig csak olyankor van
értelme e terminus használatának, ha e különböző kiadásokon különböző formai jegyek
szerepelnek. Világos, hogy a mü szó e jelentésének semmi köze sincsen a köznapi szóhasználat mű-fogalmához, — viszont kétségtelen, hogy a terminus a második funkció vonatkozásában csak ezzel az átgyúrt tartalommal használható, miután csak ennek van meg az az
éles körülhatároltsága, amely a címleírási terminológiában elengedhetetlen. A mü szó e kettős jelentéssel való használatának nem kell zavart okoznia, ha mindig szem előtt tartjuk,
hogy a köznapitól eltérő jelentéssel csakis a második funkció tárgyalásával kapcsolatban
ruházzuk azt fel. A továbbiakban a félreértések elkerülése végett mindig idézőjelbe fogjuk
tenni a „mű" szót, amikor ezzel a köznapitól eltérő jelentéssel használjuk.
A két, de különösen a második alapfeladat pontos megfogalmazása után végre megadhatjuk a választ a feltett kérdésre, hogy valóban indokolt-e ekét feladatot két különböző
alapfeladatnak tekinteni?
Mint mondottuk, az alapfeladat terminussal, az általános szokáshoz csatlakozva, a
leíró katalógusnak nem az erre a megjelölésre elsősorban jogosult, valóban alapfeladatát, hanem eggyel alacsonyabb szintű feladatait, az előbbi alapfeladat három szektorát,
a formai jegyek felhasználásával hozzáférhetővé tett információnak három különböző
tárgyra irányuló három fajtáját jelöljük meg. Az így felfogott alapfeladatok különbözőségét, egymás' ól való különállását ezek szerint az információ tárgyának különbözőségére alapozzuk. Mikor tehát most arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy a két első alapfeladat
valóban két különböző, különálló feladat-e, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy e két feladat keretében nyújtott információ tárgyát valóban indokolt-e két különböző tárgynak tekinteni.
A választ megadja a két tárgy alapvető különbsége, amelyről már beszéltünk, ti. hogy
az egyik anyagi, a másik szellemi jelenség. Ez a különbség a második funkció hagyományos
megfogalmazásának elvetése után, az általunk javasolt meghatározások alapján is — ha
nem is abszolút értelemben, de minden releváns szempontból, lényegében — változatlanul
fennáll. Az első alapfeladat tárgya ezek szerint ugyanis a könyvnek az anyagi oldala a maga
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anyagi formában megjelenő valóságos formai jegyeivel, lényegében tekintet nélkül a könyv
tartalmára; a másodiké viszont az egyes könyvek közötti tartalmi kapcsolat, vagyis egy tisztán szellemi jelenség (amelynek meghatározásába csak később, e tárgy határainak megvonásánál játszanak bele anyagi momentumok: az, hogy a második funkció ellátását a publikáció formája korlátozza). E különbség miatt a második funkció elvileg közelebb áll a
tárgyi katalógusok funkcióihoz, mint az első funkcióhoz. Szó sem lehet tehát arról, hogy a
kettőt egy kalapba dobjuk, hogy ne lássunk bennük két teljesen különböző, különálló funkciót.
Végül még egy triviális érvet is megemlíthetünk. A két funkció egymásmelletti ellátása minduntalan kollíziókat, bonyodalmakat okoz a címleírásban, erősen ellentmondásossá
teszi mai gyakorlatunkat, és számos távolról sem egyértelműen megnyugtató megoldás elfogadására kényszerít. Ilyen kollíziók egyetlen feladat ellátásán belül nem léphetnének fel
— aminthogy teljes mértékben el is tűnnének, ha a két feladat bármelyikének ellátásáról
lemondanánk. A legfontosabb ezek között a kollíziók között az a még ma is erősen vitatott
kérdés, hogy melyik funkciónak adjuk a főlapot, a tényleges elsőbbséget a katalógusban.
E kérdés körül sem lehetne oly éles a vita, ha nem két különálló feladattal állnánk szemben.
A KÉT ELSŐ ALAPFELADAT RANGSORA

Utolsó érvünk már átvezet a két funkció egymáshoz való viszonyának második problémájához — ahhoz a kérdéshez, hogy közülük melyik az első, a fontosabb, a katalógusban
nagyobb hangsúlyt érdemlő?
Arról már beszéltünk, hogy modern viszonyok között, nagy állományú könyvtárakban
általában az egyes könyvekről saját jegyeik alapján adott tájékoztatást tekintjük a leíró katalógus első feladatának, abban az értelemben, hogy ennek a feladatnak a hiánytalan ellátását tartjuk a leginkább nélkülözhetetlennek. A másik oldalon áll viszont az a tény, hogy leíró katalógusaink bejegyzéseinek három fajtája közül a legértékesebbet, a legteljesebb információt nyújtót: a főlapot, többnyire egységesített címfejjel látjuk el, vagyis a második
és a harmadik funkció ellátásának szenteljük, az első funkció ellátására pedig ilyenkor a melléklapot vagy pláne az utalót használjuk fel. Igaz ugyan, hogy a nemzetközi gyakorlat ebben a vonatkozásban még távolról sem egységes, mégis, az egységesített jegyeknek már ma
is van egy bizonyos előnye a könyvön szereplők előtt, s a fejlődés tendenciája is világosan
az előbbiek további térhódításának az irányába mutat. A szerzői nevek kérdésében az egységesített címfej győzelme, joga a főlapra máris eldöntöttnek tekinthető, — a PT idevágó
egyértelmű szabálya erről tanúskodik. A címet illetőleg a könyvön szereplő formának
a második helyre szorulása még távolról sem ilyen világosan eldöntött, — helytelenül,
mert ugyanazok az okok, amelyek a szerzői nevet illetőleg az egységesített formának juttatták az elsőbbséget, itt ugyanúgy fennállanak; az olvasó jobb kielégítésének szempontja a
nagy- és szakkönyvtárakban ebben a vonatkozásban is a főlapnak az egységesített címfej
alá tételét minősíti a magasabb rendű megoldásnak. De a jövőben is egyre inkább ebbe
az irányba kell terelnie a fejlődést két tényezőnek: egyrészt annak, hogy az ellenkező gyakorlat és a szerzői nevet illető többségi gyakorlat ellentmondanak egymásnak, főleg pedig annak, hogy az egységesített címformának melléklapon való alkalmazása esetén a megtévesztő csonka katalógusbejegyzések csak terhes többlet-utalások segítségével küszöbölhetők ki. E megoldás esetén ugyanis nem lenne elég az egységesített cím alatt mellék3* -
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lapok segítségével összegyűjteni a könyvcsalád valamennyi tagjára vonatkozó információt,
hanem emellett még a különböző kiadások különböző jegyei alatt álló főlapok mellett is
el kellene helyezni egy-egy az egységesített forma felé mutató utalást (ld még), mert különben a katalógusban szanaszét szórt főlapok bármelyikére bukkanó olvasó joggal hihetné, hogy a könyvtárban az őt érdeklő „műnek" csak az az egy vagy néhány kiadása van
meg, amelyet az általa megtalált nem-egységesített címfej alatt álló egy vagy néhány főlap
leír.16 Parentézisben megjegyezve, nem tudok róla, hogy a tárgyi címet csak melléklapon
egységesítő gyakorlatok közül csak egy is ráébredt volna arra, hogy e megoldásnak elengedhetetlen korrektívuma az itt említett utalás-fajta!
Nem helytelen-e az, hogy ilyenformán az a katalógusfunkció, amelyet az elsőnek minősítettünk, a katalógusban ténylegesen egyre inkább a második helyre szorul? A válasz tagadó. Először is a szóban forgó gyakorlat megfelel az olvasó érdekének, aki az esetek nagyobbik részében nem meghatározott könyvet keres, hanem egy bizonyos „művet'". Másodszor pedig a logika is emellett a megoldás mellett szól: a második funkció lényege az összetartozó több könyvre vonatkozó információadás — már pedig ez a leghatékonyabban, az olvasók számára legkielégítőbben, s emellett a leggazdaságosabban, tehát a könyvtári üzem
szempontjából is a legkielégítőbben, e könyvek főlapjainak az egybegyűjtése útján látható
el. A melléklapokon elvégzett egybegyűjtés, a vele járó előbb említett „ld még"-utalásokkal, az olvasók jó részét kerülőutakra kényszeríti. Még sokkal terhesebb, sőt majdnem az
egybegyűjtés feladatának elejtésével egyértelmű az egybegyűjtésnek utalások útján való
elvégzése. Hiszen az utalóktól minden esetben tovább kell mennie a keresőnek a különböző
címlejek alatt szétszórt főlapokhoz, — a katalógus ezzel a módszerrel tehát elvben lehetővé
teszi ugyan az egyes „művek'' teljes állományára vonatkozó információ megszerzését, de az
összegyűjtést nem végzi el maga, hanem az olvasók vesződséges munkájára bízza. Az utalóknak erre a célra való felhasználása a gyakorlatban persze mindig csak a ,,ld még "-formára szorítkozik, de ebben a formájában is elég terhes. Ha arra gondolunk, hogy nemcsak az
olvasókat, de bennünket könyvtárosokat is milyen türelmetlenné tesz, ha ott, ahol ezt
vártuk, nem a keresett információt, hanem csak egy utalót találunk, akkor el kell ismernünk, hogy az utalók segítségével való egybegyűjtés valójában nem áll messze az egybegyűjtés elejtésétől. Világos, hogy ez a módszer azt sem biztosíthatja, hogy az olvasó a
rendelkezésére álló különböző kiadások közül hozzájuthasson a neki — kor, nyelv,
függelékek: jegyzetapparátus, kommentár, méltatás, stb. szempontjából — legmegfelelőbbhöz; ha az információ teljességéhez csak egy sor utalón keresztül juthat el, a legtöbb olvasó inkább meg fog elégedni a kevésbé megfelelő kiadással, mint hogy ezt a vesződséges
utat végigjárja.
A második katalógusfunkcióval szemben, az elsőnél nincsen egybegyűjtési feladat,
€ funkció mindig csak egyetlen izolált könyv megtalálhatóvá tételére irányul —itt tehát távolról sem jelent olyan terhet az, hogy a kereső csak két lépcsőben, egy melléklap vagy egy
utalás kerülőútján jut el a célhoz, mint a második funkció esetében.
Azt a katalógusfunkciót tehát, amelyet az elsőnek nevezünk és tekintünk, az esetek nagyobbik részében valójában csak másodsorban látjuk el, gyakorlatilag csak a második helyet juttatjuk neki. S ez így helyes is. Ha logikailag valóban meg is illeti az elsőség ezt az
' Az egységesített címfej melléklapon való alkalmazása ellen szóló erre az érvre, amely szerintem az idevágó
érvek legsúlyosabbjai közé tartozik, már 1960-ban rámutattam „Einiges über die Grundsätze der Titelaufnahme" с írásomban. (Libri. I960, vol. 10. no.3- 220—221.1.)
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első funkciót, lévén ez a fontosabb, a nélkülözhetetlenebb, mégis, e funkció hatékony ellátása nem követelvén meg a gyakorlati elsőbbséget, a második funkcióé viszont igen, csak
helyeselhetjük, hogy a tényleges fejlődés a gyakorlatban az első helyet egyre inkább az
utóbbi kezére játssza. A valóságban tehát nincs itt ellentmondás — sem az elmélet nem
szakad el a gyakorlattól, sem a gyakorlat nem siklik át elméletileg helytelen vágányra. Egyszerűen arról van itt szó, hogy a két különböző nézőpontból különböző képet mutat a két
funkció rangsora •— vagyis e rangsor kérdésére nem adható egyértelmű válasz.17

A SZERZŐK ÖSSZES KÖNYVÉRŐL ADOTT INFORMÁCIÓ
ÉS VISZONYA A MÁSIK KÉT ALAPFELADATHOZ

Hátra van még a funkciókat illető szokványos formula ama tételének a megvizsgálása,
amely szerint a katalógusnak információt kell adnia arról, hogy egy-egy szerzőnek mely
művei vannak meg a könyvtárban. Ezt a funkciót a következőkben harmadik funkciónak,
harmadik alapfeladatnak fogjuk nevezni.
Mindenekelőtt a PT-formulában szereplő mü terminus pontos tartalmának a megállapítására van szükség. Egyrészt nem elég, ha a katalógus arról informál, hogy egy-egy szerzőnek milyen művei vannak meg a könyvtárban, hanem azt kell biztosítania, hogy az olvasó
az egyes szerzők műveinek valamennyi meglevő kiadásáról, más szóval a szerző összes meglevő könyvéről tudomást szerezzen. Másrészt a mü szó itt is többet mond, mint ami valóságos szándékainkkal egyezik. Hiszen, amely művet nem akarunk regisztrálni a katalógusban
— láttuk, hogy ez az eset igen gyakori —, arról nyilván a szerzői oeuvre keretén belül sem
kívánunk információt adni. Ez a tétel azonban csak egy fenntartással érvényes. Vannak
melléklap-fajtáink, amelyek — más művek katalogizálása során születve meg—mégis újabb
tételekkel egészítik ki az egyes szerzők oeuvre-jéről adott információt: a közreadókról,
szerkesztőkről, magyarázókról, fordítókról, előszó-írókról stb. készült melléklapok. Ezeknek a megírására két egymásba fonódó motívum készteti a címleírót. Egyrészt fel kívánja
használni mindazokat a másodsorban számbajövő fogódzókat, amelyek esetleg alkalmasak
arra, hogy célhoz juttassák a szerzőt, címet nem ismerő vagy rosszul ismerő olvasót, — másrészt azonban nyilván éppen a szerzői oeuvre-ről adott információnak említett teljesebb
tétele a szándéka. Azt a kérdést, hogy a két indok közül melyik a nyomósabb, nem szoktuk
felvetni. Ezt az teszi lehetségessé, hogy ezen a téren a legtöbb esetben nincs szükség központi szabályozásra — megelégedhetünk fakultatív szabályokkal, amelyeket az egyes
könyvtár saját szükségletei szerint alkalmaz vagy mellőz. Amíg azt a kérdést, hogy hol kívánjuk megvonni a szerző „könyveinek", pontosabban művei gyűjtőkiadványokba foglalt
ama kiadásainak legalább is az alsó határát, amelyekről még számot adunk, célszerű általános érvénnyel szabályozni, addig a mások művei közreadása körüli közreműködés, a közreadói, fordítói munka, a kommentár, az előszó stb, esetében ezt többnyire mellőzhetjük,
ill. a döntést az egyes könyvtárakra bízhatjuk. Mindkét kérdés részleteinek a tisztázása azonban már nem ide, hanem a katalogizálás tárgyainak kérdéscsoportjába tartozik.
A szóban forgó „ellentmondásra" már Eva Verona felhívja a figyelmet, de ő hibát iát benne, s — nézetem
szerint helytelenül — úgy érvel, hogy az elméletileg első funkciónak a gyakorlatban is meg kell adni
az első helyet, a főlapot. Ld: Verona, E.: Literary unit versus bibliographical u n i t ( = Libri, vol.9- no. 2.
1959. 94. 1.).
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Éppúgy, mint a második funkció, a harmadik is csak az esetek kisebbik részében válik
el világosan az elsőtől, ti. olyankor, amikor a szerzőnek több neve (beleértve az írói neveket, álneveket is") vagy névformája ismeretes, s a katalogizálandó darab nem az egységesített nevet Ш. névformát viseli, valamint a névtelenül megjelent kiadások esetében. Ha ezeknek a feltételeknek egyike sem forog fenn, a harmadik alapfeladat latens marad: az első
alapfeladat ellátásával automatikusan ez is megoldódik.
A harmadik alapfeladat elemzésénél természetesen ugyanazok a teendők várnak reánk,
mint az első kettőénél: megkell vizsgálnunk először, hogy itt valóban alapfeladatról, másodszor, hogy valóban különálló, sui generis alapfeladatról van-e szó, és harmadszor, hogy fontosság, rangsor szempontjából hogyan viszonylik ez a feladat az első kettőhöz. E teendők elvégzése azonban itt már kevésbé lesz vesződséges, mert bizonyos közös kérdésekre az első
két funkció tárgyalásánál már megkaptuk a választ. Egyébként ellentétben az első két
funkció elemzésénél követett eljárással, itt a második kérdés vizsgálatát vesszük elsőnek
sorra. Ezt az indokolja, hogy a szokványos formula szerint a harmadik funkció nem önálló
funkció, hanem a „műveket" illető információadással együttesen képezi a második funkciót, szóval ennek — általában elsőként emlegetett — része. Érvelésünket könnyebben
hozzáférhetővé teszi, ha ebből a közfelfogás által elfogadott álláspontból indulunk ki. Persze, a hagyományos felfogástól függetlenül is, mindenképpen fel kellene vetnünk a kérdést,
hogy a harmadik alapfeladat valóban a másodiktól különböző feladat-e, hiszen a kettő lényege között is van rokonság — mindkettő összetartozó anyag egybegyűjtését, a katalógus
anyagának egy bizonyos szerves csoportosítását követeli meg —, még feltűnőbb azonban a
rokonság a két feladat megoldásának eszközei, technikája között.
A szóban forgó második kérdés persze a harmadik alapfeladatnak nemcsak a másodikhoz, hanem az elsőhöz való viszonyára is vonatkozik — logikailag tehát mindenekelőtt arra
kíván választ, hogy a harmadik az elsőtől különböző, különálló alapfeladat-e. Ennek a kérdésnek az eldöntése azonban nem okoz nehézséget. Az első és a harmadik feladat között
olyan rokonság, mint a második és a harmadik között, nyilvánvalóan nincsen. Hiszen az első lényege a könyv-egyedek atomizált tömegének tekintett állomány megragadása, az
egyedek közti minden kapcsolatra való tekintet, minden csoportosító, szervesen rendező
szándék nélkül. A két feladat tehát jellegében nemcsak idegen egymástól, hanem bizonyos
szempontból egyenesen ellentétes egymással, s így még kétség sem merülhet fel aziránt,
hogy a harmadik funkció az elsőtől élesen elkülönülő feladat.
Gondos vizsgálatot igényel azonban a második és a harmadik alapfeladat egymáshoz
való viszonya. Az általában elfogadott felfogás, mint mondottuk, a kettőt egy kalap alá
fogja, mintha egyetlen funkció két különböző részéről, összetevőjéről, vagy megnyilvánulási formájáról lenne szó, s ennek megfelelően mindössze két katalógusfunkciót ismer. A PT
formulája is két alpontra tagolja a funkciókról szóló 2. §-t, az 5- §-ban pedig kifejezetten a
2. §-ban említett két funkcióról szól. Az első szerző, aki határozottan a leíró katalógus három különböző funkciójáról beszélt és rámutatott arra, hogy a második és a harmadik funkció teljesen különálló feladatok, Eva Verona volt.18 Álláspontját azóta már mások is magukévá tették.19
Az alábbiakban E. Verona talpraesett érvelését szeretném kikerekíteni, néhány új
szempont felvetésével teljesebbé tenni.
Verona, id. mű, 79- 1.
Jolley. id. mű, 4. 1. — E. L. Tate: Main entries and citations (— The Library Quarterly. April 19бЗ).
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Az elterjedt formula nyilván a történeti fejlődés maradványa. Amint láttuk, kezdetben
a közismert szerzői névforma használata eleget tett nemcsak a harmadik, de nagyjából a második alapfeladatnak is, s ez a két feladatot egyszerre szolgáló, közös eszköz eredményezhette azt, hogy maga a két feladat is eggyé olvadt össze a könyvtárosok tudatában. Ez viszont ismét visszahatott a gyakorlat fejlődésére, differenciálódására; késleltette egyrészt az
anonimák különböző kiadásainak, másrészt a szerzők oeuvre-jén belül az egyes „műveknek"
az együttartását előíró szabályok megjelenését. De amint e szabályok, bármilyen szórványosan is, megjelentek, aki tudomást szerzett róluk, sőt akinek e szabályok felállításának a
lehetősége csak megfordult az agyában, nem zárkózhatott el tovább a felismerés elől, hogy
a szerzői oeuvre együttartása nem biztosítja a „művek" együttartását, tehát a két feladat
egyáltalában nem esik egybe. Ennek az elméleti felismerésnek és a régi szemléletet e felismerés ellenére csak vonakodva feladó többségi gyakorlatnak az ellentmondásából születhetett meg az a kompromisszumos formula, amely máig is tartja magát, s amely megemlíti
ugyan a két feladatot, de úgy tesz, mintha az csupán egy lenne. Ez a formula egyik frappáns
példája vagy annak, hogy mi könyvtárosok milyen nehezen jutunk el „a nyilvánvaló felfedezéséig", s hogy hagyományos elképzeléseinken csak akkor változtatunk, ha már nagyon keményen ütközünk bele a tényékbe, vagy pedig annak, hogy gondolataink és szándékaink
pontos megfogalmazására és kifejezésére egyáltalában nem helyezünk súlyt.
A szóban forgó formula ugyanis sem egészében, sem részleteiben nem tartható. Egészében csupán abban az egyetlen esetben állhatna meg, ha a második és harmadik funkció
egy magasabb rendű egésznek két része lenne, amelyek együtt pontosan kiadják az egészet.
Ilyen egész, ilyen magasabb rendű funkció azonban, akárhogyan forgatjuk is a dolgot, nincsen. A két rész -funkció semmiféleképpen sem áll össze egésszé, mindig kettő marad, lényegesen különböző tartalommal és célkitűzésekkel.
Ha a formula a maga egészében nem is, de legalább az az állítása, hogy itt csak egyetlen funkcióról van szó, menthető lenne abban az esetben, ha a második és harmadik funkció közül vagy az egyik az egész, a másik pedig ennek csak része, vagy pedig az egyik maga
a funkció, a másik pedig e funkció ellátásának eszköze lenne. A formula a maga egészében
ebben az esetben éppen azért lenne elvetendő, mert egy felsorolásban egyenrangú tagokként említene egészet és részét, illetve célt és eszközt. Emellett azonban még maga e részleges mentési kísérlet sem lehetséges — a második és harmadik funkció között nyilván
sem az egész—rész, sem a cél—eszköz viszonya nem áll fenn.
A kérdés lezárása előtt talán nem lesz fölösleges egy olyan interpretáció cáfolatára néhány szót fordítanunk, amely egyesek szemében esetleg alkalmasnak tűnhetik a szóban forgó
önmagának ellentmondó formula mentésére és igazolására. Ahhoz ugyanis, hogy a formula
ilyen elképesztően szívósan tartja magát, aligha hozzá nem járulhatott valami olyasféle
végig nem gondolt, zavaros elképzelés vagy inkább benyomás, hogy a formula első
mondata a szerzős „művek" kiadásainak együttartásáról intézkedik, a második az anonimákéról,hogy tehát alapjában véve csak a „művekről" van itt szó, a „második" funkció valójában mégis csak egy: információnyújtás a „művekről", s csak az ezt szolgáló eszközök
— egységesített szerzői név, illetve egységesített cím — különbségére való tekintettel,
a plasztikusabb, gyakorlat-közelibb előadás kedvéért vált szokásossá a feladat megfogalmazásának két részre való tagolása. Ez az elképzelés természetesen teljesen helytelen. Egyáltalában nem a szerzős mű—anonima ellentétről van itt szó, hanem a funkció
különbségéről. A teljes szerzői oeuvre egybegyűjtése egyrészttöbb, másrészt kevesebb, mint
a „művek" egybegyűjtésének a szerzős „műveket" illető része. Több, mert —amint erre
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E. Verona találóan rámutatott — a szerzős „művek" egybegyűjtése elvileg hiánytalanul
megvalósítható az egész szerzői oeuvre egybegyűjtése nélkül is; úgy például, hogy minden
szerzős „mű" különböző kiadásait szerzőjének ama neve, illetve névformája és a „mű"
ama címe alatt gyűjtjük egybe, amely alatt az illető „mű" először vagy amely alatt a
leggyakrabban jelent meg. Kevesebb, mert a „művekről" adandó információ hiánytalan
ellátása egy-egy egységesített szerzői néven belül az egyes „művek" összes kiadásainak
az egybegyűjtését, tehát a szerző könyveinek egy bizonyos másodlagos csoportosítását is
megköveteli.
Az elmondottak világossá teszik, hogy a harmadik funkció olyan elemeket tartalmaz,
amelyek túllépik úgy az első, mint a második funkció tartalmának kereteit, s így a harmadik
funkció önálló, sui generis alapfeladat. Ezt a formális, logikai úton nyert eredményt konkrétabb tartalommal tölthetjük meg, s ezzel a gyakorlat embere számára meggyőzőbbé tehetjük, ha kielemezzük a harmadik funkció tartalmát, az általa ellátott szolgálatokat ill.
kielégített szükségleteket.
Ezeket a szolgálatokat négy pontban foglalhatjuk össze — más szóval, az egyes szerzők összes könyve egybegyűjtésének igazolására négy érvet hozhatunk fel. Az első az, hogy
így célhoz juttatjuk azt az olvasót, aki a szerzőnek egy meghatározott könyvét vagy művét
keresi ugyan, de csak a szerző nevét tudja, a könyv ill. mű címét nem. A második az, hogy
a „művek" különböző kiadásainak együttartását a szerzős „művek" esetében a legcélszerűbben és legésszerűbben az egységesített szerzői nevek ill. névformák alkalmazásának a segítségével, tehát a harmadik funkció ellátása útján oldhatjuk meg. A harmadik érv, hogy
a szerzők összes meglevő könyvéről adott tájékoztatással az állomány korlátai között kezére járunk annak az olvasónak, aki egy szerző egész munkásságáról kíván tájékozódni.
A negyedik érvet viszont a könyvtár belső üzemi szempontja szolgáltatja: a könyvtárosnak
munkája során gyakran van szüksége hol arra, hogy tájékozódjék egy szerző összes meglevő
könyvéről (szerzeményező), hol arra, hogy szemügyre vehesse egy szerző összes meglevő
könyvének címleírásait (feldolgozó).
E négy szolgáltatás közül az első kettő eszköz-szerepben mutatja be a harmadik funkciót — az első szolgáltatás az első és második katalógusfunkció, a második szolgáltatás a
második katalógusfunkció eredményes ellátásának eszközeként.
Első érvünknek az az olvasója, aki egy bizonyos szerző egy meghatározott könyvét
vagy „művét" keresi, olyan kérdést tesz fel a katalógusnak, amelyre ennek elemi kötelessége
választ adni. Persze a szóban forgó olvasó alapjában véve jogos igényének van egy gyenge
pontja is-—az, hogy nem tudja a keresett könyv, illetve „mű" címét, és azt várja a katalógustól, hogy értesüléseinek, tudásának ezt a hézagát áthidalja. A katalogizálási gyakorlat — ez
már többször szóba került — bizonyos korlátok között régtől fogva és világszerte törekszik is erre az áthidalásra. A szóban forgó esetben az áthidalás úgy a leghatásosabb és egyúttal a leggazdaságosabb, ha az egyes szerzők összes könyvének a főlapját egységesített névforma alá helyezzük, s a könyvön szereplő ettől eltérő nevet, ill. névformát utalás formájában iktatjuk be a katalógusba.
Ugyanezt a megoldást a második katalógusfunkció még egy másik szempontból is kézenfekvővé teszi — erre a szempontra hivatkozik a fenti négy érvközül a második. A könyvtáros és főleg az olvasó dolgát nagyon megnehezítené, ha ugyanannak az írónak a különböző
„műveit" különböző nevek vagy névformák alatt kellene keresnie, aszerint, hogy pl. első
kiadásuk vagy pedig kiadásaik többsége hogyan jelölte meg a szerzőt, — minduntalan előfordulna például, hogy olyan „műveket", amelyek a szerző közismert neve ill. névformája
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alatt is megjelentek, a katalógus egy kevésbé ismert név ül. névforma alatt gyűjtene össze.
A katalógus által nyújtott információ csonka, sőt nemritkán félrevezető is lenne, ha a második funkció nem egészülne ki a harmadikkal, vagyis ha az egyes „művek" kiadásainak összegyűjtését nem a szerző összes könyve összegyűjtésének keretében oldanók meg. Ha egyszer
vállaljuk a „mű" kiadásainak együttartását, akkor nyilván vállalnunk kell a szerzői oeuvre
együttartását is, mert ezen az úton nemcsak hatásosabban és kielégítőbben, de egyszerűbben, olcsóbban is láthatjuk el az előbbit.
Ezek szerint a szerző könyveinek összességéről adott információ az első katalógusfunkció kielégítő ellátásának fontos, a másodikénak pedig egyenesen nélkülözhetetlen eszköze, s így, miután nem lehet kétséges, hogy a második funkciót vállaljuk, nyilván vállalnunk kell a harmadikat is.
Ha azonban a szerzői oeuvre-ről adott információnak más haszna nem lenne, mint
amit eddig vázolt kettős eszköz-szerepében hajt, akkor semmi alap sem lenne arra, hogy a
katalógus alapfunkciói közé soroljuk, s egy sorba állítsuk azzal a két katalógusfunkcióval,
amelyeknek egyszerű eszköze; helyét tehát a katalógus-feladatok valamelyik alacsonyabb
emeletén kellene kijelölnünk. Láttuk azonban, hogy a szerzői oeuvre együttartásának még
két további előnye is van.
Az első az, hogy tájékoztatja az olvasót az egyes szerzők oeuvre-jéről — természetesen
az állomány szabta határok között. Ezt a tájékoztatást a mai könyvtárlátogató el is várja,
mert már hozzászokott, hogy számíthat rá — hiszen láttuk, hogy éppen ez az információ
volt az, amit a katalógus fél évezreden keresztül úgyszólván sohasem szűnt meg nyújtani.
De nemcsak a megszokás az, ami a katalógus által nyújtott információknak ezt az ágát igazolja. Egy-egy szerző oeuvre-je többé-kevésbé szervesen összefüggő szellemi egység, s az
olvasó számára sokféle szempontból lehet értékes az az információ, amelyet e szellemi egység egészéről kap.
Nagyjából ugyanezeken, a harmadik érvünket alátámasztó momentumokon nyugszik
negyedik érvünk is, amely szerint a harmadik funkció a könyvtári üzem, a belső munka számára is értékes, az első két funkción túlmenő szolgáltatást nyújt.
Igaz, hogy a harmadik és negyedik érvben említett szolgáltatás a világ minden könyvtárában hiányos marad — a szerzők többségének oeuvre-jéről minden könyvtár katalógusa
csak csonka információt ad. Ezt a hiányt azonban bizonyos fokig enyhíti, hogy éppen ott,
ahol ez a legfontosabb, ti. a legolvasottabb szerzők életművéről, a nagy és a szakkönyvtárak katalógusai teljes vagy megközelítőleg teljes értékű információt nyújtanak.20
Van aztán még egy súlyosabb érv is, amely ellene szól annak, hogy a leíró katalógustól elvárjuk azt a szolgáltatást, amelyre utolsó két érvünk hivatkozik, s ez az, hogy e szolgáltatás nincsen összhangban a leíró katalógus formális és aszisztematikus jellegével, lévén
kifejezetten bibliográfiai, irodalom- ill. tudománytörténeti természetű. Ezt az érvet viszont hatástalanítja az a tény, hogy e szolgáltatást mai bibliográfiai apparátusunk csak nagyon szétszórtan, nehezen hozzáférhetően, az élő szerzőkre vonatkozólag sokszor egyáltalában nem nyújtja, a könyvtárak tárgyi katalógusai pedig jellegüknél, alapfeladataiknál fogva nem láthatják el. Ezért indokolt, hogy leíró katalógusaink ma tájékoztatást adjanak az
20

A kisebb közművelődési könyvtárakra ez természetesen jóval szűkebb körben áll csak. Viszont ezekben
egy újabb szempont szól a harmadik funkció vállalása mellett. E könyvtárak katalógusai ugyanis jóval tovább mennek el az olvasók oktatása terén, mint a nagy- és szakkönyvtárakéi, s e közművelődési funkciójuk
újabb érvként értékelhető az egyes szerzők oeuvre-jéről adott információ mellett.
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egyes szerzők oeuvre-jéről, s indokolt lenne ez akkor is, ha e tájékoztatás nem lenne egyúttal a katalógus által nyújtott tájékoztatás másik két ágának, az első két katalógusfunkciónak is fontos, ill. nélkülözhetetlen eszköze.
A szerző összes könyvéről adott, megfelelően csoportosított információ tehát a kielégített igények, szükségletek szempontjából nézve is különálló, a másik két funkció kereteit
túllépő, sui generis feladatnak bizonyul.
Az utolsó válaszra váró kérdésre, hogy ti. hogyan viszonylik ez a harmadik funkció fontosság, rangsor szempontjából az előző kettőhöz, éppúgy nem kaphatunk teljesen egyértelmű választ, mint ahogyan nem kaptunk ilyent a két első funkció rangsorának kérdésére sem.
Ha azonban elfogadjuk a szokványos álláspontot az első funkció elsőségét illetőleg, ezzel
már eldöntöttük a másik kettő sorrendjét is. E sorrendet ugyanis ebben az esetben az első
funkcióval való rokonság foka határozza meg.
A „művekről" adott információ nyilván sokkal közelebb áll a könyvekről adott információhoz, mint a szerzői oeuvre-re vonatkozó. Hiszen — bár irányadó szempontja, a könyvek oldaláról nézve a dolgot, tagadhatatlanul tartalmi (tartalmuk alapján csoportosítja a
könyveket) — tárgyai, a „mű" szempontjából nézve, éppúgy oszthatatlan egyedek, mint az
első funkció tárgyai. Az első funkció ellátása terén megköveteljük a katalógustól, hogy
ugyanannak a könyvnek valamennyi az állományban levő példányáról tájékoztasson -— a
második funkció ezt az igényt, az egymás helyettesítésére alkalmas darabokról nyújtott hiánytalan információ követelését terjeszti ki a „mű" különböző kiadásaira. Az első és
a harmadik funkció között, mint mondottuk, ilyesfajta rokonság nincsen. A harmadik funkció még sokkal kifejezettebben szervesen rendező, bibliográfiai jellegű, mint a második, és
így már igen erősen eltávolodik az első alapfeladattól. A rokonság a két első funkció között
tehát sokkal közelibb, mint az első és a harmadik között. így a második helyre a „művekről"
adott információt kell tennünk. A leíró katalógus szekuláris átalakulásának így az az egyik
következménye, hogy az a katalógusfunkció, amely kezdetben vitathatatlanul az első helyen állott, ma már, legalábbis logikai szempontból, az utolsóra szorul.
S ebből aztán az a gyakorlati következtetés vonható le, hogy ha a második funkciónak
a katalógusban elfoglalt hely, a főlap—melléklap kérdése szempontjából nem is kell föltétlenül kedvezőbb elbánásban részesülnie a harmadiknál, de az is indokolatlan lenne, ha kedvezőtlenebben részesítenők. Azok a könyvtárosok tehát, akik — mindig a nagy- és szakkönyvtárakról beszélve — teljes mértékben vállalják a harmadik funkciót, de részben elhárítják a másodikat, sőt még azok is, akik szó nélkül hajlandók átengedni a főlapot a harmadik funkciónak, de a másodiknak nem, a következetlenség hibájába esnek: különböző vonatkozásokban csak különböző mértékben képesek elszakadni egy meghaladott fejlődési fázis gondolatvilágától és alkalmazkodni a leíró katalógus időközben átalakult szelleméhez.
*:
Elérkeztünk mondanivalónk végére. A kitűzött programot végrehajtottuk — formailag hiánytalanul. Hogy eredményeink érdemileg is hiánytalanok lennének, azt persze
semmi okunk sincs feltételezni, hiszen a gyomlálás nemigen szokott tökéletes eredménnyel
járni. Minden valószínűség amellett szól, hogy a megvizsgált területen is akadnak még további logikai hibák, felületességek, pongyolaságok, amelyek elkerülték figyelmünket. De
ha eredményeink ennek ellenére elegendők lennének annak az előrebocsátott állításunknak
az alátámasztására, hogy a címleírás területén az uralkodó nézetekben még mindig gyakori a
logikai hiba, az elfogadott formulákban a felületesség, a terminológiában a pongyolaság;
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egyszóval hogy a címleírás elméleti megalapozása még eléggé kezdetleges stádiumban van, s
így jó lenne sürgősen hozzálátni a megerősítéséhez — akkor mégis érdemes volt a fentieket
elmondanunk.
DIE GRUNDAUFGABEN DES FORMALKATALOGS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Herstellung von alphabetischen oder, richtiger, Formalkatalogen ist zwar eine Aufgabe ausschliesslich praktischen Charakters, es wäre jedoch ganz verfehlt, aus dieser Tatsache die Folgerung zu ziehen,
die allem Anschein nach von den meisten Bibliothekaren de facto gezogen wird, nämlich dass ihre Lösung
keiner besonderen theoretischen Vorarbeit bedürfe. Die Frage, der Beantwortung deren sich eine solche
Vorarbeit zu allererst zu befleissigen hat, ist offenbar die Frage nach den Grundaufgaben des Formalkatalogs. Die Fachliteratur verfügt über eine bereits fast traditional gewordene Formel zur Beantwortung dieser
Frage — diese Formel hat auch der Code-Entwurf der Pariser Konferenz sich zu eigen gemacht. Die
Stellungnahme betr. die Funktionen des Formalkatalogs, die in dieser Formel zum Ausdruck kommt,
entspricht im wesentlichen den Bestrebungen der Bibliothekare der Gegenwart, und ist deshalb als im grossen und ganzen gelungen zu bezeichnen. Trotzdem erweist es sich als lohnend, das ganze Problemkomplex
der Grundaufgaben systematisch aufzurollen, wie das in dem vorliegenden Aufsatz versucht wird. Es zeigtl
sich hierbei einerseits, dass es in hohem Grade nützlich sei, unsere Absichten und Zielsetzungen einma
näher ins Auge zu fassen und hierüber eine klare Rechenschaft abzulegen, andrerseits aber auch, dass die
erwähnte herkömmliche Formel in manchen Einzelheiten lückenhaft, unbestimmt, oder geradezu verfehlt sei.
Im Laufe dieser Untersuchung müssen erst zwei Präliminaraufgaben gelöst werden. Da wir Bibliothekare es noch nicht zu einer solchen leistungsfähigen Fachsprache gebracht haben wie z. B. die Juristen oder
die Technik, so muss der Boden für die Lösung unserer eigentlichen Aufgabe vor allem in dieser Hinsicht vorbereitet werden. Dies erfordert nicht so sehr eine Vermehrung der spezifischen, der Umgangssprache fremden
bibliothekarischen Termini, als vielmehr eine Präzisierung der Bedeutung der irreführenden mehrdeutigen
Wörter der Umgangssprache,deren Beibehaltung uns zweckmässig erscheint. Die zweite Vorarbeit, die verrichtet werden muss, ist die genaue Klarstellung und präzise Formulierung der für unser Thema relevanten Tatsachen und Tatbestände der Titelaufnahme. Eine besondere Kategorie dieser Tatsachen bilden die bibliothekarischen Absichten, wobei nicht allein an die Motive zu denken ist, die uns zur Akzeptierung der Grundaufgaben
des Katalogs veranlassen, sondern auch an diejenigen unserer den Formalkatalog betreffenden minder wichtigen
Entscheidungen. Es ist überraschend aber doch wahr — es gibt sogar in dieser Hinsicht noch manches zu tun, da
diese Fragen von den Katalogfachmännern und vor allem von den Verfassern von Instruktionen ebenso nachlässig behandelt werden wie diejenigen der Terminologie.
Nach der Verrichtung dieser beiden Vorarbeiten stellt es sich gleich heraus, dass der zweite und dritte
Satz der herkömmlichen Formel in mancher Hinsicht verfehlt sind, indem sie nicht immer das Beabsichtigte
ausdrücken und, was die Funktionen des Formalkatalogs betrifft, sich mit dem wirklichen Standpunkt des
grösseren Teiles der bibliothekarischen öffentlichen Meinung der Welt verschiedentlich nicht decken. So ist
vor allem die Gegenüberstellung von Buch und Werk, als der Objekte der im ersten und zweiten Satz genannten Aufgaben, verfehlt, denn dem Wort Werk kann auf keine Weise eine Bedeutung beigelegt werden, die
sowohl mit dem beabsichtigten Inhalt des zweiten Satzes, wie auch mit der Bedeutung des Wortes in der Umgangssprache vereinbar wäre. Unhaltbar ist es ferner auch, die im zweiten und dritten Satz genannten Aufgaben als eine einzige Grundaufgabe hinzustellen. Die üblen Folgen dieser Formulierungsfehler machen sich
in der unzureichenden Fassung bestimmter konkreter Bestimmungen der Katalog-Instruktionen, und letzten
Endes in den Inkonsequenzen, Lücken und Unklarheiten im Aufbau der Kataloge selbst, bemerkbar. Ein ganz
krasses Beispiel hierfür ist, dass die Bestimmungen sämtlicher Instruktionen betreffend die Objekte der Titelaufnahme mehr oder weniger lückenhaft sind. Das braucht uns nicht wunderzunehmen — die Entscheidung darüber, was im Katalog registriert werden soll, hängt ja von den Diensten ab, die man vom Katalog
erwartet, solange also die Grundaufgaben des Katalogs nicht ganz klar festgelegt und formuliert sind, können
auch die Objekte der Titelaufnahme nicht mit der erforderlichen Genauigkeit bestimmt werden.
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A PERIODIKA-CÍMLE1RÁSI SZABVÁNY
PAJKOSSY GYÖRGYNÉ*

A könyvtári címleírási szabvány (MSZ 3424) periodikákra vonatkozó részének átdolgozott kiadása (ezentúl periodika-szabvány) 1960-ban jelent meg.
A MNOSz 3424—52 szabványnak a periodikákra vonatkozó része (90—108. szakasz) szűkszavúbb volt annál, hogy Magyarországon ennek alapján kialakulhatott volna
egységes könyvtári feldolgozás, és ezért vált szükségessé a perrodika lényegének megjelelő önálló szabvány kidolgozása. A szabvány szerkesztői a hazai nagykönyvtári gyakorlat, a külföldi szabályzatok1, valamint a budapesti Egyetemi Könyviár szabályzata és a Műszaki
Egyetem Könyvtárának útmutatója2 alapján állították össze tervezetüket.
A periodikák könyvtári kezelésével és feldolgozásával a szakirodalom sokkal kevesebbet foglalkozik, mint a könyvekével, holott a periodika-műfajnak kiforratlansága, új periodikatípusok megjelenése sok problémát okoz. A legutóbbi időkig, főleg a német nyelvterületen, a periodikák kezelését illető szabályok természetszerűleg azonosak a többkötetes
munkákra vonatkozó szabályokkal. A szabályzatalkotók csupán néhány kiegészítő szabály megalkotását vélték szükségesnek.
* A szerző a periodika-címleírási szabványt előkészítő szerkesztő bizottság tagja volt, de a tanulmányban lefektetett nézetek egyéni véleménye.
1
A. L. A. Cataloging rules for author and titles entries. Prep, by the Division of Cataloging and Classification of the A. L. A. 2. ed. Chicago, 1949. A. L. A. XXI, 265 1- — Ediniie pravila opiszanija proizvedenij pecsati dlja bibliotecsniih katalogov. Csaszt' 2. Opiszanie periodicseszkih izdanij. Leningrad, 1954. Gosz.
Publ. Bibl. im. Szaltükova-Scsedrina. 131 1. — Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken. 2. unveränd. Nachdruck der Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der
preussischen Bibliotheken. Leipzig, 1955- Harrassowitz. X, 179 1. — Fusch, Herrmann: Kommentar zu den
Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preussischen Bibliotheken. 2. durchges. Aufl. Wiesbaden,
1958. O. Harrassowitz. 3021. — Regeln für den alphabetischen Katalog. Entwurf vorgelegt vom Katalogausschuss des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. Köln, 1958. Közreadó. XV, 128 1.
[Soksz.] — Regies pour le catalogue des imprimés. Éd. francaise. Rome, Cité de Vatican, 1950. Bibliotheque Apostolique Vaticane. VII, 398,4 1. — Rules for descriptive cataloging in the Library of Congress.
Washington, 1949. Library of Congress, Descriptive Cataloging Division. VI, 141 1. — Entwurf einer
neuen Katalogisierungsinstruktion für die Schweizerische Landesbibliothek. Bern, 1956. Schw. Landesbibliothek. 47, 3 h —• Katalogiseringsregler udgivet af Dansk Bibliografisk Kontor. Kobenhavn, 1958.
D. Bibliografisk Kontor. 64 1. —• Pravidla imenného katalogu. Vypracoval kolektiv za rizeni Miroslava
Nádvornika. Praha, 1959- Státni Pedagogické Nakladatelství. 234,1 1. — Pravila za katalogizaciju Univerzitet a Beogradu. Narodna Bibliotéka u Beogradu. Beograd, 1957. Drugtvo Bibliotékára NRS. 228 1.
— Regeis voor de titelbeschrijving. Vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliothekwezen. 10. dr. Leiden, 1959. Sijthoff. 60 1.
2
Az Egyetemi Könyvtár 1957-ben készült periodika címleírási szabályzat-tervezete kiadva az Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei. 1. I962. kötetében 43—78 1.— A Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárának periodika címleírási gyakorlatát ld: Kosa Győző: Útmutató és példatár műszaki folyóiratok könyvtári feldolgozásához. Bp., I959. Tankönyvkiadó. 94 1.
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A periodikáknak a könyvtől eltérő, és ennek megfelelően különleges feldolgozási szabályokat követelő tulajdonságaira leghatározottabban Andrew D. Osborn3 könyve mutatott rá, és kétségkívül ez a könyv gyorsította meg a MNOSz 3424—52 periodika-részének
megváltoztatását.
A periodika-szabvány szerkesztői elfogadták azt a legvilágosabban Osborn által kifejezett álláspontot, hogy a periodika nem a könyv mostohatestvére, hanem „sut génem" kezelendő kiadvány, mely a könyvtől abban különbözik elsősorban, hogy dinamikus, nem önmagában lezárt egység, állandóan ki van téve változásnak.
Tanulmányunk két részből áll. Az első részben a periodika-címleírás rendszó-megválasztási problémáit tisztázzuk. A második részben ennek alapján vizsgáljuk meg a periodikaszabványt, elsősorban abból a szempontból, mennyiben tesz eleget ezeknek a követelményeknek.
I.
A PERIODIKA-CÍMLEÍRÁS RENDSZÓ-MEGVÁLASZTÁSI PROBLÉMÁI

1940 óta a címleírások forradalmát éljük, és ez természetesen kihatott a periodikacímleírási rendszerekre is. A cél az, hogy az egymással szemben álló rendszereket összehangolják, és így egységes címleírás alakuljon ki. Az egység felé az első és leglényegesebb lépés
a rendszóra, illetve a címfejre vonatkozó szabályokban való megállapodás.
A periodika-címleírásban három rendszó-megválasztási probléma van, és ennek megfelelően három alaprendelkezés; amíg e három alaprendelkezésben nem sikerül megegyezni, nem lehet szó egységes, nemzetközileg egyöntetű címleírásról.
Az alábbiakban ezeket vizsgáljuk meg:
a) ha nincs szerző, mi legyen a rendszó: az első szó (nem tekintve a névelőt), vagy az
első főnév
b) ha van testületi szerző, a címleírás a testületi szerző alatt készül-e
c) címváltozás esetén a periodikákat melyik címen kell leírni.
a) Az első kérdésben (természetes szórend, vagy az első főnév, a substantivum régens, a nomen régens kérdése) az angolszász, a szovjet és a latin nyelvű népeknek címleírási rendszerei egységes álláspontot foglalnak el, követvén a természetes szórendet; ezzel
szemben a Porosz Instrukciót követő címleírások az első főnevet tették rendszóvá.
A kérdés gyakorlatilag éles és hosszú viták után eldőltnek látszott azzal, hogy a nagyszabású Gesamtverzeichnis Ausländischer Zeitschriften und Serien (GAZS) 1939—1958szakított a német hagyományokkal és a periodikákat a természetes szórendben írja le.4 Az
3

Osborn, Andrew D.: Serial publications. Their place and treatment in libraries. Chicago, 1955- ALA. XII.
309 1.
4
Az NSZK-ban kiadott sajtóbibliográfiák már egységesen a természetes szórendben írják le a periodikák címeit {Deutsche Presse, Deutsche Bibliographie. Zeitschriften. Ez utóbbi ugyan a mutatóban az első főnév
alatt is közli a folyóirat címét.)
Az NDK-ban kiadott sajtóbibliográfiák ezzel szemben megmaradtak az első főnév mellett: a Deutsches
Bücherverzeichnis és a Deutsche Nationalbibliographie hagyományukat követve az első főnév alatt írják
le a címeket, és a most kiadásra kerülő GESAMTVERZEICHNIS Ausländischer Zeitschriften. »GAZ« is
a Porosz Instrukciókat követi.
A Bibliographie der Deutschen Zeitschriftenliteratur B.Abt., mely a nem német nyelvű periodikákat dolgozza
fel, a háború óta a természetes szórendben írja le a periodikák címét, az A. Abt. az első főnév szerint sorol-
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Az 1961-ben Párizsban tartott IFLAkatalogizálási konferencia (ezentúl párizsi konferencia)
egyáltalán nem intézkedik a rendszó megválasztásáról:5 a konferencia elé terjesztett javaslat szerkesztői ugyanis annyira természetesnek tartották, hogy a rendszó a cím első szava,
hogy ennek kodifikálását nem is vélték szükségesnek. Bár a konferencián elhangzott vélemények e szabályalkotási fogyatékosságra felhívták a figyelmet, a kodifikálás mégis elmaradt.6 A szabályzatnak e legsúlyosabb hibáját kétségkívül sürgősen pótolni kell.
b) A második elválasztó kérdés, a testületi szerző kérdése még nem jutott nyugovóra.
Egyrészt azért nem, mert a testületi szerző alkalmazásában nincsen, úgy mint az előbbi kérdésben, egységesen kialakult gyakorlat, másrészt mert amerikai oldalról mind több támadásnak van kitéve éppen a periodikák címleírásának esetében a testületi szerző jogosultsága.
Osborn maga is gyakorlati okokból támadja a testületi szerzőséget, rámutatván, hogy használata a periodikák címleírására terén teljesen következetlen,és a címleírások erősen eltolódnak a cím alatti címleírások javára,7 A gyakorlati okok kétségkívül a cím alatti címleírás
mellett szólnak, és Osborn teljes joggal állapíthatja meg, hogy ha a kardexben — a munkaeszközben — célszerű volt a nem „jellegzetes című" (distinctive title) periodikákat címükön felvenni, logikusan következik, hogy a katalógusban is ugyanúgy kell leírni.
A párizsi konferenciára írt tanulmány8 is, mely hivatott volt a periodikák címleírási
problémáit felvetni, ellenzi a periodikáknak a testületi szerző alatti címleírását. Dunkin, a
tanulmány szerzője, álláspontját lényegében két érvvel támasztja alá: a testületi szerző alatti
címleírás egyrészt nem oldja meg a legnagyobb problémát, a címváltozás kérdését, mert
a testületi szerző neve éppen úgy változhatik, mint a periodika címe — másrészt az olvasón
sem segít a testületi szerző alatti címleírás, mert az olvasó elsősorban címe alatt keresi a kiadványt, ha meg mégis a testület nevére emlékeznék, megtalálhatja a kiadvány címleírását a
ja továbbra is a címeket. Az osztrák nemzeti bibliográfia ugyan természetes szórendben írja le a címeket, de
ezeket a tipográfiailag kiemelt főnév szerint sorolja. Az 1962-ben kiadott Zentralkatalog neuerer ausländischer
Zeitschriften und Serien in österreichischen Bibliotheken. (ZAZ) szintén az első főnév szerint sorolja a
periodikák címeit. Érdekesen találkozik a rendszó megválasztás két elve a svájci Nemzeti Könyvtár két
kiadványában: a külföldi folyóiratok központi címjegyzéke, a VERZEICHNIS Ausländischer Zeitschriften. (VZ4) a periodikák címeit a természetes szórendben közli, ugyanakkor a SCHWEIZER Zettschriften
Verzeichnis 1956—I960, a periodikáknak szakok szerint rendezett címleírásában a címeket az első főnév
szerint sorolja, és a címek csak a mutatóban szerepelnek a természetes szórend szerint is. Az 1956-ban kiadott
Entwurf einer neuen Katalogisierungsinstruktion für die Schweizerische Landesbibliothek ugyanis csak az
angol és egyéb, nem indo-európai nyelvű periodikák címleírásait osztja be a természetes szórend szerint.
5
A párizsi katalogizálási konferencia szabályzattervezetének magyar fordítása a Könyvtári Figyelő. 8 (1962.)
1. sz.-ban.
Domanovszky Ákos: A párizsi katalogizálási konferencia szabályzattervezete. =
Magyar Könyvszemle. 78 (1962.) 174. 1.
BRAUN, Hellmut: Konferenz über die Grundsätze der alphabetischen Katalogisierung. = Zeitschrift f.
Biblw. u Bibl. 9 (1962.) 8. 1.
6
Nádvonik, Miroslav: Bemerkungen zur Internationalen Konferenz über Grundsätze der alphabetischen Katalogisierung = Zbl. Biblw. 70 (1962.) 145—156.1.
7
Osborn id. mű 153-1- A testületi szerzőség alkalmazásának kérdését a periodikák címleírásában ld. IFLA
Communications. Working group on the coordination of cataloguing principles. = Libri 6 (1955—1956.)
271—297.1. Megjegyzendő még, hogyha logikusan folytatjuk a testületi szerző alkalmazásának gondolatsorát, a végén minden periodikát kiadója alá kellene tenni, és egyet sem címe alá = Libri 6 (1955—1956.)
276. 1.
8
Dunkin, Paul S.: Problems of the cataloguing of serial publications, Appendix 5- Working papers 8. 7 1.
(a párizsi IFLA konferencia I96I. melléklete). Az olvasók testületi szerzŐ-ellenességére ld. még Piggot,
Mary: Cataloguing principles and practice: an inquiry. London, 1954. Library Ass. 159 1. c. művet.
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testület neve alatt, csakhogy nem fő-, hanem melléklap formájában. Dunkin javaslata szerint a testületi szerzőt, ha egyáltalán szükség van a megtartására, korlátozni kell a testület
tevékenységéről szóló beszámolókra.
Az évek óta tartó viták a párizsi konferencia határozatában is éreztették hatásukat: a
testületi szerző neve alatt való címleírást erősen szűkítették, és nagy szerepet juttattak a melléklapnak.
9-12 Testületi szerző • • • neve alatt KELL megírni a főlapot, ha a cím, vagij címlap szövegezéséből — tekintetbe véve a mü jellegét is — nyilvánvalóan kitűnik, hogy a testület kollektive felelős
a mü tartalmáért (8)
(8. megj.) Pl. időszaki és sorozatos kiadványok, amelyek címe egy generikus fogalomból {jelentés, bulletin, stb,) és egy testületnek e fogalmat megelőző vagy követő nevéből tevődik össze, s amelyek valamilyen, az illető testület tevékenységéről szóló beszámolót tartalmaznak.
9-3 Kétséges esetekben a főlap címfeje lehet akár a testület neve, akár a cím, illetve az egyéni
szerző neve.
Mindegyik esetben melléklap írandó a kettő közül arról, amelyiket nem választottuk a főlap címfejéül.
A párizsi konferenciának a testületi szerző alatti címleírás elrendelésének hiányosságaira
már rámutattak 9 , ehelyütt csak azon aggályunknak adunk kifejezést, hogy e rendelkezések bizonytalansága éppen nem fogja az egységet szolgálni.
A 9-12 megfoghatatlansága és a 9-3 alternatív volta következtében nem objektív kritériumoktól, hanem a címleíró megítélésétől függ, hogy egy periodika főlapjának címfeje
a periodika címe, vagy a testület neve. Bibliográfiák esetében esetleg az egyedüli címleírás
helyét dönti el a címleíró ítélete.
Még jobban kizárja azonban az előbbieknél az egység lehetőségét a 9-42, melynek értelmében a testület neve az egyes országok címleírásaiban más és más, tehát éppen a főlap
rendszava lesz különböző, ugyanakkor ugyanezen periodikáknak cím alatti leírása esetén
minden országban ugyanaz a rendszó érhető el, és ezáltal a nemzetközi egység biztosítva
lenne.
Ha a testületi szerző alatti címleírást elfogadnánk, az újabban elfogadott bibliográfiai
gyakorlatban törés állna be. A központi folyóiratcímjegyzékek — az angolszász és az angolszász gyakorlatot követő országoktól eltekintve — a periodikákat címük alatt írják le.
E felé halad a szovjet gyakorlat is: az Inosztrannaja Periodika, a Lenin Könyvtár külföldi
folyóiratjegyzéke a testületi kiadványokat is — ellentétben az Edinüe Pravilaval — címükön írja le. A testület neve külön mutatóban szerepel. (A főlap és melléklap szerepének pontos megfelelője ez a megoldás.) A latin nyelvterület (olasz, spanyol, latin-amerikai) bibliográfiái is címük alatt veszik fel mindazokat a kiadványokat, melyeknek címe egy generikus
fogalomból és a testület nevéből tevődik össze.10
A nagy latin nyelvterület gyakorlata kétségkívül ellensúlyozhatja az erős angolszász
bibliográfiai hatást. Mint ahogy elgondolkoztató, hogy a gyakorlati igényeket kielégíteni
kívánó angol World List of Scientific Periodicals is cím alatt írja le a periodikákat. Rövidítései, melyeket példamutatónak idéznek, szintén e címleírások alapján készülnek. Ugyanígy a
9
10

IS

Ld. Domanovszky Ákos és Nádvornik Miroslav id. tanulmányait.
A cím alatt leíró bibliográfiák sem egységesek azonban azon periodikák címleírásában, amelyeknek címében a generikus fogalom és a testület neve nincs nyelvtani összefüggésben. így pl. a Bibliothéque Nationale
címleírási szabályai szerint ebben az esetben a testület neve megelőzi a generikus fogalmat: Association
des Bibliothécaires Franc,ais. Bulletin d'Informations. (A Repertoire de la Presse Franchise címleírása.)

College and Research Libraries-nek az új periodikákat ismertető rovata — nyilván gyakorlati
okokból — szintén a cím alatt írja le a periodikákat.
Nem hallgatható el természetesen az az előny, amely a testület neve alatt való címleírással jár, nevezetesen azoknál a periodikáknál, amelyeket évente más és más néven bocsát
ki testületük. Az az előny azonban, amely ezeknek a kiadványoknak a testület neve alatt
való leírásával jár, nem mérhető össze azzal a hátránnyal, amely abból keletkezik, hogy egyszeri tartalmi kritériumok alapján, az első címleíráskor kell eldönteni egy kiadvány helyét
— a kiadvány rendszavát — a katalógusban.11
Minthogy azonban a testületi szerző kérdése gyakorlati kérdés nemcsak abban az értelemben, hogy a mindennapi gyakorlat a cím alatti címleírás, és ilyen értelemben a testületi
szerző ellen is szól, hanem végső fokon a testületi szerző mögött az angolszász országokban
évtizedes gyakorlat áll; a testületi szerző szellemében alakították ki — ha nem is egységes—katalógusaikat. Évtizedes katalógusgyakorlattal áll szemben az, aki a testületi szerző
ellen logikus érveket, gyakorlati ellenvetéseket szegez. Fokozza a nehézséget még az is,
hogy elfogadni a testületi szerzős címleírásokat a könyvek címleírása esetében, és ugyanakkor elvetni a periodikák címleírásában, nem lehetséges. Ezért várható nehezen megegyezés
ebben a kérdésben.
e) A harmadik kérdés, mely minden címleírási rendszernek külön kérdése: a címváltozás.
Minden rendszer a maga szempontjából ezt tartja elsőrendű problémának; a változás az ok,
mely különleges szabályokat tesz szükségessé.12
A változás a periodika második alapvető tulajdonsága, sőt Lubetzky javaslatában13
a periodika rendszavának megválasztása szempontjából a változást, a változás lehetőségét
még a periodikus megjelenésénél is lényegesebbnek tartja.14
A címváltozás regisztrálására két lehetőség kínálkozik:
1. Bibliográfiai egységnek kell kezelni a periodikát címváltozásai ellenére is, ha a kötet — illetve évfolyamszámozást a címváltozások után is folytatja, és ezzel a periodika is
kimutatja az egységet.
2. Minden egyes címváltozásnál a periodikát mint önálló bibliográfiai egységet kell kezelni, és az összefüggésekre csak utalni kell.
E két lehetőségből három gyakorlati megoldás született: az első elv az első, vagy az
11

Gyakorlatból tudjuk, milyen elmosódott a határ azon kiadványok között, amelyek címük, vagy amelyek a
testület neve alatt írhatók le, és ennek következtében mennyire nem egyöntetű a testületi szerzőnek mint
címfejnek használata az angol és amerikai bibliográfiákban. Pl. a Union List of Serials az Archiv des Norddeutschen Bundes-t címe alatt közli, utalóval „Norddeutscher Bund, Berlin Archiv Id: Archiv des Norddeutschen Bundes"-ról A British Union Catalogue of Periodicals ugyanezt a folyóiratot Germany, 1866—70Norddeutscher Bund testületi szerző alatt közli, utalóval a Norddeutscher Bundról.
12
Fuchs id. mű 141. 1.
13
Lubetzky, Seymour: Code of cataloging rules. Author and title entry. An unfinished draft for a new edition
of cataloging rules. Chicago, i960. ALA. XV, 86 1.
M Tervezete szerint a periodikát nem azért kell a címén leírni, mert periodikus kiadvány, hanem azért mert
szerzőváltozásnak van kitéve. Ennek értelmében ahol a szerző (kiadó) változik, a rendszó, illetve a címfej a
cím; ahol a szerző nem változik (testület, közreadó), ott a rendszó, illetve a címfej a szerző (közreadó)
A felépítés világos, és logikusan következik belőle, hogy az ALA 5C-5F-ben egyenként tárgyalt különféle
periodikus kiadványok (újság, évkönyv, almanach stb.) Lubetzky tervezete szerint egységesen kezelhetők
kulon szabályozást nem igényelnek, másrészt a testületi kiadványok (a testület nevével kezdődő kiadványok'
v. a testület neve nélkül nem kifejező, nem egyértelmű, v. más módon elégtelen című kiadványok, és a testület működését, előadásait, közleményeit stb. tárgyaló kiadványok) a testület neve alá kerülnek (Lubetzky
id. mű 71. §. b. és c.)
4
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utolsó címen való címleírásban, a második elv a mindenkori címen való címleírásban valósul meg.
Mind a három megoldásnak megvan az előnye, hagyománya, és éppen ezért nem véletlen, hogy a címváltozás kérdésében még nagyobb az eltérés az egyes országok között és
még az egyes országokon belül is, mint az eddigi kérdésekben.15
Az első címen való leírást elsősorban az angol könyvtárak és a német gyakorlatot követő könyvtárak választották. Előnye a már említett teljes egységet mutató címleíráson kívül a rekatalogizálás óriási költségének megtakarítása.16 Az új megváltozott cím(ek)ről
vagy utaló, vagy a jobbik esetben melléklap készül a helyrajzi szám feltüntetésével. Az olvasó és a könyvtár együttes érdekét szolgálja a periodika teljes egységét mutató címleírás;
az utaló, illetve a melléklap, mely a későbbi címekről készül, azonban kétségkívül nehézséget jelent.
A közönség igényeit jobban szem előtt tartja az a megoldás, mely az utolsó címen készíti a periodika címleírását. Az olvasók nagy része a periodikát azon a címen keresi, melyen a keresés időpontjában megjelenik, illetve az utolsó címen. A főlap ezek szerint az
utolsó címen készül, minden egyes előbbi címről utalót, illetve melléklapot kell készíteni.
Ezáltal az olvasók az esetek legnagyobb részében a főlapon találják meg a keresett periodikát és nem utalón, mint az előbbi rendszerben. Ezt a megoldást választották az amerikai17
és a szovjet könyvtárak,18 és nem vitás, hogy a bibliográfiai egységet szem előtt tartva az olvasók érdekében ez a tökéletesebb megoldás.19 Az állandó rekatalogizálás azonban olyan
idő- és pénzáldozatot követel, amelyet a legnagyobb könyvtárak sem tudtak áthidalni, és
így állandó lemaradással küszködnek.20
15

A címváltozások alkalmával az egyes országokban követett megoldásokat Id. Hanson, J. C. M.: A comparative study of cataloging rules based on the Anglo-American Code of 1908. Chicago, 1939- Univ. of Chicago
Press. 144 1.
e
A cél . . . a címleírást úgy megalkotni, hogy az, amilyen hosszú ideig csak lehet, változatlan maradhasson,
és hogy a [periodika] esetleges változásait a katalógusban a minimális munkabefektetéssel lehessen tekintetbe venni. = Fuchs id. mű 141. 1., ua. a Rules for descriptive cataloging in the Library of Congress 7.
§-ban is. Az első címen való leírás előny az Annalen der Physik-nél, mely kisebb-nagyobb változásokkal viszszatér eredeti címére, és így az egységben tartott címleírás világosabb mindenki számára — nehézkesnek
tűnik ellenben az olyan periodikának első címen való leírása, amelyik indulása után hamarosan megváltoztatta címét, viszont a logikus megoldás értelmében az első címen kell leírni; vagy még inkább, ha egy könyvtár
az első címhez való ragaszkodás értelmében az akkor még tulajdonában nem levő első címen írja le a
periodikát. Sőt a British Union Catalogue of Periodicals első címnek gyakran az általunk előzménynek minősített periodika címét tekinti!
7
Rules for descriptive cataloging in the Library of Congress. A. L. A. Cataloging rules for author and title
entries
1
Edinüe pravila opiszanija proizvedenij pecsati dija bibliotecsnüh katalogov. Csaszt'2. Opiszanie, periodicseszkih izdanij.
1
Megjegyzendő, hogy mind az első, mind az utolsó címen katalogizáló rendszerek engedményeket tesznek
az ismertebb, vagy hosszabb ideig használt cím érdekében, ha az az első, vagy az utolsó címváltozáshoz
közelesett (a Porosz Instrukció, a szovjet, cseh, jugoszláv szabályzat, az amerikai szabályzatok).
1
Az utolsó cím adta előnyöket és a rekatalogizálás okozta óriási kiadásokat a szovjet szabályzat össze tudta
hangolni, mert nem nyomtatott cédulákkal dolgozik. A periodikát az utolsó címen írja le (engedménnyel
néha a legismertebb címre), vagyis, amint a címben változás történik, a legutolsó címen készíti el a címleírást, azaz főlapot, és e mögé osztja be, rendszerének megfelelően a változásokat és az állományrészletezés lapjait — ugyanakkor az eddigi — megszűnt — címeknél az állomány adatokat lezárva ,,a folyóirat
teljes címleírását ld. az új cím: . . . alatt." megjegyzéssel utalnak a legutolsó címre. Ez a megoldás is sok
munkát kíván, különösen többszöri címváltozás esetén, de kétségkívül kevesebb költséggel jár, mint az
állandó rekatalogizálás.
50

Ez az ok vezetett a harmadik megoldáshoz, a periodikának a mindenkori címen való
leírásához: azaz minden egyes cím alatt külön címleírás készül, feltüntetve az e címet közvetlenül megelőző címet. Ez a legolcsóbb megoldás; a legkevesebb időt veszi igénybe, a
rekatalogizálás költségei a minimálisra csökkennek, és az átlagolvasónak megfelelnek a
címleírások. A mindennapi munkaeszközök (szerzeményezési nyilvántartások, rendelések,
kardex) duplumjegyzékek, a központi katalógusba szóló bejelentések, a kurrensen járó periodikák jegyzékei természetszerűleg a mindenkori címen írják le a periodikákat, és ez kétségkívül kihat a címleírásra is. Itt is tehát ugyanazzal agyakorlati érvvel találkozunk, melynek értelmében a testületi szerző ellen szálltunk síkra.
Természettudományi, műszaki periodikákat gyűjtő könyvtárakban, ahol elsősorban a
modern anyag a keresett, ez a megoldás látszik a legalkalmasabbnak.
Előnye mellett természetesen ennek a megoldásnak is vannak hátrányai: a periodikát
teljes egészében körülményesebben lehet csak áttekinteni21, és itt sem kímélődik meg az olvasó attól, hogy egy periodika több évfolyamait keresvén címváltozás esetén „előbb-utóbb"
utalóhálózaton menjen végig. A szakkatalógusba osztandó cédulák számát természetesen
tetemesen növeli ez a rendszer. Ennek a megoldásnak gyakorlati erejét mutatja, hogy
Lubetzky címleírási szabályzattervezetében az élő, de címváltozáson keresztülment periodikák címleírásakor ezt a megoldást is engedélyezi.22
Lubetzky szabályzattervezetében ugyanis különbséget tesz a megszűnt és az élő periodikák között. Az előbbiek főlapját az utolsó cím alatt készíti; az élő, de címváltozáson keresztülment periodikák címleírásakor azonban mind a három címleírási lehetőséget (első,
utolsó és mindenkori cím) engedélyezi.
Lubetzky szabályzattervezetével azért foglalkozunk hosszasabban, mert javaslata
mutatja talán a legjobban, mekkora problémát jelent a címváltozás leírása: egyrészt kötötte az amerikai hagyomány, amikor az utolsó címet tette kötelezővé a megszűnt periodikák esetében, másrészt a gyakorlat, a legjobb megoldás keresése késztette erre a sokak által
bírált javaslatra.23 A bírálatok eredményeképpen jött létre a.Catalog Code Revision Committee
I96I. július 8.-Í határozata, mely szerint a címváltozáson keresztülment periodika minden egyes címéről főlap készül, a megszűnt periodikák esetében ellenben, hogy a címleírások egy helyütt legyenek, az utolsó cím alatt készül a főlap.24
31

22

23

24

Az egység érdekében Ranganathan minden egyes cím alatt a periodika teljes történetet és a könyvtár álló"
mányát megadja. (Classified Catalogue Code. Rule 7D42.) és Heading and Canons. Madras—London, 1955496. §.
Lubetzky id. mű 72. §. b. 3- Dunkin magyarázata: a periodika állandóan fejlődő valami, és címleírása
is ezért gyakorlati problémát jelent. Ugyancsak gyakorlati érv — a folyóiratcímek idézése az irodalomban —
szól a mindenkori címen való katalogizálás mellett, mint ahogy Lubetzky Cataloging rules and principles
(1953) с. művében kifejti (47. 1.)
A szabályzat feladata a legjobb megoldást ajánlani, s nem minden ésszerű megoldást felsorolni. (Hines,
Theodore С : Comment on the Draft Code. = Library Resources and Technical Services. 5 (1961.) 240.1 )
A közönség viszont a katalógustól logikát, következetességet kíván, és ezért helytelen különbséget tenni
a megszűnt és az élő periodikák címleírásában. (Ld. Dunkin Paul S.-nek a párizsi konferenciára írt id.
tanulmányát.)
Smith, Audrey: Substantive changes in the Draft Code June i960 — July I96I. = Library Resources and
Technical Services 5 (I96I.) 342. 1.
Kétségkívül az amerikai hagyományokhoz való ragaszkodás is szembe helyezte a könyvtárosokat Lubetzky
javaslatával, mint ahogy pl. a Brown University Library részéről Edith Clitheroe fejtette ki. (Library Resources and Technical Services 6. (I962). 9I. 1.)
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Ez a megoldás még mindig nem egyértelmű, mert az olvasót kétféle megoldás elé állítja: az élő és megszűnt periodikák címleírása különböző a katalógusban. Kétségkívül azonban megkönnyítette és elősegítette a párizsi konferencia határozatát azzal, hogy a mindenkori cím alatt való címleírást elrendelte, és ugyanakkor nem mondott le az egységben való
szemléletről.25
A párizsi konferencia határozata a címváltozásról a hagyományos és modern gyakorlatnak szerencsés összhangba hozatala.26 A címváltozás kérdését a cím alatt katalogizált művek szakaszában tárgyalja a szabályzattervezet:
115 Ha időszaki kiadvány vagy sorozat megváltoztatja címét, akkor minden egyes cím alat
külön főlap készül az e elmet viselő szakaszról, legalább az e címet közvetlenül megelőző és köve
címek feltüntetésével. Az időszaki kiadvány, illetve sorozat minden ilyen cím alatt felvett szakasz
ról melléklapot lehet írni valamelyik kiválasztott cím alatt (13). {l^.megj.) Olyankor, mikor azt
kívánjuk, hogy a katalógus az időszaki ill. sorozatos kiadványról, mint egészről, egyetlen helye
összegyűjtve is adjon felvilágosítást.
Ha azonban a címek eltérései csak csekélyek, akkor szabad az egész kiadvány egységesíte
címfejéül a leggyakrabban használt névváltozatot választani.
Ha végignéztük a címváltozások címleírásával kapcsolatos lehetőségeket, megértjük,
hogy a párizsi konferenciának erre a kompromisszumos megoldásra kellett jutnia. A gyakorlat, a periodikákkal való mindennapos foglalkozás, és nem utolsó sorban gazdasági okok vezettek arra, hogy a periodikának minden egyes címéről külön főlapnak kell készülnie. Ez a rendelkezés ugyanazon az elven alapszik, mely a 6. pontban is megnyilvánul: a főlap a kézbevett miiről készülhet, azaz a címnek magán a művön szereplő formája a főlap címfeje.
A rendelkezés ugyanakkor azonban eleget tesz a katalógussal szemben támasztott második igénynek is, mely szerint egy mű minden kiadása egységesített címfej alatt is összegyűjtendő, azzal hogy lehetőséget ad arra, hogy egy kiválasztott cím alatt a periodika teljes
egészében áttekinthető legyen.
A címváltozásra vonatkozó 11.5 pontnak egy nem szabatos pontjára szeretnénk azonban rámutatni:
„Ha azonban a címek eltérései csak csekélyek, akkor szabad az egész kiadvány egységesített címfejéül a leggyakrabban használt névváltozatot választani."
Ez a rendelkezés nyilván a Library of Congress szabályzatának hatására készült, mely
megengedi, hogy a betűrendbe sorolást nem zavaró változásokat27 megjegyzésként közöljék. Amennyiben csak ilyen eltérésről van szó, valóban nem szükséges a melléklap használatának elrendelése, de amennyiben már a betűrendbe sorolást is érintő eltérésekről van szó
(Mitteilungen, Mittheilungen — Centralblatt, Zentralblatt, Journal of Social, Journal of
the Social. . . stb.), akkor az egységesített címfej ajánlásán kívül a melléklap elrendelése is
szükséges.28
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Már az 1959-ben tartott londoni IF LA Konferencia E/2 pontja a címváltozáson keresztülment periodikák
rendszaváról szól.
Az angol könyvtárosoknak 1960-ban tartott londoni konferenciája egyeztette az angol és amerikai álláspontot, és Mary Piggott javaslata alapján a mindenkori cím alatti címleírást, és emellett az első cím alatti címleírást ajánlja = Library Association Record. 62 (I960.) 248—253- 1.
Id. mű 7 : 8 H.
Ilyen részletes rendelkezés: Regeln für den alphabetischen Katalog. 172. §.

IT.
A PERIODIKA-SZABVÁNY BÍRÁLATA

Mielőtt a periodika-szabvány rendelkezéseit az első részben mondottak alapján megvizsgálnánk, tisztán kell látnunk a szabvány keletkezésének körülményeit, melyek a szabvány hibáinak nagy részét megmagyarázzák.
Felvethető a kérdés, hogy éppen most, amikor a szabályzatok a modern felfogás szerint egyszerűségre törekednek, a sok részletes szabály helyett csak általános rendelkezéseket
fektetnek le, ésszerű volt-e kiadni, kidolgozni egy olyan szabályzatot, mely nem a nagy
irányvonalakat adja meg, hanem példatárba illő magyarázatokat is tartalmaz, ugyanakkor
viszont a részletekbe menő utasítások mellett szabályozatlanul hagy szabályozandó kérdéseket, szabályoz olyat, ami nem szabványba, hanem házi szabályzatba való. A kérdés feltevése helyes. Kétségkívül szükséges volt az egységes periodika-feldolgozás érdekében a
most induló könyvtárak kezébe segédkönyvet adni, de ezt meg kellett volna oldani a modern szabvány példatárának segítségével.
Jelen formájában a szabvány egy modern értelemben vett szabványnak olyan előmunkálatra, amelyet már 1951-ben, a szabvány első kidolgozásakor el kellett volna végezni.
1951-ben ugyanis már ugyanazok a nagy jelentőségű külföldi szabályzatok rendelkezésre
álltak, amelyek a mostani periodika-szabvány megalkotásában segítettek. Már a MNOSZ
3424—52 választ adhatott volna arra a sok részletkérdésre, amellyel a mostani szabványnak
foglalkoznia kellett. Ennél súlyosabb mulasztása volt azonban, hogy szétválasztotta szervezetileg a folyóiratok, hírlapok (90—108. szakasz) és a nem folyóiratjellegű időszaki kiadványok (89- szakasz) kategóriákat, pedig mindezeknek a kiadványoknak azonos típusú címleírását a mindnyájukkal közös periodikus megjelenés dönti el. Mindezek a hibák és elégtelenségek kétségkívül szükségessé tették az új periodika-szabvány megalkotását.
A modern szabályzatalkotási elképzelések szempontjából a már említett példatár jellegnél súlyosabb hibának számít az alternatív megoldások engedélyezése a periodika-szabványban, így pl. a harmadik rendszó-alaprendelkezésnél, a címváltozás kérdésében, a periodika-szabvány mind a három címleírási lehetőséget engedélyezi: pedig a szabvány feladata
nem a lehetőségek felsorolása, hanem a legjobb megoldás elrendelése.
A periodika-szabvány szerkesztői — elsősorban Dezsényi Béla, a szerkesztés szakmai
vezetője — a szabványt önálló egységnek szánták, mert a periodika jellegénél fogva más szabályokat kíván, mint a könyv, és előre látható volt, hogy a periodika-szabványt nem lehet
úgy beleilleszteni a könyvszabványba, hogy ne legyenek állandó ellentmondások a megoldási lehetőségek között. Még olyan, teljesen azonos jelenségeknek, mint a megjelenési hely,
kiadó kérdése, rövidítések feloldása kérdésében is eltérések mutatkoznak, nem beszélve
azokról a pontokról, amelyek a periodika sajátosságából következőleg egészen más megoldást kívánnak, mint pl. a címlap elsődlegességének megszűnése, a zárójelek használata és
jelentése. Ezért igyekeztek a szabvány szerkesztői minden, a periodika-címleírást érintő kérdésre zárt önálló tervezetben intézkedni. Az utolsó átdolgozás azonban — amikor már
nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet szó önálló szabványról — már nem tudta időhiány miatt
sem — eltüntetni az ellentmondásokat a most már ugyanazon szabvány pontjai között, és
nem tudta utalásokkal sem áthidalni az ismétlődő paragrafusokat. Az utolsó átdolgozás elsietettsége ezen túlmenőleg is sok bosszantó és elkerülhető hibát eredményezett, melyek35

nek kijavítása a következő kiadásban okvetlenül szükséges.29 A szabvány kidolgozásához
sokkal több időre, sokkal több megértésre lett volna szükség, bogy ne osztozzék a szabványok szokásos elmarasztalásában: a felületesség és elhímarkcdottság vádjában.
A periodika-szabvány címleírására vonatkozó megjegyzéseink két részre oszlanak:
1. a rendszó, illetve a címfej kérdésére,
2. a címleírás leíró részének vizsgálatára.
1. A RENDSZÓ KÉRDÉSE

A rendszó vizsgálat akor három kérdésre keresünk feleletet:
1.1 az alapvető feladatnak, a rendszc-megválasztás alaprendelkezéseinek mennyiben
felel meg a szabvány,
1.2 a rendszó-megválasztás részletrendelkezései, az egyes rendszc-rendelkezések helyesek-e,
1.3 a periodika-szabvány rendszórendelkezései milyen kihatással vannak a periodikák
bibliográfiai szabványának rendelkezéseire.
Ellentmondások a könyv- és a periodika-címleírások között pl.: Több helynév esetén a könyvekre vonatko
zóana29. szakasz: „Háromnál több helynév esetében az első helynév után „stb"-vel . . . kell jelezni az elhagyott helyneveket." a periodikákra vonatkozó 111. szakasz „Háromnál több helység esetén csak kettőt
kell leírni." Ugyanez a különbség a kiadó esetében is a 30. és 113. szakasz között.
A cím első három szavában előforduló számjegyek feloldása kérdésében a periodika-szabvány logikusabb, mert minden esetben a szám elé teszi a feloldást (11. d és 94. szakasz.)
A poligramokról a könyvekre vonatkozólag a 11/g szakasz rendelkezik, a periodikák címleírásáról a 95szakasz sajnos alternatív módon intézkedik •— a feloldást ugyanúgy írja elő, mint a könyvekre vonatkozólag, ugyanakkor azonban poligramos rendszót is engedélyez a főlapon a MSZ 3963- 2.018. pontja hatására.
Jellegzetesen mutatja az elsietettséget, hogy ugyanakkor, mikor részletesen leír olyan formai megoldásokat, melyek azonosak a könyvekre vonatkozó címleírással, bizonyos kérdésekben csak utal a könyvekre előírt szabályokra (pl. a 125./.. m. szakasz esetében a 101. szakaszra = 33—34. szakasz).
Szerkesztési hibák és értelemzavaró sajtóhibák:
A 89. szakasz az alapfelvételt teljes címleírásnak nevezi, a 101. szakasz ennek ellenére részletező címleírásról beszél.
101. szakasz „A teljes címleírásban általában minden változást le kell írni a változás idejének jelölésével."
Ez a rendelkezés általános érvényű, és mégis az alcímre vonatkozó szakaszban van, és erre hivatkozik
mint analógiára a 105., 107., 110., 112., 114., 117. szakasz.
126. szakasz ,,Az általános megjegyzések között a teljes címleírásban az alábbi adatokat tüntethetjük fel
ugyanabban a szakaszban: „Ha a lapfejen
feltüntetett címek között eltérés van, a változatot a
megjegyzések között kell leírni.
Megjegyzésként kell feltüntetni, hogy a periodika
más nyelvű kiadásban is megjelenik
Hibásak az állomány feltüntetésének szabályai: a 124. szakasz d—g pontja nemcsak az egyszerűsített
címleírásra, hanem a teljes címleírásra is vonatkozik, ugyanakkor a 125- szakasz b—e pontja az egyszerűsített
címleírásra is vonatkozik. Helyesebb lett volna egy, a mindkét címleírásra érvényes szabályokat tartalmazó
paragrafust beiktatni. Értelemzavaró sajtóhiba: a tárgyév és megjelenési év egymás mellett szerepeltetésekor a 128. szakasz példája nem közli a megjelenési évet zárójelben, úgy mint a 125- szakasz d. pontja
előírja. (Megjegyzendő, hogy itt is látható, hogy a kerek zárójel használata a periodikák címleírásában
egész más jelentésű.)
Bosszantó sajtóhibák, melyeknek ilyen kiadványban nem szabad lenniük: pont elmaradása évszám, szám
vagy cím után, illetve pont helyezése ahová nem való, pl.: 118—119- szakasz, 124. szakasz b. e. g., 125szakasz, b. d. h.,; 128—129. szakasz, 125. szakasz i., zárójel elmaradása (128. szakasz, vagy más típusú
zárójel használata (12J. szakasz, i.), zavaró tipográfiai szedés (98. szakasz).
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1.1 Mennyiben valósítja meg a periodika-szabvány az I. részben tárgyalt rendszómegválasztás alaprendelkezéseit, és ezzel mennyiben könnyítette meg a csatlakozást a katalogizálás nemzetközi módjához? A periodikák címleírásának rendszó-megállapításában — mint láttuk — három alapvető probléma van: a) a szórend, b) a testületi szerző és
C) a címváltozás regisztrálása.E három kérdés a párizsi konferencia szabályzattervezetében
mint alaprendelkezés jelentkezik. (Az első ugyan csak magától értetődően.) A magyar periodika-szabvány összevetve e legújabb rendelkezésekkel jelen formájában csak az első rendelkezésnek tesz eleget; a szabvány szerint a periodikákat a természetes szórendben kell
leírni.
A harmadik alaprendelkezésnek, a címváltozás leírására vonatkozó rendelkezésnek a
szabvány, mely jelen kiadásában a címváltozásnak mind a három módját engedélyezi a magyarországi status quo-t tükrözvén, csak revíziója után £og megfelelni. Itt a megegyezés nem
kétséges; a párizsi konferenciának a címváltozás leírására vonatkozó rendelkezése megfelel
a magyar könyvtárak igényeinek és gyakorlatának. Nagykönyvtáraink nagy része is a mindenkori címen való címleírást választotta. Az áttérést az új rendszerre csak azok a könyvtárak érzik meg, melyek, mint pl. a budapesti Egyetemi Könyvtár, állományuk természete
miatt a bibliográfiai egység érdekében az első címen készítették a címleírást. A rendelkezés
azonban nem állja útját annak, hogy ezek a könyvtárak (mint pl. a budapesti Egyetemi
Könyvtár 1964-től) az elrendelt leíráson kívül, többletként a periodikákat továbbra is mint
egységet kezeljék.
A második alaprendelkezésnek (a testületi szerző alatti címleírás) a periodika-szabvány paragrafusai ellentmondanak. A szabvány a magyar gyakorlatot — és ezzel a magyar
felfogást — kodifikálva csak kivételes esetekben, a MSZ 3424 utasításainak megfelelően
rendeli el a testületi szerzőt.
A magyar katalógusgyakorlatnak kétségkívül a periodika-szabványban lefektetett cím
alatti címleírás felel meg, és így ebben a kérdésben — mint már a I. részben kifejtettük —
nehezen várható megegyezés.
1.2 A rendszó-megválasztással kapcsolatban először azt a két részletrendelkezést szeretnénk kiemelni, amelyek nem szerepeltek az eddigi szabványban, és más szabályzatokban
sincsenek ilyen világosan egyértelműen kifejezve.
Az első az a rendelkezés, amelyik kimondja, hogy a periodikák rendszavát — a főlapon
szereplő rendszót, illetve címfejet — a lapfej- és nem a címlapcím alapján kell készíteni, a
másik az a rendelkezés, mely kimondja, hogy minden periodikáról külön címleírást kell készíteni.
A magyar szabvány elfogadta a címlap elleni harcnak a periodikákra is kiterjedő következményeit: a hírlap-szemlélet és Osborn hatása együttesen alakította ki a szabvány 92.
szakaszát, mely szerint „A címet a lapfejről, ennek hiányában a fedőlapról, vagy a kötetcímlapról kell venni."
Ismeretes, hogy Osborn elsősorban gyakorlati okokból szállt szembe a címlapról történő címleírással, így ugyanis elkerülhető az új periodikáknak kétszeri címleírása; a végleges címleírásnak nem kell a címlap beérkezését megvárnia, és így szükségtelenné válik az
ideiglenes címleírás.30 Az Osborn által felsorolt érvekhez szeretnénk még azt hozzáfűzni,
hogy a periodika címlapja — mely utólag jelenik meg — kétségkívül nem olyan szerves
része a periodikának, mint a könyv esetében a címlap, amely vele együtt jelenik meg. A perio30

Osborn id. mű 128.1.
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dikának egyrészt nincs mindig kötetcímlapja, másrészt a kötetcímlap gyakran nem adja
vissza híven sem címben, sem évszámban a hozzátartozó periodika címét és megjelenési
idejét.31
A (kötet) címlaptól való eltérés gyakorlati előnye a központi címjegyzékbe való bejelentésben is megnyilvánul, mert a bejelentést már az első számról meg lehet tenni.
A szabvány 92. szakasza szerencsésen megszüntette azt a következetlenséget, amelyet
a MNOSZ 3424—52. 92- szakasza tartalmaz, mely szerint a folyamatosan megjelenő periodikák esetében a lapfejről, befejezett, bekötött évfolyamok katalogizálása esetén az évfolyam,
illetve kötet címlapjáról, esetleg az impresszumból kell a címet venni. Az élő és a megszűnt
periodikák címleírása közti különbségtétel ugyanis nemcsak logikai hiba, hanem már eleve
a rekatalogizálás lehetőségét rejti magában.
A címlap-címleírás elsődlegességének megszűnésével együtt jár a zárójelek használatának a könyvek címleírásában egyértelmű használatának megszüntetése is: a periodika
adatközlő helyei változóak még ugyanazon a folyóiraton belül is, ugyanazok az adatok szerepelhetnek ugyanazon periodika esetében egyszer a címlapon, másszor az impresszumban
stb. Ezért került a periodika-szabvány az MSZ. 3424:8. szakaszával összeütközésbe, mely
szerint „Minden adatot, amely a könyvből, de nem annak belső címlapjáról származik, kerek () zárójelbe kell helyezni", és helyette a 90. szakasz intézkedéseit tenni: „Azokat az
adatokat, amelyeket a periodika bármelyrészéből veszünk, nem szükséges zárójelbe tenni.
Az olyan adatot, amelyet nem a periodikáról, hanem bibliográfiából, segédkönyvből vettünk, szögletes zárójelbe kell tenni."
A szabvány egyik leglényegesebb pontjának a 90- szakaszt tartjuk, mely kimondja,
hogy minden periodikáról (társlapokról is) külön címleírást kell készíteni.32 (Ez a rendelkezés, mint látni fogjuk, pontosabb lett volna, ha kiegészült volna a bibliogáfiai egység fogalmával.) Minden bibliográfiai egység e szerint külön címleírást, főlapot kap, és ez vezetett a
98. szakaszhoz is, mely a csoportcímes periodikákról intézkedik.
A szériákra oszló periodikákkal a külföldi szabályzatok nem foglalkoznak egységesen.
Részletesen csak a szovjet, cseh és belgrádi szabályzat rendelkezik.33 Akárminek nevezzük
ezt a periodika-típust, melyre a külföldi terminológiában sincs egyértelmű elnevezés — akár
csoportcímes periodikának, akár periodikasorozatnak,34 akár részalcímes folyóiratsorozatnak35 nevezzük, a szabvány a lényeget ragadta meg, amikor elrendelte, hogy minden periodikát, melynek más periodikával közös, összefogó címe mellett külön, egyedi címe is van,
egyedi, önálló periodikának kell tekinteni. Minden ilyen periodika tehát önálló bibliográfiai
egység, külön főlappal (címleírással), külön raktári elhelyezéssel. Ennek hangsúlyozása fonA címlaptól való elszakadás egyik oka, hogy a füzetek kiadási dátuma a döntő, a reális, és ezért volt lényeges
leszögezni éppen a magyarországi könyvtárak egyenetlen gyakorlata miatt, hogy a megjelenési évet is ki
kell tenni a tárgyév mellett.
Hogy a társlapokról, supplementumokról nem szükségszerű az önálló címleírás, mutatja pl. a Porosz
Instrukció (189. §•), a Pravila Jmenneho Katalogu (141. c. 7- pont), a Regels voor de Titelbeschrijving
(84. pont), melyek szerint a főlap címét tartalmazó mellékletek a főlappal együtt alkotnak címleírási egységet.
A MNOSZ 3424—52-ben nem szerepel ez a paragrafus, pedig az Edinüe Pravila hatására a MNOSZ 3424 T
megemlíti a 102. §.-ban: „melléklapot kell készíteni végül különböző című sorokra oszló folyóiratok egyes
sorairól akkor, ha előfordulhat, hogy a közönség a sor címe alatt is keresi őket." Ez a paragrafus nem beszél
pontosan a „csoportcímes periodikákról1', de ez ebből a paragrafusból következik.
Az Egyetemi Könyvtár periodikák címleírási szabályzat-tervezetének elnevezése.
Kosa György meghatározása.
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tos, mert még mindig előfordul, hogy egyes könyvtárak ezt a mind gyakrabban jelentkező
kiadványtípust nem választották szét egyedi periodikákra, és ennek hátrányát mind az olvasó, mind a könyvtáros érezheti. E periodikatípus egyedi mivolta időnként külső — tipográfiai — megjelenésében is megnyilvánul; az egyedi, külön cím olyannyira dominál, hogy
az olvasók nagy része ezen a címen keresi a periodikát. Pl. a Naucsnüe Dokladü Vüszsej
Skolü. Filoszofszkie nauki esetében a kutatók sem a csoportcímen keresik a periodikát.
Ezekre az esetekre gondolt a szabvány, amikor lehetővé tette, hogy a cím második részéről,
az olvasók igényének megfelelően utalót lehessen készíteni.
A csoportcímes periodikáknál kellett volna megemlíteni a keretekben megjelenő periodikák címleírását is. Ez a mind gyakoribb egyetemi és társulati kiadvány-forma bizonyos
mértékben emlékeztet a csoportcímes periodikákra: a cím első része a keretcím, a második
része az egyedi periodikák (periodika-sorozatok) címe. Az egész keretcímes sorozaton
keresztülfut a közös sorszám (kötetszám), de a különféle periodika-sorozatok vegyesen
egymás után következő kötetei is saját sorozatukon belül folyamatosan számozódnak.36
Ezekben az esetekben a világos kezelés érdekében éppen úgy részekre, az egyedi címmel ellátott periodikákra kell bontani a kiadványsorozatot, mint a csoportcímes periodikáknál, azzal a különbséggel, hogy az egymást követő számok mellé a keret sorszámát
(kötetszámát) is fel kell tüntetnünk, s ugyanakkor a keretcím alatt is egyszerűsített nyilvántartást kell vezetni, mert az olvasók a kiadványt így is kereshetik. Az Edinüe Pravila és a
cseh szabályzat nagyon részletesen tárgyalja e kiadványtípust, bár kétféle megoldást engedélyeznek. A magyarországi gyakorlat sem egységes ebben a kérdésben, s ennek hátrányát
szintén a Külföldi Folyóiratok Központi Címjegyzéke (a továbbiakban KFKC) számára
készített bejelentésekben látjuk.
*
A rendszó-részletrendelkezések világosak, de egyes rendelkezések kiegészítésre szorulnak.
Elsősorban a címfej meghatározását kell kibővíteni. El kellett volna rendelni, hogy a
semmitmondó, általános jelentésű szóból, vagy szócsoportból álló cím után közvetlenül
írandó a közreadó neve 37 Ennek megállapítása azért szükséges, mert a címnek és a közreadónak nyelvtani összekapcsolása a hazai gyakorlatban szerepel, és külföldi bibliográfiákban
is megtalálható: pl. Nachrichten [der] Vereinigung Schweiz. Bibliothekare [und der]
Schweiz. Vereinigung für Dokumentation. (A Schweizer Zeitschriftenverzeichnis 1956—
I960. Fünf Jahresausgabe címleírása.)
Bibliográfiák esetében az interpolációnak a betűrendbe soroláskor nem szoktak
jelentőséget tulajdonítani, a könyvtári gyakorlatban azonban általában van jelentősége.
38

37

Az Ucsenüe Zapiszki Leningradszkogo Goszudarsztvennogo Ordena Lenina Universziteta im. A. A. Zsdanova folyamatos számozással különféle sorozatokat ad ki, amelyek önmagukban bibliográfiai egységet alkotnak
pl. Szerija filologicseszkih nauk.
23. vüp. I957. 283,3 1. (197. no.)
24. vüp. 1956. 232, 2 1. (198.)
[A zárójelben levő sorszám az egész sorozat sorszámát jelenti.]
A MSZ 3963-nak 2.014 szakasza összhangban a betűrendbesorolás szabályaival (MSZ 3401-nek 66. szakasza) vesszőt tesz a közreadó neve elé, és ugyanekkor a könyvtárak és bibliográfiák nagy része a cím és a
közreadó közé pontot helyez. E kérdésnek tisztázása a könyvtárak számára a betűrendbesorolás egységessége miatt szükséges.
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Hasonlóképpen a betűrendbesorolást érinti a rendszóban beállt helyesírás okozta változás, mint pl. a Centralblatt—Zentralblatt, Mittheilungen—Mitteilungen esetében. Erre
az esetre a periodika-szabvány nem tér ki, holott a külföldi szabályzatok is,38 és az MSZ
39бЗ-пак 2.О19.З. szakasza is tárgyalja.
A rendszót érinti a poligramok kérdése is, melyeknek címleírási megoldása a szabványban nem kielégítő. Egyrészt nem történt intézkedés az olyan poligramszerű rövidítésekről,
amelyek a folyóiraton címként is szerepelnek, pedig ezt a mind gyakrabban jelentkező címformát már az MSZ 3963-nak 2.019-4 szakasza tárgyalja.39 Másrészt a 95- szakasz a címben
szereplő poligramok leírásában alternatív megoldást engedélyez: a címleírás vagy a poligram feloldott alakjáról készül, s akkor a poligramos alakról kell utalót készíteni (az MSZ
3424-nek 11/g szakaszával megegyezően), vagy a poligramról készül a címleírás, és akkor a
feloldott alakról kell utalót készíteni (az MSZ 3963-nak 2.018szakaszával megegyezően.)
Ezt a sokféle megoldási lehetőséget elvi okokon kívül gyakorlati okokból sem lehet
helyeselni, mert sok hiba forrása lehet, így pl. a KFKC-bejelentésekben is.
A poligramok leírása terén sajnálatos módon a külföldi bibliográfiák is eltérnek egymástól, sőt még egy bibliográfián belül is kétféle megoldással találkozunk.40 Minthogy a
poligram feloldása vagy fel nem oldása a rendszót érinti, e téren el kell és el is lehet érni
egyöntetűséget.
A rendszóra vonatkozó megjegyzéseinknél kell megemlítenünk a szabvány fogyatékosságát, a definíciók hiányát. A meghatározások hiánya kérdésessé teszi ugyanis azt, hogy
egyes kiadványfajták egyáltalán szerepelnek-e a katalógusban, és így a szabvány végső fokon éppen a rendszó megválasztásában nem tudta az egyöntetűséget biztosítani. Az alábbiakban tehát csak azoknak a meghatározásoknak hiányát említjük meg, amely meghatározások a rendszó egységességét biztosították volna.
A szabvány nem közöl meghatározásokat, egyrészt, mert a „Könyvtári elnevezések és
meghatározások" (MSZ 2155—55 R, ún- terminológiai szabvány) meghatározza az időszaki kiadványokat és a vele kapcsolatban előforduló kiadványfajtákat (melléklet, társlap),
másrészt a szerkesztő bizottság arra számított, hogy a meghatározásokat később mellékelik.
A párizsi konferencia határozatainak 11.5 pontja, mint már említettük, sajnos, nem eléggé világos.
A címleírási egyenetlenség oka, hogy az esetek nagy részében, úgy mint az alábbi esetekben is, a poligram
nem „igazi" poligram, hanem a cím kivetített rövidítése, és a periodikán a teljes kiírt cím is szerepel. Kétféle poligrammal találkozunk tehát: a tipográfiailag kiemelt poligram-címekkel, melyek ismertebbek a
kiírt teljes címnél és az „igazi" poligramokkal, amelyeknek nagyrésze közismertségüknél fogva már fel sem
oldhatók a címleírásban (FAO, IBM.) Ezért tartjuk a legegyöntetűbb és legjobb megoldásnak a GAZS és a
New Serial Titles rendszerét, mely szerint a címleírás mindig a poligramos alakról készül, a poligramos alakot a feloldott cím követi, és ugyanakkor ez utóbbiról utaló készül.
A Publications of the Modern Language Association of America. PMLA címleírása a Union List of Serialsban és a BUCOP-ban a testület neve alatt szerepel utalóval PMLA-ról.
Azokban a bibliográfiákban, amelyek a periodikát a címe alatt írják le, a következő megoldások találhatók:
PMLA. Publications of the Modern Language Association of America.
Utaló: Publications
(Nápolyi központi katalógus).
Publications of the Modern Language Association of America.
Utaló: PMLA-ról nincs (a vatikáni és a türingiai központi katalógus).
Publications. Modern Language Association of America.
Utaló PMLA-ról nincs (VZ 4 . a svájci központi katalógus).
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A leglényegesebb meghatározás a periodika meghatározása lett volna; nem véletlen
azonban, hogy a szerkesztők nem vállalkoztak erre, köztudomású ugyanis, hogy a periodika
meghatározása világszerte bizonytalan, és egyik szabályzatban foglaltak sem kielégítőek.41
A periodika meghatározásában az eltéréseket a periodika-szemlélet különbözősége
okozza: a klasszikus európai szemlélet az időszaki kiadványok közé csak a folyóiratokat,
az újságokat és a nem folyóirat jellegű időszaki kiadványokat sorolja. Az amerikai könyvtárak ezzel szemben gyakorlati okokból a periodikákat a sorozatokkal egy kategóriába sorolják serials elnevezés alá. Ezenfelül további eltérések vannak az európai gyakorlatban is az
évente egyszer megjelenő periodikák megítélése kérdésében. Nemcsak az egyes könyvtárak
gyakorlata, hanem egyes bibliográfiák is csak azokat a kiadványokat tekintik periodikáknak,
amelyek évente egynél többször jelennek meg. E formális kritériumok alapján szerkesztik
pl. a Magyar Sajtó Bibliográfiáját, a Schweizer Zeitschriftenver zeichnist, és eszerint állítják
össze az UNESCO kiadásában megjelenő Statistics of Newpapers and other Periodicalst. Tartalmi kritériumok alapján zárja ki a periodikák sorából az évente egyszer megjelenő kiadványokat Groth,42 ami annál meglepőbb, mert éppen Groth az, aki a legrészletesebben
fejti ki, hogy a „periodikus megjelenés a legfeltűnőbb ismertetőjel, a jegy, amehjet minden folyóirat, újság magán visel, és amely őket már eleve hasonló megjelenésektől, mint egyes híradásoktól,
röpiratoktól, röplapoktól, körlevelektől megkülönbözteti "is A periodicitás (a periodika) lényéhez,
természetéhez tartozik, lényegének ismertetőjele ,"u
A magyarországi gyakorlat sem egységes ebben a kérdésben: az utóbbi tíz évben nagykönyvtáraink nagy része áttért a periodikus kiadványok egységes kezelésére, de még mindig
vannak könyvtárak, melyek az ún. nem folyóirat jellegű időszaki kiadványokat, az évente
csak egyszer megjelenő periodikákat, az évkönyveket, a közleményeket, a periodikus kongresszusi kiadványokat, az almanachokat, bibliográfiákat könyv módjára kezelik, és így ezek
címleírása a periodika-katalógusban csak melléklap vagy utaló formájában szerepel; a főlap-az elsődleges címleírás-a könyvkatalógus számára készül.45 Ezért lett volna szükséges a
szabvány elején a külföldi szabályzatokhoz hasonlóan vagy megismételni a terminológiai
szabvány meghatározását, vagy felsorolni azokat a formai kritériumokat, amelyek eldöntik
egy kiadványnak periodikaként való kezelését. Ezek a jegyek a periodikus, elvben végnélküli megjelenés, az azonos cím és a sorszámozás mellett az év- (évfolyam-) jelölés. Az első
két kritérium minden szabályzatban szerepel, ehhez még a definíciók részletessége szerint
hozzájárulnak egyéb meghatározó elemek: a rendszerint azonos külső megjelenési forma,
több szerző együttműködése, a tartalom változatossága, a szerkesztés tervszerűsége stb.

41

42
43
44

45

Osborn id. mű 12—17. 1.
Firsov, G. G: Regisztracija i opiszanie periodicseszkih izdanij. Moszkva, i960, Szovetszkaja Rosszija.
64 1. (ism. Bulletin des Bibliotheques de France. 7. année 1962.1. no.) A legjobbnak az Edinüe Pravila
meghatározását tartja a szerző.
Groth, Otto: Die unerkannte Kulturmacht. Grundlegung der Zeitungswissenschaft »Periodik.« 1. Bd.
Berlin, I960. De Gruyter. 427- 1.
Id. mű IO6. 1.
Id. mű I67. 1. Groth azzal, hogy az évente egyszer megjelenő periodikus kiadványokat kizárja a periodikák
sorából, a modern német gyakorlattal szembehelyezkedik. Ld. Fuchs id. művében a periodikum meghatározását. 2ó. §. 2.
Ezen periodikatípushoz tartozó kiadványoknak, amennyiben nem élő periodikákról van szó, nagy része még
most is rekatalogizálásra várva nagykönyvtárainknak csak könyvkatalógusaiban szerepel.
51)

Mindezen jegyeknek felsorolása azért fontos, hogy a könyvtől el tudjuk határolni a
periodikát. A sorozat felé biztos határvonalat nem lehet húzni. A szabvány ugyan — zárójelben — megemlíti a részcímes periodikáknál a periodika és a sorozat közti különbséget,46 de ez a mindennapi gyakorlatban kialakult meghatározás sem ad teljes biztonságot.
Ezért helyes Osborn álláspontja, mely csak a megjelenési formái, a folyamatos megjelenést
tekinti döntőnek, mely egy csoportba állíthatja könyvtári kezelésük miatt az időszakosan,
sorozatosan megjelenő kiadványokat szemben a monografikus könyvvel. Osbornnak kétségkívül sikerült ezzel a „working definition"-nal47 csökkenteni a tévedések, és így a rekatalogizálások számát.48
Tisztázatlan a társlap fogalma is. Az MSZ 2155—55 R szerint a társlap „időszaki sajtótermék, mely egy másik hasonló jellegit kiadvány kísérője, amely azzal együtt, esetleg más idő
szakossággal, de akkor is a kisért lappal összefüggésben, különálló ívre, ívekre nyomtatva önál
lapszámozással jelenik meg" Ugyanez a kritériuma a társlapnak az MSZ 3424—52-nek
104. szakasza szerint is, amely szerencsésen a rovat és társlap közti különbséget is említi.
Ez a meghatározás nem elegendő: a különálló címlapot [vagy] a különálló tartalommutatót is a meghatározó jegyek közé kell venni.49
Ugyanúgy nem tisztázza a szabvány a mellékleteknek sokféleségét sem.
121. szakasz: „Ha a periodikának állandó melléklete van, azt is külön fel kell tüntetni.
PL: Film, Színház, Muzsika. Melléklet: szindarabszövegek.
125/p szakasz: A mellékleteket a megfelelő évfolyam (kötet) leírásában kell feltüntetni. Ha
a mellékleteknek önálló címe is van, akkor a címet is le kell írni."

A mellékletek fogalmát a terminológiai szabvány (MSZ 2155—55 R) sem tisztázza:
„Folyóiratoknál a folyóirat rendszeres részlegein kívüleső, azok sorába be nem számozott, azokn
rendszerint nagyobb terjedelmű könyv vagy füzet, többnyire monográfia.'"
A mellékletek sokféleségével nem foglalkozhat egy szabvány50 sem, de különbséget
kell tenni az egyszeri melléklet (monográfia)51 és a periodikus jellegű mellékletek között.
A periodikus melléklet számozása általában a főlap számozásával összefüggésben van (vagy
a főlap számozását követi, vagy feltünteti, hogy a főlap melyik számához tartozik) és tartalommutatója a főlap tartalommutatójában foglaltatik. E mellékletek sokfélék lehetnek,
pl. lehetnek önálló címűek,52 vagy önállósult rovatok,53 bibliográfiák,54 idegen nyelvű kivo16

I3O. szakasz: Ha a periodika címe mellett . . . . az egyes köteteknek (füzeteknek) részcímük is van, és . . .
az éveken átmenő számozás mellett az évet is feltüntetik (ez a körülmény különbözteti meg a sorozattól),. . .
47
Osborn id. mű 16.1.
48
Itt jegyzendő meg az a logikai hiba, hogy a szabvány, mely az összes időszaki kiadványokat éppen periodikus megjelenésük miatt egységesen tudja kezelni, az évkönyveknek, a kongresszusi kiadványoknak és a
részcímes periodikáknak címleírását mégis külön tárgyalja. (128—130. szakasz.)
49
Fuchs a saját címlapot, saját tartalommutatót és saját lapszámozást tartja kritériumnak (id. mű 70.§. '>.
pont.) Kosa id. mű 56—57. 1. hasonló véleményen van.
o0
A Porosz Instrukciók szellemében nagyon részletesen foglalkozik a melléklettel Fuchs id. mű 70. §.
és a cseh szabvány (141. c. 7.). A legrészletesebben az Edinüe Pravila tárgyalja a mellékleteket.
al
A monografikus mellékletek közé nem számítható az a mű, amelyet a kiadó csupán csatol a periodikához
az előfizetők számára, és nem viseli magán a periodikához tartozás semmi jegyét.
ü2
Alsótagozati oktatás-nevelés. Melléklet a Köznevelés . . . számához. A melléklet címéről ez esetben készül
utaló,, illetve melléklap
" 3 A Physical Review Lettersnek Abstracts rovata mint Section 2. Abstracts a Physical Review Letters minden
számának melléklete.
54
Gnomon. Bibliographische Beilage.
1)0

natok55. Ugyanakkor lehetnek, mint a szabvány példája is mutatja, azonos típusú állandó
mellékletek (példatárak, rendeletszövegek stb.).
Az elhatárolás társlap és melléklet között sokszor igen nehéz, annál is inkább, mert
a melléklet szó (supplementum56, Beilage57 stb.) még nem jelent bibliográfiai értelemben is
mellékletet, hanem mint bibliográfiai egység a címleírás (és raktári kezelése) szempontjából társlapnak számít. Nehézséget okozhat az elhatárolás abban az esetben, amikor a melléklet társlapszerű önállóságot mutat önálló címlappal, tartalommutatóval, ugyanakkor
azonban a főlap tartalommutatójában is szerepel58. A szabványnak tehát a címleírás
—- a rendszó — és a raktári elhelyezés világossága érdekében egyaránt tisztáznia kellett
volna a társlap és melléklet fogalmát.
1.3 Az alábbiakban felsoroljuk azokat a rendszó-rendelkezéseket, amelyeket a periodika-szabvány hatására a bibliográfiai szabványban meg kell változtatni.
A bibliográfiai szabvány az I960, évi új kiadásában tesz ugyan említést arról, hogy a
„folyóiratokra vonatkozó cimlcirási szakaszok 19бО~Ьап léptek hatályba s így a legújabb döntéseket tartalmazzák, ajánlatos azokat értelemszerűen tekintetbe venni. — mégis szükséges a vitás
eseteket tisztázni, annál is inkább, mert a KFKC szerkesztő bizottsága ilyen esetekben
az MSZ 3424 álláspontjára helyezkedett.
Az MSZ 3424-nek 96. szakasza: „a rendszó mindig a cím első szava, kivéve a névelőt" világosan meghatározza a magyar álláspontot. Az MSZ 3963 ezzel szemben két ellentétes rendelkezést ír elő: a 2.014. szakasz helytelenül alternatív módon megengedi, hogy a jellegtelen című kiadványok („Ha a cím önmagában semmitmondó, általános „Közlemémjek", „Közlöm/', „Abhandlungen", „Berichte" stb jelentésű szó, vagy szócsoport") a közreadó neve alatt
is felvehetők legyenek. A 2.013- szakasz pedig rendszónak általában a cím első szavát tekinti. („Nem rendszó a névelő, felsorolásban a sorszám, a „M. kir." rövidítés és ennek idegen
nyelvű megfelelői." )
Az MSZ 3963-nak 2.013-1. szakasza „Ha a cím első szava tulajdonnév, akkor a folyóiraton
használt alakjában vesszük fel" kiegészítendő az MSZ 3424-nek 96. szakaszával: „Ha a cím
személynévvel kezdődik, s az utónév a rendszó, a családneves és a név nélküli alakról utalót kell
készíteni . . ."
Az MSZ 3963-nak 2.0I5. szakasza (hivatalos kiadványok, kongresszusi irományok)
ellentmondásban vanaz MSZ 3424 idevonatkozó szakaszaival. Az MSZ 3963-nak 2.018 szakasza (a címben szereplő poligramok leírása) az MSZ 3424-nek 95- pontjával, a2.019. szakasz (számjegyek feloldása) pedig az MSZ 3424-nek 94. szakaszával ütközik.
A MSZ 3963-nak címváltozást meghatározó szakaszainak természetszerűleg követniük
kell a periodika-szabvány új rendelkezéseit. Itt jegyezzük meg, hogy a bibliográfiai szabvány helytelenül az „előzmény", „folytatás" jelölésére az „előbb", „utóbb" megjelölést alkalmazza, amely jelölés pedig 1954 óta a címváltozásokat köti össze.
Sok kérdésről az MSZ 3963 nem intézkedik, de ezekre feleletet ad a periodika-szabvány, mely ezt így kiegészíti, és ezáltal az egység a rendszó terén elérhető.
55
56

57
58

A Statisztikai Szemle vagy az Acta Mathematica cikkeinek idegen nyelvű kivonata.
A Language folyóiratnak pl. egyes számai két részből állnak: az első rész a folyóirat része, a második rész>
a supplementum, önálló periodikus kiadvány — Language Bulletin, Language Dissertation, Language Monograph — s ezeknek a főlaptól független, saját folyamatos számozásuk van.
A Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte minden számában Beilage elnevezéssel Bibliographie zur Zeitgeschichte jelenik meg két éven keresztülmenő lapszámozással, önálló címlappal és tartalommutatóval.
Az Orvosi Hetilap mellékleteinek (Szemészet, Sebészet stb.) pl. tartalommutatója az Orvosi Hetilapban
is megvolt.
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2. A CÍMLEÍRÁS LEÍRÓ RÉSZÉNEK VIZSGÁLATA

A periodika-szabványban a címleírás leíró része világos és példatár jellegénél fogva
kiválóan alkalmas arra, hogy a hazai címleírásokban egységes gyakorlat alakuljon ki. A szerkesztők célja, hogy a címleírásokban egyöntetűség alakuljon ki, talán ebben a részben sikerült a legjobban. A leíró rész nem tartalmaz ugyan semmi olyan rendelkezést, amelyet minden szabályzat, mely a periodikák címleírásával komolyan foglalkozik, ne tartalmazna, a
magyar periodika-katalogizálást azonban előbbre vitte, és elérte azt, hogy az olvasók nagyobbára azonos címleírásokkal találkozzanak a különféle könyvtárakban. Kiemelendők
elsősorban az összefüggések feltárására, a megjegyzések felsorolására és az állomány leírására vonatkozó utasítások. (Nem volt hiába való éppen az olvasók érdekében pl. az
állomány részletes leírásában a kötet, évfolyam, tárgyév, megjelenési év jelölésének tisztázása, bár itt is hibáztatható az alternatív megoldások engedélyezése.)
Az egyöntetűség ellen vét azonban a helynév, a megjelenés helyének leírására vonatkozó utasítás. A 111. szakasz szerint: „Megjelenési helyként azt a helységet kell feltüntetni, amely
a periodikán ilyen értelemben szerepel. Ha a periodika nem közli kifejezetten, hogy hol jelenik me
akkor a kiadó vagy a közreadó székhelyét kell leírni."
A helynév meghatározásának kérdése akkor vetődik fel, ha a közreadó és a kiadó (esetleg a nyomda) helye nem azonos. A probléma háromféleképpen vetődhetik fel: 1. a közreadó és a kiadó nem azonos helyneve egyaránt szerepel megjelenési helyként, 2. a közreadó
helyneve nem szerepel sem a lapfejen sem a címlapon, csak a kiadó vagy a nyomda helyneve van feltüntetve, 3- a lapfejen vagy a címlapon egyértelmű a megjelenési hely, a kiadó
vagy a nyomda helyneve ettől azonban eltér.
Az első eset a leggyakoribb, és jól tudjuk, hogy e téren a külföldi bibliográfiákban is
teljes összevisszaság uralkodik. A különféle címjegyzékekben szereplő megjelenési helyek
ékes bizonyságai annak, hogy a külföldi gyakorlat sem egységes akkor, amikor választani
kell a kiadó és közreadó helyének mint megjelenési helynek megadása között. „Megjelenési
helyként azt a helységet kell feltüntetni, amely a periodikán ilyen értelemben szerepel",
testületi kiadványok esetében leggyakrabban a testület székhelyét jelenti, tehát a 111. szakasz értelmében a közreadó székhelyét kellene az impresszumba leírni — ugyanakkor a
103- szakasz „Ha a közreadó székhelye más, mint a periodika megjelenési helye, akkor azt
a közreadó neve mellé ki kell tenni" rendelkezése ellentmond a 111. szakasznak.
Az angolszász és szovjet szabályzatoknak a megjelenési hely feltüntetése valóban sokkal kevesebb problémát okoz, minthogy a testületi szerzőség alá eső kiadványok címleírása
esetében a testület székhelye szerepel. Ezért nem kellett szabályozniuk a kétféle megjelenési hely (közreadó — kiadó) esetében a megoldást. A Porosz Instrukció alapján álló címleírások érthető módon a kiadó helynevét tekintik elsősorban megjelenési helynek. A Kölni
Szabályzattervezet az egyedüli szabályzat, mely a problémával komolyan foglalkozik, és
meg is oldja.59
A magyar szabvány megjelenési helymeghatározására a hírlapszemlélet és a kiadó :t
magyar sajtóbibliográfiák helymeghatározásai nyílván hatottak, melyek értelemszerűen
azt a helyet tüntetik fel megjelenési helynek, mely „ilyen értelemben" szerepel. Ezek az
9

02

Regeln für den alphabetischen Katalog. Köln, 1958- 26. §. A kiadás, nyomda és közreadó helyét részletesen
tárgyalja. A közreadás helyének meghatározása: megjelenési helynek számít az a hely is, amelyben megjelent a mű, vagy ahonnan terjesztik, anélkül, hogy ott nyomtatták, vagy kiadták volna, mint pl. vásárhely,
főiskola székhelye stb.

esetek tartoznak a 2. problémacsoportba, amikor a címleírásban a közreadó (esetleg személy) helynevét tüntetik £el, és nem azt a helynevet, mely a címlapon szerepel. Ez elsősorban régi kiadványokra vonatkozik, de XX. századi folyóiratoknál sem ritka.
így pl. a MAGYAR Museum címlapján „Pesten, Trattner Matyas' betüjivel" áll, és a
bibliográfia60 mégis megjelenési helynek Kassát tünteti fel, mint ahogy a szakirodalom,
lexikonok61 is kassai folyóiratnak tartják.
Ugyanígy a Válasz című folyóiratnak megjelenési helyeként a bibliográfiában02
Budapest szerepel, holott ez csak a szerkesztő (kiadószemély) székhelye, és nem szerepel
sem a cím-, sem a fedőlapon.
A 3- problémacsoportba tartozó esetekről — amikor a lapfej, vagy a címlap egyértelműen közli a megjelenés helyét, de a kiadó vagy ennek hiányában a nyomda székhelye
más,63 — a 111. szakasz nem rendelkezik, csak a könyvekre vonatkozó 30. szakasz.
A 111. szakasz hiányosságának hátrányát elsősorban a KFKC látja: az évenkénti bejelentéseknél a szerkesztés egyszerűsítését jelentené, ha legalább a periodikák megjelenési
helyének bejelentése egyöntetű volna.
*
A magyar szabvány a többi címleírási szabályzattal megegyezik abban, hogy mindnyájan a lehető legjobb katalogizálási megoldást igyekeznek megtalálni. A logikai törések, egyenetlenségek is rendszerint abból származnak, hogy eleget tudjanak tenni a célnak:
úgy megalkotni a címleírást, s ezen túlmenőleg a katalógushálózatot, hogy minél tovább
megmaradhasson, A katalógusszerkeszlő bár nem az örökkévalóság számára dolgozik,
mégis több nemzedék munkáját határozza meg, mert az utódok kényszerítve vannak a
megkezdett úton haladni.64
Minden nemzedék ugyanakkor, elődei munkájával elégedetlen lévén, új katalógustípust akar kialakítani.65 Az ebből a kettősségből származó nehézségeket minden könyvtáros ismeri, és éppen azért minden újítás előtt nagyon meg kell gondolnia a könyvtárosnak azt, hogy egy jobbnak látszó újítás bevezetésével nem okoz-e törést, és ezáltal egyenetlenséget a katalógusban.66
A könyvtárosra tehát felelősség hárul: nem lehet csak a szabályokat tökéletesen ismerő
szakember, nem elég csak rutinmunkát végeznie. A lényeges és lényegtelen közti különbDezsényi Béla: A magyar hírlapirodalom első százada. »1705—1805.« Bp., 1941. OSZK. 46. 1.: Magyar
Museum. Kassa. 1788. jul. — 1792.
Űj Magyar Lexikon. 4. köt. 433-1.5 Magyar Museum: . . . Kassán indult meg a kassai magyar társaság kiadásában.
Dezsényi Béla — Falvy Zoltán — Fejér Judit: A magyar sajtó bibliográfiája 1945—1954. Bp., 1956. Művelt Nép. 131.1.: Válasz. Bp. 1934. máj. — 1949. jól.
pl. a Szellem с folyóirat címlapján Budapest áll, a kolofon nevezi csak meg az előállítási helyét: Gyoma,
Kner Izidor.
Handbuch der Bibliothekswissenschaft. II. 1958. 24Ó 1.
Osborn: The crisis in cataloging id. mű 394 1.
Így pl a katalógus megindításakor a könyvtárnak tudnia kell, milyen igényű a közönsége, és milyen anyagi
eszközök állnak rendelkezésére. A periodika-katalógus a sok változás és állandó fluktuálás következtében
sokkal több munkát ad, mint a könyvkatalógus, és így a kezdetkor kell meggondolni, hogy egyrészt milyen
adatok megadása szükséges, melyeknek változását is mindig fel kell tüntetni, másrészt nem zavarja-e meg
a túl sok adat közlése az olvasót. Ugyancsak az elindításkor kell a könyvtárosnak döntenie a közönségkatalógusban való részletes állományfeltüntetés és az alapnyilvántartásra való visszautalás között, mert kétféle
megoldás csak zavarba ejti az olvasót.
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ség felismerése,67 a fontossági sorrend megállapítása, az összefüggések feltárása, a katalógus képének kialakítása a könyvtáros ítélőképességétől függ. A címleírások jóságát elsősorban használhatóságuk dönti el, s ezeknek alapja egyaránt a logika és a katalógusrendszerbe
való beilleszkedés. Mindezt szem előtt tartva, kell a szabályzatot a könyvtárosnak használnia, mely így munkájában hasznos segítője.
HUNGARIAN RULES FOR THE CATALOGUING OF PERIODICALS
(SUMMARY)

The autor surveys the i960 revised edition of library cataloguing rules (MSZ, Hungarian Standard,
3424) as applied to periodicals.
As specified by the Hungarian Standard, periodicals are catalogued under the first word and under the
title. In case of periodicals which have changed their title, three kinds of solution are permitted. This latter
rule is to be corrected in accordance with the rules of the International Conference on Cataloguing Principles,
held in Paris in 196I, which prescribe: „the main entry should be made under each title for the series of
issues bearing that title." However, the Paris Conference rules on entries under corporate bodies are in contradiction with Hungarian practice and consequently with Hungarian rules. The shortcomings of entries under
corporate bodies have already been pointed out; keeping uniformity in view, the author believes main entries
under the title to be more suitable. The place of the main entry in the catalogue depends on the judgment of
the cataloguer in cases where the main entry is made under the corporate body. If periodicals are entered under
title, the same entry may be obtained in all countries; if the system of entries under corporate bodies is applied,
the respective entries and headings will be different in each case.
Of rules concerning entries, the Hungarian rules on cataloguing on the basis of the first issues and on periodicals issued in series should be mentioned. In addition to amending rules on particular entries, a co-ordination of this rule and the entry rules of the bibliographic standard of periodicals is necessary.

Ahogy a szabvány a nagykönyvtárak és kiskönyvtárak címleírása közti különbségre nagyon helyesen felhívja a figyelmet, ugyanúgy különbséget kell tennünk nagykönyvtárainkban is a jelentős és nem jelentős
periodikák címleírása között. Az utóbbiak leírására rövidített címleírás is elegendő. Erre a megoldásra a
periodikák kezelésének költséges mivolta miatt kényszerülünk.
<>1

A KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI MUNKÁLATOK
ÉS AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR
TÖTH ANDRÄS

„A tudományos könyv és folyóirattermés az utóbbi évtizedek folyamán világviszonylatban oly
mértékben növekedett meg, hogy ma már nincs könyvtár, mely képes lenne valamennyi szaktudomány
anyagának teljességre törekvő gyűjtésére. Az egyes országokat a beszerzéssel kapcsolatos anyagi, a
feldolgozással kapcsolatos személyzeti és a raktározással kapcsolatos technikai indokok arra késztetik, hogy szakkönyvtáraik gyűjtőkörét szabályozzák" — e szavak vezetik be azt az utasítást,1
mely gyakorlatilag megindította a magyar könyvtári gyűjtőköri munkálatokat.
Valóban: a könyvtári szakirodalomból közismertek azok a megállapítások, melyek a
világ könyv- és folyóirattermésének fokozatos, igen erős ütemű növekedésével foglalkoznak.2 Hasonlóképpen közismert az a tény is, hogy ma már világviszonylatban is egészen
kevés azoknak a könyvtáraknak a száma, melyek akár elvileg is arra törekszenek, hogy megfeleljenek az általános gyűjtőköri jelleg minden követelményének. A kisebb országokban
a dokumentumanyag növekedésével kapcsolatos nehézségek még fokozottabb mértékben
érvényesülnek.
A világ könyvtáros-társadalmát már régen foglalkoztatja a termés és a befogadóképesség volumene között egyre szélesebbé váló szakadék kérdése. A megoldás elvi szempontból
kézenfekvő: egyes könyvtárak helyett több könyvtár bizonyos nézőpontból szervezett
együttesét kell alkalmassá és képessé tenni a szükségesként meghatározott dokumentumanyag gyűjtésére, feltárására. Nehezebb viszont a felismert helyes mód gyakorlati megvalósítása. Nincs itt helyünk arra, hogy az ez irányú kísérletedet részleteikben ismertessük;
csupán utalni tudunk az amerikai Farmington-tervre, az angol és a nyugatnémet könyvtári
kooperációra, melyeknek (különböző módszeri különbségek mellett) egyaránt az a célja,
hogy egy országon belül, szakmai gyűjtőköri elhatárolás segítségével teremtse meg több
könyvtár beszerzési együttműködését mindazon dokumentumok feltárása érdekében, melyekre a tudományos kutatásnak szüksége van. Kis országok közti ilyen könyvtári együttműködés nemzetközi formájának első (eddig egyetlen) példája a Scandia-terv, mely a skandináv országok bizonyos könyvtárait tömöríti egységesen kidolgozott beszerzési terv megvalósítására.3
Mind a nemzeti, mind a nemzetközi tervek kivitelezése során számtalan nehézség merült fel; kidolgozásuk évekig tartott s feltehetően hosszú idő fog még eltelni addig, amíg
1

„Adatkérés a könyvtárak gyűjtőköri kódexének munkálataihoz." Művelődésügyi Minisztérium (a továbbiakban: MM) 78.998/61. sz. 196I. szept. 152
Itt csupán a „College and Research Libraries" с. lapnak arra a rendszeres rovatára utalok, mely az előző évben megindult új folyóiratok adatait tartalmazza. Más, számunkra is igen hasznos vetületben foglalkozik a kérdéssel jelen kötetünkben Ákos Károly.
3
Az állománygyarapítás összehangolása néhány tőkésországban. (Szovjet cikkgyűjtemény). Bp., 1962.
OSZK KMK, 82 1.
5

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. — 64153.
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e kezdeményezések akár részleges sikerrel is büszkélkedhetnének. Kétségtelen azonban,
hogy — mindezen nehézségek ellenére — ma már minden országban indokoltak azok a törekvések, melyek a rendelkezésre álló szervezeti, személyzeti, technikai és anyagi lehetőségek jobb, racionálisabb csoportosításával próbálják kiszélesíteni a beszerezhető anyag
körét.
Hazánkban az ilyen irányú munkálatok alapját az 1956-ban megjelent könyvtárügyi
jogszabályok vetették meg, — egyrészt a könyvtárhálózati elv kimondásával, a hálózati
központok feladatainak meghatározásával, másrészt az általános tudományos és tudományos
szakkönyvtárak kategóriáinak megteremtésével.'1 A jogszabály a következőképpen határozza meg az egyes könyvtári kategóriák funkcionális feladatait:
1) Az Általános gyűjtőkörű országos jellegű tudományos könyvtár (a továbbiakban: általános gyűjtőkörű könyvtár) oly tudományos intézmény keretében működik, melynek munkája az egész ország tudományos életét érinti s feladata ellátásához minden alaptudomány
valamennyi számottévő kiadvány-anyagára igényt tarthat.
2) Az országos jellegű tudományos szakkönyvtár (a továbbiakban: országos jellegű
könyvtár) valamely meghatározott tudományág igényeit elégíti ki országos viszonylatban
(amennyiben hálózati központ, hálózatával együtt). Ennek megfelelően a teljesség igényével gyűjti az illető tudomány körében megjelenő hazai és a gyűjtőkörébe tartozó jelentős
külföldi kiadványokat.
3) A tudományági szakkönyvtár egy-egy tudomány szűkebb szakterületének könyvtári
igényeit elégíti ki; szakterülete hazai kiadványanyagát a teljesség igényével is gyűjtheti, ha
erre szükség és lehetőség van.
4) A helyi jellegű (vállalati, intézményi stb.) szakkönyvtár kategóriája jelenleg kívül
esik vizsgálódásunk területéből. Világos, hogy a fenti kategóriák nem alkalmazhatóak minden esetben mereven (р. o. egyazon könyvtár funkcionálisan több kategóriába is tartozhatik); az elhatárolás elvileg mégis alkalmasnak bizonyult arra, hogy a beszerzési együttműködés további kiépítésének kiindulópontjává váljék. Az 1956. évi jogszabályokon épült
fel ugyanis az 1958- évi gyűjtőkör-egybehangoló alap-jogszabály,5 mely részletesen kifejtette az egyes fenti könyvtártípusok feladatainak fő vonásait, intézkedett az azonos (vagy
érintkező) gyűjtőkörrel rendelkező könyvtárak együttműködése felől és — végül, de nem
utolsósorban—meghatározta, hogy az egyes könyvtárak milyen kategóriában, mely tudományágak milyen mélységű gondozásáért felelősek. Mielőtt a folyamatban levő (az 1958.
évi jogszabályon alapuló) gyűjtőköri munkálatoknak az Egyetemi Könyvtárral kapcsolatos
vonatkozásait ismertetnénk, rá kell mutatnunk e jogszabály azon hiányosságaira, melyek
szükségessé tették a gyűjtőköri kérdés újbóli felvetését, az eddigi alapok elmélyítését.
A fent már említett utasítás bevezetőben megjegyzi, hogy az 1958. évi utasítás „részletkérdésekre nem terjedt ki és — részben ezért, részben az időközi tapasztalatok miatt — kiegészítésekre szorul"
Ezen túlmenően elsősorban az általános gyűjtőkörű könyvtár kategóriájával kell elvi
síkon foglalkoznunk. Az utasítás 1. pontja szerint „általános gyűjtőkörű országos jellegű tudományos könyvtár kizárólag olyan tudományos intézmények mellett, illetőleg keretében műkö
het, amelyeknek munkája az egész ország tudományos életét érinti és jeladataik ellátásához min
alaptudomány valamennyi számottevő kiadványanyagára igényt tarthatnak." Űgy véljük, hogy
4
5
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1956. évi 5- tvr. 4. §; 1956. évi 1018. Mth. 11. és 23. pont. (MK 1956. márc. 9-)
A 164/1958. (M.K. 15-) MM sz. utasítás az általános tudományos és tudományos szakkönyvtárakról.

—• figyelembe véve a bevezetőben elmondottakat, — kevés remény lehet arra, hogy hazánkban bármely könyvtár felelősséggel merje vállalni az így megjelölt feladatot éppen
akkor, amikor világszerte a könyvtári gyűjtőkörök szakosítása az elsőrendű könyvtári feladat. Gyakorlatilag ma hazánkban alig van oly könyvtár, mely minden alaptudomány anyagának gyűjtésével foglalkozik, arról azonban persze szó sem lehet, hogy minden alaptudomány valamennyi számottevő kiadványát gyűjthetnék. Ha még a 2. pontban olvasható hálózatával együtt kitétel erre a könyvtártípusra vonatkozna, valamivel közelebb állnánk a
realitáshoz; így azonban le kell szögeznünk, hogy ezen a lényeges ponton a gyakorlat megcáfolta az elméletet s kívánatos lenne, ha az új rendezés során e könyvtártípussal kapcsolatos elképzeléseinket alaposan revízió alá vennénk.
A jogszabály az országos jellegű és a tudományági szakkönyvtárak területén lehető teljességgel arra törekedett, hogy minden tudományágnak meglegyen valamilyen szinten az
alapkönyvtára. Ebben a vonatkozásban formailag lényeges hiány nem mutatkozik, azonban kétségtelen, hogy a két könyvtártípus funkció-meghatározása terén nem érezhető a kellő
és gyakorlati különbségtétel. Egyes esetekben viszont nem történt intézkedés annak érdekében, hogy a kijelölt könyvtár valóban képessé váljék a feladat teljesítésére.
Elsősorban ezek a problémák tették szükségessé a gyűjtőköri reform kérdésének felvetését, melyre már elég korán, 1959 áprilisában sor került. Az Országos Könyvtárügyi
Tanács (OKT) állománygyarapítási szakbizottsága (ÁGYSZ) ekkor — majd ez év szeptemberében maga az OKT is — „javaslatot fogadott el a könyvtári gyűjtőkörök korszerű és részletes elhatárolása érdekében követendő eljárásra vonatkozólag."6 A következőkben csupán rövid
áttekintést tudunk adni a gyűjtőköri munkálatok immár három éves történetéről, azonban
úgy véljük, erre a kérdés tiszta megvilágítása érdekében szükség van.
Az első fázisban fő feladatként az 1958. évi jogszabály elemző felülvizsgálata, majd
ennek alapján új szabályozás kiadását előmozdító elaborátum (az ún. „gyűjtőköri kódex")
összeállítása jelentkezett. Az ÁGYSZ különbizottság kiküldését határozta el; ez a gyűjtőköri bizottság mindenekelőtt egy — az elemzés alapjául szolgálható — részletes kérdőívet
szerkesztett s bocsátott széles körű vita alá. Ezzel párhuzamosan az ÁGYSZ jelentést készített az 1958- évi jogszabály „végrehajtásáról és tanulságairól."7 A kérdőív és a jelentés megvitatása után, I96I szeptemberében került sor a kérdőívek8 szétküldésére. A kérdőív bevezetésében elsősorban kifejtette a munkálatok célját; e téren (pár hónappal későbbi finomított fogalmazás szerint) a következőket jelezte: „A gyűjtőköri munkálatok végső célja,
hogy ne legyen olyan Magyarországon müveit Ül. művelendő tudományterület, valamint népgazdasági ág, mely az állománygyarapítás gazdaságos megszervezése révén szakirodalommal ne lenne
ellátva. A gazdaságos gyűjtés elvi alapjának kidolgozása során érvényesíteni kell a népgazdasági
fejlesztési tervek, valamint az egyes tudományágak feletti áttekintés tudománypolitikai szempontjait." Határozottan leszögezte, hogy a munkálatok „elsődlegesjellemzője nem a korlátozás, hanem
a kötelezés", illetve a képessé-tétel a feladatok ellátására. Kitért az érintkező gyűjtőkörű
könyvtárak, a gyűjtési határterületek, valamint gyűjtőkör-történet szempontjaira is. Már
ekkor felhívta a figyelmet a kooperációs lehetőségek fontosságára. Maga a kérdőív az
alapadatok mellett lehetőség szerint számszerű elemzést (becslést) kért az állomány
6
7
8

„A magyar könyvtárak gyűjtőkörének szabályozása" c , I960, jún. 7-én kelt soksz. vitaanyagból.
„Jelentés a 1Ó4/1958. s z . . . . utasítás (az ún. gyűjtőköri utasítás) végrehajtásáról és tanulságairól," (I96I.
ápr. hó.)
„Kérdőív az országos gyűjtőköri szabályozással kapcsolatos adatszolgáltatáshoz" c , az 1 jegyzetben idézet»
MM-utasítás mellékletét alkotó soksz. kiadvány.
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összetétele felől, majd igen részletesen lért ki az eddigi gyűjtőköri szabályozás, gyűjtési
gyakorlat, az érintkezések, a helyi problémák, a központi címjegyzékek és a különgyűjtemények kérdésére.
A kérdőívre a válaszok 196I és 1962 fordulóján érkeztek be. A gyűjtőköri bizottság
tagjai a beérkezett válaszokat tudományáganként osztották fel maguk között s vállalták,
hogy a válaszok, valamint helyszíni látogatások, elemzések alapján előzetes tervjavaslatokat (ún. „koncepció-vázlat") készítenek a további tennivalókat illetően. A munkálatok
nem mehettek minden tudományág területén egyforma intenzitással végbe. Az egyes területeken különböző mértékben jelentkező különleges kérdés-komplexumok „széthúzták a
mezőnyt." Hamar világossá vált, hogy az egész problémakör csak fokozatos ütemben juthat el a megnyugtató megoldáshoz. így elsősorban a műszaki tudományok területén vált
szükségessé az elmélyültebb, széles körű — még ma is folyamatban levő — felmérő tevékenység. Hasonló volt a helyzet a történettudományokkal kapcsolatban is, ahol a kérdés
megoldására a művelődésügyi minisztérium 1962 elején különbizottságot küldött ki: e bizottság munkáját 196З tavaszán fejezte be.
Az előzetes tervjavaslatok értékelése után kerülhetett sor a további, most már operatív, de még mindig fokozatos kivitelező munkálatok megindítására; e munkálatokat egy
kis létszámú munkabizottság végzi azzal a feladattal, hogy — tervjavaslatok, új helyszíni
szemlék alapján —-kidolgozza az egyes tudományágak könyvtári ellátottságának biztosításához szükséges magasabb szintű intézkedések konkrét tervét. — A külföldi tapasztalatok alapján nem meglepő, hogy a gyűjtőköri munkálatok nem fejeződhettek be pár hónap
alatt. A termelés és a tudományos kutatás legfontosabb területein oly problémák merültek
fel — s fognak előreláthatóan még felmerülni — melyek gyors, felelőtlen „megoldása"
több kárt okozna, mint hasznot. S kétségtelen az is, hogy nem csupán a szakértők elmélyült munkájától függ a siker, hanem az érdekelt könyvtárak megértő és igen aktív támogatásától is.
*
Térjünk most már rá a vizsgált kérdés második részére: milyen vonatkozásban érintik
az országos gyűjtőköri munkálatok az Egyetemi Könyvtárat, hazánk legrégibb, nagyságrendben második állami tudományos könyvtárát.
Az Egyetemi Könyvtár régi (1914 előtti) állományának általános és viszonylagos gazdagsága tükrözi az általános gyűjtőköri elvek gyakorlati megvalósítására való törekvéseket.
Megjegyzendő azonban, hogy a mezőgazdasági és a műszaki-technikai irodalom gyűjtése
már igen régóta egyáltalán nem játszik szerepet gyűjtési gyakorlatában. Az anyagi lehetőségek szűk volta azonban e törekvések széles körű kibontakozását mindig megakadályozta:
hozzájárult viszont ahhoz, hogy — jobb híján! — bibliográfiai és segédkönyvtári apparátusa a józan mérlegelés hatására országosan is elsőrendű mértékben fejlődött. A könyvállomány humán jellege kezdettől fogva uralkodó volt; a humán kereteken belül —• elsősorban a két háború közötti időszakban — egyre világosabban kirajzolódott a fő gyűjtési
profil: a filozófiai és segédtudományai, a történelem (elsősorban a középkori történet)
s bizonyos mértékig a nyelv- és irodalomtudomány (ideértve akkor még a klasszika-filológiát is). A hittudományi karral kapcsolatos teológiai gyűjtőkör szintén erős arányban
jelentkezett. A második világháború után az univerzális beszerzés profilja egyre gyengült
s még jobban előtérbe kerültek a már korábban kialakuló fő gyűjtési területek.
így az 1958. évi szabályozás részben már a kialakult szokást rögzítette akkor, amikor
(az általános gyűjtőköri jelleg hangsúlyozásával) az Egyetemi Könyvtárat a filozófia és a
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középkori történet országos jellegű, valamint a szlavisztika-anglisztika-germanisztika tudományági szakkönyvtáraként jelölte ki. A változás azonban ennek ellenére is lényeges volt:
a romanisztikai anyag, a klasszika-filológia, az ókori történelem és az orientalisztika gyűjtése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának (MTAK) feladatává vált. Kiegészítette
ezt az intézkedést a minisztérium egy utasítása 1959 végén,9 mely a könyvtár gyűjtőkörét
kiterjesztette az antiklerikális-ateista irodalom gondozására azzal, hogy „a gyűjtőkör ilyetén
kibővítése magában foglalja szükségszerűen a leglétnyegesebb vallás- és egyháztörténeti munkák
gyűjtését is" Az utasítás nem tért ki arra, hogy az új feladat milyen szintű legyen; a könyvtár e gyűjtést tudományági szakkönyvtári szinten látja el. Az új feladat szervesen kapcsolódott
a könyvtár egyik régi gyűjtési területéhez; annak modernizálása mellett elsőrendű célja az
intézkedésnek, hogy az ily természetű legfontosabb irodalom megfelelő állami kezelésben
is található legyen.
Az 1958. évi jogszabályban fent említett tudományágak folyamatos és rendszeres
gyűjtésével kapcsolatban nehézségek csupán a teljességet illetően -— anyagi okok következtében — merülnek fel. A gyűjtőköri kérdőívre adott válaszában10 a könyvtár leszögezte,
hogy
a) A filozófia egyik legrégibb gyűjtési területe, melyet lehető teljességgel óhajt gyűjteni, különös tekintettel a marxizmus—leninizmus teljes filozófiai anyagára. E téren határtudománynak tekinti a lélektant.
b) A középkori történet hasonlóképpen hagyományos gyűjtőköre; középkornak az i. sz.
476—I650 közti évszázadokat tekinti s határtudományként kezeli a történeti segédtudományokat, a tudomány- és technikatörténetet, a könyv- és könyvtártörténetet.
c) Az ateista-antiklerikális gyűjtéssel kapcsolatban jelezte, hogy határterületnek tekinti a teológiát.
d) A szláv, angol és germán nyelv- és irodalomtudományi gyűjtést a tanszékekkel közösen látja el; elvileg azokat a műveket szerzi be, melyeknek beszerzését a tanszékek anyagi
lehetősége nem engedi meg: gyakorlatilag ez a megoldás számos hibalehetőséget rejt magában.
Elvi és gyakorlati nehézségek támadtak azonban az általános gyűjtőkörű jelleggel, ill.
az újkori történeti és földrajzi gyűjtőkörrel kapcsolatban. A kérdőívre adott válaszában a
könyvtár határozottan kifejtette, hogy az általános gyűjtőköri jelleget és funkciót tudatosan
szorítja háttérbe, mivel véleménye szerint „a fővárosi fejlett szakkönyvtári hálózatban egtj
ilyen univerzális gyűjtés egyetlen fővárosi szakkönyvtárnak sem lehet feladata." Mit jelent gyakorlatban ez a tendencia? Elsősorban azt, hogy a könyvtár teljesen megszüntette azon tudományágak központi könyvtári fejlesztését, melyeket hálózatán belül a kari, ill. tanszéki
könyvtárak könyvtári vonatkozásban is elmélyültebben, célszerűbben láthatnak el. Vonatkozik ez elsősorban a jogtudományra és a természet-, illetve alkalmazott tudományokra. A jogtudomány terén a beszerzés teljes egészében megszűnt s csupán pár oly folyóiratra korlátozódik, melyeknek hosszú évtizedes sorozatai állnak már a könyvtár polcain. A természettudományok terén csupán a már korábban megindított kézikönyvsorozatokat teszi a könyvtár
teljessé s egy-két folyóirattal folytatja a fenti gyakorlatot. Nagyjából-egészéből ugyanez a
helyzet az ókori történet és a klasszika-filológia vonatkozásában is. — így törekszik jelenleg a könyvtár arra, hogy az 1958. évi jogszabályzatban foglalt általános gyűjtőköri köve9
10
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telményeknek (az egyetemen oktatott tárgyak vonatkozásában) — helyesen értelmezve —
hálózatával együtt tegyen eleget.
Nehezebb volt megoldást találni az újkori történeti gyűjtés hosszú ideig tisztázatlan
területén. A körlevélre adott válaszában a könyvtár leszögezte, hogy raktári és személyi
viszonyai nem teszik lehetővé a korábbi keretek túllépését s így ezt a területet, mint országos
jellegű szakkönyvtár egyelőre nem tudja vállalni. A történeti gyűjtőköri kérdések rendezésével megbízott szakbizottság első ülésén megállapította, hogy e területen az újkori történeti
gyűjtőkör rendezése a főkérdés. Éppen ezért igen alaposan elemezte az újkori történeti
anyaggal való ellátottság kérdését, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) is éveken át foglalkozott e terület gondozásával, magas közművelődési szinten.
A kérdés megoldatlanságát tükrözte a statisztikai elemzés, mely szerint a felkért szakértők
által kívánatosnak jelölt (több mint ezer) címből nyugati vonatkozásban
mindkét könyvtárban megvolt
csak az EK-ban volt meg
csak az FSZEK-ban volt meg
egyik helyen sem volt meg

11%
16%
14%
59%

Valamivel biztatóbb volt a helyzet szovjet vonatkozásban, ahol a kettő közül valamelyik könyvtárban található volt a kívánt anyag 72%-a s csupán 28% volt a hiány.
A bizottság — mely a statisztikai elemzésen kívül a történeti gyűjtőkör számos más
vonatkozását is megvizsgálta — az újkori történeti gyűjtéssel kapcsolatban — az Egyetemi
Könyvtárral teljes egyetértésben — a következőket állapította meg:11 „az elemzések, a jelenlegi helyzet, a középkori és újkori tematikák szoros összefonódása, a történeti kutatás szempo
jai amellett szóltak, hogy a bizottság az újkori egyetemes történeti anyag gyűjtésénél egyértelm
és félreérthetetlenül úgy foglaljon állást, hogy ennek gyűjtése — az 1917-es korhatárig — tel
egészében az Egyetemi Kömjvtárra bízandó." A jelentés az állásfoglalás mellett és ellen szóló
érvek ismertetése után jelezte, hogy e feladatot a könyvtárra egyelőre csupán tudományági
szakkönyvtári szinten bízná abban a reményben, hogy a könyvtár a lehetőségek és feltételek
további megteremtése során rátérhet az országos szakkönyvtári szinten való gyűjtésre.
A határozati javaslatokban a bizottság leszögezte: illetékes szerveknek szorgalmazniuk kell,
hogy az e feladat ellátásához szükséges devizakeretet, a könyvtár egyéb szükségleteitől
függetlenül egy főkönyvtárnoki állást, valamint a raktári férőhely megteremtéséhez szükséges beruházási hitelt a pénzügyi szervek biztosítsák.
Az Egyetemi Könyvtár szempontjából is figyelemre méltó megjegyzéseket tett a
bizottság a történeti gyűjtőköri érintkezések és együttműködés vonatkozásában. A budapesti
nagykönyvtárakkal kapcsolatos elsősorban az Egyetemi Könyvtár és a MTAK meglehetősen erős gyűjtési átfedését említette s jelezte: „helyes lenne, ha a két könyvtár a köztük már
régóta fennálló egyeztetés terén a gyűjtőköri periodizáció szempontjainak messzebbmenő
alkalmazását tudná elérni." Utalt arra is, hogy az Egyetemi Könyvtárnak „saját hálózatán
belül lenne ajánlatos tisztáznia, hogy vajon a Bölcsészettudományi Kar felügyelete alatt álló T
téneti Könyvtárral nem tudná-e a szerzeményezések egyeztetése terén a feltétlenül kívánatos n
gyobb koncentrációt elérni." Fenti kívánalmakon kívül a bizottság szükségesnek vélte még,
11
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hogy a történeti forráskiadványok és a folyóiratanyag beszerzése terén az érdekelt valamenynyi könyvtár a teljességre törő szorosabb együttműködést építsen ki. — Ezzel a történeti
gyűjtőkörrel kapcsolatos kérdések végleges rendezése az érdekelt könyvtárak és az illetékes állami szervek feladatává vált.
Távolabbinak látszik még a megoldástól egy másik, az Egyetemi Könyvtárat szintén
közelről érintő kérdés, a. földrajztudományi gyűjtőkör kérdése. A múltban könyvtárunk nem
foglalkozott intenzíven földrajzi anyag gyűjtésével. Összállományának legfeljebb 3—4%-a
tartozhat e szakterülethez. Az 1958- évi rendezés ennek (s a könyvtár tiltakozása) ellenére
ezt a feladatot is a könyvtárra rótta ki, mégpedig országos jellegű szinten. Kezdettől fogva
kétségtelen volt, hogy e feladatot az Egyetemi Könyvtár önmagában nem lesz képes ellátni: anyagi okokon kívül állománytörténeti indokok is ezt javallottak. A kérdés — sok tekintetben formális — megoldásaként ezt a feladatot a könyvtár helyett az Eötvös Loránd
Tudományegyetem természettudományi karának Földrajzi Intézete, ill. annak könyvtára
próbálja ellátni; anyagi, technikai, személyi okok következtében tudományági szakkönyvtári szinten is csak nehezen.
A gyűjtőköri munkálatok során vizsgálódás alá került földrajzi gyűjtőkör kérdése is.
Az 1962 végén elkészült tervjavaslat12 megállapítja, hogy a Földrajzi Intézet kb. 40 000
kötetes állományú könyvtára komoly gyűjtés eredményeként alakult ki, azonban anyagi lehetőségei csekélyek s „funkciója elsősorban egyetemi oktatási jellegű". Személyzeti ellátottsága,
jelenlegi elhelyezése országos szakkönyvtári céloknak nem felel meg. A tudományág másik
bázis-könyvtára, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportjának
könyvtára (FKCSK) kb. 30000 kötetes könyvtára zárt jellegű tudományos szakkönyvtár, s
funkciója a tudományos kutatócsoport elsősorban Kelet-Európára korlátozott feladatainak
támogatása. A Magyar Földrajzi Társulat 1872-ben alapított, kb. 23 000 kötetes könyvtára helyi és személyi nehézségek miatt gyakorlatilag csupán az FKCSK-án keresztül él;
a két könyvtár együttműködik és gyűjtőkörét el is határolta. A tervjavaslat határozottan
amellett foglalt állást, hogy — illetékes akadémiai és egyetemi szervekkel való megbeszélések után — a földrajztudomány országos szakkönyvtári szinten való gyűjtésével az FKCSK
lenne megbízandó; számára a funkció ellátására minden lehetőséget meg kell teremteni
s létre kell hozni a társulati könyvtárral szorosan együttműködő új szakkönyvtár és az egyetemi intézeti könyvtár szoros kooperációját a beszerzés, a címfelvételek kicserélése tekintetében. Távoli jövőben ugyan, de ez a megoldás útja; mindenesetre helyes lenne, ha az új
szabályozásban a földrajztudományi gyűjtőkörrel kapcsolatban az Egyetemi Könyvtár neve
már nem szerepelne.
Mielőtt befejeznénk az Egyetemi Könyvtárat közvetlenül érintő gyűjtőköri kérdések
vizsgálatát, vessünk rövid számszerű pillantást: hogy alakult pár év távlatában könyvtárunk
állományfejlesztési gyakorlata, milyen mértékben valósultak meg a gyűjtőköri követelmények, hol jelzik az adatok a problémákat?
Kétféle nyilvántartás áll rendelkezésünkre. Az egyik az állománynaplók statisztikai
adatainak összesítése, mely — a gyűjtőkörnek legjobban megfelelő 24 ETO-szám bontásában — a teljes állománygijarapodásról ad számot. Ennek a nyilvántartásnak az 1959—19o2.
évekre vonatkozó adatait dolgoztuk fel. A másik nyilvántartás az 1961—1963- „deviza"évek kerete terhére kiküldött devizaköteles könyvrendelések tudományágankénti megoszlása
felől ad tájékoztatást. Mivel a két nyilvántartás — más és más céllal készülvén — nem azo12

„A földrajztudományi anyag gyűjtésének kérdései." (I962. dec. 12.)
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nos szakaszcsoportokon épül fel, igyekeztünk azokat közös nevezőre hozni. Mivel az osszgyarapodásnak a „ 3 " ETO-szám alatt feltüntetett tétele (túlnyomórészt a nem-filozófiai
jellegű politikai irodalom) a devizás rendelések terén nem rendelkezik egyenértékű és azonos szakcsoporttal, ezt a tételt (1959—1962 között 5943 kötet) levontuk az összgyarapodásból.
A két nyilvántartásból készített összesítő táblázat az alábbi számszerű adatokat mutatja :
Szakcsoport

Össznyarapodás

Devizás könyvrendelés
A

Általános művek
Könyvtártudomány
Filozófia
Ateizmus-vallástörténet
Történelem
Nyelv- és irodalomtudomány, szépirodalom
Jogtudomány
Természet- és alk. tudományok, földrajz
Egyéb

4 234
1893
6 335
4 199
8 323

7Д
3,3
10,8
7,3
14,3

273
141
1104
556
986

6,2
3,2
25,4
12,8
22,8

18 003
1723
7 181
6 258

31,1
2,9
12,4
10,8

1006
88
64
I25

23,2
2,1
1.4
2,9

Összesen

58Í49

100,0

4343

100.0

A nyilvántartásokból kiszűrt adatok világosan mutatják, hogy míg a devizás rendelések terén szinte hiánytalanul tartjuk magunkat a gyűjtőköri alapelvekhez, addig — több ok
miatt — az összgyarapodás nem tükrözi teljes mértékben ezeket az elveket. A devizás rendelések vonalán is vitathatatlanul magas a nyelv- és irodalomtudományok 23,2%-os aránya;
itt viszont nyomatékosan jeleznünk kell, hogy e tételben a szépirodalmi szöveganyag is
szerepel (mégpedig adataink szerint kb. 40%-os arányban). Ugyanez jegyezhető meg az
összgyarapodásban szereplő 31,1 %-os arányra is azzal, hogy itt igen jelentős a kötelespéldányból származó magyar, valamint a nemzetközi cseréből származó népi demokratikus és
szovjet szépirodalom. Ezekről természetesen a továbbiakban sem szándékozunk lemondani,
legalább is addig nem, míg a nyelv-és irodalomtudomány gyűjtőköri kérdései általában nem
kerülnek rendezésre.
Az összgyarapodásban viszonylag magas arányban szerepelnek a természet- és alkalmazott tudományok; ezen a téren elsősorban a régi állomány hiányainak az állami tulajdonba került anyagból történő pótlásáról, hiányos folyóiratsorozatok kiegészítéséről, az
olvasóterem ily irányú anyagának oktatási célú fejlesztéséről kell szólnunk. Itt külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy az e téren mutatkozó 1,4%-os arány csupán a devizás könyvbeszerzésre vonatkozik.
Az egyéb szakcsoportokban a neveléstudomány, néprajz és a művészetek anyaga szerepel: az arányt, mint fent, szintén a régi kiadású hiányok pótlása magyarázza. — A történeti anyag gyűjtése terén eddig az általános, segédtudományi és középkori anyag beszerzése
volt előtérben (kb. 60—63%-os arányban); amennyiben a történeti gyűjtőköri bizottság
által javasolt előfeltételek megvalósulnak, biztosítandó lenne az újkori történet tisztán
40%-os aránya.
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Végső eredményben megállapíthatjuk, hogy az Egyetemi Könyvtár szerzeményezési
gyakorlata a gyűjtőköri feladatoknak tendenciában eleget tesz.
Nem óhajtunk most annak ismertetésére kitérni, hogy erősen korlátozott anyagi lehetőségei (elsősorban a deviza-ellátottság vonalán) mennyiben engedik a teljességre való törekvést ott, ahol erre szükség lenne.
Elképzelhető lenne a történeti és a filozófiai főgyűjtőkörök százalékos arányának emelése a nyelv- és irodalomtudományok terhére; ehhez azonban bizonyos, később részletezendő feltételek megvalósulása lenne szükséges.

Ezzel végére is értünk volna azoknak a gyűjtőköri kérdéseknek, melyek a jelenlegi
munkálatokkal kapcsolatban az Egyetemi Könyvtárat közvetlenül — jogszabályok alapján — érintik. Nem lenne azonban helyes, ha itt megállanánk s nem próbálnánk meg pillantást vetni a még távoli jövőbe, — hangsúlyozva, hogy az itt elmondandók egyéni véleményt
jelentenek, vitaindításként hangzanak el.
Már említettük, hogy a történeti gyűjtőköri bizottság utalt azokra az átfedésekre, melyek az Egyetemi Könyvtár és MTAK között történeti vonatkozásban mutatkoznak. Ez
kétségtelen, amint nyilvánvaló is, hogy ilyen átfedések nem csupán a történettudomány, hanem elsősorban a nyelv- és irodalomtudományok terén is megállapíthatóak. A két könyvtár
állomány gyarapító szervei devizás rendeléseiket rendszeresen egyeztetik; ennek során számos átfedés kiküszöbölődik, számosat viszont a két könyvtár funkciójának eltérő volta
indokol.
Oka a kettősségnek sokszor az is, hogy — elsősorban az MTAK —sok esetben nemzetközi cserében kapja meg azokat a műveket, melyeket a BEK gyűjtőköri kötelessége alapján megrendel. Ennek ellenére el kell ismernünk, hogy előfordulnak kettős rendelések is.
A két könyvtár állományának jellege igen sokban azonos: alapjában mindkettőnél a humán
jelleg az uralkodó. Úgy érezzük, talán nem lenne helytelen, ha kísérletet tennénk a két
könyvtár között humán vonalon mutatkozó (teljesen persze soha ki nem küszöbölhető!)
átfedések csökkentésére. Az út nem járhatatlan: logikusabb és szabatosabb gyűjtőköri elhatárolások vezethetnek rá.
Az 1958. évi gyűjtőköri rendezés az MTAK-át (a már elvileg vitatott általános gyűjtőköri jelleg mellett) az ókori történet, a nyelv- és irodalomtudományok országos szakkönyvtárává, valamint a klasszika-filológia, a romanisztika és az orientalisztika tudományági
szakkönyvtárává tette meg. Nem vitatjuk az ókori történet és vele szorosan együvétartozó
klasszika-filológia gyűjtőköri együvétartozását; gyűjtésük az MTAK-ban jó kezekben van.
Viszont erősen vitatható, vajon logikus-e, tudományszervezési szempontból helyes-e, hogy
a nyelv- és irodalomtudományokat országos szakkönyvtári szinten, a romanisztikát tudományági szakkönyvtári szinten az MTAK, a szlavisztikát, anglisztikát és germanisztikát
tudományági szinten az Egyetemi Könyvtár gyűjti? Szervesen együvé tartozó tudományos
dokumentumok szakadnak így el egymástól s ugyanakkor óhatatlanul kettős beszerzések
történnek, gyarapítási hiányosságok keletkeznek.
Tekintettel arra, hogy a történeti gyűjtőköri bizottság a közép- és újkori történet gyűjtését véglegesen az Egyetemi Könyvtárra bízta s hogy a vallás- és egyháztörténeti anyagról való gondoskodás szintén könyvtárunk feladata, — egyre világosabban rajzolódik ki
könyvtárunknak a humán tudományokon belüli történeti profilja. S ha figyelembe vesszük,
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hogy az irodalom- és nyelvtudomány, valamint az orientalisztika gyűjtése országos szinten
már régen az MTAK feladata, úgy véljük, helyes lenne, ha jövőben a szlavisztika-anglisztika-germanisztika tudományági szakkönyvtári szinten való gyűjtése (a romanisztika mellett) szintén e könyvtár gyűjtőköri feladata lenne. Ezzel az MTAK a humán tudományokon
belül határozott nyelv- és irodalomtudományi profilt tudna kialakítani. Véleményünk szerint
ez az átcsoportosítás mindkét könyvtárnak hasznára válna, elősegítené a tervszerűbb és
hiánytalanabb állományfejlesztést, tudományszervezési előnyökkel járna s nem kis megtakarítást jelentene a népgazdaság számára.
S most, befejezésül, vessünk egy egészen távoli, talán utópisztikus pillantást a gyűjtőköri szervezés és tervezés jövőjébe! Nem! — nem hyperszervezésrol lesz szó; csupán egy
kicsinynek tűnő, de mégsem jelentéktelen részletkérdésről. Arról az anyagról, mely — a
szigorú könyvtári szaknyelv szerint — „nem vétel útján" kerül külföldről könyvtárainkba:
a nemzetközi csere anyagáról. Előre jelezzük, hogy itt már nem adott könyvtárak egymáshoz való viszonyáról beszélünk, hanem teljes általánosságban érintjük a kérdést. S utópiát
azért említettünk, mivel a kérdés megnyugtató megoldásához nemes hagyományokkal rendelkező intézmények „gloire"-vágyának, sovinizmusának, presztizs-túltengésének legyőzésére van szükség.
Tudományos szakkönyvtárainkba igen tekintélyes mennyiségű és értékű könyv- és
folyóiratanyag érkezik kiadványcsere formájában. A kisebb szakkönyvtárakban ez nem
okoz különleges gyűjtőköri nehézséget, mivel túlnyomórészt szűkebb szakterületük anyagával folytatják a cserét. Előfordul azonban, hogy nagyobb könyvtáraink így oly anyag birtokába is jutnak, mely nem tartozik szorosan vett gyűjtőkörükbe. így — a nemzetközi
csere révén —• akkor is általános gyűjtőkör gyakorlata felé tolódnak el, ha egyébként helytállónak ismerik el azt a megállapítást, hogy a fővárosban nem helyes ennek a könyvtártípusnak fenntartása. Helyes, ha nagykönyvtáraink elsősorban arra törekszenek, hogy hálózatukon belül helyezzék el a saját gyűjtőkörükön kívül eső anyagot. Ez azonban nem mindig sikerülhet; ebben az esetben már az lenne az indokolt, ha az ily csereanyagnak a nagykönyvtárak, illetve könyvtárhálózatok közötti cseréje az eddiginél sokkal szélesebb mértékben
indulna meg, ha a gyűjtőköri szempontból periferikusnak tekinthető, csere-származású
anyagok hálózatközi cseréjére minden nagykönyvtár nagyobb gondot fordítana. Tudományszervezési és anyagi indokok ezt a megoldást messzemenően alátámasztanák. Anyagi veszteségről ebben az esetben is csak szűk látókörű szemléletmód beszélhet: a fenntartó intézmény végső fokon mindenütt a magyar állam. Viszont — s ezt minden gyűjtőköri munkálatra összefoglalóan is elmondhatjuk — elsőrendű állami, tudománypolitikai érdek, hogy
minden tudományos dokumentum abba a közgyűjteménybe kerüljön, ahol leginkább keresik, ahol a legjobban hozzáférhető és így a legtöbb hasznot hajtja az oktatás, a tudományos
kutatás és a termelés számára.
PLANS FOR COORDINATED ACQUISITION AND THE UNIVERSITY LIBRARY
(SUMMARY)

A considerable growth in the international publication of books and periodicals resulted in acquisition
difficulties also in Hungary, and it has become necessary to co-ordinate the acquisition activity of scientific
reference libraries. The foundations for work in this field were laid down by the Library Statutes of 1956 establishing the network system. On this statutory basis, further regulations for setting the problem have been issued such as the 1958 Order on coordinating acquisition. This Order has laid down the outlines of the collect-
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ing tasks of particular library types, has assigned basic libraries responsible for the particular branches of
science, and has — to a certain extent — organized the co-operation of libraries active in the same field of
collection. There were, however, no provisions concerning details, no regulation of certain fundamental questions, and the experience of half a decade had called for amendments.
Reform work on collector groups was practically started in 196I and is aimed at securing, by an economical organization of acquisition activities, the fullest possible provision with special literature in scientific
or economic fields, cultivated or to be cultivated in Hungary. Work is procedeing at different rates depending
on the amount of library material available to particular branches of science. The competition of this work is
conditional on the scope of possibilities in the particular fields.
Relying on the best domains of its traditional general collector group, the University Library has since
1958 been entrusted with the task of collecting the material of the medieval history and of the philosophy on
the basic library level. In the capacity of a branch reference library, it conducts collecting work on a lower level of
material on Slavistics, Anglistics, Germanistics and the history of religion and atheism. The first concrete result of
the collector group's work was the resolution passed on one of the most important problems on collection work
in history: the University Library has undertaken to conduct collection work in the field of modern history, on
the lower, branch reference library level, for the time being. In order to raise the activity to a national basic
library level, first certain personnel and material requirements ought to be met.
As to the future, it would seem to be useful if the University Library considered collection work, within
the social sciences, on medieval and modern history its first responsibility concentrating all efforts on these
fields. It should, of course, continue to do collection work on the former level in the field of the history of
religion and atheism. Collection work concerning the aforesaid three languages and literature, as well as general linguistics, literary science and Romanism, ought to be made a responsibility of the Library of the Hungarian Academy of Sciences.
The 1958 Order has assigned the University Library the task of collection work on geography. The Library has indicated that its resources are inadequate to undertake also this kind of work. At present, it is the
Library of the University Geographical Institute that tries to meet these obligations, but is rather limited in its
activities because of material considerations. Important issues of future arrangements will include a solution to
the problem of geographical collector groups.
The clarification of problems connected with coordinating acquisition is essential both for the University Library and Hungarian library organization as a whole it is of paramount national interest to ensure that
available resources be utilized in sensible ways and to allot scientific documents to collections where they are
in greatest demand, easy of access and may be used to the best advantage.

CÍMLEÍRÁSOK FOTOSOKSZOROSÍTÁSA ÉS A GAZDASÁGOSSÁG
KÉRDÉSE
HORVÁTH LÓRÁNT

A könyvtárak anyagának mélyreható, differenciált és gyors feltárását, szerteágazó
katalógusrendszer kiépítését kanon- és cédulasokszorosítás nélkül nem tudnánk kellő gazdaságossággal és célszerűséggel megoldani. A sokszorosításban világszerte két irányzac
észlelhető. Az egyik a központi kartonsokszorosítás. Ennél a könyvnyomtató-technikát alkalmazzák, s így a legkiválóbb minőség, a nagy példányszám következtében megfelelő gazdaságossággal biztosítható. A központi sokszorosítás pl. az Egyesült Államokban 60 éves
múlttal rendelkezik és növekvő mértékben alkalmazzák.1 Azonban éppen az itt végzett
vizsgálatok azt mutatták, hogy a könyvtári kartonok nagyobb részét nem központilag sokszorosítják2. Ez a körülmény a másik irányzat, a kartonok házi sokszorosításának jeleniőségét bizonyítja. így kell értékelni azt a tényt is, hogy az UNESCO által ajánlott kartonsokszorosító eljárások zcme házi sokszorosításban alkalmazható.3 Valószínűleg tanulságos
eredménnyel végződik majd a Council on Library Resources (Washington) kutatási programja, melynek keretében a jelenleg használatos kartonsokszorosí'ó eljárásokat és felszereléseket, a sokszorosítási költségeket, valamint a fejlesztési lehetőségeket vizsgálják meg4.
A felsoroltak alapján érzékeltetni akartuk, hogy nem járunk el helytelenül, ha pl. a
budapesti Egyetemi Könyvtár kartonsokszorosításának kérdését a második irányzatnak
megfelelően a házi sokszorosítás keretei között vizsgáljuk meg. Közvetlen feladatként a
címleírások fényképezésére és sokszorosítására alkalmazott fotoeljárás gazdaságosságának
megvizsgálását tűztük magunk elé, s ezzel a Könyvtár sokszorosítási igényeit megfelelően
kielégítő eljárás kiválasztásához kívánunk hozzájárulni. Vizsgálódásunk összehasonlító
jellegű, tehát nélkülözhetetlenek a jelenleg alkalmazott eljárások műveleti adatai, valamint
a katalógushálózat kialakulásának rövid ismertetése.
Az Egyetemi Könyvtár ma is használt, a teljes könyvanyagot tartalmazó dobozokban
tárolt, 18x24 cm-es cédulákból álló leíró alapkatalógusát 1876-ban kezdték felállítani.5
A cédulákat eleinte kézzel írták. Az írógépet nem kizárólagosan ugyan, de 1898 óta rendszeresen alkalmazták címleírások készítésére. Feltehetően a berlini egyetemi könyvtárnak
1

2

;í
4
5

Reproduction of catalogue cards. — Unesco Bulletin for Libraries. 7. vol. (1953-) 8—9- No. Supplement.
E 118-E 122. — A Library of Congress 1901-ben 200, 1928-ban 4300, 1946-ban 7500 megrendelőnek
szállított kartonokat.
Herstellung und Reproduktion von Katalogkarten in amerikanischen Bibliotheken. — Reprographie. 1. Jg.
(1961.) 4. Nr. 96. 1. — A Library of Congress 1900-ban 32 millió, a H. W. Wilson Co. (Washington)
ugyancsak mintegy 32 millió kartont adott el. Mégis évi 100 millióra becsülik a kis példányszámban, házilag
készített kartonok számát.
Ld.l.
Ld. 2.
Vértesy M.: Szinnyey József és Horváth Árpád. (Az Egyetemi Könyvtár története 1875—76-ban.) Bp.,
1962. — Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. 1.
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írógép alkalmazásával kapcsolatos, Erman és Simon által 1892-ben közzétett adatai fordították a könyvtár akkori vezetőjének figyelmét erre a lehetőségre6. A másolatok készítésénél különféle megoldásokat alkalmaztak. Az egyenként gépelt, az indigóval másolt és alaplapra ragasztott, a nyomtatott és ragasztott cédulák mellett egyre csökkenő mértékben
ugyan, de megtaláljuk a kézzel írottakat is. 1928 óta a címleírások szinte kizárólagosan csak
írógéppel készülnek. Ugyanebben az évben a cédulakatalógusok mellett kartonkatalógusok
felállítására is sor kerül7. Megnövekszik a címleírásonként szükséges cédula, ill. kartonátlag.
1928-ban az Egyetemi Könyvtár évi jelentését már stenciles eljárással sokszorosítják, ezt az
eljárást azonban kartonsokszorosításra rendszeresen még jó ideig nem használják fel. Csak
a Bb alszak mintegy 3000 kötetéről készülnek stencillel sokszorosított kartonok, illetve
cédulák.
A stenciles kartonsokszorosító eljárás rendszeresítése a feldolgozómunka futószalagszerű megszervezésével egyidőben, 1949-ben történik meg. Néhány évvel később — 1954ben — adrémával is megindul a sokszorosítás. Az 1955-ben beszerzett gyöngybetűkészlet
az adrémalemez szövegbefogadó-képességének megnövekedését eredményezte, s így a lemezekre 8 x 4 5 betű préselhető. A stencillapok sor- és betűsűrűsége az alkalmazott írógéptől
függ. Megfelelő írógép segítségével 12x40 betűről 16x70 betűre növekedett a stencillap
szövegbefogadó-képessége. A címleírások sokszorosítás módját általában a kartonméretnek
megfelelően gépelt szöveg sorainak száma határozza meg. 8 sorig adrémával, egyébkén 1
stenciles eljárással készülnek a kartonok. A két sokszorosító eljárás jelenleg megközelítően
fele arányban részesedik az anyagból.
Az Egyetemi Könyvtár könyvállományának címleírásai készítésmód szempontjából a
következőképpen oszlanak meg8:
kézzel

47% (1898-ig és részben azután),

írógéppel

32% (1898—1949-ig és részben azután),

sokszorosítással

2 1 % (1949-től, beleszámítva az újrakatalogizálást is).

A megoszlás alapján megítélhető, milyen nagy és komoly feladat hárul a sokszorosításra
akkor is, ha csak a meglevő állománynak az új kartonkatalógusokban való feltárását vesszük
figyelembe.
A budapesti Egyetemi Könyvtár jelenleg 29 katalógust sokszorosított kartonokkal,
4 katalógust pedig sokszorosított cédulákkal táplál. A leíró alapkatalógus gépelt főfelvételekkel, a helyrajzi katalógus pedig indigóval másolt kísérőlapokkal gyarapodik. Saját kataß

7
8

78

Über die Verwendung von Schreibmaschinen für bibliothekarische Katalogisierungsarbeiten. 1. Erman,
W,: Ergebnisse der auf der Berliner Universitäts-Bibliothek angestellten Versuche. — Zentralblatt für
Bibliothekswesen. 9. Jg. (1892.)180—I83. 1. — A közölt adatok kedvezőek. Az időszükséglet egy munkaerő által 1 példányban készített 100 egyszerű címleírás esetében írógéppel csak 5 óra 35 perc, kézírással
pedig 7 óra 54 perc. Az adatokat közli Goriupp A. is (ld. 9- jegyzet). Az általa közölt kereken 8 : 6 lj2 kézírás-gépírás arány 8 : 5 x/o formában helyes.
A Királyi M. Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárának jelentése az 1927—1928. tanévről. EK 430/
1928. [4.] old.
Az arányok csak megközelítő pontosságúak. Itt és vizsgálódásunk során figyelmen kívül hagytuk a ma már
viszonylag nem jelentős számban található alaplapra ragasztott nyomtatott címleírásokat.

lógusain kívül sokszorosított kartonokkal látja el a könyvtár az országos Központi Katalógust, az egyetemi intézetek részére beszerzett devizás könyvanyag központi katalógusát és
az intézetek katalógusait. Az 1958—1962 évek közötti időszak kartontermeléséből számítva a címleírásonként sokszorosított kartonok átlaga 10 db. Ugyanerre az időszakra vonatkoztatva átlagosan 121 000 db karton, illetve cédula az évi teljesítmény. A sokszorosított
kartonok mintegy 80%-ának fejrészére egy-egy, a beosztás céljait szolgáló kiegészítő jel
kerül. A kartonok katalógusonként különböző színűek, ugyanazon katalógus kartonjai
között csak az utalókartonok mutatnak színben eltérést.
Noha az Egyetemi Könyvtár a címleírások sokszorosítását általában kielégítően oldja
meg, a jelenlegi eljárásokkal szemben mégis több kifogás emelhető. Nem mindig kielégítő
a sokszorosítás minősége (a festék elkenődik, az írógép által kivágott betűk megkülönböztethetetlenek). A szövegbefogadó-képesség erősen korlátozott az adrémánál. Általában
nem elég nagy az eljárások áteresztőképessége és a szűk keresztmetszet a feldolgozás folyamatában ritmuszavarokat okoz. Nem jelentkezik nálunk a Goriupp A.9 által a lemezek
tárolásával kapcsolatban említett előny, mely azok újrafelhasználásában rejlik, hiszen a
sokszorosításra kerülő anyagnak csak mintegy felét dolgozzuk fel adrémával. Gazdaságosság szempontjából azonban mindkét eljárás megfelelő az Egyetemi Könyvtár viszonylatában, hiszen még az adrémás eljárást is 6 db-os kartonátlagtól kezdve általában alkalmazhatónak tartják10. Vizsgálódásunknál mindezeket figyelembe kell vennünk.
A fotoeljárást, vagy más néven fényképezést, a könyvtári sokszorosítótechnikában kétféle módon használják. Vagy kész címleírásokat, vagy a könyvek címlapjait fényképezik11.
Itt a kész címleírások fényképezéséről és sokszorosításáról lesz szó12.
A fotoeljárás címlapfényképezés formájában alkalmazva bevált eljárásnak nevezhető.
Erről tanúskodnak a berlini Pedagógiai Könyvtár13, a budapesti Állami Gorkij Könyvtár14,
és az Országos Széchényi Könyvtár15 eredményei. A fotoeljárás kartonsokszorosításban
való alkalmazásának is nyilvánvaló előnyei vannak. A negatívfelvétel tetszés szerint nagyítható, s ezáltal — az olvashatóság biztosítása mellett — megnő a karton szövegbefogadóképessége. A negatívfelvételek gyorsan készíthetők. Itt nem mutatkozik szűk keresztmetszet, mint a lemezpréselésnél. A kartonra rögzített szöveg nem kenődik. A kartonfejre szánt
szövegek ránagyíthatók. — Szembetűnő hátrányai a sötétkamra-munka, a nedves eljárás,
a kartonok egyszínűsége, a kartonkidolgozás bonyolultsága más eljárásokhoz viszonyítva.
9
10
11
12

13
li
15

Goriupp A.: A katalógussokszorosítás problémái. •— Magyar Könyvszemle, ól. évf. (1937.) 202—208. 1.
Schmidt, R. D. — Schmidt, H.: Die Herstellungsverfahren von Katalogkarten für Dokumentationswecke.
— Nachrichten für Dokumentation. 3. Jg. (1952.) 141—144. 1.
Sallai István — Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve. Bp., 1956. 153—154. old.
A „ke'sz címleírás" kifejezés a gazdaságossági számítások szemszögéből kettős értelmű. Jelentheti egy
r é g e n lezárt feldolgozóművelet katalógusban őrzött eredményét, amelyet fotoeljárással m o s t sokszorosítanak. Ilyenkor a gazdaságosság vizsgálatánál lényegében csak a fotosokszorosító eljárás költségeit
vesszük szemügyre. Viszont ha a címleíráskészítés (írógéppel) és fotosokszorosítás ugyanannak a feldolgozó folyamatnak a részei, akkor a fotosokszorosítás költségeit a feldolgozás költségeibe ágyazva is vizsgálhatjuk és nyilván kevésbé kedvező eredményt kapunk.
Polly-Bassita, L.: Die Mikrophotographie im Dienste der Katalogisierung. — Zentralblatt für Bibliothekswesen. 66. Jg. (1952.) 418—423. 1.
Barabási Rezső: Fotoeljárás a könyvfeldolgozó munkában. — A Könyvtáros. 7. évf. (1957.) 1. sz. 21—23.1.
Markos В.: Fényképi címfelvételezés az Országos Széchényi Könyvtár könyvelosztó osztályán és a fényképi
eljárás tapasztalatai néhány könyvtár katalogizálásában. — Magyar Könyvszemle. 74. évf. (1958.) 4. sz.
363—З67.1.
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Címleírások fényképezésére és sokszorosítására való alkalmasságának azonban az is
feltétele, hogy gazdaságos legyen. C. Blasberg16 G. Thiele17 és O. Frank38 táblázatai még
kisebb kartonátlag esetén is a drágább eljárások között tüntetik fel. Ugyanakkor azonban
— amint erre F. Kistermann19 rámutat — az anyagárak és munkabérek országonkénti átszámításának nehézségei az adatok értékelésénél zavarólag hatnak. Világos képet tehát
csak akkor nyerhetünk, ha a gazdaságosság kérdését magunk is megvizsgáljuk. Egyszerűsíteni fogunk, mert csak az anyagárakat és az egyes eljárások munkaidőigényét vizsgáljuk,
a gépi felszerelés beszerzésével, elhelyezésével és karbantartásával kapcsolatos költségeket
nem. Viszont — hogy összehasonlítást tehessünk — a számításokat elvégezzük a stenciles
és adrémás eljárásra vonatkozóan is. Mindhárom eljárásnál 100 címleírást vettünk alapul,
melyek mindegyikéhez 10, összesen tehát 1000 db kartont sokszorosítunk. A kartonok mérete 7,5 X 12,5 cm. A kartonok között 70 db 18 X 24 cm-es cédula is van. Az adrémás és
stenciles eljárásra vonatkozó adatok az Egyetemi Könyvtár tapasztalati adatai. A címleírások fényképezésére és sokszorosítására vonatkozólag egyszerű eszközökkel végzett kísérleteink adatait vettük alapul.
Adrema
1. Anyag
100 db 3-sz. adrémalemez
1000 db karton és cédula
1000 db kartonhoz szalag
Összesen

74,— Ft
40,—Ft
1,44 Ft
115,44 Ft

2. Áramszükségkt
100 db lemez préseléséhez
1000 db karton nyomásához
összesen

9, — Ft
4,86 Ft
13,86 Ft "

5 kW
2,7 kW
7,7 kW

3- Munkaóra
100
1000
100
800

db
db
db
db

lemez préselése
karton sokszorosítása
címleírás levonatának revíziója
karton fejelése írógéppel
összesen

Ir>
17
18
19

14,5
7,6
3,3
17,2
42,6

óra
óra
óra
óra
óra

Blasberg, С : Die Rentabilitätsgrenzen der Vervielfältigungsverfahren. — Nachrichten für Dokumentation. 4. Jg. (1953-) 2. H. 105—110.1.
Thiele, G.: Rationelles Vervielfältigen. — Nachrichten für Dokumentation. 9- Jg. (1958.) 3- H. 149—
.150.1.
Frank, O.: Herstellung und Vervielfältigung von Katalog- und Literaturkarten. — Dokumentation, Fachbibliothek, Werksbücherei. 5- Jg. (1956/57.) 1/2. Nr. 3—5- 1.
Kistermann, F.: Über die Kostenfragen in Bibliotheken und Dokumentationsstellen. Eine kurzgefasste bibliographische Übersicht über das ausländische Schrifttum. — Nachrichten für Dokumentation. 8. Jg.
(I957.) 4. H. 191—193. 1.
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Stencil
1. Anyag
50 db stencillap 100 címleíráshoz
1000 db karton és cédula
1000 db kartonhoz festék és javítólakk
Összesen

45,50 Ft
40,—
3,20 Ft
88,70 Ft

Összesen

10,— óra
l6,— óra
3,3 óra
17,2 óra
46,5 óra

2. Munkaóra
100
1000
100
800

db
db
db
db

stencil gépelése
karton sokszorosítása
címleírás levonatának revíziója
karton fejelése írógéppel

Foto (címleírás fényképezése és sokszorosítása)
1. Anyag
100
930
70
1000
100
1000
1000

felvételhez film
db nagyítókarton (7,5x12,5 cm)
db nagyítópapír (18x23 cm)
db karton méretrevágása
felvételhez filmhívó
kartonhoz és papírhoz papírhívó
kartonhoz és papírhoz, filmhez fixir

4,70
355,—
96,—
20,—
2,10
53,—
30,—
összesen

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

560,80 Ft

2. Áramszükséglet
100 felvétel
1000 db karton szárítása
Összesen

1 kW
12,5 kW
13,5 kW

1,80 Ft
22,50 Ft
24,30 Ft

3. Munkaóra
100 felvétel címleírásokról
1000 db karton, ill. cédula kidolgozása (nagyítás, hívás,
rögzítés, fényezés és 800 db-nál fejrészre nagyítás is)
Vegyszerkészítés
Ellenőrzés
összesen

1

óra

35
1,5
4
41,5

óra
óra
óra
óra

Összehasonlító táblázatok
1. Anyagköltségek
Anyag
Áram
Összesen:
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Adréma

Stencil

115,44 Ft 88,70 Ft
13,86 Ft
—
129,30 Ft 88,70 Ft

Foto
500,80 Ft
24,30 Ft
585ДО Ft
81

2. Munkaórák

Adrema

Stencil

Foto

Lemezpréselés, stencilgépelés, negatívfelvétel
Kartonkészítés és fejelés • • •
Ellenőrzés
•
Vegyszerkészítés
Összesen

14,5 óra
24,8 óra
3,3 óra
—
42,6 óra

10,— óra
33,2 óra
3,3 óra
—
46,5 óra

1
35
4
1,5
41,5

óra
óra
óra
óra
óra

A táblázatok tanulmányozása alapján néhány összefüggést kell kiemelnünk. Nézzük
először az egyes eljárások időigényét. A fotoeljárás alig valamivel gyorsabb, mint a másik
két eljárás. A sokszorosítás alapjául szolgáló negatív készítése a fotoeljárásnál történik a
legtermelékenyebben. Ugyanaz a mennyiség a stencilnél tízszer, az adrémánál kereken tizenötször gyorsabban készíthető segítségével. Megállapítható, hogy annál több időt takaríthatunk meg a fotoeljárással, minél több időigényes feldolgozási műveletet sikerül átfogni
a negatívfényképezéssel. Ez a fotoeljárás legjelentősebb előnye.
A kartonkészítésnél az adrémás eljárás mutatkozik a legtermelékenyebbnek. Ez különösen az egyes eljárások külön táblázataiból kiemelt munkaidőadatok összevetésénél szembeötlő. Itt viszont a fotoeljárás szűk keresztmetszetet mutat. Ennek oka a nedves eljárással
járó sok művelet időigénye. Nem segít a kartonkészítésnél mutatkozó szűk keresztmetszeten az sem, hogy a kartonok fejrészére kivetett szöveg ránagyítására félannyi idő szükséges,
mint a másik két eljárásnál rágépelésére. Az ellenőrzésnél nincs lényeges eltérés az egyes eljárások között. A fotoeljárásnál inkább a kartonlétszám ellenőrzését és bizonyos rendezőmunkát értünk alatta.
Az anyagköltségek összehasonlítására nem kell külön kitérnünk. Az adatok elég szemléletesek. De hogy érzékeltessük a magas fotoanyagköltségeket, végezzünk egy kis számvetést. Ha 8 Ft-os órabért feltételezünk, s ezt beszorozzuk az adrémás és stenciles eljárásra
fordított munkaórák számával és hozzáadjuk a két eljárásnál feltüntetett megfelelő anyagköltségeket, egyik összeg sem éri el a fotoeljárásnak még a nyersanyagköltségeit sem. Ennek
oka a nagyítópapír drágaságában rejlik. Míg a közönséges karton ára darabonként 4 fillér,
addig a fotokarton ára méretre vágva 40 fillér, a drágább 50 fillér. Az évi 121 000 karton
tehát 4840,—Ft helyett tízszeresébe, 48 400,—Ft-ba kerülne. Bizonyos, hogy gyakorlott
személyzet megfelelő kapacitású berendezéssel jobb időeredményeket képes elérni, de ez
a körülmény lényegesen nem változtat az aránytalanságon. A kartonátlag növekedésével
tehát nem csökken az egy kartonra számított költség olyan jelentősen, mint pl. a stenciles
vagy adrémás eljárásnál. Ennek megfelelően a fotoeljárást címleírások fényképezésére alkalmazva gazdaságtalan eljárásnak kell tekintenünk a 10 db-os kartonátlagnál is20.
DIE WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGE BEI DEM PHOTOVERVIELFÄLTIGUNGSVERFAHREN
VON TITELAUFNAHMEN.
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasser untersucht die Wirtschaftlichkeitsfrage bei dem Photovervielfältigungsverfahren von
Titelaufnahmen. Nach den vorhandenen Veröffentlichungen darf man annehmen, dass die Herstellung von
Katalogkarten auf photographischem Wege teurer sei als mit den gemeingebräuchlichen Verfahren. Eine
20 Ilyenformán kiegészítjük és egyben megerősítjük A könyvtáros kezikönyve megállapítását az eljárás költségességével kapcsolatbar, viszont ellentétbe kerülünk Markos B. állításával, mely szerint ,,. . . a fényképi
eljárás, más sokszorosító eljárások némelyikével szemben (pl. adréma) még bizonyos anyag- és költségmegtakarítással is jár. (Ld. i.m. ЗбЗ. 1-)
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pünktliche Kostenanalyse fehlte aber bisher, womit man das heimische Vergleichen wenigstens mit einigen der
allgemein gut bekannten Verfahren hätte versuchen können. Der Verfasser vergleicht die Kostenergebnisse seines mit einfachen Geräten durchgeführten Photovervielfältigungsversuches mit den Kostenangaben der in der
Budapester ÜB angewendeten Adrema- und Wachsmatrizenverfahren. Demgemäss zeigte sich im ganzen eine
geringe Zeitersparnis, welche bei Verwendung entsprechenderen Geräten und geübten Arbeitskräften wahrscheinlich grösser gewesen wäre. Hinsichtlich der Herstellung der Negativaufnahme als Grundlage der Photovervielfältigung ist jedoch das Verfahren 10- bzw. 15-mal schneller als die entsprechenden Arbeiten bei dem
Wachsmatrizen- oder Adremaverfahren. Die Materialkosten sind aber bei demselben so hoch, dass sie durch
die zum Vergleich herangezogenen Verfahren auch dann nicht erreicht werden, wenn man die Materialkosten
einzeln mit den entsprechenden Arbeitskosten summiert. Dies zu verstehen muss man wissen, dass Photokarton
10-mal teurer ist als die gemeingebräuchliche Katalogkarte. Für die alltäglichen Vervielfältigungsarbeiten der
Bibliothek ist also dieses Verfahren wirtschaftlich nicht geeignet-
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A LELTÁROZÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE HAZAI TUDOMÁNYOS
KÖNYVTÁRAINKBAN
BALÁZS JÁNOS — KERESZTÉNYI JÓZSEF — PODONYI ANDRÁS — ZSIDAI JÓZSEF

A legrégibb hazai és külföldi állománynyilvántartások nem katalógusok, hanem leltári, gazdasági jellegű nyilvántartások voltak. Nem vezettek külön leltárt a könyvekről,
hanem azokat az egyéb vagyontárgyak — az ingók és ingatlanok — között vették nyilvántartásba, így pl. hazai viszonylatban a csatári monostor javainak leírásánál azt látjuk, hogy
a monostor misekönyvét a leltározók mindjárt a szőlőskertek után vették számba, majd a
leltárt a monostor halastavaival folytatták. Ezek a feljegyzések nemcsak azt mutatják, hogy
az első könyvtári leltári nyilvántartások milyenek voltak, hanem arra is utalnak, hogy a
könyvek milyen értéket képviseltek.
A könyvnyomtatás feltalálása után azonban új helyzet alakult ki. A könyvek száma
igen megnőtt és így fokozatosan a könyvek külön önálló nyilvántartása is kialakult. Pl. a
szakolcai ferencesrendi könyvtár 1662. évi összeírásakor a könyveket külön, önálló nyilvántartásokba vezették. A könyvtár akkori állománya 1009 kötet volt és a műveket kategóriák
szerint csoportosították. Az Egyetemi Könyvtár l690-ben kezdett — az E. K. kézirattárában ma is őrzött — katalógusa már betűrendben és szakbeosztással készült. Rovatai között
megtalálható egy „Annus inscriptionis" megjelölésű rubrika, mely megőrizte az egyes kötetek beszerzésének évszámát.
A régi és a mai leltári nyilvántartásokat vizsgálva napjainkban az a helyzet, hogy a
leltári nyilvántartások szerepe egyre inkább a szakmai kérdések javára fejlődött és fennáll
a veszélye annak, hogy a leltárra vonatkozó feladatok háttérbe szorulnak. Éppen ezért válik
szükségessé a leltározás terén mutatkozó néhány olyan problémának a feltárása, mely a
tudományos könyvtárainkban nehézséget jelent.
Könyvtáraink mai leltári rendszeréről szólva, elmondhatjuk, hogy gyakorlatban igen
eltérnek attól a fogalomtól, amit a leltár fogalma jelent. Éppen ezért szükséges, hogy a leltár fogalmával részletesebben foglalkozzunk.
A leltár fogalma több oldalról is megközelíthető. Meghatározható egyrészt etimológiai
szempontból, másrészt könyvelési, vagyis pénzügyi szempontból.
Etimológiai oldaláról nézve a kérdést a leltár — inventárium, latin szó, ami lelőtárt jelent. Jelenti a tárgyakat, majd azok mennyiségét és értékét. Tehát azt, hogy milyen
tárgyakról, milyen mennyiségekről, milyen értékről van szó és hol kell, hogy találhatók legyenek, továbbá honnan és hogyan — vásárlással, vagy ajándékozás útján stb. — kerültek a
lelőtár birtokába.
A pénzügyi oldaláról nézve a kérdést, a leltárak és a leltári nyilvántartások alatt általában olyan alapvető könyvelési vagyonnyilvántartásokat értünk, amelyek a vállalatoknál,
vagy intézményeknél található anyagok és eszközök felsorolását mennyiségben és értékben
tartalmazzák.
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A leltári nyilvántartás tekintetében különbséget teszünk fogyó1, vagy felhasználásra
kerülő anyagok és állóeszközök között. A könyvtári állomány vagyonnyilvántartás! vonatkozásban az állóeszközök csoportjába tartozik.
Az állóeszközök, vagy állóalapok alatt a nemzeti vagyon azon részét értjük, amelyek a
vállalatoknál, vagy intézményeknél hosszú időn át vannak használatban, a használati idő
alatt azonban megtartják természetbeni — eredeti — formájukat és csak fokozatosan használódnak el. Ezek szerint tehát az állóeszközök a különféle épületek, gépek, berendezések,
felszerelések, könyvek és egyéb tartósan használt eszközök, illetve vagyontárgyak.
A könyvtári állománynak jellegénél és kulturális értékénél fogva is egészen sajátos elbírálás alá kell kerülnie az állóeszközök csoportján belül. Ugyanis, mint az az előzőkből kitűnik, az állóeszközök értéke az állandó használat következtében általában évről évre csökken 2 , állagukat tekintve pedig bizonyos idő után használhatatlanná és értéktelenné válnak.
A könyvtári állomány vagyonjellegű értéke azonban globálisan megmarad használat után
is. Sőt a könyvtári állomány jelentős részénél kettős értékről lehet szó; egyrészt beszerzési
értékről (ami a mű megjelenése után közvetlenül a forgalmi értékkel azonos), másrészt
eszmei értékről (ami a forgalomba hozatal utáni értéket tükrözi). Ez utóbbi a beszerzési
érték alá, vagy fölé is emelkedhet anélkül, hogy a könyvtári állományt bárki is használta
volna. A ritka és a kis példányszámban kiadott művek eszmei értéke ugyanis rendszerint
többszöröse a beszerzési értéknek.
Az eszmei érték tehát fordított helyzetet teremt az állóeszközök kategóriájába sorolt
vagyontárgyakon belül. Ennek alapján az állóeszközöknél egyrészről évről-évre értékcsökkenés áll fenn, másrészről a könyvtári állomány egy részénél eszmei érték növekedés keletkezik. Ennek ellenére a vagyonnyilvántartásban nem változik meg az értéke. Nem változik, mert a beszerzés nem eladás céljából történik. Eszmei értéknek akkor van jelentősége,
ha a könyvtár példánya valamilyen oknál fogva megrongálódik, vagy elvész. Ilyen esetben
az eszmei érték figyelembevételével lehet a pótlást biztosítani.
Az alapértékhez kell számítani a beszerzés utáni első kötési költséget abban az esetben, ha a mű nem kötött állapotban került a könyvtárba. A jelenlegi gyakorlatunk szerint
azonban a kötési költséget nem vezetik a vagyonnyilvántartás értékrovatába.
A könyvtári állományleltárak célja az, hogy a közkönyvtárakban található és társadalmi tulajdont képező művekről mennyiségben és értékben számot lehessen adni, vagy
adatni. Ez csak úgy lehetséges, ha a könyvtárak egyes részlegei megfelelő nyilvántartásokat vezetnek.
A szükséges nyilvántartások vezetését különféle rendelkezések írják elő, ezek közül a
318/100/1952. P. M. utasítást, mint legfontosabbat említjük. Ez általánosságban rendelkezik a költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó szervek, intézmények és intézetek leltározásáról.
1

2

A fogyóeszköz fogalma sem tisztázott a könyvtári állomány területén. A periodikumokat sok helyen évközben fogyóeszköznek tekintik és csak az évfolyam valamennyi számának beérkezése után veszik állományba
és csak akkor, amennyiben teljes az évfolyam. Szó lehet olyan vásárlásról és felhasználásról, amikor újságot,
vagy képeslapot úgy vásárolunk, hogy az nem kerül az állományba, mert a tárgyév alatt nagy forgalom következtében annyira elhasználódik, hogy tovább nem volna érdemes megőrizni. Ez utóbbi megoldás helyesnek
látszik, viszont az egész periodikum állomány nem kezelhető ilyen módon. Vásárolhatunk könyvjegyzékeket, ajánló bibliográfiákat stb. is úgy, hogy nem vesszük állományba. Felesleges munkát végeznénk ezek
nyilvántartásba vételével, majd állományból való törlésével. Ellenkező esetben feleslegesen duzzasztjuk az
állományt.
Azt, hogy az állóeszközök értéke mennyire csökken, külön rendelkezés határozza meg.

Síi

Az említett pénzügyi utasítás nem tesz említést külön a könyvek leltári nyilvántartásáról. Ebből az következik, hogy a könyvtári állomány nyilvántartására és vezetésére az általános rendelkezések az irányadóak. Eszerint pedig a könyvtári állományról mennyiségi- és
értéknyilvántartást kell vezetni.
Mennyiségi nyilvántartás alatt olyan nyilvántartást kell érteni, amelyben darab szerint,
egyedileg történik a felsorolás. Ennek a nyilvántartásnak a könyvtárak raktári, leltári kartotékjai, vagy egyéb olyan könyvszerű nyilvántartásai felelnek meg, amelyeknek rendeltetése
az állomány lelőhelyének és egyéb sorsára vonatkozó adatok feltüntetése. Tartalmaznia kell
a szerző nevét, a mű rövid címét, a kötetszámot, a kiadási évet és helyet, a darabszámot,
továbbá a leltári és raktári számot. Tehát kötelezően csak azokat az adatokat, amelyek a
leltári azonosításhoz nélkülözhetetlenek. A mennyiségi nyilvántartás nem egyszerű leltári
nyilvántartás, hanem a könyvtári szakmai résznek fontos munkaeszköze. Éppen ezért ez a
nyilvántartás él, módosul. Erre kerül minden olyan feljegyzés, amely a könyv sorsával (eltűnés, selejtezés, új számra való átírás stb.)3 szorosan összefügg.
A mennyiség mellett az értéknek is szerepelnie kell a nyilvántartásban. Ez a követelmény már tisztán pénzügyi jellegű. Jelenlegi gyakorlatunkban ennek az értéknyilvántartásnak a növedéki napló és a könyvelőségek pénzügyi nyilvántartásának úgynevezett rovatos
nyilvántartási része felel meg.
Az értéknyilvántartás a különféle forrásokból származó könyvtári anyagot idősorrendben a vételár, vagy a becsérték bejegyzésével rögzíti. Az évi összesítő zárás után, az évi
értéknövekedés halmozottan kerül az előző évihez, illetve az állóeszközök egyéb értékének
összegéhez. Az értéknyilvántartásnak a szerepe lényegesen kisebb a mennyiségi nyilvántartásnál. Egyedül a leltárból való törlésnél kellene használni, amikor is a törlés adatainak
feljegyzésére kerül sor. Ezt a műveletet azonban legtöbb helyen nem végzik el, helyette
külön törlési naplót vezetnek, amelynek szoros kapcsolatban kell lennie az értéknyilvántartással.

A LELTÁRI TÁRGYAK EGYEDI JELLEGE, JELZETELÉSE ÉS EGYÉB KÉRDÉSEK

A leltári tárgyak egyedi jellegének meghatározása nélkülözhetetlen. Erre legalkalmasabb a leltári szám. A számokkal való jelölés a könyvtári területen leltári és szakmai szempontból egyaránt szükséges. Egyrészt a tulajdon eredetét illetően, másrészt az egyediség
megállapítása miatt. Az egyediség megállapítása az állományba vett műveknél csak akkor
lehetséges, ha van biztos támpont, amihez a viszonyítás lehetséges. Gondoljunk csak az
azonos nevű szerzőkre, az azonos című művekre, a kiadási évek idejének azonos időbeni lehetőségére stb.
További szempont a leltári jelzet helyes megválasztása, mégpedig a könyvtári területen várható gépesítés figyelembevételével. A gépesítésnél a számjelzetnek a legegyszerűbbnek kell lennie. Még a jelenlegi rendszernél is kerülni kell az olyan jelzetformát, amely több3

Az 1O18/I956. (III. 9-) M.T.sz. határozat 6. pontja szerint a közkönyvtárak könyvtárukat rendszeres időközönként kötelesek ellenőrizni, mégpedig az 5 000 kötetnél kisebb állományú könyvtárak évenként, az
5 001—25 000 kötetig terjedő könyvtárak minden két évben, a 25 001—100 000 kötetig terjedő könyvtárak
minden három évben, az 100 001—300 000 kötetig terjedő könyvtárak minden öt évben; a 300 000 kötetnél nagyobb állományú könyvtárak minden tizedik évben.
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szőrös betű- és számkombináción alapszik. Ugyanis a szám- és betűkombinációk, illetve a
sokféle jelből álló jelzet tévedéseket idézhet elő és amellett a munkát is fölöslegesen igényli.
A felsorolt leltári fogalmak hozzátapadnak és szinte elválaszthatatlanok a leltár — inventárium — fogalmához; feladatuk tehát a leltározás munkájának helyes ügyviteli és gyakorlati alkalmazásának biztosítása.
A felsorakoztatott fogalmakon túlmenően találkozunk a leltározásnál járulékos munkákkal. Ezek a különböző szakmai jellegű statisztikai, az egyes gyűjteményekre vonatkozó
sajátos adatok amelyeket esetről esetre megállapítanak és úgy vezetnek, mintha azok szoros tartozékai lennének a gazdasági jellegű leltári munkának.
A járulékos munkák az utóbbi években nagyon megnőttek és teljesen háttérbe szorították a leltári alapfeladatokból adódó teendőket. A közös összefonódás azonban hátráltatja magát a járulékos munkák további fejlődését.
A leltári feladatok alapjaiban ma sem változtak a korábbiakhoz viszonyítva. Éppen
ezért elhatárolhatók a járulékos munkától.
A leltározás járulékos munkái kizárólag a könyvtár szakmai munkájához tartoznak,
gazdasági vonatkozásai csak átvitt értelemben lehetségesek, ezért helyes a járulékosnak nevezett munkákat a leltári munkától elválasztani és ezeket kizárólag könyvtárosokkal kell
végeztetni. Ezt indokolja az is, hogy a járulékos munkák évről évre változhatnak és bővülhetnek, aszerint, hogy mit kívánnak tudni a gyűjteményről a tárgyévben, vagy a tárgyévet
megelőző időszakban. De szó lehet a teljes állományra kiterjedő adatgyűjtésről is. A könyvtárak növekvő szerepe egyre jobban megkívánja az adatok olyan részletes gyűjtését, vagy
alkalomszerű vezetését, amely az állomány tartalmára, annak tartalmi feltárására vonatkozik. Ilyen jellegű adatok vezetése azonban teljesen megoldatlan a jelenlegi leltári nyilvántartások vezetése során. A könyvtárak előtt álló feladatok tehát megkívánják a munka olyan
formájú szervezését már a leltározási munkánál is, amely a funkciók szerinti meghatározáson
alapul.
A kis állományú és nem jelentősebb évi gyarapodású könyvtárakban a leltári minimumra támaszkodó nyilvántartások szerte a világon jól beváltak, a nagykönyvtárakban a leltári
nyilvántartások okmány-, illetve könyvelésszerű vezetése azonban egyre nagyobb gondokat okoz. A leltári nyilvántartás okmány, illetve könyvelésszerű vezetése a nagy szaporulatú
könyvtárakban egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Egyre nehezebb a leltár lelőhelyjegyzék! és állományellenőrzési funkciójának biztosítása a gazdasági követelmények mellett úgy, hogy a leltári feladatokon kívüli, a leltári adatokból felépíthető különféle állománystatisztikák és egyéb elemző adatok (pl. nyelv, szak stb. szerinti állománymegoszlás)
— amelyeknek az állomány fejlesztése és használata szempontjából igen nagy jelentőségük
van — a leltári nyilvántartásokkal együtt az eddigi hagyományos módszerrel legyenek megoldhatók. Ezért a legtöbb nagy könyvtár új leltári formák kialakítására törekszik, azonban a
helyesnek mondható, minden szempontból kifogástalan formát még úgyszólván egyik sem
találta meg. Ez a probléma nemcsak nálunk, hanem külföldön is megoldásra vár.
A LELTÁROZÁSI MUNKA JELENLEGI HELYZETE ÉS JÖVŐBELI FEJLŐDÉSÉNEK
TENDENCIÁI KÜLFÖLDÖN

Mielőtt a jelentős állományú hazai tudományos könyvtárak leltári helyzetét nagy vonalakban áttekintenénk, indokolt, hogy egy-két jellegzetes külföldi példán keresztül érzékeltessük azokat a törekvéseket, amelyek szerte a világon jellemzik a tudományos könyvs^

tárak alapvető kérdéseit és az azok megoldásánál észlelhető tendenciákat. Ezek ismerete
szempontokat nyújthat hazai helyzetünk jobb megértéséhez és értékeléséhez, esetleg problémáink megoldásához is. Az alább hivatkozott állásfoglalások nézetünk szerint általánosabb érvényűek a maguk előfordulási helyénél, a legtöbb külföldi államban a tudományos
könyvtárak leltári munkájának helyzete az alábbi tendenciákkal jellemezhető és kategorizálható aszerint, hogy a megoldás tekintetében az egyik vagy a másik tendenciához áll-e közelebb.
M. Klevenszkij a Szovjetunió Leninről elnevezett Állami Könyvtárának állománynyilvántartási kérdéseivel foglalkozva hangsúlyozza, hogy „minél nagyobb a könyvtári állomány,
minél többféle a könyvtárban a különböző fajtájú nyomdai termékek változata, annál komolyabb
nehézségekbe ütközik állományainak nyilvántartása tekintetében a könyvtár. Ennek az a magyarázata, hogy nagy könyvtáraink állományainak nyilvántartása és dokumentációja terén nincsenek egységes, általánosan elfogadott szabályok. — A népkönyvtáraknak megvannak a könyvtári technikai minimum keretében megállapított űrlapjaik a könyvállomány egyedi és összesített nyilvántartásához. Ezzel szemben sem a SZSZKSZ Leninről elnevezett Állami Könyvtára, sem a szövetségi köztársaságok központi könyvtárai, sem pedig sok más könyvtár ténylegesen nem használja
ezeket az űrlapokat. De munkájukban aligha használhatják azokat, mert a néhány tízezer kötetet
meg nem haladó könyvtári állományoknak szánt űrlapok a milliós könyvtári állomány számára távolról sem használhatók fel. Legnagyobb könyvtáraink kénytelenek saját hatáskörükben megoldani
a könyvállomány nyilvántartásával és dokumentációjával kapcsolatos kérdéseket, s gyakorlatuk
ezen a téren rendkívül eltérő. Aligha kell bizonyítgatnunk e helyzet rendellenességét és annak szükségességét, hogy a nagy könyvtárak számára alkalmas és —jellegüktől és hatósági hovatartozásuktól függetlenül— kötelező egységes normákat dolgozzunk ki. Csak a könyvtári állományok nyilvántartása egységes módszertanának kidolgozása segíthet hozzá ahhoz, hogy a könyvtáróriások
állományáról összehasonlítható adatokat kapjunk. Csak a közös nyilvántartási egységek bevezetése
nyújt lehetőséget ahhoz, hogy a szovjet könyvtári állomány — szocialista kultúránk e legértékesebb
kincse — Összesített adatait pontosabbá tegyük. E feladat megoldásától még nagyon messze vagyunk. Mielőtt a nagy könyvtári állományok számára egységes nyilvántartási szabályokai és űrlapokat vezetnénk be, behatóan kell tanulmányoznunk ezen a területen a meglevő gyakorlatot, és elemeznünk kell a nagy könyvtárakban az állományok nyilvántartásának tényleges állapotát.''4
Míg a szovjet fejlődés a nagykönyvtárak állománynyilvántartásának egységes szempontok szerint való kialakítását lehetségesnek és szükségesnek tartja, addig az Egyesült
Államokban mutatkozó tendenciák mintha ennek a lehetőségét már eleve kizártnak mondanák, és a leltári nyilvántart ások szerepét a könyvtárakban egészen sajátos módon értékelik.
Az Egyesült Államokban észlelhető törekvések illusztrálására az alábbiakban a Library Journal egyik 1958. évi számában megjelent beszámolóra hivatkozunk, amely a leltári
nyilvántartások jeléntőségéről vallott felfogásokra világít rá.
A beszámoló a bevezetőben utal arra, hogy a Library Journal с amerikai folyóirat
szerkesztősége 1958 szeptemberében az alábbi körlevelet küldte szét 1102 könyvtárnak
(415 közművelődési, 286 középiskolai, 181 főiskolai és egyetemi, 220 könyvtárosképző iskola könyvtárának):
„Az a régi probléma, vajon gyakorlati szempontból hasznos-e leltárkönyvet vezetni, még ma
is időszerű. A kérdésre vonatkozó nézetek különbözősége, úgy látszik, még egyre növekszik. A Lib4

Klevenszkij, M.: Ucset fondov v Goszudarsztvennoj biblioteke SZSZSZR. im. V. I. Lenina. (A könyvállományok nyilvántartása a SZSZKSZ Leninről elnevezett Állami Könyvtárban.) Bibliotekar. 1948. 4. sz.
14—22.1.
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rary Journal meg szeretné állapítani, mi az oka annak, hogy egijes könyvtárosok úgy beszélnek a
leltárkönyvről, mintha ezt a nevetséges, időpazarló eszközt csak a hagyományokhoz makacsul ragaszkodó félkegyelműek őrizgetnék, mások viszont úgy, mintha senki sem nélkülözhetné, aki valamit is
ad a szakmai színvonal fenntartására. Miért van ez így?"'a
A bennünket elsősorban érdeklő 181 egyetemi és főiskolai könyvtárnak több mint a
fele nem is válaszolt a körlevélre; választ mindössze 64 intézmény küldött. A tanulmány megállapítása szerint azonban ez a 64 könyvtár megfelelő keresztmetszetet képvisel mind nagyság, mind pedig az intézetek típusa, földrajzi fekvése és a felvetett kérdéssel kapcsolatos
állásfoglalás tekintetében.
Mint a tanulmány megállapítja, a beérkezett válaszokat általánosítva, szinte bizonyos,
hogy a leltárkönyvet kevesen használják és a jövőben még kevesebben fogják használni.
A cikk ebből azt a következtetést vonja le, hogy nincs egyetlen megoldás valamennyi könyvtár számára, az egyik könyvtár rendszerét sohasem veheti át egy másik könyvtár anélkül,
hogy saját szükségleteinek megfelelően ne módosítsa. A nagyság és a helyi szükségletek
gyakran ugyanolyan mértékben, vagy még jobban befolyásolják az eljárásmódokat, mint az
elmélet és a meggyőződés.
A választ küldő 64 intézmény közül 9 vezet növedéki naplót, illetve leltárkönyvet, és
úgy véli, hogy erre a jövőben is szükség lesz. Ezzel szemben 23 könyvtárnak semmiféle leltári nyilvántartása sincs, és ennek hiányában is megelégedettnek látszik. 32 másik intézmény
viszont vezet valamiféle egyszerű, vagy bonyolult nyilvántartást, ezek gyakorlata azonban
egymástól igen eltérő.
Az utóbbi csoportból 15 könyvtár leltári nyilvántartását a naplóból áthelyezte a helyrajzi katalógus céduláira. Az ezekre feljegyzett adatok az egyes könyvtárak szerint egymástól szintén eltérőek. 12 könyvtár a szóban levő csoportból leltár céljára a megrendelési űrlap egyik példányát használja, de van olyan könyvtár is, amely a számlára jegyzi fel a nyilvántartási (leltári) számot és ezzel beéri.
Azonban még azok a könyvtárak is, amelyek vezetnek leltári naplót, többségükben támogatást keresnek ahhoz, hogy felhagyjanak vezetésével, hangoztatva, hogy a leltárhoz
kapcsolódó funkciókat (pl. elveszett könyvek árának megállapítása stb.) más nyilvántartások útján is el lehetne érni. Egyre többen jutnak arra az álláspontra, hogy a leltári nyilvántartás olyasvalami, ami valószínűleg jó szolgálatot tett a könyvtárügy fejlődésének valamely szakaszában, amit azonban idők folyamán ki lehet küszöbölni.
A kiküldött kérdőívek tájékozódó kérdéseket tettek fel a könyvtáraknak az állományrevízióval kapcsolatos álláspontjára vonatkozólag is. A feleletek szám szerint körülbelül
ugyanúgy oszlottak meg, mint a leltári nyilvántartásokkal kapcsolatos vélemények. A választ adó 64 könyvtár közül 32 továbbra is végez teljes, vagy részleges állományellenőrzést,
24 ellenben teljesen felhagyott ezzel a gyakorlattal. 3 válasz nem is említi az állományrevíziót, 5 másik pedig megkerüli a kérdést. Azok a könyvtárak, amelyek nem végeznek állományrevíziót, azzal érvelnek, hogy ehhez a munkához sem személyzettel, sem idővel, sem
megfelelő anyagi kerettel nem rendelkeznek, de ha ezek a feltételek rendelkezésükre is állnának, az eredmény akkor sem érné meg az állományrevízióra fordított erőket.
Annak ellenére, hogy a fent ismertetett szovjet és amerikai állásfoglalások a leltári
nyilvántartások jelentőségét, jövőbeli szerepét a tudományos könyvtárakban egymástól lé3
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Library Journal's survey of accession and inventary practices. (A Library Journal szemléje a leltározás és
állományrevízió terén követett gyakorlatról.) Library Journal. 1959- 7. sz 1048—1052. 1.

nyegesen eltérő, mondhatni homlokegyenest ellenkező módon értékelik, a ténylegesen fennálló jelenlegi állapotok tekintetében közös mozzanatokra is utalnak: a tudományos nagykönyvtárak jelenleg szerte a világon egymástól eltérő, sajátosan egyéni leltári rendszert vezetnek. A továbbiakban nekünk is ennek a sajátos nemzetközi állapot ismeretében kell
megvizsgálnunk hazai tudományos könyvtárainkban a leltározás helyzetéi, és kell a kibontakozás útját keresnünk a gyakorlat igényeinek szem előtt tartásával.
EGYES HAZAI KÖNYVTÁRAINK LELTÁRI RENDSZERE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
Az OSZK jelenlegi leltári rendszerét 1962-ben vezette be. Négyféle nyilvántartást, éspedig csoportos leltárt, egyedi címleltárt, kartotékleltárt, továbbá raktári kartotékot használnak.
A csoportos leltár a kurrens feladatok megoldására, számlák kifizetésére, statisztikai
adatok előzetes összegyűjtésére és gyors kimutatására szolgál. Az egyedi címleltár és a kartotékleltár tételesen adja a csoportos leltár adatát. Ebből is következik a többszörösen párhuzamos munka. A két utóbbi nyilvántartás számozási rendje azonos a raktári számozással.
A szakmai statisztikai adatok gyűjtésénél a napló nagy terjedelmét úgy kerülik el az
egyedi címleltárnál, hogy az adatok rovatait részben a lap oldalán, részben a lap alsó részén
helyezik el. Ez a megoldás csak látszólagos egyszerűsítést eredményez, mert nehézkessé teszi a napló vezetését és az adatok összesítését.
A raktári kartoték a feldolgozás mellékterméke, miután az a katalóguscédulák sokszorosítása alkalmával készül. Éppen ezért adatai megegyeznek a katalóguscédulákon levő
adatokkal.
EGYETEMI KÖNYVTÁR, BUDAPEST
A leltározás mai rendszere 1953-ban alakult ki, ezt megelőzően többször változott.
A műveket nagyságuk szerint öt numerus kurrens számozással naplóban vezetik, emellett
külön-külön naplóba kerülnek a kéziratok, a folyóiratok és a belső használatú könyvek.
Ezek a könyvalakban vezetett címleltárak a statisztikai adatokat is tartalmazzák. A különféle naplók adataiból havonta történik összesítés. A leltári és a raktári szám azonos, betűjelzetet nem alkalmaznak.
A naplókba bejegyzett vételár ellenőrzése a szerzeményi osztályon számsorrendben őrzött számlamásolatokon történik, mégpedig olyan módon, hogy a számlamásolatra rávezetik a naplózott művek leltári számát.
A leltári rendnek ez a formája áttekinthető és könnyen ellenőrizhető, azonban a statisztikai része kissé körülményes, miután az egyes adatok rovatai a lap oldalán és felül,
vagyis félkörben vannak elhelyezve. Ez utóbbi megoldása megegyezik az Országos Széchényi Könyvtáréval.
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EGYETEMI KÖNYVTÁR, DEBRECEN
A könyvtár három nyilvántartással — csoportos és két kartotékleltárral — oldja meg
a leltári munkát.
A csoportos leltár a pénzügyi kérdések lebonyolítását és a statisztikai adatok összesítő
nyilvántartását teszi lehetővé.
A két kartotékleltár közül az egyik a leltári sorrendet — az időrendiséget — követi, a
másik a raktári elhelyezés sorrendjét. A könyvtár tehát hármas — csoportos leltári, kartotékleltári: leltári és raktári — számozást használ leltári nyilvántartásához. Ez a leltári rendszer bizonyítja, hogy a gyakorlati munkához a kartotékleltár jól használható. Két kartotékleltár azonban fölösleges. Egy kartotékleltárral is megoldható a feladat olyan formában,
hogy az időrendiséget és a raktári jelzetet a bizonylatra írják rá, a kartotékok beosztása
pedig a raktári számok sorrendjében történik.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA
A könyvtár leltári rendszere többször változott, jelenleg egyedi címleltárnaplót vezetnek. A naplót évente fektetik fel, számozását leltári vonatkozásban elölről kezdik.
A művek kettős számot kapnak, az előbb említett leltári napló számot és a kurrens
szerinti jelöléssel a raktári számot. Ennek a két számnak a feltüntetését nem egyidőben végzik el. A raktári számok nyilvántartását az ún. számlanyilvántartóban is feljegyzik.
A raktári elhelyezésnél öt nagyságot vesznek figyelembe. Az egyes nagyságméreteknek megfelelően külön leltári naplót fektetnek fel. A raktári jelzetnél előjel — betű —
nincsen.
A statisztikai adatokat a címleltárkönyvben vezetik. Címleltárkönyvön kívül külön
kísérőlapot is készítenek a feldolgozás során. Ez a kártya kétrészes és ez lesz a könyvtár
raktári kartotékja. E kartoték felállítási sorrendje a művek raktári elhelyezésével azonos.
A bizonylatokról külön nyilvántartást vezetnek. Olyan gyarapodás, amely bizonylat nélkül érkezik — pl. csere stb., — minden feljegyzés nélkül kerül a könyvtár nyilvántartásába.
Említést érdemel, hogy a gyakorlati leltári ellenőrzés alapja az a szabadlap, amelyet a
feldolgozás során készítenek. Ezen a kartotékon egyébként minden olyan adat rajta van,
amely a leltározáshoz és a pénzügyi ellenőrzéshez szükséges.
Statisztikai szempontból célszerű lenne módosítani a nyelvi megoszlásra vonatkozó
adatokat, ugyanis a nyelv és az országnevek összekeverednek (pl. magyar, szovjet, népi
demokratikus stb.). Ilyen adatokra tudományos könyvtárban szakmai szempontból nincs
szükség. A tartalomra vonatkozó adatokat a decimális rendszernek megfelelően összegezik
a napló alján levő rovatrészbe, ami igen körülményes.
ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS K Ö Z P O N T
A könyvtár leltári rendszere többször változott. A régibb leltári nyilvántartások kizárólag vagyonjellegű leltári nyilvántartások voltak, kettős számrendszeren — leltári és raktári számozáson — alapultak.
A mai leltári rendszert megelőzően átmeneti időre szabadlapos leltári nyilvántartást
használtak, ezt a mai könyv formájú nyilvántartás váltotta fel.
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Általában egyedi nyilvántartást vezetnek, a számozás tekintetében kettős a rendszerük.
Az állomány nagyobb részénél az ún. törzsanyagnál kettős számrendszert használnak,
ugyanis míg művenként más-más leltári számot adnak, raktári szám tekintetében a több
példányszámban beszerzett művek azonos raktári alapszámot kapnak. Négy nagyságrend
szerint raktároznak. A méreteket betűjelzéssel különböztetik meg egymástól.
Az egyetemi jegyzetek és tankönyvek nyilvántartása az előbbitől eltér. Nagyságrendi
tagolás nélkül sima kurrens számon alapuló külön naplóban tartják nyilván ezeket.
A könyvtár leltári nyilvántartásának érdekessége, hogy a beszerzések módjára és a
művek nyelvére vonatkozó adatokat az általános gyakorlat szerint a leltári nyilvántartásban vezetik, míg a művek tartalmára vonatkozó sokféle adatot külön szabadlapon a napi
indításnak megfelelően gyűjtik és a szükséghez képest összesítik. Ezt a megoldást a napló
nagy terjedelmének elkerülése céljából alkalmazzák.
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR
A könyvtár jelenlegi leltári rendszerét 1953-ban vezették be. Míg a korábbi leltári
rendszerben a leltári szám egyben a művek raktári számát is jelentette, a mostani leltári
rendszer szakított a leltári és a raktári szám azonosságának elvével. Ez idő szerint a könyvformátumú leltári nyilvántartásban azonban minden egyes kötetnek más leltári száma van,
ellenben egy-egy műnek valamennyi példánya ugyanazt a raktári számot kapja, tekintet
nélkül arra, hogy a mű példányainak beszerzése egyszerre, vagy több alkalommal történt.
A művek nagyságuknak megfelelően három csoportban kerülnek a raktárba, az egyes
méreteken belül külön részt tartanak fenn a sorozati művek részére. Ugyancsak több csoportja van a jelentős különgyűjteményi anyagnak is. Minden egyes raktári csoportnak megvan a maga külön leltári nyilvántartási könyve, törlési naplója. A leltárkönyvek statisztikai
adatszolgáltatási rovatokat is tartalmaznak. A statisztikai adatokat havonként kimutatásokban összegezik. Az állomány fejlődését negyedévenként készített és külön nyilvántartásban kumulált adatok alapján lehet áttekinteni kötetszámban és értékben.
A rendszer sajátossága, hogy egy-egy műnek példányai között nem a raktári, hanem
azok leltári száma alapján lehet megkülönböztetést tenni. A soron következő raktári szám
nyilvántartására nem vezetnek külön számnyilvántartást, erre a célra magában a leltárkönyvben külön helyszám-mutató hasáb szolgál. Amint a leltári számok, ugyanúgy a raktári számok is általában növekvő sorrendet alkotnak a leltári napló raktári számhasábjában,
azonban ennek a számsornak folytonosan növekvő voltát megszakítják a műveknek későbbi időpontokban beszerzett utópéldányai, amelyek a mű első példányának raktári számát kapják. Az első példány leltári bejegyzésénél feltüntetik az utópéldányok leltári számát is, tehát állományrevízió alkalmával nem okoz nehézséget annak megállapítása, hogy
mennyi a később beszerzett példányok száma és hol történt azok állományba vétele a leltárkönyvben.
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRA
A könyvtár leltári rendszerében lényeges változás csak az utóbbi másfél évtizedben
történt. A régi leltári rendszer szerint minden mű külön tételszám alatt szerepelt a leltárkönyvben, és művenként külön raktári számot is kaptak a kiadványok. A művek újabb ki93

adásait azonban nem tekintették önállóaknak, az ilyen művek leltározásuk alkalmával
ugyanazt a leltári és raktári számot kapták, mint korábbi kiadásaik.
Ennek a leltári rendszernek fogyatékossága az volt, hogy egyrészt az évi gyarapodás,
másrészt a teljes állomány kötetszámban és értékben nem volt olyan módon meghatározható, mint ahogyan az a mai leltárkönyveknél lehetséges.
1949-ben a könyvtár rátért a leltári reform útjára, azonban a mai leltári rendszer csak
1952-ben lépett életbe, háromévi átmeneti periódus után.
Az 1952-ben bevezetett és ma is érvényben levő leltári rendszer egyrészt az egyedi
leltári és raktári szám azonosságán, másrészt — a raktári rendszerrel való szoros kapcsolatán keresztül — az ún. ugrószámos numerus kurrens szerinti számozás elvén alapszik. A leltári rendszer jellegzetességei közé tartozik továbbá a csoportos leltári napló és az egyedi
leltári kartotéklapok használata, mely utóbbiakat a könyvfeldolgozó munka kapcsán, annak
mintegy melléktermékeként állítanak elő.
Az új leltári rendszer elveiben példásan oldotta meg a feladatot, a gyakorlatban azonban a leltározási munka nehézkes, bonyolult annak következtében, hogy a rendszer nagyon
széjjeltagolja az állományt mind leltárilag, mind raktárilag. A gyűjtemény ugyanis nemcsak
az ugrószámos numerus kurrens elveinek megfelelően tagolódik méret szerinti csoportokba,
és ezen belül a teljes és nem teljes (rész-) művek kategóriáira, hanem ezen túlmenően
egyéb szempontok szerint is tovább csoportosítják az állományt. így pl. annak következtében, hogy a könyvtár jelenleg mind a két budapesti műszaki egyetem központi könyvtári
funkcióit látja el, az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem oktatási és kutatási körébe
tartozó műveket állományában külön csoportokban kezeli. Ez a gyakorlat a raktári és leltári tagoltság megduplázását jelenti. A gyűjtemény további tagolódására vezet az az eljárás, amely szerint külön állományrészt alkotnak az 1800 előtti kiadású művek, a jelentős
részben gazdag képanyagot tartalmazó, dekoratív kiállítású ún. díszművek, az ideológiai,
ismeretterjesztő és a szépirodalmi művek.
A leltári rendszer számára külön problémát jelent a nagy példányszámban beszerzendő
művek példányainak nyilvántartása. A könyvtár ugyanis mint nagy hallgatói létszámmal
rendelkező felsőoktatási intézmény könyvtára magas példányszámban szerez be tankönyveket és az oktatással kapcsolatos egyéb kiadványokat. Általános elv az, hogy egy-egy műnek
csak az első két példánya kap önálló leltári és raktári alapszámot, a további példányok a
mű második példányának számát kapják alapszámként, melyhez kettőspontos jelzet után
kiegészítő számjelzet járul (pl. 112.431:1 a mű harmadik példányát jelzi, mivel az első
két példánya kettőspontos és kiegészítő szám nélküli alapszámon van).
A fentiek szerint a jelenlegi leltári rendszer túlzottan széjjel tagolja a gyűjteményt, a
leltározási munkát igen igényessé teszi.

EGYETEMI KÖNYVTÁR, SZEGED
Az állomány nyilvántartására egyedi naplót vezetnek. A csoportos naplót nem vezetik, mert az egyedi napló tartalmazza a statisztikai megoszlásra vonatkozó adatokat is.
Betűjelzéssel négyfajta méretű egyedi naplót vezetnek és a napló jelzése, valamint a
napló sorszáma kerül a könyvekre jelzetként. A helyrajzi és leltári szám tehát azonos.
A többpéldányos beszerzésnél, valamint az átmeneti jellegű, rövid élettartamú (jegyzet)
anyagnál ugyanolyan űrlappal külön ,,T", illetve „ T O " jelű naplót is használnak.
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A statisztikai adatokat év végén a napló lezárásával készítik e), a napló adatain kívül
egyéb adatgyűjtést nem végeznek.
MARX KÁROLY KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZPONTI
KÖNYVTÁRA
A könyvtár állomány-nyilvántartás tekintetében három kategóriát alakított ki, éspedig
a törzsanyagot (amely könyvekből és folyóiratjellegű periodikumanyagból és hozzá hasonló
jellegű időszaki kiadványokból áll), a különgyűjteményt (ebben a segédkönyvtári, kézikönyvtári és egyéb különleges anyagot gyűjtik) és a forgalmi anyagot (tankönyvek stb.).
Az említett három kategória közül az első kettő állandó jellegű, a harmadik kategóriába olyan anyagok kerülnek, amelyek időleges jellegűek, azonkívül példányszámuk nagyobb .
A csoportos nyilvántartásba valamennyi anyag bekerül. A leltári adatokon kívül a
statisztikai adatokat is ebben a nyilvántartásban vezetik.
Egyedi címleltárkönyvben öt nagyságot különböztetnek meg. Az egyes nagyságokat
betűjelekkel jelölik. Az egyedi címleltárkönyv tételszáma kerül a könyvre, mely egyben
raktári jelzetül is szolgál.
Kartoték címleltár szerint tartják nyilván a különgyűjteményben és a forgalmi raktárban tárolt anyagot. Ezt a kartotékot tehát a gyorsabb változásnak kitett anyagok nyilvántartására használják fel. A kartotékrendszer megfelelne a törzsanyag nyilvántartására is a
csoportos napló mellett.
A tanszékek anyagát egyedi kartotékos címleltári nyilvántartásban vezetik numerus
kurrens szerinti számozással, tanszékenként külön-külön.
ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR
1954-ben egyszerűsítette a könyvtár leltári nyilvántartását. Az egyszerűsítést úgy oldották meg, hogy a szakmai és a pénzügyi részt teljesen különválasztották. •
Leltári nyilvántartásra az ún. egyedi csonka címleltár szolgál. Ebben csak a minimális adatokat (szerző neve, rövid cím, szállító, ár, vagy becsérték) tüntetik fel. A leltári szám
azonos a raktári számmal. Öt nagyságot különböztetnek meg. A jelzet „numerus kurrens".
A szakmai vonatkozású adatokat, amelyek az állomány tartalmi feltárását szolgálják,
a lyukkártya-kiképzésű helyrajzi katalóguson jelzik. Az adatok helye előre van nyomva. Az
adatokat a feldolgozás során a munkafolyamatok közben vezetik rá.
A jelenlegi leltári nyilvántartások között a legegyszerűbb megoldásnak látszik és a
legkevesebb munkát igénylő leltári nyilvántartással ez a könyvtár rendelkezik. Ugyanakkor
a tartalmi feltárást olyan mélységben végzik, amit eddig egy hazai könyvtár sem tud naplórendszerrel megoldani.
AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRA, GÖDÖLLŐ
A leltári nyilvántartás érdekes formájával találkozunk ebben a könyvtárban. Hármas
feladat megoldásából indultak ki.
A számlák kifizetésének gyors lebonyolítását a csoportos napló vezetésével oldják meg.
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A beérkezett anyag időrendiségét bizonylatok alapján, napló nélkül biztosítják.
A nyilvántartás alapja az eredeti bizonylat, vagy annak hiányában másolat, jegyzék, vagy
egyéb, az eredetit helyettesítő dokumentum. Ez utóbbit a könyvtár akkor készíti el, amikor
eredeti nem áll rendelkezésére. A jegyzék készítéséhez a küldemény borítékját is felhasználják olyan esetben, amikor néhány tételről van szó. Az időrendiséget a beérkezés sorrendje adja meg azzal, hogy a bizonylatot éppen úgy beszámozzák, mint a naplót. Az időrendi nyilvántartás és a csoportos nyilvántartás közötti kapcsolatot a kölcsönös hivatkozás
oldja meg.
A leltári gyakorlati munkánál a gyors állományellenőrzés, a törlés gyors és egyszerű
megoldását vették alapul, amelyet a raktári nyilvántartással, illetve a raktári kartotékkal
oldanak meg. Erre a kartotékra a címleíráson kívül valamennyi olyan adatot feljegyzik,
ami fontos a leltározáshoz, törléshez. Ezeket a szabadlapokat a későbbiek során kétszázas
egységbe összefűzve őrzik meg.
A raktári elhelyezés 20-féle tagolás szerint történik. Külön egyedi kísérőlapot használnak a művek feldolgozásához. Ezen jelölik meg a feldolgozáshoz szükséges utasításokat. Ezt a lapot csak a feldolgozás alatt használják.
Az egyes tanszékek anyagát letéti naplóban vezetik.
Egyszerű megoldást alkalmaznak az egyedi napló helyettesítésére azzal, hogy a bizonylatokat sorszámozzák. Párhuzamos viszont a kísérőlap alkalmazása; túlzott a 20-féle
szempont szerinti raktározás is.
ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS
KÖZPONT
A leltári rendszer gerince az egyedi címleltárkönyv, amely ötletesen küszöböli ki a
leltári és a raktári szám különbözőségéből adódó nyilvántartási nehézségeket és egyben
megoldja a statisztikai adatszolgáltatás kérdését is. Vezetnek ugyan gyűjtőnaplót is, amelyben csoportosan tartják nyilván az egy kísérőlevéllel érkező műveket, de ez a könyv nem
tekinti feladatának a statisztikai adatszolgáltatás céljára szükséges adatok nyilvántartását is.
Az egyedi címleltárkönyv jellegzetes sajátsága, hogy más könyvtárak gyakorlatától
eltérően egyetlen naplóba vonták össze a különböző méretű könyvek nyilvántartását. A
könyvek a raktárban egyrészt nagyságuk, másrészt terjedelmük (külön a 100 lapnál kevesebb, és külön az annál terjedelmesebb könyvek) szerint kerülnek elhelyezésre. Az egyedi
címleltárkönyv az egyes raktári csoportoknak megfelelően külön hasábokat tartalmaz a
könyvek raktári számának bejegyzésére. Míg a legtöbb könyvtár a soron következő raktári
szám megállapítása céljából külön, a leltárkönyvön kívüli nyilvántartást vezet, addig itt
az említett módon a leltárkönyvben keresték és találták meg a soron következő raktári
szám nyilvántartásának módját. Az egyes nagyságrendeknek, illetve terjedelemnek megfelelő oszlopba bejegyzett utolsó szám jelzi az abban a kategóriában addig igénybe vett
legmagasabb számot, amelyet a tévedések elkerülése céljából a leltárkönyv következő lapjának fejrovatában is feltüntetnek. Ilyenformán a leltárkönyv minden lapja minden egyes
kategóriában kimutatja az addig igénybe vett legutolsó raktári számokat, a leltározónak
azok megtalálása végett nem kell visszalapoznia a leltárkönyvben.
Az előzményekkel rendelkező többkötetes, illetve többpéldányos műveknél a könyvek leltári száma egymástól eltérő, de raktári alapszáma azonos lesz a mű első állományba
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került kötetének, illetve példányának raktári számával. A megfelelő hivatkozások külön
hasábban történnek, hogy az ilyen bejegyzések a raktári számadás mechanizmusának fenti
logikáját a nagyság, illetve terjedelem szerinti oszlopokban ne zavarják.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA
A könyvtár mai leltári rendszere nem egységes. Egyedi naplót használnak általában,
de nem egységes elvek szerint vezetik. Egyedi naplóban tartják nyilván a vétel, a csere és
az ajándékból adódó gyarapodást. A számozás sima kurrens, minden tagolás nélkül. E kategórián belül csoportos nyilvántartást vezetnek a vásárlás útján beszerzett anyagról. A csoportos nyilvántartást egyrészt a szerzeményezés pénzügyi vonatkozásaira, másrészt a statisztikai adatok szakmai jellegének biztosítására vezetik.
A köteles példányt és a rekatalogizált anyagot ugyancsak egyedi naplóban tartják nyilván. Számjelzetül az ugrószámos, numerus kurrensét alkalmazzák.
Indokolatlan a nem egységes leltári rendszer. Ugyancsak indokolatlan, hogy a korábbi
beszerzésű anyagot most újból naplózzák a rekatalogizálás alkalmával. Nyilvántartásban
azért szerepeltetik újból, hogy a „kurrens" rendszerű számozással jelölhessék meg. A régi
anyag rekatalogizálásán keresztül mód lett volna arra, hogy az állományt teljesen feltárják
tartalmi vonatkozásban és egységes leltári rendszert vezessenek be.
A leltározás során végzett párhuzamos munkák nem haladják meg azonban a többi
könyvtár átlagát.
ÁLLAMI GORKIJ KÖNYVTÁR
A csoportos leltári naplót, a cédulaleltárt és az egyedi címleltárkönyvet érdekesen
kombinálják állományuk nyilvántartására.
Ebben a könyvtárban is lényegében véve az egyéb nagy könyvtárakban is megtalálható, illetve azokéhoz hasonló csoportos leltárkönyv szolgál a gazdasági jellegű funkciók
ellátására, ugyanebben a könyvben történik az állománystatisztikák vezetése is. Külön rovatok vannak a kiadványok jellegének feltüntetésére (könyv, brosúra, zenemű stb.).
A csoportos leltárkönyv nem tartalmazza a művek egyedi leltári számát, amely azonos
a művek raktári számával. Hogy egy-egy csoportos leltárkönyvi tételhez milyen helyrajzi
számú művek tartoznak, azt a csoportos leltárkönyvi szám sorrendjében megőrzött számlák, illetve egyéb leltári bizonylatok örökítik meg. A leltári bizonylatokon a könyvtár az
egyes tételek címadatai mellett feltünteti a művek egyedi leltári, illetve raktári számát is.
Leltározáskor minden mű minden példánya eredetileg Hollerith-rendszerű feldolgozási eljárásra készített fehér kartonlapot kap kísérőlapként. A kísérőlapra rávezetik a mű
árát, csoportos leltárkönyvi számát és az egyedi leltári számot, amely megegyezik a mű
raktári számával. A leltári adatokkal ellátott kísérőlapokra gépeléssel rávezetik a mű címfelvételét és szakszámait is. Minden mű minden példányához lényegében véve külön címleírás készül, minden egyes cédula tartalmazza valamennyi fent említett adatot.
Az ily módon előállított kísérőlapokat több célra felhasználják. Pikkelyesen összeállítva új szerzeményi jegyzéket készítenek belőlük fototechnikai eljárással, a cédulák
fényképezése útján készülnek a katalóguscédulák is. Leltári szempontból a céduláknak
7
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legfontosabb funkciójuk az, hogy az egyedi leltári, illetve raktári szám sorrendjében összeállítva lefényképezik és egyedi címleltárkönyvvé kötik össze az így nyert lapokat. Vagyis
a cédulaleltári formán keresztül a könyvtár végeredményben visszatér a könyv formájú leltári nyilvántartáshoz annak érdekében, hogy a mozgó leltárlapok kötetlenségéből származó
hátrányokat kiküszöbölje, majd kisebb terjedelmű nyilvántartása legyen, mint a szabadlap.
Külön rá kell mutatni a részművek leltározásával kapcsolatban követett gyakorlatra.
Itt a fenti rendszer bizonyos fokú módosulást szenved. Ez az állományrész ugyanis huzamos időn keresztül nem tekinthető lezártnak (részletekben beszerezhető többkötetes művek), állandóan új kötetek csatlakoznak a korábban már beszerzett kötetekhez. Erre az
anyagra vonatkozóan nem fényképezési eljárás útján készül az egyedi címleltárkönyv,
hanem a fényképezési eljárás alapjául szolgáló kísérőlapok helyrajzi szám szerinti összeállításában, kartotékformában szolgálnak egyedi leltári nyilvántartásul.
Összefoglalva a fentieket, azt mondhatjuk, hogy az Állami Gorkij Könyvtár leltári
rendszere vegyes olyan értelemben, hogy az állomány egy részére vonatkozóan a csoportos
leltári napló mellett egyedi címleltárkönyv, a másik részére pedig egyedi cédulaleltári
nyilvántartás készül. Sok praktikus megoldása ellenére további egyszerűsítésre szorul.

EGYETEMI KÖNYVTÁR, PÉCS
A könyvtár külön leltározza saját anyagát és külön a hálózati anyagot. A saját anyagon
belül külön leltározzák a könyv- és könyv jellegű periodikum anyagot és külön a folyóiratokat.
A könyvtár legértékesebb anyagai közé tartozik a Klimo-féle műemlékkönyvtár.
Ennek egyedi címleltárkönyvben önálló leltári rendszere van.
A Klimo-gyűjtemény kivételével a könyvtár egész könyv- és könyvjellegű periodikum
anyagát csoportos leltárkönyvből és ezt kiegészítő egyedi leltárkönyvekből álló leltári rendszer tartalmazza. Az egyedi leltárkönyvben a könyvek leltári és raktári száma azonos, kivéve
a nem egyszerre beszerzett többkötetes műveket. A később beszerzett részkötetek ugyanis
a már korábban beszerzett kötet helyrajzi számát kapják, hogy a raktárban egymás mellé
kerüljenek.
A hat méretnagyságnak megfelelően hat egyedi címleltárkönyvet vezetnek az újonnan beszerzett könyvek leltári nyilvántartására. Külön címleltárkönyve van az 1850—1955
között kiadott anyag leltározására, ezt az állományrészt nem bontják nagyságméret szerinti
csoportokra, ezeket a könyveket ún. sima kurrens számrendben helyezik el a raktárban.
Gondosan ügyelnek arra, hogy a régebbi kiadású és ma már csak ritkán keresett könyvek
sem leltárilag, sem raktárilag ne keveredjenek a gyakoribb használatnak kitett újabb könyvekkel.
A segédkönyvtári anyag leltározására külön egyedi leltárkönyv szolgál. Végül külön
egyedi leltárkönyvbe kerülnek az ún. könyvjellegű periodikumok. Ezek rovatrendje azonban nem azonos a fentebb említett egyedi címleltárkönyvek rovataival, hanem az anyagnak
megfelelő értelemszerű használattal a csoportos leltári napló rovatrendjét követi.
A csoportos leltárkönyvben feltüntetik a címleltárkönyvben található megfelelő egyedi
leltári számokat, a címleltárkönyvekben viszont hivatkoznak a csoportos leltárkönyv megfelelő tételszámára, tehát a hivatkozások kölcsönösek.
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NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRA, MISKOLC
A könyvtár új alapítású, ezért a könyvtári tennivalók ennek megfelelően jelentkeznek.
A könyvtári állományra vonatkozó leltári feladatokat az eddigi szokásos egyetemi gyakorlattól eltérően olyan központi leltári nyilvántartással oldja meg, amely szerint nem elkülönítetten tartják nyilván a negyven tanszék anyagát, hanem együttesen a központi állománnyal, de mégis külön kimutathatóan. A tanszékeknél levő állomány feleslegessé válása
esetén visszakerül a központhoz, vagy egy másik tanszékhez. E feladatnak a hagyományos
leltári megoldása, a csoportos és az egyedi címleltár — amelyet eddig használt — már nem
felel meg. Nem felel meg egyrészt a könyv alakú formátum miatt, mert negyven tanszéknek megfelelő adatok hihetetlen nagy terjedelművé teszik és egyben áttekinthetetlenek is.
A megosztott nyilvántartás viszont sok párhuzamos munkát von maga után.
Mint új alapítású könyvtár, új megoldásra törekszik és olyan formát kíván alkalmazni,
mely az állomány rohamos növekedésével is lépést tud tartani. Éppen ezért helyeselhető az
a törekvés, amely szerint meg kívánja teremteni a központi nyilvántartás egyszerű és kevés
munkát igénylő szabadlapos nyilvántartási rendszert.
VÁROSI SOMOGYI KÖNYVTÁR, SZEGED
A leltári rendszer a könytár kettős feladati elvén épül fel; egyrészt a kurrens feladatokon, másrészt a törzsállomány kialakításának elvén. A kurrens feladatok a városi könyvtári
hálózathoz szükséges anyagot jelenti, a másik a megőrzésre szánt törzsanyagot.
1956 óta csoportos nyilvántartást vezetnek. Ebben a statisztikai célokat szolgáló adatokat szövegesen tüntetik fel. Szükség esetén ezeket az adatokat kigyűjtik.
A kurrens feladatok ellátásához szükséges állományt a címleltárkönyvben fertják
nyilván a beérkezés sorrendjében. A könyvre leltári tételszám és katter jelzés kerül.
A törzsanyagot nagyság szerinti egyedi címleltárkönyvben is nyilvántartják. Az egyes
nagyságméreteket betűjellel látják el, valamennyinek számozása egytől kezdődik.6
MILYEN LEGYEN A KÖNYVTARAK LELTÁRI NYILVÁNTARTÁSA?

A könyvtárak állandóan fejlődnek, ezért szervezetüknek és munkamódszerüknek is
fejlődési ütemükhöz kell igazodniok. A helyes munkaszervezés itt is a munkák elvégzésének és összetételének vizsgálódása alapján jöhet létre. A könyvtári terület is egyre nagyobb
mértékben igényli a kötelező adatszolgáltatáson túlmenő elemzéseket és vizsgálatokat.
Éppen ezért ma már nem lehet elégséges annak a néhány adatnak a vezetése, amelyet a
leltári nyilvántartás naplószerű megoldása különösebb zavar nélkül lehetővé tesz.
A közölt könyvtári rendszerek alapján a leltári munka megfelelő csoportosításban már
hű képet ad arról, hogy a leltári munkát milyen irányba történő módosítással lehet közös
nevezőre hozni. Ugyanis az egyes könyvtárak rendszerében megtalálhatók azok a helyes
gyakorlati elemek, amelyeknek kiválasztásával a mainál egyszerűbb leltári rendszer alakítható ki anélkül, hogy ellentétbe kerülnénk az érvényben levő alaprendelettel.
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A mai leltári munka látszólag szabályozott keretek között folyik, annak ellenére egyrészt megmerevedést mutat abban a tekintetben, hogy évek során összeolvadt olyan természetű munkákkal — statisztika, hitelnyilvántartás, tartalmi feltárás, stb., — amelyek
nem tartoznak szorosan a leltári teendőkhöz, másrészt gyakorlatban messze eltért attól az
alapvető feladattól, amelyről a leltár fogalmának elemzésénél szó volt.
A leltári munka végzése során az előírások helytelen értelmezése hozta magával,
hogy maga a leltári munka szenved hátrányt még olyan könyvtárakban is, ahol ügyviteli
szempontból a legteljesebben megoldottnak látszik.
A leltározásnak vagyoni jellegű funkciójából kiindulva könyvtári területen a leltári
munkát kizárólag pénzügyi feladattá kell tenni, az ezzel kapcsolatos könyvtári jellegű munkát pedig csak olyan mértékben kell művelni, amelyre feltétlenül szükség van a könyvtári
munkában. így a párhuzamosan végzett munkák megszüntethetők és kialakítható olyan
leltári rendszer, amely jobban szolgálja a leltári célkitűzéseket, mint a jelenlegi rendszerek.
A két —- könyvtári és pénzügyi — területnek együttesen van szüksége olyan leltári
rendszerre és annak alapján megfelelő nyilvántartásra, és nem nyilvántartásokra, amely
szerint az állományt érték és mennyiség szerint tartják nyilván. Az érték- és a mennyiségi
nyilvántartás összhangja teszi lehetővé a leltári feladatok egyszerű és gyors megoldását.
Az érték- és mennyiségi nyilvántartást vizsgálva leltári és szakmai vonatkozásokban,
kétségkívül megállapítható, hogy az értéknyilvántartásnak pénzügyi vonatkozása domborodik ki jobban magából a terminológiai meghatározásból is, éppen ezért az értéknyilvántartás kizárólag gazdasági jellegű, vezetése egyedül a pénzügyi részlegre tartozik és minden egyéb helyen feleslegesnek látszik.
A mennyiségi nyilvántartás a szobaleltárhoz hasonlítható legjobban. A könyvtári területen a raktári kartotékkal vehető azonosnak.
A könyvtári lel: ári munkánál követelmény még az időrendiség biztosítása. Az időrendiség az állomány könyvtárba való beérkezésének sorrendje, illetve annak megfelelő
nyilvántartása. Az időrend a beérkezési sorrend számozásával érhető el, amit a bizonylaton
kell feltüntetni. A könyvtárakban az időrendi számozás önmagában nem elég, miután a
raktári elhelyezés nagyságrend kialakításával történik, majd egyes esetekben az előzőkön
túl tartalmi vonatkozásokat is figyelembe kell venni.
Az ismertetett könyvtárak leltári rendszeréből leszűrt tapasztalatokat, továbbá az
általános leltári alaprendeletet figyelembe véve a jövőbeni leltári nyilvántartás a könyvtárak szakmai és pénzügyi részénél a következő megoldás alapján alakítható ki.
I. A pénzügyi rész nyilvántartása:
Az értékmjilvántartást az eredeti bizonylat tételes beszámozásával kapjuk meg. Összesítését a pénzügyi könyvelés megfelelő rovatos része biztosítja. A bizonylat számozása kettős megoldású is lehet. Az idősoros számozás —• tételszám — mellé a raktári szám vagy jelzet kerül.
Az eddigiekkel szemben természetesen maga után vonja, hogy a pénzügyi rész csak
bizonylat alapján könyvelheti a beszerzett anyagot. Olyan esetekben, amikor — pl. ajándékozás esetén vagy cserénél •— jegyzék nélkül érkezik az anyag, bizonylatot helyettesítő
jegyzéket kell készíteni, mégpedig a szakmai résznek, illetve ott, ahol elsőnek veszik át az
anyagot tételesen.
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A kettős számjelzet — idősoros és raktári — feltüntetése lehetővé teszi a legkülönbözőbb formájú ellenőrzést, mind az állományban, mind a mennyiségi és értéknyilvántartásban.
II. A könyvtári rész nyilvántartásai:
1. A mennyiségi nyilvántartás kartotékszerű nyilvántartás, amely a feldolgozás mellékterméke lehet, egyrészt mint feldolgozási egyedi kísérőlap, másrészt a katalóguscédulák
készítése alkalmával, amikor egy példánnyal több készül erre a célra. A nyilvántartás azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a könyvtárak általában eddig is vezettek az értékre
vonatkozó adatok nélkül.
A megőrzés sorrendje idősoros, lehet azonban a raktári jelzet szerinti is, aszerint, hogy
az ellenőrzés milyen nyilvántartást kíván meg.
2. A bizonylatátadó könyvnek7 az a szerepe, hogy a könyvtárba érkezett valamennyi
állományra vonatkozó bizonylat sorszámmal történő ellátása, majd ezt követő tételes beszámozása — idősoros és raktári jelzet — után ebbe a könyvbe kerül bejegyzésre és ebben
igazolja a pénzügyi részleg a bizonylatok átvételét.
A bizonylatátadó könyv adatai: a sorszám, a bizonylat, illetve a szállítmány érkezésének időpontja, a továbbítás ideje (az állásidő megállapítása), a szállító cég, vagy ajándékozó
megnevezése, a bizonylat alapján a kötet érték és becsérték megjelölése. Tehát mindazokat
az adatokat tartalmazza, melyek önmagukban is szükségesek lehetnek a könyvtári szakmai
kérdésekhez, továbbá az átadás után is a könyvtári szakmai résznél marad mint a bizonylatra vonatkozó legszükségesebb összesítő adat. Minden további adatot, amelyet eddig
statisztikai néven ismertünk, a könyvtári szakmai rész állítja össze a szabadlapok alapján,
meghatározott időközökben. A gyűjtés idejét és formáját a könyvtár adottságaihoz képest
szükséges meghatározni. A kigyűjtés módjára igen alkalmas megoldás alakult ki a gyakorlatban néhány könyvtárban.
*

*

it

Tanulmányunk a könyvtári állományleltározás szakmai és pénzügyi összhangjának
megteremtésére irányul. Azt szeretnénk elérni vele, hogy vita induljon a könyvtári leltározás céljáról, feladatáról és módjáról, végül pedig kialakuljon a legegyszerűbb leltári rendszer.

A bizonylatátadó könyv formája:

Sorszám

Érkezés
időpontja

Szállító cég, ajándékozó stb.
megnevezése

Vásárolt

Becs-

érték

Kotetszám

Továbbítás
ideje

Átadás
elismerése

Megjegyzés
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА В НАШИХ НАУЧНЫХ
БИБЛИОТЕКАХ
(РЕЗЮМЕ)

Учет по первоначальному назначению является таким экономическим регистрации,
которая перечисляет недвижимые имущества учреждений по ценам и по количествам.
Предметы, составляющие недвижимое имущество библиотеки относятся к понятию недвижимых средств, поскольку по их предназначенным использованием они не уничтожаются, их цена, по существу не уменшается. У культурных предметов особенно важно
и их идейная ценность. Это не всегда тождествена материальной, экономической ценой
предметов.
При изучении проблемы истории учета можно вывести такой вывод, что у каждой
большой научной библиотеки существует своя система учета и эта у каждых по существу
различна. Пока в Советском Союзе считают необходимым, что у больших научных библиотек учет был бы общий и единный, как это уже в настоящее время есть у народных
библиотек, в то же время в США эта не существует и там так думают, что естественно
если учет у библиотек различный и не единный.
В понятии учетного минимума должны взять следующие данные: учетный нумер,
название учетного предмета, нумер по кускам, отметить цену предмета, кладовой сигнал и регистрацию цены.
При этом практика образовала взять в регистрации следующие данные: дата учета,
происхождение учетного предмета, метод получения предмета (покупка, подарка, обмен), а также данные, относящие к вычеркиванию, или указание на них. В конце важно
что нарастание имущества легко можно было распознать. Наряду узко понятыми экономическими данными новойшее развитие учета разширило сферу деятельности специалистов учета с такими данными, которые относятся к специфическим, профессиональным свойствам библиотечного имущества. И так значение разных статистик имущества
(распределение имущества по языкам и по другим аспектам) все возрастает и дело учета,
которое раньше было простое стало более диференцированным. Регистрация экономических и профессиональных данных в единном листоке не всегда удачна, в учетной системе научных библиотек часто бывает, что одна группа данных отодвигает на задный
план данные другой группы, диспропорция между двумями группами данных не редко
угрожает тем опасностям, настоящую цель учета отдвигается на задный план и так цель
регистрации не соответствует поставленным первоначальным минимальным требованиям. Не случайно, что некоторые научные библиотеки хотят совершить две регистрации, одну для экономических данных, другую для профессиональных данных.
При изучении положение учетных систем наших научных библиотек видно, что
положение в этой области такое, как у зарубежных библиотек. У нас нет двух таких
библиотек, где система учеты была бы тождествена. У каждых систем есть принципиально и практически хорошие меры, но у каждых есть и слабости.
Учет является проблемой у всех научных библиотек, с ним надо заниматься с такой
целью, чтобы раздельно вещь регистрации количественных и стоимостных данных
профессиональной и финансовой частей библиотек. Авторы дают предложения по этим
вопросам и сообщают также форму их решения
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A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSE ÉS A KÖNYVTÁRÜGY
ÁKOS KÁROLY

Közismert tény, hogy az írásba foglalt és könyvtárakban őrzött adatok csak annyiban
jelentenek valóságos kulturális értéket, amennyiben hasznosíthatók. A könyvtárosok régi
gondja, hogy amennyire örvendetesnek látszik az állomány növekedése, annyira hátrányos
is az áttekinthetőség, a kezelhetőség romlása szempontjából. Mindez meglehetősen régóta
felvetett probléma, amelynek azonban új színezetet ad a tudományok napjainkban exponenciálisan meggyorsult fejlődése.
Alexander von Murait, a kiváló neurobiokémikus, mint a svájci Tudományos Kutatótanács Nemzeti Alapjának elnöke, 1962-ben rámutatott egy beszédében a következőkre:
1800-ban világszerte mindössze pár száz kutatótól eredő közlemények láttak napvilágot.
Napjainkban a tudományos publikációkra képes szerzők száma kb. kétmillió! S ez azt jelenti, hogy ha a tudományos művek szerzőinek a számát az emberiség egész történetére számítjuk, a mi korunkban élt vagy él ezeknek a 90%-a!1
Már ez az arány önmagában is világosan mutatja, mit jelent a tudomány exponenciális
növekedése korunkban. De hadd mutassam be azon az összeállításon is, amelyet Derek
Price cambridge-i professzor tett közzé a természettudományos folyóiratok számának növekedéséről.2 Eszerint
1665-ben
1700-ban
1750-ben
1800-ban
1850-ben
1900-ban
1950-ben

az egész világon mindössze 4 ilyen folyóirat létezett,
már
7
12
viszont már több, mint
90. S innen kezdve a növekedés egyre gyorsul.
számuk
900 felett van,
kb.
9 000
kb. 80 000

A folyóiratoknak ez a lavinaszerű áradata magában is nagyon sokat mond, de még többet láthatunk a következő példából. A cikkek özöne szükségszerűvé tette a kivonatokat
közlő folyóiratok létrehozatalát. Ezek eleinte tényleg megoldották az áttekintés gondját.
Egy-egy szakterület kutatója elolvasta az őt érdeklő összefoglalókat, s ennek alapján kiválasztotta a teljes terjedelemben áttanulmányozandó cikkeket. E lehetőség azonban már
rég a múlté. Példaként megemlítem, hogy a Chemical Abstracts 1907-ben alig valamivel
több, mint 2000 közleményt ismertetett. 19бО-Ьап viszont 132 159-et, amelyek 97 országban 52 nyelven kerültek közlésre.
1
Neue Züricher Zeitung. I962. II. 6. 4. 1.
- Derek Price: Science since Babylon. New Hawen. I962.
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S ez csak a kémia! Allen Kent adatai szerint3 a világ nyomdai termelése ma akkora,
hogy a hét minden napjára, a napok minden percére egyenletesen elosztva 2000 könyv,
időszaki sajtótermék, nyomtatvány megjelenése esik percenkint. Ez évente összesen
1 051 200 000 oldal olvasnivaló! Igaz, ez a szám a legkülönfélébb irodalmi produktumokat öleli fel, s egy szakember megengedheti magának — bár nem minden hátrány nélkül —, hogy csak a saját szakterületén tartson lépést a fejlődéssel, s így mennyi jut neki?
— Átlagban évente mindössze 850 000 oldal kötelező irodalom feldolgozását kellene elvégeznie. S ha már a statisztikánál tartunk, hadd tegyem hozzá, hogy 19бО-Ьап a műszaki
irodalom maga 60 millió oldalra rúgott. Ennek elolvasására — a nyelvi nehézségeket figyelmen kívül hagyva és napi 24 órás megszakítás nélküli munkát tételezve fel, — 683
esztendőre volna szükség.
A tudományos irodalomnak ez a hallatlan bősége voltaképp a tudomány fejlődésének
válságaként jelentkezik, amiről egyre többet lehet hallani.
A Kanadában dolgozó Selye János, a szervezet nem specifikus megterhelése, a stress
orvosi fogalmának megalkotója írja, hogy kísérleti kutató intézetének költségvetésében
ugyanakkora tétellel szerepel a nemzetközi stress publikációk nyilvántartása, mint a kísérletes kutatómunka.4 Selye is említi ezzel kapcsolatban a tudomány jelenlegi sajátos helyzetét.
Egy véleményt idéz, amely e helyzetet azokéval a baktériumokéval hasonlítja össze, amelyeket a maguk termelte mérgek pusztítanak el.
Amerikai adatok szerint a vegyészetben működő kutatók idejének 33>4%-át veszi
igénybe az irodalom olvasása. Ez az olvasás — természetesen — így is nagyon hézagosan
képes csak követni a fejlődés iramát, s ennek egyik súlyos következménye a közlemények
feledésbe merülése. Az angol nyelvű publikációk élettartamát napjainkban 10 esztendőre
teszik, ami tehát ennél korábbi adat, az már végleg elsüllyedtnek tekinthető.
Kell-e különösebb nyomatékkal hangsúlyoznom, hogy az a szelekció, amely csak a
frisseséget nézi, alapvetően hibás? Mégis mi sem gyakoribb, mint igen jelentős, lényegbevágó felismeréseket tartalmazó közlemények nyomtalan kihullása a tudományos emlékezetből. Ugyanennek a ténynek igen gyakori leplezéseként tankönyvből tankönyvbe vándorolnak egyes nagy kutatók műveinek félreértett vagy félremagyarázott összefoglalásai. Jellemző
például, hogy Bergson A teremtő fejlődés című könyvében Darwin nézeteit ugyanazzal a bírálattal illette, amelyet maga Darwin már megcáfolt, mikor azt még az ő életében Mivart
felvetette. Mivart ugyanis azzal vélte megcáfolni az evolúció darwini elvét, hogy rámutatott a lábasfejűek és a gerincesek szeme közötti szerkezeti hasonlóságra. Szerinte két enynyire távoli csoporton ilyen mélyreható megegyezések a közös eredettel nem magyarázhatók meg. Eszerint a fajok hasonlóságára építő érvek megdőlnek és a célszerűség diadalmaskodik. Bergson szerint pedig az „elan vitai" alakítja ki az egymástól nagyon távoli élő
szervezetek hasonló struktúráit. Darwin azonban bebizonyította, s a könyve (Origin of
species) újabb kiadásaiba is felvette Mivart érvelésének tarthatatlanságát. Valójában a
lábasfejűek és a gerincesek szeme csak nagyon felszínesen hasonlít egymásra. A látás funkciója
szükségszerűen alakít ki hasonló struktúrákat, de finomabb felépítésében a szakember számára áthidalhatatlan szakadék tátong a két távoli állatcsoport látószervének felépítése
között.
Bergson tehát — ha jóhiszeműségét feltételezzük — nem olvasta el Darwin legfon3
4

MTA Könyvtára Tájékoztató. 19Ó2. 3—4 sz. 83. 1.
Selye: The stress of life. New York. 1956.
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tosabb művét sem, miközben megbírálta. Ha rosszhiszeműnek tekintjük, akkor pedig abban
kellett bíznia, hogy olvasói nem olvasták azt.
Bizonyos enyhítő körülményként el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a tudományos
irodalom ma már valóban áttekinthetetlen. S hogy ez gyakorlatilag milyen keserves következményekkel jár, mutatja annak az amerikai szenátusi bizottságnak a jelentése, amelynek
Humprey szenátor volt a vezetője. E bizottság megvizsgálta, hogy a jelenlegi tudományos
kutatótevékenységnek milyen hányada fecsérli el hiába a szellemi és anyagi energiákat
már elvégzett kutatások felesleges megismétlésével, azok ismerete híján. Kiderült, hogy az
ilyen felesleges kutatások helyenkint elérik a valóban szükséges vizsgálatok 50%-át is!
Ez a szám pedig — nyilván — túlságosan szerény, minthogy közismert tény, mennyire
kevéssé ismerik nagy nemzetek kutatói a más nemzetek irodalmát.
De hogy is ismerhetnék! Egyáltalán: hogyan lehetne bármi módon lépést tartani az
adatok folytonosan duzzadó áradatával! Egy közös jelentésben, amelyet az ENSZ és az
UNESCO készített, Pierre Auger arról számolt be, hogy 196l-ben a nemzetközi tudományos kutatótevékenység évi össznövekedése 10%-os volt.
Egyedül ez az adat is magán hordja annak a ténynek a bélyegét, hogy a tudományok
exponenciális növekedése nem tarthat így tovább. E növekedés mögött ugyanis az a tény
áll, hogy állandó az eltolódás a lakosság tudománnyal foglalkozó és egyéb hányada közt.
M. M. Karpov5 közli például a következő adatokat: a cári Oroszországban, annak utolsó
éveiben a tudományos kutatók száma 10 000-re tehető, 1940-ben már 98 300-ra, 1962-ben
pedig 450 000-re. 45 esztendő alatt tehát a növekedés 45-szörös. De ugyanez alatt az idő
alatt a lakosság lélekszáma csupán megduplázódott! Mi következik ebből?
Ha a fejlődésnek ez az üteme — márpedig nagyjából ez jellemző a legfejlettebb ipari
országokra általában — folytatódik, hamarosan el kellene következnie annak az időnek,
amikor a lakosság egésze csupán tudományos kutatókból állna. Márpedig a lakosság egy
része — nyilván — mindig a termeléssel kell, hogy foglalkozzék.
Igaz, a termelés automatizálása, amely éppen a tudományos kutatások fellendüléséből ered, nagymértékben csökkenthetővé fogja tenni a termelésre fordított emberi munkaerő mennyiségét. Mégis kétségtelen, hogy a teljes népesség sosem foglalkozhat egyedül
tudományos kutatással. Vagyis a fejlődésnek ez a jelenlegi gyorsuló üteme elkerülhetetlenül
korlátokba fog ütközni. A nyugati irodalomban ezért olvashatunk gyakran a tudományos
fejlődés kritikus állapotáról. Egyesek ezt a kritikus állapotot valami Bábelnek ábrázolják,
egy mindjobban kifejlődő kaotikus állapotnak, mely meghaladja az emberiség erejét s
végül is a tudomány csődjét okozza.
Valójában azonban a minden fejlődésre jellemző fordulópontról van csupán szó, arról
a tényről, hogy a fejlődés olyan ellentmondásra vezetett, amely csak új formák kibontakozásával oldható meg. A régi, többé-kevésbé spontán módon kialakult keretek váltak szűkké,
avultak el. Mégpedig elsősorban a tudományos adatok nyilvántartásának, feltárásának a
keretei.
A biológus Paul Weiss a Science i960, június 10-i számában hangsúlyozta, hogy az
ismeretek növekedése a biológiai növekedéssel állítható párhuzamba. Az élőlények növekedése négy alapvető fázisra tagolható. A szervezet először anyagot (táplálékot) vesz fel a
környezetéből, majd ezt az emésztés lebontva alkalmassá teszi arra, hogy a vérkeringés
útján eljusson a sejtekhez, amelyek saját szükségleteik szerint válogatva felépítik belőle
5

M. M. Карпов: Закон ускоренного развития естественных наук. Вопросы философии. 1963. 4. р. 106-111.
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molekuláikat, végül mind az emésztés, mind a sejtek anyagcseréje közben a felesleges,
haszontalan vagy káros tényezők kiürülnek, kiselejteződnek.
Már futó rápillantással is feltűnik, mennyire hasonló a szervezet említett biológiai
folyamata az ismeretek feldolgozásában követendő eljáráshoz. Az ember a környezetéből
adatokat kap, ezeket hozzáférhetővé kell tenni az egyes kutatási feladatokban dolgozók
igényei szerint, akik csak ekkor képesek a megfelelő egyeztető tevékenységre. Ez az egész
eljárás rendszeres selejtezését követeli meg az információknak.
Hogyan? Weiss biológiai folyóiratok cikkeinek statisztikai feldolgozása alapján kimutatja, hogy a közlemények gyors elöregedése jellemzi az egyszerű adatok közzétételét,
míg a hosszabb cikkek tartósabban szerepelnek a közölt irodalomjegyzékekben. Tanulság?
Tudományáganként meg kellene állapítani a cikkek várható élettartamát s eszerint osztályozni őket megjelenésük idején. A folyóiratok ennek megfelelően jelennének meg, efemer,
illetve huzamosabb fennmaradásra szánt formában, s egy-két alapkönyvtár kivételével lejárati idejüknek megfelelően kiselejteződnének.
Ez a javaslat azonban nagyon mechanikus. Pontosabban túlságosan nagy felelősséget
ró a folyóiratok szerkesztőire, akik az osztályozást végzik. Ne felejtsük el, hogy a maga idejében annak a német fizikai folyóiratnak a szerkesztője (Poggendorf), amelynek előbb
Mayer, majd Helmholtz az energia megmaradásának tételét beküldte, e cikkeket nem volt
hajlandó közzétenni. Közölhetetlennek ítélte meg azokat. Tankönyvek, szakkönyvek íróinak éleslátásában sem bízhatunk meg. Paul Langevin pl. utánanézett egy jelentős technikai felfedezés közkézen forgó irodalmának, s kimutatta a következőket. Az eredeti közleménynek éppen a legérdekesebb részei sikkadtak el a legtöbb kézikönyv vonatkozó anyagában.
Mi a teendő tehát?
Karpov említett cikkében két alapvető tényezőre utal. Ezek egyikét itt csak érintem,
minthogy csak közvetett kapcsolatban áll a könyvtárüggyel. S ez az oktatás új alapokra fektetése. Karpov idézi Jefremov professzor véleményét egy Nauka i zsizni/hen megjelent cikkéből. Eszerint az emberiség még nem tanult meg tanulni. A tanulási idő egyre hosszabb,
de sem a követelményekkel nem tart lépést, sem az emberi agy lehetőségeit nem aknázza
ki megfelelően.
Egyre világosabb, hogy amire az új nemzedéket meg kell tanítani, az olyan készségek
kifejlesztése, amely megfelel a modern technikának, s különösen a tudomány haladásának.
E készségek egyike — nyilván — azoknak a módszereknek az elsajátítása kell, hogy legyen,
amelyek mindenkinek lehetővé teszik az eligazodást az adatok áradatában. Magától értetődőnek látszik szemünkben, hogy napjainkban a kis gyermekek is tudnak már írni-olvasni
s nem tűnődünk el rajta, mit jelent ez. Pedig az emberiség közel százezer esztendős történetének csak a legvégső szakaszában alakult ki az írás-olvasás mestersége, eleinte csodának
tetsző tudománya kisszámú beavatottaknak. Ma pedig hazánkban kivételszámba mennek
az analfabéták. Erre kell gondolnunk azoknak a módszereknek az általános készséggé tételével kapcsolatban, amelyek Karpov szerint a jelenlegi válság megoldásának másik alapvető tényezőjét alkotják, s melyeket egy szóban így foglalhatunk össze: kibernetika.
Korunk technikailag bizonyára legjelentősebb találmányai azok a nagy teljesítményű
elektromos számítógépek, amelyek mind sokoldalúbb felhasználása általános megdöbbenést
keltett. Gépek, amelyek lehetővé tették ismeretlen nyelvű írásemlékek megfejtését. Gépek,
amelyek egyik nyelvről a másikra fordítanak szövegeket. Legújabban a kínai írásból angolra
fordító gép jelent meg.
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Mit várhatunk az ilyen gépektől? Szerintem a következőket.
Semmi túlzás nincs abban a várakozásban, hogy mind a könyvek, mind a folyóiratok
anyagát előbb-utóbb átírhatjuk majd a gépek nyelvére, vagyis egy nemzetközi kódirodalom fog keletkezni. Ez a nyelv nem lesz azonos egyik ma élő nyelvvel sem, hanem a gépi
fordítások gyakorlatából kialakuló műnyelvnek kell lennie. Az élő nyelvek árnyalatai ugyan
el fognak veszni ebben a nyelvben, de alkalmas lesz logikus és egyértelmű kifejezésekre.
Megjósolható, hogy a nemzeti nyelvekre visszahatva jelentősen elő fogja mozdítani a fogalmak nemzetközi kiegyenlítődését.
Néhány nagy nemzetközi központban fog tárolódni az emberiség minden írott anyaga.
Ezek a központok nem a mai értelemben vett könyvtárak lesznek, hanem óriási gépi adattárak, memóriák. Ez lesz az emberi kultúra nemzetközi központi nyilvántartása.
Az adatok tárolásán kívül az elektronikus számológépek egész ütegei fogják rendszeresen felülvizsgálni a meglevő adatokat, egyeztetni őket különböző szempontok szerint és
másod, harmad, negyed stb. fokon összegezni az egyezéseket, illetve különbségeket. Egy
új tudomány fog megszületni, az információkra vonatkozó információk tudománya, amelynek csírájában az a folyamat felel meg, amelyet bibliográfiai feltárásnak nevezünk. Megjósolható, hogy ez centrális helyű tudomány lesz, s az információk ilyen kezelésének elsajátítására gondoltam, amikor a tanulás teljes átalakításáról beszéltem.
Minden új információt az említett központok fognak értékelni újdonsága, valószínűsége stb. szempontjából. Az így kapott eredmények azután nemzetközileg általánosan
hozzáférhetők lesznek a legkülönbözőbb decentrumokban. Az információknak ez a rendszerezése, állandó kritikai feldolgozása fogja megadni a tudományok fejlődésének a programját, minthogy élesen fogja felvetni az eldöntésre váró kérdéseket, ellentmondásokat.
Ma még mindez utópiának hat, de nem az. Nem az először azért, mert a tudomány fejlődésének említett tempója történelmi szükségszerűséggé tette az információk gyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának forradalmi átalakítását. S nem utópia másodszor azért
sem, mert a tudományok és a technika fejlődése létrehozta azokat az eszközöket is, amelyek a felvázolt lehetőségek megvalósítását a legteljesebben reálissá teszik.
LIBRARIANSHIP AND THE ADVANCE OF SCIENCE
(SUMMARY)

There appears to be no end to the proliferation of scientific publications in our days. The number of research workers writing publications is growing daily and is believed to have reached the impressive figure of two
millions by now. At first such abstracts as were prepared seemed to have been an effective instrument of reference. But in I960 alone Chemical Abstracts had to deal with some 132,159 publications. More and more time
is required by scientists for the perusal of current literature and yet they are hardly capable of following up latest
developments. Definitely, the situation seems to be heading to a crisis. In consequence, at some places unnecessary research is carried out at a rate of 50 percent. Obviously, in the face of these circumstances entirely
new methods capable of dealing with this contingency have to be sought for. Such obviously effective method
is presented by kibernetics.
No doubt, as the outcome of kibernetic translations, sooner or later the contents of books and periodicals
will have to be transcribed into some suitable synthetic language and such material as will be obtained in this
manner will be stored in a few international library centers by special mechanized data-compiling contrivances.
Such facilities will permit the correct evaluation of any information according to its novelty, feasibility and
merit and will also be accessible to certain sub-centres in various parts of the world. The idea may appear at
first sight somewhat Utopian. However, it is not so, if we realize that enormous strides by up-to-date science
produced a pressing demand to revolutionize the recording and storing of scientific information and that modern science has produced the necessary tools to this effect.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR
ŐSNYOMTATVÁNY-GY ÜJTEMÉNYENEK TÖRTÉNETE
VÉRTESY MIKLÓS

I.
A magyar könyvtárak közül háromnak van jelentősebb, ezer kötetet meghaladó ősnyomtatvány-gyűjteménye. Közülük kettő, az Országos Széchényi Könyvtár és az Akadémiai Könyvtár múlt századi alapítású, csak az Egyetemi Könyvtár története vezet vissza
a régebbi időbe. Inkunábulumai figyelmet érdemelnek abból a szempontból is, hogy nem
látványosságnak, mutogatásra érdemes ritkaságnak gyűjtötték össze — mint számos külföldi uralkodói vagy főúri könyvtárban —, hanem mindennapi használatra, olvasásra. És
hogy valóban sokat olvasták is, ezt a bennük levő bejegyzések, széljegyzetek bizonyítják.
A Könyvtár különben dotáció dolgában sohasem volt elkényeztetve. Gazdag pártfogókkal nem rendelkezett, szűkös beszerzési keretéből ritkaságvásárlásra nem tellett. Alapításától kezdve napjainkig még a tanításhoz, tudományos kutatáshoz elengedhetetlenül szükséges műveket is csak nehezen tudta megszerezni.
Az ősnyomtatvány tár történetére, az egyes kötetek korábbi birtokosaira és a Könyvtárba kerülésének időpontjára vonatkozóan két fő forrás áll rendelkezésünkre, az egykori
tulajdonosok bejegyzései és a katalógusok. A tulajdonbavételt jelentő bélyegezés csak a
múlt században terjedt el, korábban a rendházak, iskolák és egyéb intézmények könyvtárosai kézzel írták be a rendház, iskola stb. nevét a könyv első, utolsó lapjára vagy a szennylapra; sokszor tettek így a magánszemélyek is. Természetesen a posszesszor-bejegyzés hiányából nem lehet semmire sem következtetni, mert a beírás elmaradhatott, vagy pedig azt
a lapot, amelyen szerepelt, kitéphették, újrakötés alkalmából mással pótolhatták. Ebből a
szempontból jellemző, hogy a felszabadulás után feloszlatott szerzetesházak inkunábulumainak jelentős hányadában is hiába keresünk ilyen bejegyzést,1 pedig napjaink könyvtári
előírásaiban sokkal fontosabb követelmény a tulajdonos megnevezése, mint régen volt.
Katalógusok szempontjából az Egyetemi Könyvtár kivételesen kedvező helyzetben
van. Első katalógusa ugyan, amelynek lététaDümmerth Dezső meggyőzően bizonyítja be, 2
elveszeti, 1632-től azonban valamennyit megőrizte, s ezek biztos támpontot nyújtanak a
különféle állományelemzésekhez.
A Könyvtár legrégibb beszerzései az 156I utáni évekből származnak, a jezsuiták első
nagyszombati letelepedése idejéből. A kollégium és vele együtt a könyvtár 1586-ban Znióváraljára, 1598-ben Vágsellyére költözött. 1005-ben, Bocskai szabadságharca idején a
rendnek el kellett hagyni az országot, de könyveiket magukkal vitték Bécsbe, ott őrizték,
s 1615-ben átadták a Nagyszombatban másodszor felállított kollégiumnak.3
1
2
3

A Széchényi Könyvtár tapasztalata. Soltészné közlése.
D. D.: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése 1561—1635- MKSz. 1963. 52.1.
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Az 1632-ben már meglevő anyagból 2 l 6 kötetet ma is őriz a Könyvtár. Köztük több
ősnyomtatványt is találunk, a legrégibb beszerzés Ciceró műve, Epistolae ad familiaresének
1493- évi velencei kiadása. (Ősny. 471 — H 5204. Az idézett ősnyomtatványok után zárójelben ennek könyvtári jelzete, majd a Hain, illetve Copinger, Reichling, GW vagy egyéb,
az azonosításra alkalmas szám szerepel. A jelzet hiánya azt jelenti, hogy a könyv ma már
nincs a Könyvtár birtokában.) A rajta levő „Collegium Turociensis" bejegyzésből bizonyosra
vehető, hogy 1586—89 közti szerzemény. Az időrendben utána következő gyarapodás a
magyar történeti szempontból legjelentősebb inkunábulumnak, Thuróczi Chronica Hungaroruminak brünni kiadása (Ősny. 338 — H 15517). Megtaláljuk benne az adományozó
nevét és az adomány idejét is: „Collegii Turociensis Societaíis Jesu donatus a Francisco Zabo,
anno 1590." Ennek a Szabó Ferencnek a kilétéről mit sem tudunk, de Partinger Gáspárt,
a sorrendben következő donátort ismerjük, a nagyszombati városi tanács tagja volt. 4 16I6ban ajándékozta a Könyvtárnak Nicolaus de Lyra bibliamagyarázatainak négy kötetes
1487-es Koberger kiadását. (Ősny. 2 7 4 - 2 7 7 — H 3167). Pontosabban: Partinger neve
csak az első három köteten szerepel, de a negyedik ugyanazzal a hengerbélyegzővel készült
vaknyomásos fatáblás félbőrkötésben maradt ránk, a benne levő iniciálék és a rubrumozás
ugyanattól a kéztől származik, s így minden bizonnyal ugyanonnan került a Könyvtárba,
mint a másik három.
Ez a hat, ma is meglevő kötet az ősnyomtatvány-gyűjtemény alapja. Hozzájuk csatlakozik még legalább nyolc-tíz másik, amelyekben a katalógusba való bejegyzés éve 1632,
de ennél korábbi beszerzések. Bizonyítja ezt a Collegium Tyrnaviensis beírás, amely régibb,
mint a melléírt „catalogo inscriptus 1632". Ebben az évben ugyanis újra katalogizálták az
egész állományt, s a nagy folio kötetbe kötött katalógus ugyanannak a kéznek az írása,
amelyik az inkunábulumokba az 1632-t jegyezte be. 5
Ebben a katalógusban több műnél nincs kitéve a megjelenés éve, s így nem tudhatjuk,
hogy 1501 előtt vagy után került ki a sajtó alól. Ezért a régi állomány megállapításánál figyelembe kell venni az I69O. évi rekatalogizálást, amikor ugyanis az impresszum adatokat
és a katalógusba való első beírás évét egyaránt feltüntették mindegyik műnél. 6
Mindkét katalogizálás elég hanyagul történt, mert sok mű hiányzik belőlük. Talán
kölcsön voltak abban az időben? Például Lyra Postillájának 1487-es négy kötetes kiadása,
amelyet — mint már említettem — a Könyvtár l6l6-ban kapott, és még ma is őriz, az
1632-es katalógusból teljesen hiányzik, az 1690-esben pedig csak két kötettel szerepel.
Számszerűleg: az l690-es katalógusban 19 ősnyomtatványt találunk (ezekből három biztosan s egy talán nincs meg ma), viszont tizenegy kötet 1690 előtt beszerzett és még ma
is meglevő inkunábulum hiányzik belőle.
1632-ig a posszesszor-bejegyzések és a fcét régi katalógus alapján az említetteken
kívül még 19 inkunábulum megléte állapítható meg. Legrégibb megjelenésű Francisci de
Piatea Opus restitütorum című műve 1473-ból (H 13036). Szent Ágoston De civiíate Deijét
két régi velencei kiadásban olvashatták a jezsuita páterek (1475: Ősny. 25 — H 2051,
I486: Ősny. 221 — H 2055)- Teológiai tárgyú még a skolasztikus Petrus Tartaretusnak
két egybekötött műve 1494-ből: Commentationes in libros Aristotelis (Ősny. 524 — H 15337)
és Expositio in summulas Petri Hispani (Ősny. 524 — H 15334), Caracciolus nagyböjti
4
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szentbeszédei (Velence, 1482: H 4463), Petrus Lombardus 1500-ban kiadott Bonaventura
kommentárja (Ösny. 738 — H 3543) és Baptista de Salisnak a gyóntatok részére készített
kézikönyve, a Summa casuum conscientiae (1488: Ösny. 337 — H 14181).
Az egyházjogot négy mű képviseli öt példányban, IX. Gergely pápa törvénykönyvül
használt Decretalisa egy 1496-os (Ösny. 585 — H 8034) és egy 1500-as kiadásban (Ösny.
749 — H 8040), a kánonjog atyjaként tisztelt Gratianus 1493-as Decretuma. (H 7912),
Augustinus de Ancona műve, a De eccksiastica potestate 1487-ből (Ösny. 246 — H 963) és
az 1493-as Formularium (H 7300). Pedagógiai tárgyú Jacobus Wempheling Isidoneus
Germanicusa. (Ösny. 1026 — H 1Ó178). Megvolt ezenkívül a középkor sokat olvasott enciklopédiája, Bartolomeus Angelicus De propietatibus rebusa (1485: Ösny. 201 — H 963) és
egy matematikai tartalmú könyv, Ptolomaeus Matkesis quadripartitumának 1493-as velencei kiadása (Ösny. 487 — H 13544). A gyűjteményt három Ciceró kötet egészíti ki, az
Episíolae ad familiaresnek 1494-es velencei kiadása (Ösny. 256 — H 5194), az Orationes
Philippicae (1494: H 5194) és egy vegyes tartalmú munka (Opera pária, 1494: H 5340).
1633-ban egy rendkívül értékes inkunábulumot szerzett be a Könyvtár, Antoninus
Florentinus Confessionalé]ának 1477. évi kiadását, amely az ismeretlen nevű második magyar
ősnyomdász műhelyéből került ki (Ösny. 46 — H 1180)7. Ebből a XVIII. századvégi abolíciók alkalmából még két példány került ide, ezeken kívül csak a gyöngyösi ferencrendi
zárda őrzött meg belőle még egy példányt.
A művek szak szerinti megoszlásából (13 kötet teológiai, 5 kánonjogi mű, 4 római
klasszikus, 4 kötet pedig történelmi, természettudományi és egyéb tárgyú) nem szabad
következtetni a Könyvtár szerzeményi politikájára, egyrészt azért, mert ezek az ősnyomtatványok jórészt ajándékok, másrészt mert az egész állomány két százalékát sem érik el.
A nyomtatási helyek (9 velencei, 6 nürnbergi, 9 egyéb és 2 ismeretlen megjelenési helyű
kötet) is legfeljebb annyit mondanak, hogy hazánkban sok velencei ősnyomtatvány forgott közkézen.
Az azonban már jellemzi a könyvtár működését, hogy a 330 év előtti 26 kötetből 20
ma is megvan biztosan és 2 talán. Ez utóbbiaknál a szóban forgó kiadás megtalálható, de
bejegyzések hiányában a példány nem azonosítható. 4 kötet elveszett, ennek fele valószínűleg még I69O előtt. (Az I69O. évi katalógus címlapja a rekatalogizálás egyik okaként
éppen az elveszett könyvek nagy számát jelöli meg.) Ez a veszteségi százalék nem túl nagy.
Gondoljunk csak arra, hogy — ha sokan használják — a leggondosabban őrzött gyűjteményben is keletkeznek hiányok, eltűnt, elrongyolódott könyvek. A nagyszombati jezsuita
könyvtár jellegzetesen tanulmányi könyvtárként működött, anyagát használta a kollégium,
a gimnázium, a szeminárium, később a nemesifjak és a szegénysorsúak konviktusa, valamint az egyetem. A legrégibb könyvek sem kerültek külön tárba, nem élveztek különleges
védettséget, s így együtt kallódhattak el a többi könyvvel.
1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek Nagyszombatban egyetemet alapított, s
ezt a Jézustársaság gondjára bízta. A kollégium könyvtárának ezután a korábbi feladatok
mellett az egyetem szükségletét is ki kellett elégítenie, prefektusai pedig egészen a rend
feloszlatásáig az egyetem tanárai közül kerültek ki. A Könyvtár életében ez a fordulat mégsem jelentett lényeges változást, funkciója csak kibővült, szerzeményezési politikájának
jellege azonos maradt, a régibb és újabb állomány háromnegyede egyaránt valamelyik
teológiai szakba tartozott. A tulajdonjog jelzésére továbbra is a Collegium Tyrnaviensisx.
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használták, jeléül annak, hogy a Könyvtár, ha szolgálta is az Egyetemet, nem vált kimondottan egyetemi könyvtárrá.
Az I5OI előtti nyomtatványok lassú ütemben ugyan, de tovább gyarapodtak. Beszerezték egyebek közt l637-ben Armandus de Bellovisu De declaratione difficilium terminorum
с müvének 1491-es baseli kiadását (Ősny. 418 — H 1794), 1081-ben Euklidesz Elementa
geometriaeját (1482: Ösny. 115 — H 6Ó93), 1690-ben Bonaventurától a Perlustratio in libros quatuor sententiarum (1491: Ösny. 424 — H 3540) és Michael de Dalentől a Casus
brevies Decretalium, Sexti et Clementinorum (1493: Ösny. 470 — H 4662) című kötetet, két
évvel később pedig Cassiodorus 1491-ben kiadott zsoltármagyarázatait (Ösny. 425 — H
4574).
Plinius História naturálisa., az ókori természettudományoknak ez az enciklopédikus
összefoglalása, az 1491-es velencei kiadásban (Ösny. 432 — H 13097) eredetileg a kollégiumban működő Mária kongregáció tulajdona volt, ennek adományozta a benne levő bejegyzés tanúsága szerint l655 _ ben Szomori Mátyás. 8 Valószínű azonban, hogy ezt a nem
hitbuzgalmi jellegű római klasszikust a kongregáció hamarosan a rendház központi könyvtárának adta át.
Az 1690-es katalógusban négy feltűnő bejegyzéssel találkozunk. Az egyik könnyen
magyarázható, mert csak egyszerű elírás. Szerepel benne ugyanis Coster jezsuita páternek
egy XV. században kiadott kötete. A szerző valójában Johannes Cassianus, akinek De
instiiiiús coenohiorum című műve a katalógus többi adatának megfelelően 1485-ben jelent
meg Baselben (H 4562).
A másik bejegyzés sokkal érdekesebb. így hangzik: „Hungarorum Cronica. Typo Véteri.
Venetiis. 1483" Tartalom szerint csak a Budai krónikává vagy Thuróczi krónikájának valamelyik kiadására lehet gyanakodni, de mindkettőnek ellentmond a pontosan kitett nyomdahely és évszám. Thuróczi műve a Könyvtár első beszerzései közt szerepel, de ezt a katalógus a T betűnél külön feltünteti „Turoczy Johannis: Hungáriáé Regni história'" leírással.
Nem lehetetlen, hogy a mondott évben valóban nyomtak Velencében egy magyar krónikát, hiszen a budai könyvkereskedők nem egy művet rendeltek ebben az évtizedben a lagúnák városának műhelyeiben. Arra is számos példát tudunk, hogy régi magyar könyvek csak
egy-egy példányban maradtak fent, és később ezek is megsemmisültek. Csupán egy évből,
1538-ból, négy ilyen sorsra jutott, Krakkóban készült könyvet ismerünk. A bejegyzést mégse
fogadhatjuk el teljesen hitelesnek mindaddig, amíg egy máshonnan felmerült adat meg nem
erősíti a velencei kiadás létét.
A katalógus még két olyan tételt említ, amelynek nincs nyoma a mai állományban és
amelyek a modern ősnyomtatvány-katalógusok és bibliográfiák által regisztrált művek egyikével sem azonosíthatók. Az egyik Valerius Maximus Rerum memorabiliumjának állítólagos
1499- évi velencei kiadása, a másik pedig így szól: „Evangelium Mattkaei et Marci Cum
Notis SS. Patrum. Roma, 1470"
A Könyvtár élete a XVIII. század első két harmadában változatlan keretek közt mozgott. A kiadásokra fordítható összeg — amennyire ezt a nagyszombati kollégium hiányos
és csak nagy tételekre felbontott gazdasági kimutatásaiból megállapítható — másfélévszázad alatt nem változott lényegesen.9 Tekintettel arra, hogy ritkaságok beszerzését továbbra
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Orsz. Levéltár. Kamarai Lt. Acta Jesuitica. A 256I. Rationes menstruae Coll. Tyrnaviensis S. J. Ab anno
I737 (— 1774]. Pajkossy Györgyné közlése alapján.

Í12

sem tekintették célnak, erre nem áldoztak pénzt. A vásárolt vagy ajándékba kapott kötetek közt annál kisebb az inkunábulumok aránya, minél messzebb távozunk időben a XVszázadtól. Ami mégis bekerült az állományba, nem különös érték, s így nem érdemes tété.
lenkint felsorolni.
II.
A XVIII. század utolsó negyede a Könyvtár történetének legérdekesebb és legmozgalmasabb szakasza. Egymást követik az események, s ezek során a vidéki rendház aránylag
kis könyvtára átalakul egyetemi és nemzeti könyvtári feladatokat ellátó jelentős állami
intézménnyé.
Időrendben az első nagy változás a jezsuita rend feloszlatása 1773-ban. Mária Terézia
1774. augusztus 19-én kiadott rendeletével a nagyszombati kollégium könyvtárát az Egyetemhez csatolta, s így ettől az esztendőtől kezdve név szerint is beszélhetünk Egyetemi
Könyvtárról.
A királynő három évvel később elrendelte, hogy az államosított Egyetem könyvtárával együtt a felvidéki kis városkából költözzék fel az ország szívébe, Budára. A költözést
nagyarányú selejtezés előzte meg: nem tartották érdemesnek az állomány értéktelen részének elszállítását. A könyveknek csak mintegy harmada került tutajokra, amelyek a Vágón
és a Dunán leúszva a budai Várhegy alatt kötöttek ki, a többit — elavult műveket és több
kiadásban meglevő hitbuzgalmi munkák másod- harmadpéldányait — részben a nagyszombati akadémiának hagyták, részben pedig szétosztották a lelkészkedő papság között.
A Jézustársaság feloszlatása után a könyvtárat két prefektus vezette. Az első igazgató
Lakics György volt, de őt nagyon lekötötte egyetemi tanári elfoglaltsága, s ezért a költözést a második prefektus vezette, Pray György. Ismervén Pray képzettségét és a régi könyvek iránti szeretetét, bizonyosra vehetjük, hogy az ősnyomtatványok közül semmi sem
maradt vissza Kisrómában, ahogy sok tornya miatt nevezték Nagyszombatot.
A selejtezéssel kapcsolatos veszteséget bőven pótolta a többi feloszlatott jezsuita rendházból beérkező könyv. Egy 1774-ben kiadott rendelet ugyanis az Egyetemi Könyvtárnak
juttatja ezt az anyagot.10 Beszállítása, rendezése, lajstromozása évekig tartott. A Könyvtár
természetesen nem tartott meg mindent, erre szüksége sem volt, de elhelyezni sem tudta
volna. A megtartás céljából kiválogatott művek közt sok volt az 1501 előtti megjelenésű.
A Helytartótanács 1780-ban megbízta a Könyvtárt, hogy a jezsuita anyagról készítsen katalógust, és dolgozzon ki javaslatot szétosztásukra. A katalógust a tisztviselők és
írnokok, (Bretschneider, Kovachich, Wagner, Schönvisner és Szakmári) öt hatalmas kötetben, Index generalis librorwn in bibliothecis abolitae Soc. Iesu existentium címmel valóban
összeállították,11 de ez csak igen kevés ősnyomtatványról ad felvilágosítást. így például
hiába keressük benne Albohazis, Arisztotelész, Avenzohar, Avicenna, Brant és más írók
150I előtt megjelent műveit. Ezeket valószínűleg már korábban kiemelte saját használatára az Egyetemi Könyvtár.
A szerzetesi könyvanyag államosításának, az abolíciónak a története mindmáig megíratlan. Beszélik, hogy a legnagyobb értékeket az udvar Bécsbe vitette, erre azonban tárgyi
bizonyítékokkal nem rendelkezünk. Érdemes lenne átvizsgálni ebből a szempontból a
bécsi Nationalbibliothek ősnyomtatványainak posszesszor-bejegyzéseit!
10
u
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Orsz. Levéltár. Helytartótanácsi lt. 1774/4023
Jelzete J 94
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei П. — 64153. —
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Az Egyetemi Könyvtárba mindenesetre sok inkunábulum került, köztük nagy értékűek
is, de unikumok vagy olyanok, amelyek korunkra csak pár példányban maradtak, alig.
Ilyen ritkaság a Diurnale Argentinense (Ösny. 830 — H 6290), amely 1491 körül került ki
a baseli Wenssler tipográfiából, s amelyből a Gesamtkatalog der Wiegendrucke (a továbbiakban G W ) csak öt példányt ismer. A ritkaságok hiányának valószínű oka az, hogy a magyarországi jezsuita rendházak — a nagyszombatit nem említve — mind XVII. századi alapításúak, és a nagyszombatihoz hasonlóan nem ritkaságokat gyűjtöttek, hanem a rendtagok
munkáihoz, tanulmányaihoz szükséges dolgokat.
Az 1780 körüli állományt csak megközelítően tudjuk meghatározni a különböző források összevetésével. A leghasznosabb adatokat a tulajdonos-bejegyzések nyújtják. A ma
is meglevő kötetekben a nagyszombati törzsanyagon kívül 223-ban találjuk meg valamelyik jezsuita kollégium, rezidencia vagy missziósház nevét. Ez a szám eredetileg feltétlenül magasabb volt, mert azóta egyik-másik mű elkallódhatott, néhányat elcserélt a Könyvtár, egyet-kettőt — mint később látni fogjuk — átadott a hittudományi karnak, más köteteknél pedig kitépődhetett vagy eredetileg is hiányozhatott a régi tulajdonos neve.
A másik forrásunk Pray 1780—81-ben két kötetben megjelent katalógusa a Könyvtár ritka könyveiről. 12 Pray erősen válogat, még az inkunábulumok közül is csak a ritkábbnak ítélteket írja le, számszerint csupán 179-et. Ezek közt 88 olyan kötet akad, amelyben
— a mai állomány alapján visszakeresve — valamelyik jezsuita rendház bejegyzését olvashatjuk, 91-ben pedig semmi nyoma sincs az abolíciós eredetnek (részben régebbi nagyszombati beszerzések, részben posszesszor-bejegyzés nélküli művek). Ez a szám lényegesen magasabb a régi nagyszombati állománynál, tehát feltételezhetően sok közte a jezsuita
rendházakból származó, de a tulajdonos nevét nem tartalmazó mű.
A kétféle forrásból eredő szám összegéhez ( 2 2 3 + 9 1 = 314) eszerint nyilvánvalóan
hozzá kell adnunk még legalább 30—40 olyan kötetet, amelyet Pray nem tartott érdemesnek megemlíteni, és amelynek provenienciája ismeretlen. Az egész állományt így óvatosan is legalább 350 kötetre becsülhetjük.
Az egyes rendházakban talált művekről készítettek jegyzékeket, de ezek az Index
generálishoz hasonlóan nem nyújtanak kellő felvilágosítást. Egyikben-másikban találunk
ugyan I5OI előtti nyomtatványokat, a pozsonyi kollégium terebélyes könyvet kitevő összeállításában azonban egyetlen egyet sem 13 . Egyes listák azért hasznavehetetlenek ebből a
szempontból, mert nincsen kitéve bennük a felsorolt nyomtatványok megjelenési éve.
Ilyen például a pozsonyi gyógyszertáré 14 .
A posszesszor-bejegyzések szerint az egyes rendházakból az Egyetemi Könyvtárba
került kötetek száma a következő:
Besztercebánya
Eperjes
Fiume
Komárom
Lőcse
Pozsony
12

•

Pray: Index rariorum librorum Bibi. Univ. Rcgiae Budensis. 1—2. pars. Buda.
Jelzete: J 10/10
14
Jelzete J 98/9
13
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26
15
12
10
1
87

Selmecbánya
2
Sopron
28
Szakolca
3
Szatmár
2
Szepes
5
Trencsén
4
Túróc • • • •
3
Zsolna
2
Bécsi Pazmaneum
9
Egri egyházmegye bécsi papneveldéje (S. J.
vezetéssel)
11
Krems
1
Triest
*
2
összesen
223
Számra és értékre messze kimagaslik a pozsonyi eredetű gyarapodás, amely egymaga
jóval felülmúlja a nagyszombati régi állományt. Ezek a könyvek három különböző könyvtárból származnak, a Jézustársaságnak ugyanis ott volt kollégiuma is, rezidenciája is, ezenkívül a gyógyszertárukban is állítottak fel egy kisebb válogatott gyűjteményt.
A pozsonyi kollégiumi anyag egy XVI. századi értékes magánkönyvtár maradványait őrzi. Mossóczi Zakariás nyitrai püspök sok inkunábulumot rejtő, ezernél több kötetből álló gyűjteményét 1587-ben sógorára, Kecskés Andrásra hagyta. Innen került Kecskés
János nagyszombati kanonok birtokába, aki azután ezt saját könyveivel együtt l639_ben
a pozsonyi rendháznak adta.15 18 ősnyomtatványban találjuk meg Mossóczi és Kecskés
János tulajdonos voltát feltüntető írást, további 7-ben pedig csupán Kecskését.
A jezsuita vezetés alatt álló Pazmaneumot és az egri püspökség bécsi papneveldéjét
a feloszlató rendelet ugyancsak bezárta. A Pazmaneumot ugyan az 1803/04. tanévben újra
megnyitották, de könyveik visszaadásáról nem esett szó. A kremsi és triesti kollégium három
Ősnyomtatványa talán kölcsön lehetett valamelyik magyar rendházban, s annak anyagával
együtt szolgáltathatták be Budára.
Gyűjtőkörileg ez az állomány nem egyezett meg egészen a nagyszombati régi anyaggal. Természetesen itt is igen sok a vallási vonatkozású munka, de akadnak szép számmal
ókori klasszikusok, például a teljes görög nyelvű, öt kötetes Arisztotelész (Ösny. 612 — H
1564), szatírák, mint Brant Stultifera navsa (Ösny. 622 — H 3748, a csillagászati tárgyúak
közül idézzük Brudzew Purbachius kommentárját (Ösny. 542 — H 3999) vagy Haly
Albohazes De indiciisastrorumját (Ösny. 202—203 — H 8349) és feltűnően magas az
orvosi könyvek száma. Az egész állományt nem lehet itt felsorolni — ennek semmi célja
nem lenne — de legalább az értékesebb orvosi inkunábulumokból összeállítok egy csokrot:
Avicenna Canona három kiadásban (Ösny. I68 — H 2218, Ösny. 735 — H 2221,
Ösny. 793 — H 2197), az Articelía című elég ritka könyv két kiadásban (Ösny. 163 — H
I869, és Ösny. 429 — H 1871) és Avenzohar Tapir című műve latin fordításban ugyancsak
két különböző kiadásban (Ösny. 568 — H 2187, Ösny. 615 — H 2188,) Bernardus de
Gordonio Practicája (Ösny. 233 — H 7796), Forlivius és Dinus de Garba Avicenna kommentárjai, az utóbbi a kis példányszámban ránk maradt kiadások közt van (Ösny. 836 — R
Iványi В.: Mossóczi Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Bp., I926.
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1525 és Ősny. 578 — H 6167), Ferraris de Gradibus művei Opera medica címmel (Ősny.
842 — H 7836), Magninus Regimen sanitasa. (Ősny. 237 — H 10485), Nicolaus Falcutiustól a Sermones medicinales sepíem (Ősny. 430 — H 11768), Rhasis Commentum libri Almansoris című műve két kiadásban (Ősny. l ó i — H 13895 és Ősny. 646 — H 13893), Serapiontól a Liber aggregatus in medicines simplicibus (Ősny. 68 — H 14692), Turisanus Galenus kommentárja (Ősny. 685 — H 15684), Antonius Cermisanus Recollectae de urinis című
Felső-Olaszországban 1475 körül megjelent munkája, melyből a GW 7 példányt ismer
(Ősny. 836/a — H 4887) és Michael Savonarola három műve négy kiadásban, mégpedig
az Opus medicináé (Ősny. 243 — H 14481 és Ősny. 647 — H 14484), a Summa de pulsibus
(Ősny. 298—299 — H 14490) és a Canonica defebribus (Ősny. 297 — H 14497).
Még be sem fejeződött a jezsuita abolíció tételeinek elosztása, amikor II. József császár feloszlatta a legtöbb magyarországi szerzetesrendet. Ez nem egyszerre történt, hanem
folyamatosan. 1782-ben adta ki a kapucinus, kamalduli, karthausi és klarissza kolostorokat
megszüntető rendelkezéseket, 1783-ban került sor a trinitáriusokra, 1784-ben a karmelitákra, 1785-ben az ágostonrendiekre, 1786-ban a pálosokra, bencésekre és 1787-ben a
premontreiekre. A feloszlatott 134 férfi és 6 női kolostor vagyona könyvtárukkal együtt
állami tulajdonba került.
A szerzetek vezetősége tudhatta, vagy legalább sejthette sorsukat. A feloszlatást különféle kérdőívek kiküldése előzte meg, és szigorú rendeletek tilalmazták a rendi vagyon
eltulajdonítását, elajándékozását, elprédálását, elvesztését. A rendtagok mégis — különösen ott, ahol nem volt katalógus — több helyen elvitték és elrejtették könyvtáraik értékesebb darabjait. Az óbudai trinitáriusok például sok könyvet bíztak a kolostor patrónájának gróf Zichy Miklósnénak az őrzésére. 16 1796-ban a győri bencés főapátnál a kőszegi
jezsuita rendházból származó köteteket találtak. 17
Ezek az esetek nem lehettek egyedülállók, de valószínűleg nem is gyakoriak, hiszen
a császári rendelet ellen vétőket súlyos büntetés fenyegette, a feljelentőket pedig nevük
titokban tartása mellett anyagi jutalom kecsegtette. így feltehető, hogy a magyar szerzetesrendek könyveik többségét valóban beszolgáltatták.
A könyvek számbavételét, rendezését, szétosztását a császár az Egyetemi Könyvtárra
bízta, s ez az ősnyomtatványok túlnyomó részét saját gyűjteménye számára tartotta meg.
Az egyes kolostorokban, gimnáziumokban őrzött vagy az onnan beszállított tételekről számos, ma is meglevő jegyzék készült. Ha azonban azt akarjuk vizsgálni, hogy mi került
be az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványtárába, akkor — a jezsuita gyarapodáshoz hasonlóan — itt is elsősorban a könyvekben levő bejegyzésekre vagyunk utalva. Az abolíciós listák nem adnak kellő felvilágosítást. Példaként megemlítem a pesti pálos rendház igen gondosan készült katalógusát, amelyhez még szerzői mutatót is készítettek. 18 A 3128 tétel és
kb. 4000 kötet felsorolása közben összesen 19 ősnyomtatványra akadunk, (ezek a művek
ma is megvannak az Egyetemi Könyvtárban, bár egyik-másik példány nem innen származik) viszont az egyes könyvekben található beírások és ex librisek alapján a mai állományban 31 kötetről állapítható meg, hogy a pesti pálosoktól származik.
16
17
18

Pálvölgyi E.: Főúri és klerikális összefogás II. József könyvtári intézkedései ellen. Tanulmányok Budapest
múltjából. 14. köt. 1961. 343—ЗбЗ 1.
Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolutizmus korában. MKSz. 1963. 206 1.
Kézirattári jelezet J 13/7
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A posszesszor-be jegyzések szerint a megoszlás a következő:
Pálos
Minorita
Trinitárius
Szervita
Premontrei
Ferences
Karmelita
Bencés
Összesen

208
17
11
12
6
6
2
4

kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet

• * • • -266 kötet

A benedekrend könyvtáraiból, főleg a pannonhalmi apátságból származó ősnyomtatványok száma eredetileg jóval többre rúgott, de ezeket később visszakapták. A szervita
és minorita anyag egy-egy helyről került ide, a Sopron megyei lorettói konventből, illetve
a Szent Katalinról elnevezett kolostorból.
Az egész összegnek több mint négyötödét az egyetlen magyar eredetű rend szolgáltatta be, a pálosok. Sok kolostoruk büszkélkedett nagy könyvtárral. Az innen származó
inkunábulumok megoszlása rendházak szerint a következő:
Csáktornya
Felsőelefánt
Lepoglava
Máriavölgy
Nagyszombat
Növi
Pest
Remete
Kisebb kolostorok
összesen

25
24
49
20
8
11
31
11
29
*

kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet

208 kötet

A bejegyzések és super ex librisek a kolostorokon kívül néhány közületet (Szakolca városa, késmárki plébánia stb.) és közel 300 személynevet őriztek meg XV.—XVIII. századi írással.19 Nagy többségükben ismeretlenek, de néhányukkal találkozhatunk a történelemben, irodalomtörténetben. Ilyenek: Gyöngyösi Gergely pálos egyházjogász és rendtörténetíró, valamint krónikájának folytatója Dombrai Márk, Oláh Miklós esztergomi érsek,
a kiváló humanista, Drugeth György zempléni főispán, Lippay György esztergomi érsek,
Nádasdy Ferenc, a Bécsújhelyben lefejezett országbíró, Fugger Antal, a Felvidék rézbányáinak bérlője, Kecskeméti Mihály református lelkész és író, a törökországi naplójáról ismert
Révai László pozsonyivárkapitány, gyulai Tordai Zsigmond kamarai hivatalnok és író . . .
Egy-egy bejegyzés elárul valamit a könyv sorsáról is. így egy 1483-ban eladott Bibliával kapcsolatban (Ősny. 141 — H 3088) arról értesülünk, hogy 40 pfenniget fizettek érte.
(„Ich Adam hab diij bibliám umb XXXX pfenig von dem Her Hannes derpfarrer istgewest . .")
Más feljegyzésekből — s ilyen aránylag sok akad — megtudjuk, hogy valaki egy kolostornak adományozta. A bejegyzések többsége azonban a néven kívül nem tartalmaz mást.
Némelyik ősnyomtatványban 5—6 név mutatja a tulajdonosváltozást, az utolsó rendesen
valamelyik kolostor, és innen került a könyv azután az Egyetemi Könyvtárba.
19

Jegyzéküket a készülő magyar ősnyomtatvány-katalógus 2. kötete íogja közölni.
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III.
Felmerül az a kérdés, hogy a kolostori anyag tulajdonba vétele után hány kötetre tehető
az ősnyomtatvány-állomány. A felelet nem egyszerű, jórészt becslésekre vagyunk utalva,
bár ezek elég reális alapon nyugodnak.
Aktaszerűen, posszesszor-bejegyzések vagy abolíciós katalógusok alapján mindössze
266 kötetről állapítható meg a II. József korabeli eredet. Ha ehhez hozzáadjuk a korábban
említett 350 kötetet, az állomány alig haladja meg a 6OOas számot, ez pedig messze elmarad a tényleges helyzettől. A becslésnek a későbbi állapotból kell kiindulnia.
1901-ben, az akkor készült katalóguslapok szerint megállapított állomány 972 kötet.
Ehhez járul még legalább 30—40 datálatlan mű. Ezeket ugyan 1901 után sorolták a gyűjteménybe, de a bennük található bélyegző jellege és a régi katalógusok tanúsága szerint
már a XIX. század elején a Könyvtár birtokában voltak. A két összeg együtt kb. ezer kötetet jelent. Vegyük most figyelembe azt, hogy a rosszul dotált Egyetemi Könyvtár az egész
XIX. század folyamán harminc ősnyomtatványnál nem tudott többet vásárolni, és hogy
az ajándékba kapott vagy vett hagyatékokban, nagyobb gyűjteményekben (Bászel, Frank,
Mircse, Wenzel stb. könyvtár) csak igen gyér számban akadtak ilyen régi könyvek, ha
ugyan egyáltalán akadtak. A mondottak alapján nyilvánvaló, hogy az ősnyomtatvány-állománynak már a XIX. század elején meg kellett haladnia a 900 kötetet, sőt talán a 950-et is.
Honnan származhat a számítási többletként adódó 300—350 kötet? Majdnem biztos,
hogy nem a jezsuita és a pálos rendházakból. Mindkét rend különös gondot fordított könyvtárai kezelésére, a beérkező köteteket gondosan állományba vették, bejegyezték a tulajdonos zárda vagy kollégium nevét, sőt a pesti pálosok külön ex librist is nyomattak. A kisebb
és rendezetlenebb könyvtárú minorita, karmelita, szervita, kamalduli, trinitárius és augusztinus rendházak viszont nyilván elmulasztottak mindenféle bejegyzést. Ma, közel két évszázad távlatából az egykorú posszesszorok nem állapíthatók meg, de a valószínűség amellett szól, hogy csak ezek a rendek lehettek a szóban forgó művek tulajdonosai.
Az Egyetemi Könyvtár az abolíció révén kilencszáz—kilencszázötven kötet körüli
állományával az ország legnagyobb inkunábulum-könyvtára lett. A kilencszáz kötet magában véve szép és magas szám, de megdöbbentően kevés, ha az egész országra akarunk
belőle következtetni. (Az alább következők Erdélyre, amely akkor külön ország volt, s
ahonnan jelentős abolíciós anyag nem származott, nem vonatkoznak.)
A szórványosan fennmaradt, könyvleltárakat tartalmazó oklevelek, a könyvek gyűjtésére és olvasására vonatkozó rendi előírások és nem utolsósorban XV. századi könyvkiadásunk azt bizonyítja, hogy a magyarországi ősnyomtatvány-állománynak igen tekintélyesnek, sok ezer kötetesnek kellett lenni. Ha nem lett volna nagy a könyvszükséglet, nem
működött volna magyar földön két ősnyomda, nem élhetett volna meg, és különösen nem
folytathatott volna kiadói tevékenységet annyi budai könyvkereskedő! A könyvek túlnyomó részét a középkori alapítású kolostorok őrizték, de mind a kolostorok, mind a könyvek száma a Jagello-kori feudális anarchia, a reformáció szekularizációi, a közel két évszázados állandó török pusztítás és a szabadságharcok vérzivatarjai közt igen leapadt. A megmaradt kötetek számáról az abolíció ad némi tájékoztatást. A beszolgáltatott inkunábulumok túlnyomó részét az Egyetemi Könyvtár sajátmagának tartotta meg, a más intézményeknek átengedett másod-, harmadpéldányok száma aligha haladta meg a kétszázat.
Az állami tulajdonba vett szerzetesi könyvtárakon kívül természetesen maradtak
fenn másutt is XV. századi nyomtatványok, elsősorban a püspöki könyvtárakban (eszter118

gomi Bibliotheca), a protestáns főiskolákon (Debrecen), városi gyűjteményekben (Bártía)
és elég kis számmal magánkézben.
Mindent figyelembe véve azoknak az inkunábulumoknak a számát, amelyek a XV.,
XVI. században is és a XVIII. század végén is magyarországi kolostorok, iskolák, intézmények és magánszemélyek kezében voltak, — ideértve az Egyetemi Könyvtárba kerülteket is — nem becsülöm 1500—1700 kötetnél többre.20 Ez a becslés talán nem jár messze
az igazságtól, bár tudom, hogy következtetéseim elég ingatag alapon nyugszanak. Ezért
kívánatos lenne, ha a további kutatások pontosabb adatokat tudnának szolgáltatni.
A XVIII. század végi és a XIX. század eleji magyarországi inkunábulum-állomány
ennél jóval több, de ennek nagy hányada külföldről újabban beszerzett anyag. Szily János
szombathelyi püspök például 1795-ben Kurcz Antal nevű megbízottja révén Bécsben egyszerre 96 ősnyomtatványt vásárolt.21 Esterházy Károly egri püspök és Kollonich László
kalocsai érsek külön ügynököket foglalkoztatott Bécsben, Münchenben, Rómában, hogy
árveréseken ősnyomtatványokat és más értékes műveket vásároljanak számukra.22 Ugyanekkor és még inkább a XIX. században a főúri és más bibliofilek sok régi könyvet vettek
külföldön. Csak két nevet említek, Jankovich Miklósét és Vigyázó Ferencet. Hagyatékukból származik a Széchényi Könyvtár, illetve az Akadémiai Könytár inkunábulumainak tekintélyes hányada.
Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványai a XVIII. század végén nemcsak mennyiségükkel tűnnek ki, hanem minőségükkel is, sok ritka példány, sőt néhány unikum is akad
köztük. Ilyen egy Baselben I486 és 1491 között nyomott pálos breviárium, amely — sajnos — elején és végén csonka (Ősny. 812/a).23 Unikum Balbus Catholiconjának 288 levél
terjedelmű 1492. évi velencei kiadása (Ősny. 965 — H 2262) és Laudivius Zacchiae Szent
Jeromos életrajza (Ősny. 862), amely Antoninus korábban említett Confessionaléjával és
Johannes Han pozsonyi kanonok 1480-ban bocsájtott búcsúlevelével együtt a második
magyar ősnyomda három ismert terméke közé tartozik.24
A gyűjtemény kötetei közül négy került ki 1470 előtt a sajtó alól, valamennyi keltezetlen. Egy közülük, Szent Ágoston De arte praedtcandija. a mainzi Fust-Schöffer műhely
terméke 1467. március előttről, (Ősny. 789 — H 1957) a másik hármat pedig az 1465—68
közti években Strassburgban nyomták. Ez utóbbiak a következők: Johannes Chrysostomus: Homiliae super Matthaeum (Ősny. 872 — H 5034), Szent Ágoston: De artepraedicandi
(Ősny. 790 — H 1956) és Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV (Ősny. 867 — H
10184).25
Az impresszumadatok nélküli nyomtatványok szinte külön csoportot alkotnak az
ősnyomtatványtárban. Tulajdonosbejegyzést hiába keresünk bennük, többségük nincs
említve a Pestre költözés után kezdett nagy kötetkatalógusokban, és jelentős hányaduk
csak néhány levél terjedelmű. Minden valószínűség szerint abolíciós eredetűek, a beléjük
20
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Kötetszámról nem beszél, de hasonló következtetésre jut Borsa Gedeon. Ld: A magyarországi ősnyomtatvány-gyűjtemények. OSZK évkönyve. 1957. Bp., 1958. 146—171 1.
Géfin Gy.: A szombathelyi egyházmegye története. 1. köt. Szombathely, 1922. 147—lói 1.
Ld. Borsa i.m.
Hóman В.: Pálos breviáriumok és missalék a XV.—XVI. századból. MKSz. 1914. 299—3011. — Soltész,
E.: Die Erstausgabe des Pauliner-Breviers. Gutenberg Jahrbuch, i960. 132—140 1.
Soltész, E.: Eine Unikum-Inkunabel der Budapester Universitätsbibliothek. Gutenberg Jahrbuch. 1958.
59—681.
A négy régi ősnyomtatványt megemlíti Borsa is i. m.-ben.
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ütött tulajdonbélyegzőt a Könyvtár a XIX. század első felében használta. Sok köztük a
ritkaság, ide tartozik az unikum Laudivius is.
A bibliográfiák általában nem tüntetik fel azt a példányszámot, amelyben egy-egy
mű korunkra maradt, a katalógusok pedig csak egy vagy legfeljebb egy-két könyvtár adatairól tájékoztatnak. Kivétel e tekintetben a lelőhelyeket is közlő Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Kiadása sajnos csak a F e r i m i g jutott el a szerzői betűrendben. Ezért egy inkunábulum ritka vagy nem ritka voltának megállapítása általában csak akkor könnyű, ha ennek
szerzője, illetve tárgyi vezérszava az ABC elején van. Az alább közölt példányszámok a
GW adatain alapulnak. A számok magától értetődően sokszor kisebbek a valódinál, mert
a GW megjelenése óta eltelt idő alatt egyes kiadásokból újabb példányokat is fedeztek fel.
Csupán két-két példányban ismeretes — az Egyetemi Könyvtár példányát is beszámítva — Bartolus de Saxoferrato De tabellionibus című művének 1479 körül Rómában készült kiadása (Ősny. 933 — GW ЗббО), az 1476 körül ugyancsak Rómában nyomott Ars
notariatus (Ösny. 933 — GW 2640), egy 1495 körüli Confessionale (Ősny. 856 — GW
7324) és az a verzálisok nélküli Psalterium Romanum (Ősny. 913 — BMC. IX. 209), melyet a British Museum belgiumi eredetűnek tart, Soltész Zoltánné pedig rostockinak.26
Négy-négy példányban maradt korunkra Birgitta Orationese, amely a római Johannes
Besichen műhelyéből került ki 1494 körül (Ősny. 813 — H 3212 = H 3213), Werner Rolewinck Regula et modus vivendi saecularium canonicитапак 1485 körüli lipcsei kiadása (Ősny.
973 — Nachtr. 307) és a Coniuratio daemonum, a római Fritag nyomda terméke 1492—93ból. (Ősny. 826 — GW 7382).
A Guldinbeck által 1478—80 körül nyomott Bullae novemnék (Ősny. 814 — GW
5731) hét, a Speyerben a századforduló idején megjelent Ars nótáriusnak (Ösny. 787 — H
1855) és Astesanus Canonespoenitentialese Winterburger kiadásának (Ősny. 8I6 — H 4343)
pedig tíz-tíz példányát ismeri a GW.
A ritkaságok felsorolását lehetne folytatni az ABC további betűivel, de talán az eddig
említettek is tudják érzékeltetni az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványtárának rendkívüli
értékét.
IV.

II. József császár 1785-ben rendeletet adott ki az egyetemi és líceumi könyvtárakról.
Állománygyarapításukra a könyvtári alapon kívül a megszüntetett és megszüntetendő kolostorok gyűjteményeit jelölte ki.
Ez a rendelet az uralkodó célszerűségi intézkedéseinek megfelelően természetesen nem
az ősnyomtatványok számának emelését célozta. A császár külön hangsúlyozta, hogy a
kolostori anyagból „mindazt ki kell emelni, ami közvetve vagy közvetlenül valamelyik tárgy
oktatása szempontjából jelenleg használható vagy használható lesz . . . Azok a könyvek azonba
— folytatja a rendelet — amelyeknek más érdemük nincs, mint az, hogy egy bibliográfus azokat
meghatározhatatlan módon ritkaságnak minősítette, mint régi kiadások a tizenötödik századbó
és effélék, egy egyetemi vagy líceumi könyvtár számára kétes értékűek . . . Minden, ami másod
példány, vagy a kitűzött célnak nem felel meg, a maradékhoz tartozik, amit el kell adni."21
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Soltész, E.: Von der Herkunft eines seltenen und ohne Majuskeln gedruckten Wiegendruckes. Gutenberg
Jahrbuch. 1963. 49—52 1.
-" Orsz. Levéltár. 6936/1785 I. Magyarul közli: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. Bp., 19Ó3545—46 1.
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A rendelet végrehajtása kapcsán az Egyetemi Könyvtár 1787 és 1797 közt hét árverést
rendezett, s ezeken 20 031 tétel könyvet kínált eladásra. Ez a szám a többes példányokat,
több kötetes műveket figyelembe véve kb. 25 000 kötetet jelentett. Könyvtárosoktól hallottam olyan nézetet, hogy a licitációkon a külföldi antikváriusok százszámra vették és vitték ki hazánkból az ősnyomtatványokat. Ennek azonban épp a fordítottja igaz. A magyar
főpapok, főurak és bibliofilek voltak azok, akik — mint előbb említettem •— tömegével
vásároltak és vásároltattak könyvtáraik számára külföldi könyvpiacon ritkaságokat.
A hét árverésről nyomtatott katalógusok jelentek meg, az eladásra felkínált művek
megjelenési évének feltüntetésével.28 Ezek alapján megállapítható, hogy összesen négy XV.
századi mű került kalapács alá, mégpedig 1789-ben egy 1495-ös Biblia (H 3118), 1796-ban
Antoninus Summa theologicájának negyedik kötete (H 1249) és Angelus de Clavisio Summa
angelica de casibus conscientÍae]e (H 5388), 1797-ben pedig Institorisnak a boszorkánypörök
vezetői részére írott hírhedi Malleus maleficoruma (H 9246). Az 1789-es árverés eredményét
nem ismerjük, 1796-ban egyik ősnyomtatvány sem talált új gazdára, 1797-ben pedig 30
krajcárért kelt el a Malleus maleficorum
A későbbi évekből még két árverésről tudunk. 1806-ban Hieronymus leveleinek 1495évi kiadását kínálták fel vételre, de nem vette meg senki. 1826-ban azután sok könyv került
kalapács alá, köztük ritka kiadások másodpéldányai is. Az árverést csupán a Könyvtár súlyos
anyagi helyzete menti némileg, beszerzési kerete ugyanis mindössze évi 500 Ft. volt.30
Erre az utolsó árverésre került könyvek jegyzékét a Könyvtár ma is őrzi.31 Fel vannak
benne jegyezve az árak is, a vevők is. Ez alkalommal 1209 munkát adtak el 1 Ft. 20 krajcáros átlagáron. Köztük 12 kötet ősnyomtatványt. Ezeket hárman vásárolták meg, Jankovich Miklós, a híres gyűjtő, Veszerle József, a Könyvtár első őre és Redl J. В., akinek személyéről nem sikerült semmit sem megtudnom. Könyvtörténeti szempontból érdekes a
művek jegyzéke és a vételárak alakulása:
Szerző, cím, megjelenési év
Angelus de Clavisio: Summa angelica 1488
Gerson, Johannes: Opera 2—3 • pars. 1488
Missale Ultrainontanorum. 1480
Missale Strigoniense. 1498
Petrus de Palude: Sermones thesauri növi. 1487 (végén csonka)
Svetonius: Vitae XII caesarum. 1500
Thuróczi: Chronica Hungarorum. Brünn, 1488
(csonka)
Wann, Paulus: Sermones dominicales de tempore.
1491
Ugyanaz másik példányban
Biblia. Velence, 1480.
Boethius: De consolatione philosophiae. 1495- • • •
28
29
30
31

H szám

Vevő

Vételár

Veszerle
Veszerle
Jankovich
Jankó vich

33 kr.
2 Ft 02 kr.
31 Ft 42 kr.
7 Ft.

С 5414
H 15130

Veszerle
Redl

35 kr.
4 Ft. 10 kr.

H 15517

Jankovich

1 Fr. 10 kr.

Н
Н
Н
Н

Veszerle
Redl
Redl
Redl

1 Ft. 22 kr.
1 Ft. 22 kr.
3 Ft. 10 kr.
5 Ft. 05 kr.

H
H
H
С

5483
7622
11428
4240

16144
16144
4241
4559

Catalogus librorum, qui in Bibliotheca Universitatis Pestiensis publicae auctioni exponentur. Pest, 1778—
1797. Hét füzet, a címek nem teljesen azonosak.
A jegyzék Kézirattári jelzete J 69
Bővebben: Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár Fejér György igazgatása alatt. MKSz. 1959. 265—279 1.
Kézirattári jelzete J 69/B
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(Az árakra nézve tájékoztatásul: 1826-ban 1 pesti mérő (94 liter) búza átlagára 2 Ft.
7 krajcár volt, 1 bécsi mázsa (56 kg.) szalonnáé pedig 19 Ft. 30 krajcár. A használatos pénznem: 1 konvencionális forint= 60 krajcár.)32
II. József halála után azonnal megindult a harc az eltörölt rendházak visszaállítása
érdekében. Az államosított könyvanyagnak az Egyetemi Könyvtárba történő beszállítása
és az árverések azonban változatlanul továbbfolytak. Csak 1802. április 20-án adta ki I.
Ferenc rendeletét 6 bencés, 6 premontrei és 3 cisztercita rendház visszaállítására. Ugyanekkor intézkedett a még fellelhető könyvek visszaadására is. Végrehajtási utasításként a
Helytartótanács elrendelte, hogy az Egyetemi Könyvtár azokat a könyveket, amelyek gyorsan kikereshetők, s amelyeknél a tulajdonjog kétségtelen, szolgáltassa vissza. Ha azonban
a visszaadás több kötetes kiadványoknál a mű megcsonkítását jelentené, a mű maradjon
az Egyetemi Könyvtárban.33 Ennek értelmében 1803 elején sok egyéb könyvvel együtt a
pannonhalmi főapátság ősnyomtatványai visszakerültek korábbi őrző helyükre. Csupán
négy kötet maradt vissza Pesten, egy nyilván tévedésből — Turrecremata Flos iheologiae\z
meghatározhatatlan német nyomdából (Ösny. 936 — H 15715), — kettő — Szent Ambrus műveinek 1492. évi kiadása (Ösny. 437 — H 896) és Aquinói Szent Tamás Summa theo!ogká]a (Ösny. 54 — H 1409) — mert több kötetes mű része, a negyedikben pedig —-Antonius de Rampegollis: Biblia atirea. (Ösny. 101 — H 13683) — tulajdonosként nem a főapátság szerepelt, hanem Himmelreich főapát.
A napóleoni háborúk idejéből érdekes adatunk van arra, hogy mit tekintettek a Könyvtár legnagyobb értékeinek. A Helytartótanács részére készült egy jegyzék arról, hogy mit
szállítsanak el Pestről, ha a francia seregek veszélyeztetnék a várost. A jegyzék 28 tételben
kb. 100 kötetet sorol fel, túlnyomóan kéziratokat, néhány Régi Magyar Könyvtári könyvet
(Szent Pál leveleinek első magyar fordítását, Bősze János füvészkönyvét) és csak két inkunábulumot, a Thuróczi krónika brünni és augsburgi kiadását.
A Pestre költözés utáni években, de még a XVIII. században, a szerzetesi könyvtárakból származó könyvtömeg rendezésével, katalogizálásával, szétosztásával, árverezésével
foglalkozó kis létszámú személyzet arra is tudott időt találni, hogy az ősnyomtatványokat
külön katalógus formájában számbavegye.34 Benne a műveket időbeli, egy-egy éven belül
pedig a szerzők betűrendjében sorolják fel. Az első tétel, egy 1466-os Livius kiadás téves
bejegyzés, ugyanazzal a kézzel ott van mellette a helyesbítés is: 1476. így a legrégibb nyomtatványként Cicerónak 1470-ben Velencében kiadott Epistola ad Bruíum . . . című, a
Könyvtárból azóta eltűnt műve szerepelt. —(H 5214). A felsorolás nem teljes, összesen
226 művet vesz jegyzékbe, ebből 34 tétel 1480 előtti megjelenésű, 95 1481—90,97 1491—
1500 közti, 68 pedig a XVI. században (1501—38) került ki a sajtó alól. 1503-ig rendesen
van vezetve, a végén pedig évrend nélkül találunk egy sereg 1481—1538 közt kiadott művet. Akadnak köztük olyan inkunábulumok, amelyek ma már nincsenek a Könyvtár birtokában. Ezek feltehetőleg a bencéseknek visszaadott kötetek.
Egy vagy két évtizeddel később, a XIX. század elején új ősnyomtatvány-katalógus
készült. Ez 325 művet sorol fel, ami valamivel több kötetet jelent. Tehát ez a lajstrom is
— az előzőhöz hasonlóan — csupán az anyag egy részét veszi számba.35
Adalékok Magyarország nyers terményeinek ártörténetéhez. Bp., 1873Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolutizmus korában. MKSz. I963. 207 1.
Kézirattári jelzete J 38
Kézirattári jelzete J 63
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A két katalógusból nem szabad következtetni külön tár felállítására. Ezt bizonyítja
egyrészt a második jegyzék címe, amely szerint csak az általános katalógus alapján írták
le az ide tartozó munkákat (Elenchisatio librorum saceuli XVй et XVItl prima typographiae
incunabula exhibentium ex catalogo universali), és még inkább a raktári jelzet, annak a szekrénynek és annak a sornak a megjelölése, ahol a könyv található. (Az egyedi jelzetet a
Könyvtárban csak 1875 után vezették be. A katalógusban megadott szekrényszámok azonosak az egyéb, nem ritkaságtári munkák tárolására használt szekrényekével.)36
V.
A XVIII. század végének államosítással, kétszeri költözéssel és a nagyarányú abolíciós anyag adminisztrálásával járó mozgalmas korszaka után a Könyvtár életében csendes
időszak köszöntött be. Ennek egyik legjellemzőbb tényezője a szegénység. Megnyilvánult
ez már az elhelyezésben. A túlzsúfolt, a szó legszorosabb értelmében összedűléssel fenyegető épületben a polcokon egymás mögött kettős-hármas sorban álltak a könyvek, Tóth
András a korszak történetéről írott tanulmányaiban jellemzően világítja meg a jobb anyagi
ellátottságért vívott eredménytelen vagy csak igen szerény eredményeket elérő meg-megújuló küzdelmet. A beszerzési keret 1830-ig évi 400, 1859-ig 1000 és 1871-ig 5000 Ft.
Ebből az összegből még a legfontosabb, legjelentősebb új könyveket sem lehetett megvásárolni. Egy 1858-ban tartott könyvtárvizsgálat hivatalosan is megállapította, hogy a
könyvállomány lemaradása az általános szinttől 1790 óta folyamatosnak mondható.37 Ilyen
körülmények közt XV. századi ritka könyvek vásárlásának még a gondolata sem merült fel.
A XIX. század elejére tehető az egyetemi könyvtárhálózat kialakulásának kezdete, a
Csillagvizsgálóban levő, a füvészkerti, az Állatorvosi Intézeti és a hittudományi kari fiókkönyvtár létesítése. Ősnyomtatvány vonatkozásban csak az utóbbi érdekes. A központi
könyvtár ugyanis, amely az 1500 előtti műveket nem különleges ritkaságnak tekintette,
hanem — s ezt ismételten hangsúlyozni kell — különösebb korlátozás nélkül olvasható
könyveknek, egyéb könyvekkel együtt kb. 30—35 ősnyomtatványt is átadott a hittudományi karnak. A Kar szoros szervezeti összefüggésben állt a központi papneveldével,
könyvtáruk is közös volt, s a szemináriumi könyvtáros kezelte az Egyetemi Könyvtár által
használatra átadott műveket. 1949-ben azután, mikor a teológiai kar önálló főiskola lett,
az átadott ősnyomtatványok egyetemi jellege végleg megszűnt.
1875-ben készült el a Könyvtár mai épülete. Alapozása közben egy római kori befalazott feliratos kőre, egy Hunyadi címerrel díszített kapuzatcsúcsra és egy Mátyás
király palotájából származó oszlopfőre bukkantak. Ezeket egy Békásmegyeren kiásott római
oltárral, melyet Reguly Antal könyvtárőr adott a Könyvtárnak, felajánlották a Nemzeti
Múzeumnak. A Könyvtár cserébe Bornemissza prédikációinak három kötetét kapta és két
ősnyomtatványt, az első magyar földön nyomott könyvet, a Budai krónikát (Ősny. 10 — H
4994) és a Constitutione s incliti regni Hungáriáé című 1490 előtti törvénygyűjteményt (Ősny.
827 — С 1757). Ez a csere volt Toldy Ferenc igazgatóságának utolsó fontosabb cselekedete, hat nappal nyugdíjaztatása előtt.38
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Ld. Vértesy M.: Szinnyei József és Horvát Árpád. Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. 1. Bp., 1962. 98—99 1.
A Rektori Hivatal iratai 1875/58—374. Idézi Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet
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Az új épületbe költözéssel megszűnt a nyomasztó helyhiány, lehetővé vált a ritkaságoknak és elsősorban a XV. századi nyomtatványoknak különválasztása a törzsanyagtól.
Szilágyi Sándor igazgató Kudora Károly őrt bízta meg az újonnan felállított ősnyomtatványtár rendezésével, katalogizálásával, s ő 1881-ben el is készült munkájával.
Szilágyi a katalógust ki akarta adatni, de kétszer is elhalasztotta a nyomdába adást,
1881-ben azért, mert a többi anyag rekatalogizálása során egyre újabb és újabb inkunábulumok bukkantak fel, 1888-ban pedig az időhatárnak 1520-ig való kiterjesztését tervezték.39
Ez meg is történt — az 1501—1520 közt megjelent művek részletes és betűhív leírásokat
tartalmazó címfelvételeinek egy része ma is megvan — de 1901-ben, mikor Dedek Crescens Lajos újból rendezte a tárat, visszatértek a nemzetközileg elfogadott 1500 évhez.40
Az inkunábulumokat 1—960 sorszámú jelzettel látták el, 7 szám tévedésből üresen maradt.
Az állomány ekkor 953 mű volt 972 kötetben.
1907-ben Ferenczy Zoltán igazgató jelentette a Vallás és Közoktatási Minisztériumnak, hogy a katalógus készen áll, kéri a nyomtatás engedélyezését.'11 A szükséges költségeket ekkor nem sikerült biztosítani, pár évvel később pedig az első világháború kitörése
hiúsította meg végleg a szép tervet. A nyomdakész kézirat közben elveszett vagy ismeretlen helyen lappang.
Még az első világháború előtt, 1904-ben kezdődött meg Németországban a nemzetközi ősnyomtatvány-katalógusnak, a Gesamtkatalog der Wiegendruckének előkészítő munkája. Ebbe később saját országuk ősnyomtatványainak feldolgozásával külföldi könyvtárosok is bekapcsolódtak. A magyar könyvtárak inkunábulumait — és ezekkel együtt természetesen az Egyetemi Könyvtárét is — a Könyvtár egyik tisztviselője, Fitz József dolgozta
fel. A Gesamtkatalog szerkesztősége a Preussische Staatsbibliothekban székelt. így szerzett
ez a berlini könyvtár tudomást arról, hogy Antoninus Confessionaléjánú. 1477- évi kiadásából — melyet különben tévesen a nápolyi Moravus nyomda termékének tartottak — csak
az Egyetemi Könyvtárnak van példánya, mégpedig három példány két variánsban. (Azóta
a gyöngyösi ferencrendi zárdában is felfedeztek egy példányt.) A Staatsbibliothek kezdeményezésére az Egyetemi Könyvtár az egyik példányt elcserélte négy másik 1500 előtti
nyomdatermékkel, mégpedig Rolewinck Fasciculus temporumának 1477. évi kiadásával
(Ősny. 53/a — H 692I), Guido de Baysio Rosarium decretum&vA (1481: Ősny. 82/a — H
2717), Schussenried Modus legendi abbreviaturasával (1488: Ősny. 341/a — H 11484) és
Nicolaus de Cusa Tractatus variijének 1488 körüli kiadásával (Ősny. 889/b — H 5893)-42
A tár a századfordulótól a felszabadulásig kb. 110 kötettel gyarapodott. Az új besorolások jelentős része azonban nem új szerzemény, hanem a rendes raktárban talált, részben
még az abolíció idejéből származó keltezetlen művek, amelyeknek ősnyomtatvány voltát
felismerték a ritkaságtár vezetői, időrendi sorrendben Dedek Crescens Lajos, Hóman
Bálint, Fitz József és Domanovszky Ákos. Ekkor osztották az ősnyomtatvány-gyűjteménybe
többek közt a már említett unikum pálos breviáriumot is.
A kevés újonnan vásárolt kötet közül a legértékesebb a Báriám és Jozefát legenda
német fordításának 1476 körül Anton Sorg nyomdájából kikerült, korunkra összesen tíz
példányban maradt kiadása (Ősny. 830/a — H 5916).
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A Könyvtár vezetősége az egész ritkaságtárat 1943-ban az épület alagsorában levő
óvóhelyre vitette le, és ott őriztette 1946-ig. Mindegyik kötet épségben maradt.
1947 nyarán az Egyetemi Könyvtár kilenc, részben orvosi tartalmú inkunábulumot
cserélt el az akkor még magánkézben levő keszthelyi Festetich könyvtárral. Ezek egyike
sem ritkaság, mind másodpéldány volt, s a legtöbből más 1500 előtti kiadást is őrzött az
ősnyomtatványtár. A cserébe kapott mű azonban a kódexgyűjteményt gyarapította: egy
1520 körüli kartularium ez, amely hetven magyarországi pálos kolostor kiváltságlevelét és
a pálosokra vonatkozó legfontosabb okleveleket, pápai bullákat, királyi privilégiumokat
tartalmazza.43
A felszabadulás utáni beszerzések közül kiemelendő Alexander Cortesius műve, a De
laudibus Mattkiae Corvini poemation (Ősny. 828/a — H 5774) egyrészt magyar vonatkozása,
másrészt ritka volta miatt. (A GW tíz példányról tud.) A Könyvtár 1948-ban vásárolta 2y
ősnyomtatvánnyal, RMK művel és egyéb régi könyvvel együtt 2800 forintért.
Az ősnyomtatványtár állományát az 1949-ben megtartott revízió 1089 kötetben állapította meg. Utána 11 kötet átkerült más gyűjteménybe (RMK, vetustissima), mert a GW
és egyéb katalógusok alapján 1500 utáni kiadásoknak bizonyultak. Ilyen az az Ősny. 971
jelzetű három részből álló unikum-iskoláskönyv, amely Borsa Gedeon megállapítása szerint
a bécsi Winterburgernél készült 1508—1514 közt. Barletius Marinus De vita et gestis
Scanderbegi című munkája a kolofon szerint Bfernardinus de] V[italibus] kiadásában
MCCCCXCIII-ben jelent meg. (Pellechet 1848) Mégis át kellett a vetustissima gyűjteménybe számozni (Vet. 13/35X mert a nyomdász csak 1508-ban kezdett dolgozni. A kolofonban közölt év csakis sajtóhiba lehet és helyesen nyilván MCCCCCXIII-ra (1513) tehető.
Ezzel egy időben a nagyraktárból tizennégy kötetről meg lehetett állapítani a XV.
századi eredetet. Közülük külön említést érdemel az 1500 körül Johann Prüss kiadásában
megjelent fekete-vörös nyomású, kifogástalan állapotú Agenda (Ösny. 1013 — GW 455),
melyből a GW három példányt tart nyilván, a két példányban meglevő 1488-as cseh Biblia
(Ősny. 1027 és 1028 — H 316I) és az 1483 körül Nicolaus Kesler által nyomott Meffret
kötet (Ősny. l66/a — Collijn: Uppsala 1025). Valószínű, hogy a nagyraktárban még mindig rejtőzik egy-két inkunábulum, viszont az ősnyomtatványtárból sincsenek még mind ki-,
iktatva a korábban ősnyomtatványnak tartott, de valójában XVI. századi kiadások.
Unikum voltuk miatt további értékes gyarapodást jelent néhány könyvtáblából kiáztatott egyleveles töredék. Ilyen Johannes Glogoviensis 1498-ra szóló latin nyelvű és 1499
körüli német nyelvű Signatiója, mindkettő Winterburger kiadvány (Ősny. 627 és 8бЗ).41
1949 óta a Könyvtár tizenhárom inkunábulumot vásárolt. Másfél évtizedes időszakokban számolva, a vétel útján történő gyarapodás sohasem volt, még megközelítően sem ilyen
nagy. A vett művek közt található Verdena Sermones Dormi secure dominicalese, melyet
Baselben adtak ki (Ősny. 1012 — H 15956), Pavini Defensorium canonisationis Sancti
Leopoldi című, 1491—93 közt megjelent műve (Ősny. 1014 — H 12536) és Albertus Magnus az eucharisztiáról szóló szentbeszédének 1494 körüli strassburgi kiadása (Ősny. 7б7/а
H 452).
Az Országos Könyvtárügyi Tanács állománygyarapítási és könyvforgalmi szakbizottságának I960 június 30-án hozott döntése szerint az ősnyomtatványok szétosztásánál elsőnek a Széchényi Könyvtár igényelhet, másodiknak pedig az Egyetemi Könyvtár. Ennek érEK. irattár 198/1947. A kartularium jelzete Cod. Lat. I I 5 .
Ld. Borsa: Beiträge z. Bibi. d. Drucke v. J. Winterburger. Das Antiquariat. 1956. 17—18. Nr.
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telmében az 1952—54 közt állami tulajdonba vett inkunábulumok közül 1962 végén tizenegyet kapott a Könyvtár, nagyobbára nem különösebb értékű műveket. A legkorábbi megjelenésű köztük II. Pius pápának Mahomed szultánhoz intézett levele, amely 1470 körül
jelenhetett meg Kölnben (Ősny. 1019 — H 8445). Értékes lenne az 1485-ös passaui Herbarium (Ősny. 203/ab — H 8445), ha nem lenne nagyon csonka, de így is kiegészíti részben a
Könyvtár egy régebbi, ugyancsak csonka példányát.
Az eredeti kötetek közt néhány hasonmás kiadás is található, köztük a 42 soros Bibliának a lipcsei Insel Verlag által kiadott facsimiléje, amely maga is ritkaságnak számít.
Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványtárának állománya jelenleg 1130 kötet, nagyjából ugyanannyi, mint az Akadémiai Könyvtáré és kisebb, mint a Széchényi Könyvtáré. Az
itt őrzött nagyszámú ritkaság miatt azonban értékre nézve ma is megőrizte vezető szerepét
a magyarországi gyűjtemények között.
DIE GESCHICHTE DER INKUNABELSAMMLUNG DER BUDAPESTER
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
(ZUSAMMENFASSUNG)

Von den drei ungarischen Bibliotheken, die über einen Inkunabelbestand von mehr als tausend Bänden
verfügen, reicht nur die Geschichte der Budapester Universitätsbibliothek in die vergangenen Jahrhunderte
zurück. Bezüglich der Geschichte ihrer Inkunabelsammlung haben wir zwei Hauptquellen, die Eintragungen
der Besitzer in den einzelnen Bändern und die Kataloge. In letzter Beziehung ist unsere Lage günstig, da der
Bibliothek seit 3632 alle Kataloge erhalten blieben.
Die in der Mitte des 16. Jahrhunderts entstandene Bibliothek gehörte ursprünglich zum Jesuitenkollegium in Nagyszombat (Tyrnau). Als Erzbischof Péter Pázmány 3635 die Universität gegründet hatte, stellte er
die Bibliothek des Kollegiums in deren Dienst. Der Inkunabelbestand betrug damals 25 Bände und wurde anfangs nur langsam bereichert. Dies ist dem Umstand zuzuschreiben, dass die Bibliothek seit ihrer Grüdung bis
zum heutigen Tage zu Studium- und Forschungszwecken dient. Sie hatte keine Mäzenen, ihr engbemessener
Anschaffungsrahmen ermöglichte es nicht, teuere Raritäten zu kaufen.
Eine entscheidende Änderung haben erst die letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts mit sich gebracht.
Die Bibliothek wurde damals zusammen mit der Universität erst nach Buda, dann nach Pest übersiedelt, nach
der Auflösung des Jesuitenordens (1773) verstaatlicht und erhielt auch die Inkunabeln der übrigen Jesuitenklöster, insgesamt mehr als zweihundert Bände. Joseph IL löste in den Jahren 1782—1785 die meisten Orden
in Ungarn auf. Ihre Bücherbestände hatte die Universitätsbibliothek aufzunehmen und unter verschiedenen
Anstalten zu verteilen, natürlich mit der Befugnis, die nötigen Werke selbst zu behalten. Dadurch vermehrten
sich die Wiegendrucke wiederum beträchtlich. Die Zunahme betrug wahrscheinlich mehr als 550 Bände, obwohl sich aus den Eintragungen der Besitzer der abolitive Ursprung nur bei 258 Bänden mit Gewissheit feststellen lässt. Im Material befinden sich einige Unika und heute seltene Ausgaben, grösstenteils undatierte Drukké von beschränktem Umfang.
Unter den älteren Besitzern befinden sich in den Inkunabeln Namen von nahezu 3OO Personen, darunter
auch geschichtlich bekannter Persönlichkeiten, doch in der Mehrzahl von unbekannten kleinen Leuten.
Aus dem Duplumbestand der Ordensbibliotheken veranstaltete man mehrmals Auktionen. So kamen 1826
auch 12 Wiegendrucke unter den Hammer,
Die Inkunabeln wurden in der Universitätsbibliothek lange Zeit mit den übrigen Büchern gemeinsam
verwahrt, die Sondersammlung besteht erst seit 1880, als die Bibliothek in ihr heutiges Gebäude einzog. Ihr
Katalog sollte auch im Druck erscheinen, doch wurde dies zuerst durch Geldmangel und später durch den ersten
Weltkrieg verhindert. Der Bestand betrug zur Jahrhundertwende 949 Werke, in 968 Bänden.
Der demalige Leiter der Raritätensammlung, Dr. József Fitz beteiligte sich tätig an der Redaktion des
Gesamtkatalogs der Wiegendrucke; er bearbeitete das Inkunabelmaterial der ungarischen Bibliotheken. Auf
Grund seiner Anmeldungen kam es auch zu einem Austausch zwischen der Budapester Universitätsbibliothek
und der Preussischen Staatsbibliothek.
Der zweite Weltkrieg verursachte der Sammlung keine Verluste. Bei der nachfolgenden Neukatalogisierung entdeckte man, dass einige Werke nach 150O gedruckt wurden, doch stellte es sich von ungefähr ebenso
vielen anderen Werken der Bibliothek heraus, dass sie aus dem I5. Jahrhundert stammen. Seit 1945 hat sich der
Bestand durch Kauf und Schenkung um 25 Bände vermehrt und beträgt zur Zeit ИЗО Bände.
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AZ 1920-AS ÉVEK GAZDASÁGI NEHÉZSÉGEINEK HATÁSA
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR FOLYÓIRAT-ÁLLOMÁNYÁRA
IZSÉPY EDIT

Az első világháború után az ország rendkívül súlyos gazdasági és pénzügyi helyzete
bénítólag hatott a könyvtárak működésére és továbbfejlesztésére. A korona értékcsökkenése már a háború kitörésekor megkezdődött, s utána egyre gyorsulón fokozódott. Megérezte ezt az egész gazdasági élet, különösen pedig az előzetes költségvetéssel működő
intézmények. A költségvetés letárgyalásakor még ért valamit a korona, mire félesztendő
múlva megkapták, már csak a felét, vagy még kevesebbet. Ezeken a pénzügyi bajokon póthitelekkel sem sokat lehetett segíteni.
A könyvtáraknak pedig a szokásosnál is több pénzre lett volna szükségük, hiszen a
rendes évi beszerzésen kívül a háborús esztendők nagy hiányait is pótolni kellett volna.
A háború következtében ugyanis megszakadtak nemcsak a külföldi könyvtárakkal való cserekapcsolatok, hanem a külföldi könyv- és folyóirat vásárlások is.
1920 elején megállapították, hogy az angol és francia folyóiratoknak hat, az olaszoknak négy utolsó évfolyama hiányzik az Egyetemi Könyvtárban.1 A hiányok pótlására, a
költségvetés keretén belül, egyelőre gondolni sem lehetett. Még a további évfolyamokra
való előfizetés is nagy nehézséget okozott. Az Egyetemi Könyvtár évi átalánya igen csekély volt, 45 400 korona, annyi, mint a háború előtt. Pedig ekkor ez az összeg már csupán
ezer békebeli koronát ért. Ebből még a legszükségesebb kiadásokra is alig futotta, nemhogy külföldi beszerzésekre. Előző esztendőkben a könyvtár 254 külföldi folyóiratot járatott, túlnyomóan németeket. (49 franciát, 18 olaszt, az angolok száma megállapíthatatlan.)
Májusban elhatározták, hogy ezekből harmincegyet beszüntetnek, mivel így évi 17 ^2%-os,
19 002 korona megtakarítást érhetnek el. A tovább járatandó 223 folyóirat évi 89 338
koronába fog kerülni.2 Remélték, hogy ezt különböző pénzforrások segélyével sikerül előteremteni. A könyvek és folyóiratok megdrágultak, nem csupán a vesztes, hanem a győztes
országokban is. Egy-egy folyóirat-évfolyam ára a háború előttinek húsz-harmincszorosára
emelkedett. Ehhez járult, hogy pénzünk vásárlóértéke Amerika, Anglia, Svájc és Svédországban a negyvened részére süllyedt, Franciaországban a huszadrészére, Németországban egyötödére. Ezzel szemben a könyvtár dotációja semmivel sem emelkedett.
A külföldi könyvek és folyóiratok hiánya, valamint a szűk költségvetési keret nem volt
az Egyetemi Könyvtár elszigetelt nehézsége, hanem valamennyi magyar könyvtár közös
problémája. Ezért a nagyobb budapesti tudományos könyvtárak vezetői megállapodtak
abban, hogy ezután az egyes külföldi folyóiratokat melyik könyvtár járassa tovább. Ugyanarra a folyóiratra ne fizessen elő két, vagy több könyvtár, mert a példányszámok leszállításával jelentékeny megtakarítást lehet elérni. Még így is szükséges a könyvtárak évi dotáció1
2

Egyetemi Könyvtár irattára 145/1920 sz.
Uo. 409/920 sz. 1920. máj. 17.
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jának emelése, hogy a számban már amúgyis leszállított folyóiratokat megrendeljék, s az
új tudományos művek közül a legfontosabbakat, a békebelinek egyötödét, megvehessek.
Az Egyetemi Könyvtár évi átalányát 45 400 koronáról 150 000 koronára, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtáráét év 40 000 koronára kellene felemelni.
Ezen felül azonban múlhatatlanul szükséges a tudományos folyóiratoknak a háborús
évek alatt elmaradt évfolyamait pótolni. Az erre szükséges összeg csak egyszer terhelné az
állami költségvetést. Az Egyetemi Könyvtár 300 000 koronát, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára csak 60 152 koronát kér.
A pénzügyminiszterhez szóló felterjesztésben a budapesti nagykönyvtárak vezetői kérésük indokolásául felhozzák, hogy „pénzünk vásárlóerejének nagymértékű csökkenése nemcsak
gazdasági, hanem szellemi téren is észlelteti bénító hatását. . . Az emberi kultúra a müveit nem
zetek közös munkájának eredménye, s jaj annak a nemzetnek, mely e közösségből ki van zárva
mert szellemi elszigeteltségre van kárhoztatva, annak kultúrája föltartóztathatatlanul hanyatlás
nak indul, gazdasági ereje is elgyengül". „Ma nálunk sem a tudomány, sem a művészet, sem a
ipar, sem a mezőgazdaság, sem a közgazdaság terén tett haladásokról még tudomást sem szere
hetünk".3
Az Egyetemi Könyvtár által kért 300 000 korona rendkívüli hitelt már a könyvtár legközvetlenebb felső szerve, az egyetemi tanács „célszerűtlennek" tartotta. S csupán azt tanácsolta a könyvtár igazgatójának, Ferenczi Zoltánnak, hogy a külföldi hiányok pótlása ügyében lépjen a Budapestre küldött antant missziókkal érintkezésbe, a külföldi tudományos
intézmények könyvtáraival pedig létesítsen csereviszonyt.4
A külföldi könyv- és folyóiratcserét azonban csak akkor lehetett elindítani, mikor
nálunk megindult a tudományos könyvkiadás, s a könyvtárnak volt mit felajánlani cserébe.
Az intézeteknek jó példát adott az Egyetemi Könyvtár, midőn már 1920-ban kiadta a
Shakespeare-könyvtár katalógusát. Ezt a kiadványt a külföldi könyvtárak szívesen fogadták cserébe.5 A rendszeres cserét azonban az Egyetemi Könyvtár csak 1925-ben indíthatta
meg.
A korona árfolyama 1920 decemberében az Állami Jegyintézet létrehozásával és
pénzcserével átmenetileg megszilárdult.6 A könyvtár következő évi költségvetésébe sikerült is felvenni a 300 000 korona rendkívüli átalányt. Ebből 200 000 koronát meg is kapott
az Egyetemi Könyvtár,7100 000 koronát azonban az orvoskari könyvtárnak utalványoztak.8
Ebben az esztendőben még az a kár is érte az Egyetemi Könyvtárat, hogy a 150 000
korona felemelt rendes átalányból más intézmények és tanszékek elvittek 85 118 koronát,
mert az egyetem költségvetésében az Egyetemi Könyvtár átalánya külön feltüntetve nem
volt. Ez az összeg így, a vezetőség gondatlansága és más intézetek élelmessége következtében, az Egyetemi Könyvtárra nézve elveszett.9
A rendkívüli átalánnyal tehát nem lehetett, mint tervezték, „egyszer s mindenkorra"
pótolni a háborús hiányokat, csupán annak igen kis részét.
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1922-ben az 500 000 korona hitelösszegből 225 000 koronát kapott az Egyetemi
Könyvtár, 275 000 korona pedig az orvoskari és a tanszéki könyvtáraknak jutott,10 Decemberben jelenti is az igazgató: „Az évi átalány a könyvek [és folyóiratok] mai árához képest
egészen jelentéktelen összeg, melyből az Egyetemi Könyvtárat a háború előtti mértékben továbbfejleszteni, régi színvonalán megtartani nem lehet. Ehhez szükséges volna a régi rendes évi átalánynak a százszorosára való felemelése. Amit a mai körülmények közt nem remélhetünk."11 Azonban
ekkor már a százszoros emelés is kevés lett volna. Hiszen egy arany korona értéke 1921
májusában 43-31 papírkorona. Szeptemberben újrakezdődött az infláció s decemberben
I arany korona=137.84 papírkoronával.12
1923 elején az igazgató egy millió korona rendkívüli átalányt kért, de fedezet hiányában elutasították.13 Júliusban a miniszter 50 000 koronát engedélyez a könyvtárnak külföldi folyóiratok és tudományos művek beszerzésére.14 Egy csepp ez az infláció tengerében.
A háború előtti átalány 53 000 svájci franknak felelt meg, az 1922—23 évi 655 000
korona értéke viszont csupán 177 svájci frank! Ennyiből nem lehetett továbbfejleszteni az
állományt. S a könyvek és folyóiratok ára ekkor a békeárak ezerötszázszorosa.15
A rendes és rendkívüli átalányon kívül az Egyetemi Könyvtár bevételének másik ágát
az ún. könyvtári díj alkotta. Ez is kétféle volt. Beiratáskor minden hallgató fizetett könyvtári díjat s az elsőévesek által fizetett beiktatási díj felét is az Egyetemi Könyvtár kapta.
A tandíjat s a beiktatási díjat gyorsabban emelték, mint a könyvtári átalányt.16 így 1924ben már az a helyzet állott elő, hogy a könyvtári díj 5 775 békebeli aranykoronát ért, míg
az évi rendes átalány csak 2 223 arany koronát.17 Azonban ez összesen sem tette ki a régi
átalány (45 000 arany K) értékét. S a könyvtári díjnak is az a nagy hibája volt, hogy mire
ezt a gazdasági hivatal útján az igazgató megkapta, már sokkal kevesebb folyóiratot s
könyvet lehetett érte venni.
így érthető ha a könyvtárigazgató azt írta az Eggenberger, Kilián, Ráth és Pfeifer
cégeknek, hogy a korona nagymértékű értékhanyatlása miatt a francia, angol és olasz folyóiratok meginduló megrendelését egyelőre függesszék fel.18 Jellemzőek a Kilián cég megrendelőlapjára tett megjegyzések. Az Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure,
Giornale Storico della Letteratura Italiana, Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Mind, Nuova Antológia, Revue Historique, Revue de Linguistique et de Philologie Comparée, Revue d'Histoire Littéraire de la France, Revue des Deux
Mondes, Revue Philosophique, Revue des Questions Historiques, Romania és Studi Storici
c. társadalomtudományi folyóiratok rendelését függőben tartották, az American Journal of
Philologyt és a Science-t törölték. A természettudományi folyóiratok közül is függőben
maradt tíz és töröltek ötöt. Csupán németországi folyóiratokat rendeltek meg.19
Sőt a pénzhiány miatt gyakran a már befutó évfolyamokat is visszaküldték, mint pl. a
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Revue Historique de la Revolution Francaise 10. évfolyamát, azzal a megjegyzéssel, hogy
„a mai viszonyok közt nem fizethetünk elő."20
Ez a rendkívül súlyos pénzügyi helyzet nehéz feladat elé állította a könyvtárat. Mivel
pénz alig volt, másmódon igyekeztek könyveket és folyóiratokat szerezni, hogy az állomány mégis gyarapodjon s a tudományos kutatók és egyetemi hallgatók se akadjanak meg
munkájukban s tanulmányaikban.
1920 decemberében a következő levelet intézték a fontosabb magyar újságok kiadóhivatalaihoz:
Tk Kiadóhivatal*.
Az Egyetemi Könyvtár a mai viszonyok közt nincs abban a helyzetben, hogy a nevezetesebb
napilapokra előfizethessen . . . Ezért tisztelettel kérem a tek. Kiadóhivatalt, méltóztassék a
-í mindaddig míg a könyvtár képes lesz arra előfizetni, díjtalanul megküldeni.
Budapest, 1920. dec. 18.

Kiváló tisztelettel
Ferenczi Zoltán
igazgató

Ez a kérelem néha sikerrel járt, máskor nem. 21 Külföldi folyóiratokkal is próbáltoztak. 22
Az Académie des Inscriptions et Belles Lettres meg is küldte ajándékba a Journal des Savants
1920-as évfolyamát. 23 Néha valamelyik külföldi professzort kérték fel közbenjáróul, hogy
a folyóiratot az Egyetemi Könyvtár részére „ingyen kieszközölni kegyes volna "2i Párszor
mérséklést igyekeztek szerezni. A Comité de la Société J. J. Rousseau-t arra kérik, hogy
„tagsági díjunkat a mi viszonyainkhoz képest oh/ mértékben méltóztassék leszállítani, hogy azt a
mi szerény budgetünk is elbírja."25
1920 nyarán a berni magyar diplomáciai képviseletnek megküldik az Egyetemi Könyvtár azon külföldi folyóiratainak jegyzékét, melyek járatását valutadifferenciák miatt kénytelenek voltak felfüggeszteni. 2e A kérelem eredményét nem tudjuk, mert az iratanyag nem
ad róla tájékoztatást.
A helyzet az infláció növekedésével természetesen csak rosszabbodhatott. Még 1924
végén is ezt válaszolják a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara levelére: „Van szerencsém
az Egyetemi Könyvtárnak járó külföldi közgazdasági, gazdaságtörténeti, statisztikai és szociológiaifolyóiratokjegyzékét megküldeni. . . Ezek közül egyet sem járatunk, hanem ajándékul kapjuk, és kevés kivétellel meglehetős hiányosan érkeznek. Külföldi lapok előfizetésére jelenleg egyáltalán nem marad pénzünk."'11
Néhány magános ember kisebb adományokkal, valamint egyes intézmények is igyekeztek a könyvtárat segíteni. A Felsőoktatási Egyesület 1923 februárban 100 000 koronát
20
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szavazott meg az Egyetemi Könyvtárnak meghatározott célra: a nemzetközi jogi irodalom
pótlására. Ki is jelöltek hat folyóiratot, két évkönyvet s a Nemzetek Szövetségének anyaggyűjteményét. Azonban mire a könyvtár a pénzt megkapta, már csak egy-két folyóirat kiegészítésére lett elegendő. 28
A Tudománytmentő Bizottság 1924 márciusában ugyancsak a nemzetközi jogi művek
beszerzésére a könyvtárnak 1 000 000 koronát szavazott meg. 29 Figyelemre méltó, hogy a
jogi irodalom pótlását találták a legsürgősebbnek. Ez nagyon jellemző a kor egyeduralkodó
jogászi szemlélet módjára. Ugyanekkor a természettudományok erősen háttérbe szorultak.
Ugyanennek a bizottságnak a javaslatára a Kereskedelmi és Iparkamara a következő évben
előfizetett a könyvtár számára a Law Quarterly Review, Philosophical Magazin és The
Studio с. folyóiratokra. 30
A hazai támogatásoknál és adományoknál jelentősebbek a külföldiek.
Tóth László, La Plata-i egyetemi tanár éveken át buzgólkodott azon, hogy minél több
dél-amerikai könyvet és folyóiratot küldjön, ill. küldethessen el az Egyetemi Könyvtárnak.
„Ha Európában is [több] ilyen lelkes honfitársmik és könyvtárunk iránt érdeklődő jóakaró barátunk lenne, az Egyetemi Könyvtár talpraállításának problémája meg volna oldva, mert itthon az
állam, vagy a társadalom támogatására, a mai nehéz viszonyok között, alig számíthatunk" —
írta neki Ferenczi igazgató. 31
A Nemzetek Szövetségének kiadványait részben díjtalanul, részben nagyobb árengedménnyel kapta meg a Könyvtár. 32
Az Európai Diáksegítő Akció, a Worlds Student Christian Federation megbízásából
Magyarországra megbízottat küldött s vállalkozott arra, hogy a legszükségesebb folyóiratokat és könyveket megszerezze a magyar könyvtárak számára. A szövetség fedezte a folyóiratok beszerzésén kívül szállításukat is.33 Nehezen állapítható meg, hogy a jelentős anyagból az Egyetemi Könyvtárnak mi jutott.
Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ cserét létesített a Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschafttal s ennek alapján tizennyolc német folyóiratot rendeltek meg az Egyetemi Könyvtárnak, melyekre ezután nem kellett előfizetni. 34
A Rockefeller Foundation hiányzó amerikai folyóirat évfolyamokat küldött békekurzuson számított magyar koronáért s a nagy valutáris differenciát magára vállalta. 35
A Laura Spelman Rockefeller Memorial 60 dollárt bocsátott az Egyetemi Könyvtár
rendelkezésére. Ebből négy amerikai folyóirat évfolyamait pótolták. 36 A Northwestern
University Medical School pedig öt orvosi folyóirat több évfolyamát küldte el Chicagóból. 37
Jöttek adományok Finnországtól kezdve Olaszországig és Angliától Japánig a világ
minden tájáról. 38 Mindezek azonban esetlegesek és rendszertelenek voltak, ezért a rendes
folyóirat-megrendelések kiesésének nagy hiányait csak részben pótolhatták.
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A korona értékének zuhanását 1924 júniusában állították meg. Magyarország ekkor
igen súlyos anyagi, és természetszerűleg politikai, feltételekkel népszövetségi kölcsönt
vett fel. Népszövetségi főbiztos, egy amerikai pénzügyi szakember ellenőrizte a magyar
pénzügyeket és államháztartást. A kölcsön fejében le kellett kötni az állami jövedelmek
egy részét. A kormány kötelezte magát a trianoni szerződés s a jóvátételi kötelezettségek
teljesítésére. Ekkor kezdte meg működését külföldi ellenőrzéssel a Magyar Nemzeti Bank.
Fokozódott az ország gazdasági függősége a vezető imperialista hatalmaktól.39 A pénzügyi
stabilizáció természetesen nem változtatta meg egyik napról a másikra sem az ország, sem
az Egyetemi Könyvtár nehéz anyagi helyzetét. A javulás lassú. A hiányok pótlása nem könynyű, hiszen a háborús évfolyamok kiesését az inflációs évek újabb hiányai még csak fokozták.
1925-ben az állami átalány tetemes felemelése s a könyvtári díj újabb megállapítása
következtében a rendelkezésére álló összeg elérte a békebeli átalány értékének 50%-át.40
Új könyvek és folyóiratok beszerzésére I50 millió koronát fordíthatott a könyvtár. Ennek
az összegnek felosztása is nagyon jellemző. A jogi kar és a hittudományi kar 34%-ot kapott, a bölcsészetkar, melybe ekkor a természettudományi kar is beletartozott, 36%-ot és
az orvostudományi kar 30%-ot. Ezt a pénzt nem a tanszéki könyvtárak kapták, hanem az
Egyetemi Könyvtár felkérte a karok tanárait, hogy kívánságaikat adják be,41 s az említett
arányban tette meg a rendelést.
1927. január 1-én váltotta fel a koronát a pengő. Ezután már nem kellett értéktelen
milliókkal számolni. A kulturális ügyek azonban, az ország nehéz gazdasági helyzetére való
hivatkozással, továbbra is mostohagyermekei maradtak a Bethlen-kormánynak.
A pengőre való áttéréssel az Egyetemi Könyvtár évi 20 000 pengő átalányt kapott. Ez
a háború előtti átalány 38%-ának felelt meg. Közben pedig a könyvek és folyóiratok ára
a békebelihez viszonyítva a németeknél 170%-kal, a franciáknál 120%-kal, az angoloknál
80%-kal emelkedett.42 A könyvtár ezért még mindig igen súlyos gondokkal küzdött s
több pénzt kellett előteremteni.
Az új igazgató, Pasteiner Iván, javaslatára az egyetemi tanács az 1927/28-as tanévtől
kezdődőleg elrendelte a minden hallgató által fizetendő könyvtári díj felemelését 5 pengőre.43 Ez elég nagy megterhelést jelentett különösen a szegényebb sorsú diákok számára.
Igazán antiszociális intézkedés volt a terhek egy részét az állam helyett rájuk hárítani.
A könyvtár anyagi helyzetének javulásához azonban valóban hozzájárult.
A szilárd pengőre alapozott költségvetés végre lehetővé tette a tervszerű állománygyarapodást. 1927-ben megkezdhették a rendszeres hiánypótlást. Ekkor a fizika, a következő
esztendőben pedig a történelem és művészettörténet szakot egészítették ki. A helyzet javulását mutatja, hogy míg 1927-ben 644 folyóirat járt, egy év múlva már 921.44
Másfél évtized telt el az első világháború kitörése óta, míg végre csakugyan hozzá lehetett kezdeni a könyvtár folyóirat- és könyvhiányainak rendszeres és szakonkénti pótlásához. A húszas évek elején, az infláció alatt nehezebb volt a könyvtár anyagi helyzete, mint
a háborús esztendőkben. Akkor legalább német folyóiratokat járathattak, de később volt
39
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olyan idő, mikor mindenfajta rendelést le kellett állítani. Az infláció meghiúsította az előzetes számításokat és terveket, nemcsak országos, hanem könyvtári viszonylatban is. Először pénzügyi áthidaló megoldásokkal, rendkívüli átalánnyal, a könyvtári díj felemelésével
próbálkoztak. S mikor a korona romlása következtében mindez nagyon kevésnek bizonyult, igyekeztek a nemzetközi kapcsolatokat intenzívebbé tenni, illetve új kapcsolatok
kiépítésével az állományt tovább gyarapítani. A könyvtár munkája, minden nehézség ellenére, a legnagyobb pénztelenség idején sem állott meg.
THE EFFECT OF ECONOMIC DIFFICULTIES IN THE TWENTIES ON THE STOCK OF
PERIODICALS IN THE UNIVERSITY LIBRARY
(SUMMARY)

An enrichment of the University Library stock after World War I was impeded by the extreme economic
and financial difficulties this country had to face. Government subvention and a repeated raise of readers' fees
were not able to keep level with inflation. The costs of regular annual library acquisitions could not be met by
the budget either, nor could the war shortage of periodicals be remedied. Subscription to 31 foreign periodicals
was discontinued in May, 1920, and there was not one single foreign periodical subscribed to by 1924. Private
persons and institutions then assisted the Library with gifts of money and periodicals. Efforts to intensify existing international relations and to establish new ones were made by the Library. Library work and enrichment
were going on even in periods of greatest difficulties and in a shortage of funds. It was not until the financial
stabilization in 1927 that a systematic and regular work to make good for the shortages could be started. An
improvement in conditions was shown by the fact that the Library subscribed to 644 periodicals in 1927 and
to as many as 921 in 1928.
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KISHIVATALNOKOK AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR
SZOLGÁLATÁBAN 1836—1895
DÜMMERTH DEZSŐ

A négyszázéves múltra visszatekintő Egyetemi Könyvtár személyzeti viszonyai a századok folyamán többféle változáson mentek keresztül. Legrégibb korszakában, a jezsuiták
idején, a könyvtári szolgálat csupán egy-két évig tartó, ideiglenes és mellékes megbízatás
volt. A könyvtár prefektusa általában az egyetem kancellárja és professzora, míg segédje
egy teológushallgató volt. E két fő jelentette 1773-ig a könyvtár személyzetét, akik, természetesen nem töltötték minden idejüket a könyvtárban. A prefektust elfoglalta saját
katedrája és a kancellári tisztség, segédjét pedig a tanulás, a teológia végzése.
Egész életet betöltő foglalkozássá a könyvek őrzése csak 1774-ben válik, mikor a
jezsuita rend megszűnése után a könyvtár világi-királyi intézménnyé alakul, s először szerveznek mellette állami státusokat: rendszeres, havi fizetéssel járó, élethosszig tartó állásokat.1
Először két prefektusi (igazgatói) és két írnoki (kancellista) állást szerveznek. 1777ben pedig, az egyetemnek Nagyszombatból Budára való költöztetése idején felállítják az
első őr és másodőr elnevezésű státusokat is, melyek közül az első az oklevéltan tanszékével,
a második pedig az érem- és régiségtan egyetemi katedrájával volt összekötve. A második
igazgatói állás 1780-ban megszűnt, a többi státus azonban hosszú időn át meghatározta a
könyvtári személyzet jellegét.
Eszerint a tisztviselői gárda egy felső és egy alsó kasztra különült. Az elsőbe tartozott
az igazgató és a két őr, akik mindannyian az egyetem tanárai voltak, s könyvtári munkájuk
mellett korukban magas színvonalú tudományos tevékenységet fejtettek ki. A Ratio Educationisszal és a II. József-féle türelmi rendelettel megreformált egyetem legjelentősebb
tanárai lettek így sorban egymás után a könyvtár igazgatói és őrei: az exjezsuita Pray György,
Wagner Károly és Schönwiesner István mellett a világi Lakics György, valamint a protestáns Cornides Dániel, majd Schwartner Márton. Ezek a neves tudósok egyszerre felemelték
a könyvtár tekintélyét, nem tényleges könyvtári munkájukkal, hanem tudományos hírnevükkel.
0
Mellettük a tulajdonképpeni, aprólékos könyvtári munkát az alsóbb kaszt: a két írnok
végezte.2 Őket tekinthetjük tehát a modern értelemben vett könyvtárosok őseinek. Semmi
kapcsolatban nem voltak az egyetemi oktatással, vagy a tudomány aktív művelésével. Feladatuk szigorúan elhatárolt megbízatás volt: az olvasók kielégítése, a könyvek kikeresése
és helyrerakása, valamint az alacsonyabb írásbeli teendők végzése; a másolás és iktatás.
Munkakörük egyszerre hivatalnoki és szolgai jellegű: nem csupán körmölnek és az
olvasókra ügyelnek, hanem fizikai munkát is végeznek a könyvek ide-oda cipelésével, létra1
2

Merkur von Ungarn, I. Jhg. 1787.
A könyvtár történetének ezt a szakaszát vö. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolutizmus
korában 1790—1823. Magyar Könyvszemle, 1963. évf. 3. sz.
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mászással együtt, mely 1876 előtt, a régi könyvtárépület romladozó, egészségtelen levegőjében különösen terhes munka volt. Szinnyei József emlékeiben így mondja el: ,, . . . farkasordííó . . .így neveztük a nagy könyvtártermei, melyben mindig 2—3 fokkal hidegebb volt, mi
az utcán . . . Innen kellett kihoznom a kért könyveket, melyek azonban nem voltak megszámoz
tehát keresnem kellett a megjelölt thékában és polcon . . . létrát kellett oda cipelnem, úgy földs
mint karzaton, s azon fölmászva, néhány száz között turkáltam, közben meggémberedett ujjaim
is kellett fújnom, hogy kiegyenesedjenek és alkalmasok legyenek a keresésre . . ." 3
A korabeli ügyiratok csak megerősítik ezeket az emlékeket. 1873- november 7-én például a délutáni szolgálat idejét a tisztviselők kérésére lecsökkentik, tekintettel a szűk és
egészségtelen olvasóteremre.4 E humánus intézkedés azonban szomorú előzmények után
következik csak be: előzőleg egy írnok már tüdővérzést kapott, egy másik pedig itt szerzett
tüdőbajába belepusztult.5 De 1873- szeptember 19-én is azt jelenti Toldy Ferenc igazgató,
hogy az olvasóterem levegője annyira egészségtelen, hogy a tisztviselőket egymás után
ágybadönti.
Könyvtárszolga az első időkben még csak egy van, akit teljesen lefoglalnak a ház
körüli teendők. Arra, hogy az írnokoknak segédkezzen a könyvek kiadásában, csak 1870
után kerül sor. Addig az olvasószolgálatot a kishivatalnokok egyedül látják el.
így indul útnak a nyomasztó, terhes kishivatalnok-szolgálat, mely a kevés fizetéssel,
az előmenetel kilátástalanságával és a nyugdíj bizonytalanságával, mint az alábbiakban
majd látni fogjuk, tragikus életek sorozatát indítja meg. E munkakörülmények természetesen nemcsak az Egyetemi Könyvtárra jellemzőek, országos és egyúttal világjelenség ez, a
XVIII. században felvirágzó bürokrácia hajtása, melynek sötét nyomora a XIX. század
elejére már irodalmi tükörképekre is talál E. T. A. Hoffmann, vagy Gogol művészetében.
A könyvtári írnok-szolgálat tragikumát legfeljebb az a körülmény színezi és fokozza,
hogy gyakran magas műveltségű és tudományszomjas embereknek jutott ez a sors, akik
éppen abban a reményben vállalkoztak az alacsony szolgálatra, hogy a könyvek közelsége
számukra az ismeretszerzés és a tudás magaslatát szerzi meg. Munkájuk végzése közben
azonban, mint egyikük írja, megirigyelték az egyetemi pedellus és az országgyűlési szolga
munkakörét is,—mert még ez a kevesebb tanultságot igénylő állás is jobb megélhetést
biztosított a könyvtárosságnál.6
Legtöbbször azonban talán mégis félúton tört pályájú emberek húzódtak ide, akikben élt ugyan valami vágy és érdeklődés a tudás iránt, képességeik azonban nem nyújtottak magasabb lehetőségeket. Voltak, akiknek sikerült magasabbra emelkedniök, mások
pedig, amikor látták, hogy nem boldogulnak, elhagyták a szolgálatot. De akadtak, akiknek
nem volt más választás, mint megvárni a szolgálatban a halált.
Pedig ez a csekélyen díjazott és társadalmilag annyira alacsony kishivatalnoki státus
jelentette hosszú időn át, éppen a tudományos fejlődés egyik fő korszakában, a XIX. század derekán, a könyvtár fennállását.
3
4

5
6

Szinnyei József: Könyvtári emlékek. Fővárosi Lapok, 1887- évf. I. 679 1.
1873/1874. tanévi iratcsomó: Egyetemi Könyvtár irattára. — Tekintettel arra, hogy ezekben az időkben az
ügyiratok még nem kaptak könyvtári iktatószámot, hanem az egyes akták tanévszerinti csomókban, s ezen
belül a szorosabb dátum szerint találhatók meg, a szövegben idézett jelentések, felterjesztések időpontja
egyúttal a lelőhelyet is mutatja. Ismétlések elkerülése végett ezért a továbbiakban az irattár anyagára csak
akkor hivatkozunk, ha a főszövegben a dátum nem olvasható.
Vö. Szenessy Zsigmond alább következő adataival. 1872-ben Márki József kapott tüdővérzést. (Toldy felférj. Máté Sándor öltözete ügyében, 1872. dec. 17.)
Az idézetet vö. a Szenessyről szóló fejezetben.
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A könyvtárőr-egyetemi tanárok kasztja ugyanis hamar kihalt: Weszerle József volt
az utolsó első őr, aki 1827. július 17-én az érem- és régiségtan tanszékét elcserélte a magyar
történet katedrájával, és így a könyvtártól is megvált.7 A másodőr helye pedig már 1823
óta üres volt. Ettől kezdve az igazgatón kívül a könyvtár személyzetét csak a két írnok jelentette, akiknek scriptori elnevezését egy helytartótanácsi rendelet 1847-ben könyvtártisztre változtatta. Az állás jellege és javadalmazása azonban nem változott. 1859-ben a
Bach-kormány pedig visszaállította az írnok elnevezést. Csak 1807-ben újították fel a tiszti
megjelölést ismét.8
1848-ban az első felelős magyar kormány visszaállítja ugyan a két őri státust, de már
az egyetemi katedráktól függetlenül.9 Az intézkedés pedig különben is csak papíroson marad. A gyakorlatban egyedül csak a kinevezett első őr, Reguly Antal foglalja el a helyét
1849-ben, akinek státusa azután állandósul. A másodőr helyét azonban a Bach-kormány takarékossági okokból újból megszünteti, csupán azt engedi meg, hogy az első írnok, illetve
most már tiszt, a másodőri címet viselje — fizetés nélkül.10
Ezek a fejlemények végképp a kishivatalnokok vállaira tolják a könyvtárőrzés egész
munkáját. A XVIII, században kialakult felsőbb, professzor-kaszt megszűnik, és az első
őr állása is erősen közel kerül a kishivatalnokokéhoz. Hogy teljesen egybe nem olvad velük,
az csak Toldy Ferencnek köszönhető, aki egész igazgatása alatt szigorúan vigyázott,
hogy őri kinevezésre csak komoly, tudományos eredményeket produkáló férfiak kerüljenek.
Toldy nyugalomba vonulásakor, 1874-ben, visszaállítják a másodőr státusát is, de
egyszersmind megszűnik az a szigorú disztinkció, mely az őröket és tiszteket eddig elkülönítette. Szó sincs többé a könyvtárőrzésnek az egyetemi katedrával való kapcsolatáról. Sőt,
már 1857-ben a felsőbbség külön jelentést kér az igazgatótól, hogy az egyetemen is tanító
Horváth Árpád kinevezése összeegyeztethető-e professzori állásával?
Horvát Árpád lesz azután 1874-ben az utolsó könyvtárigazgató, aki egyetemi profeszszor is. 1876-ban pedig éppen azért mond le az igazgatói teendőkről, mert nem érzi azt
összeférhetőnek többé a katedrával.11 Ugyanakkor 1874-ben az őri kinevezésekhez bevezeti a könyvtárosi szakvizsgát: kollokviumot, s ezzel a tudományos alkotómunka és a szakszerű, könyvtárosi hivatalszolgálat végleg elkülönül.12 A könyvtártani kollokviumot sikeresen letevő Szinnyei József és Márki József lesz az új első és második őr. Sajátságos, hogy
Szinnyeinek, bár jó könyvtártani szakembernek bizonyult, még csak egyetemi végzettsége
sem volt. Márki pedig, akinek ugyan több diplomája is volt, Toldy szerint nemcsak hogy
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Iktatókönyv, 390 p- EK. irattár. — Szentpétery Imre: A bölcsészettudományi kar története, Bp.,1935- —
Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár Fejér György igazgatósága alatt, Bp., 1955- (Egyetemi Könyvtár kiadványai, 10. sz.)
A könyvtár általános fejlődésére Toldy igazgatása alatt, vö. Tóth András: A pesti Egyetemi Könyvtár a modern fejlődés útján 1843—1849. Tanulmányok Budapest Múltjából, XI. (1956), 243—276 1. valamint uő:
Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet 1849—1876. Bp., 1958. (Egyetemi Könyvtár kiadványai, 1. sz.)
1848. jún. 13.
Vö. Csery József alábbi adataival.
Vértesy Miklós: Szinnyei József és Horvát Árpád. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, I.Bp.,1962. 97—104 1.
1874. febr. 2. Horvát Árpád az első őri állás megüresedésével kapcsolatban pályázatot javasol, de oly módon,
hogy a pályázók, mint a magántanárok, kollokviumot tegyenek a hazai és egyetemes irodalomtörténetből,
könyvészetből és könyvtártanból. Javaslatát az egyetemi tanács elfogadta.
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kellő tudományos képességekkel nem rendelkezett, hanem még a könyvtártani ismeretekben
is — „a sejtelemig sem emelkedett "lz
Mégis ők jelentették most már a könyvtári személyzet felsőbb kasztját, míg az alacsonyabb kategóriákban a tisztek, s ezeken túl a napidíjasok, a még csekélyebb fizetésű és
nyugdíj reménye nélkül szolgáló díjnokok száma megnövekedett.
Toldy Ferenc igazgatása alatt az első őri állást még olyanok kapták meg, mint a hírneves keleti utazó és finnugor nyelvész Regulj Antal, a történész Nagy Iván, és az oklevéltan neves professzora, Horvát Árpád. Sőt, még a második tiszt is országos hírű volt ebben
az időben: Garaij János, a költő.
Hogy törekvéseiben Toldyt éppen az előző „nagy könyvtár örökre" való visszaemlékezés vezette, kitűnik saját szavaiból, mikor Reguly kinevezését ajánlja: ,, . . . örvendvén
annak is, ha a Wagnerek, Cornidesek és Schwartnerek utódjául a könyvtár egy hasonló hírű és
érdemű férfiút nyerhetne . . ."14
Mindezek azonban nem vehették fel a versenyt a szakszerű hivatalszolgálat új követelményeivel. A tudományos munkát nem végző, sőt, magasabb tanulmányaiban is félbenmaradt, de könyvtártani szakember Szinnyei fölényesen emlékezik meg Regulyról és Garayról:
„A hivatal nyugalmas, gondnélküli életnek tekintetett, azért ha valamely nevezetes író megvakult vagy megsántult, írói segélyegylet nem lévén, ide tették. Így jutott a könyvtárhoz Garay,
mikor már alig látott, és Reguly, ki bundában ült. . . és az olvasókat (úgyse voltak sokan) magához hívta ki az udvarra . . . ott ügyelt föl rájuk. Voltak azért könyvtárnokok, kik amazok helyett
is dolgoztak. Azonban ok is tettek valamit . . ."15
Valóban, Szinnyeinek igaza volt: valamit Garay János is tett, meg Reguly Antal is.
S hogy a könyvtári munka mennyire nem abból a csupán kedélyes, patriarkális képből állt,
amit Szinnyei idéz, aki különben már egyiküket sem ismerte, azt megvilágítják azok a
hivatalos ügyiratok, melyek segítségével összeállítottuk néhány könyvtári kishivatalnok
életsorsát. A legtöbbje sötét, nyomasztó történet, s még Garay János szolgálatán sem találtunk alkalmat arra, hogy ezt a hivatalt „nyugalmasnak és gondnélkülinek" nevezzük.
A következőkben a könyvtár nehéz munkáját vállaikon tartó, XIX. századi kishivatalnokok karából mutatunk be tipikus életsorsokat, akik között jelentős tehetség éppúgy
akad, mint tehetségtelen, hivatásáért rajongó szorgalmas éppúgy, mint munkáját hanyagul
végző kedvetlen.
A könyvtár irattárában végzett kutatásaink közben azonban mégis úgy találtuk, hogy
éppen ezeknek a nehéz sorsú, sötét nyomorral küzködőknek legnagyobb része szorgalmas
volt, sőt, némelyik a mindennapok szürke és elfelejtett hőse, aki életét is odaadta az Egyetemi Könyvtár szolgálatában.
CSERY JÓZSEF

1838-ban, a hosszú időn át meglehetősen hanyag, kapkodó és elnagyolt írással vezetett
könyvtári iktatókönyvben egy feltűnően rendezett, csinosságra törekvő és lelkiismeretesen
higgadt kézírás tűnik fel, melynek finoman rajzok betűi példás szorgalomról és igyekezetről tanúskodnak.
13
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Szinnyei félbemaradt tanulmányairól vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Bp. — A Márkiról
szóló idézetet teljesebben vö. alább, a róla szóló szakaszban.
Felterjesztés Reguly Antalról, 1849. nov. 24.
Könyvtári emlékek, i.m.
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Ez a kézírás Csery Józsefé, aki 1836-ban került a könyvtár szolgálatába, mint az egyetemi kézipénztárhoz helyezett második írnok, Schönherr Ferenc utóda. Az ő személye volt
az összekötő kapocs, mely korszak-fordulót hidalt át Fejér György igazgatásától Toldy
Ferenc idejéig, a könyvtár eleven emlékezete, akinek biztos memóriáját Toldy a megkezdett katalogizálási munkálatoknál egy percre sem tudta nélkülözni.16
1807. szeptember 11-én született a Zólyom megyei Korpona városában. Valószínűen
vagyontalan köznemesi szülők gyermeke volt, mert egész életén át hivatali fizetése volt
egyetlen bázisa. Szülővárosában és Léván végezte a gináziumot, majd 1824-ben a piarista
tanító-szerzetesrendbe lépett, s mint növendék, egy évig a grammatisták osztályában tanított. 1827-ben azonban már elhagyta a rendet, ahová, úgy látszik nem különleges hajlam,
hanem talán szegénysége, s az ingyen tanulási alkalom vezette. Mindenesetre, miután Szegeden elvégezte bölcsészeti tanulmányait a rend iskolájában, a szerzetet elhagyva Pestre
jött, hogy a világi pályára készülve, jogot hallgasson. 1833-ban esküdött fel táblai jegyzőnek, 1837-ben pedig ügyvédi oklevelet szerzett.17
1836. október 1-én kezdte meg szolgálatát, mint második írnok (kancellista) az egyetemi könyvtárban, még Fejér György igazgatása alatt. Úgy látszik, a jogi pálya sem vonzotta különösebben, érdeklődése, talán Fejér hatására, a történeti stúdiumok felé kezdi hajlítani. De szolgálati érdeke is úgy hozza magával, hogy segítségére legyen főnökének, aki
ezidőben nagy oklevélgyűjteményének, a Codex diplomatiatsnak köteteit bocsátja közre.
Csery ebben a hatalmas, nagy körültekintést, pontosságot kívánó adatgyűjtő munkában segédkezik Fejérnek. Talán ezért is említi róla később Toldy, hogy „már Fejér Gyförgy alatt is
dicsérettel szolgált."18
De mégsem a tudományos működés volt életének központja, hanem az egyszerű, odaadó, hivatali szolgálat, melyet Toldy a felsőbbségnek küldött jelentéseiben nem győz
eléggé dicsérni. „Szolgálatra készségét, buzgóságát azon perctől fogva, midőn a könyvtár igazgatását átvettem, mai napig változatlanul egyformának találtam" — írja róla 1846-ban,19 s ez
a vélemény haláláig kíséri.
Munkaköre az írnoki munkakör volt: lényegében az olvasószobai felügyelő szolgálat,
mely egyúttal a könyvek kikereséséből, átadásából, majd visszavevéséből és visszarakásából állt. Az 1847-ben részére kiállított bizonyítvány különösen a könyvek kikeresésében
való ügyességét és az olvasókkal való nyájas bánásmódját emeli ki. De írásbeli teendőket is
végzett. 1840. június 6-tól, mikor társa, Biankovich első írnok megbetegedett, minden tisztviselői teendőt egymaga látott el az egész könyvtárban, egészen az év októberéig. Ebben
az időszakban az igazgatón kívül ő jelentette az egész személyzetet. Csak októbertől kapott
ideiglenes segítséget, míg aztán 1841-ben Biankovich nyugalmazásakor első írnokká léptették elő.
Fizetése évi 300 forint, mely csak 1848. június 13-án emelkedik személyi pótlékkal
együtt 400 forintra. Toldy közbenjárására azonban az első felelős magyar kormány kultuszminiszterétől, Eötvös Józseftől, 1848. július 28-án buzgó munkájáért 200 forint jutalmat
kap. Némi jutalomban (40 Ft) már 1845-ben is részesült ugyan, de 1848-ban Toldy már
őri állásra terjeszti fel.20
16
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Toldy jelentése a helytartótanácsnak, 1846. jan. 6.
Szinnyei József: Magyar írók, i.m. — Toldy felterjesztése, 1848. jún. 7.
Szinnyei: Magyar írók, i.m. — Működési bizonyítvány, 1847. dec. 7.
Évi jelentés, 1846. dec. 30.
1848. jún. 7.
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Ismerve a szigorú és komoly, tudományos nívót, melyet Toldy az őröktől kívánt,
Csery pártolását — bár nem első helyen — tudományos tájékozottságának megbecsüléseként is tekinthetjük.
A magyaron kívül ismerte és beszélte a latin, német és szlovák nyelvet — ezeket az
ismereteket azonban származásának helye is magyarázza. De könyvészeti és történeti ismeretei is voltak. Természetesen, nem láthatjuk benne a tudomány aktív művelőjét, irodalmi
tevékenysége inkább alkalmi jellegű. Mint ahogy alkalmi költeményeket is írt, úgy írt
alkalmilag későbbi hivataltársa, Nagy Iván genealógiai gyűjteményébe, a Magyarország
nemes családai című sorozatba, általa ismert köznemesi famíliákról. így írt szülővárosa,
Korpona történetéről az ugyancsak Nagy Iván szerkesztette Magyar Tudományos Értekezőben, s hasonlóképpen kezdte el megírni az egyetem történetét is. Ez a munkája azonban befejezetlenül, kéziratban maradt. 21
Csery igazi, odaadó könyvtáros, tevékenységének lényege nem a könyvek írása, hanem
azok példás, pontos megőrzése, hív szolgálata. Ez a hivatali szolgálat, mint végsőkig való,
példás magatartása mutatja, haszonleséstől mentes, önzetlen hajlamból fakadt.
Hivatali szorgalmát nem rendítette meg az sem, hogy a magasabb vezetés részéről jóformán semmiféle elismeréssel nem találkozott, az egyszer-kétszer kapott jutalmon kívül.
Hiába folyamodott az őri állásért, azt mások kapták meg előtte, olyanok, akik később kezdték szolgálatukat, s olyanok is, akik fiatalabbak voltak őnála.
1855-ben pályázott újra a másodőr megüresedett helyére, s ekkor meg is kapta ezt az
állást. Néhány évvel később azonban, 1859-ben Thun, a Bach-kormány minisztere takarékossági okokból megszüntette a másodőri státust, törölte a tiszti elnevezést, és Cseryt
írnoknak minősítette vissza. Csupán annyi méltánylást kapott, hogy viselhette a másodőri
címet, a megfelelő fizetést azonban elvesztette. A legjobb tisztviselőt lefokozták tehát,
mintha valami vétséget követett volna el. 22
Családjával — feleségével és négy gyermekével — a könyvtárépület udvarán levő tiszti
lakásban lakott. Még nem adja fel a reményt — Reguly halála után, 1858. szeptember 21-én
ismét pályázik — az első őri állásra, de ezt a nála 17 évvel fiatalabb, viszont tudományos
reményekben gazdagabb Nagy Iván kapja meg helyette.
186l-ben fizetése 735 forint, szabad lakással. Toldy felterjesztése még mindig így
írja le magatartását: „Törvényszerű, előzékeny, hü és lelkiismeretes."2^
Ezek az utolsó szavak, melyek róla elhangzanak. Néhány évvel később megint szerepel ugyan a neve egy kinevezésért szóló felterjesztésében, de ez már nem az ő számára,
hanem utódjának szól. 1866. október 24-én Toldy ezt írja: „Múlt hó 23-án Csery József, a
kir. egyetemi könyvtár másod őre a dulongó cholerajárvány áldozata lett, s így könyvtárunk tisztviselőségében egy hely megürült."
Ez a megürült hely emlékeztetett még egy ideig rá, és nyomorgó családja, akik az
utána maradt, szerény penzióból nem tudtak megélni. 18Ó7. július 20-án Toldy támogatja
az özvegy kérését, hogy emeljék a nyugdíj összegét. „ . . .a tisztelt Asszonyság gyermekei
nemcsak ellátás nélkül, hanem valóban szomorú egészségi állapotban vannak" — írja a pártoló
kérvényben.
De a felsőbbség válasza erre a kérvényre éppúgy nem ismeretes, mint ahogy nyomorgó
hátramaradottainak sorsa sem.
21

Szinnyei: Magyar írók, i.m. — Toldy évi jelentései a személyzet irodalmi működéséről: 1801/62, 1862/63
Tóth András EK. és a tud. élet i.m. 478 1.
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GARAY JÁNOS

Toldy Ferenc, a könyvtár igazgatója, nem hivatalfőnöki minőségében találkozott először Garay val, hanem a pesti irodalmi életben. Ő volt az, aki 1842. január 22-én Garay Jánost,
az akkor már országos hírű költőt és a Magyar Tudományos Akadémia levelezőtagját bevezette a Kisfaludy Társaságba. Üdvözlő beszédében kiemelte, hogy a Társaság Garaytóí
nemcsak költői műveket vár, hanem a művészet elméleti kérdéseiben való segítséget is.
Válaszában Garay az ekkor kialakulni kezdő, szabad írói életforma mellett tett hitet.
„író vagyok, nincs állásom — mondta — s nem is akarom, hogy legyen, s ne is legyen, nincs életem, mert lényem hazámon kívül csak az irodalomé."2''1
Rövidesen kiderült azonban, hogy Garay eszményi életformája, különösen egy háromgyerekes családapának, megvalósíthatatlan. A hírlapírás jövedelmei nem bizonyultak eléggé
biztosnak és állandóknak. 1844-ben még „A magyar írók Pesten ötven év előtt és most" címmel tart előadást a Kisfaludy Társaságban, kiemelve a haladást.251845- július 1-én azonban
már, mint ideiglenes írnok, az egyetemi könyvtár szolgálatába lép.26
Garay, aki 1812. október 10-én született Szekszárdon, ekkor már pályája delén áll.
Mögötte vannak ifjúságának küzdelmei, a pesti egyetemi évek, amikor még mint diák is
sokat járt a könyvtárba a fagyos teleken, tanulni és melegedni. Ez a harmincas években
volt, s egy versében így emlékezik meg róla:
Az iskolát nemúgytanultam én,
Hogy édesen gondoljak vissza rá,
Lelkemnek azt, mit vágyott, meg nem adta,
S így viszont én adósa maradék . . .
Pesten cométának hitt a tanító,
Mint ritka vendéget mathesisán,
S mert télen a könyvtárnak olvasóját
Jobban fűtötték, mint szállásomat,
Tanyát ütöttem foliánsi közt. . .
Az isten, aki keblemben lakott,
A szent művészet tündér csarnokát
Mutatta fel lelkemnek álmain,
S mindent tanultam hangya-szorgalommal,
Csak azt nem, amit az élet kíván . . P
A költő e sorokban a költői álmok és valóság összeütközésében maga jellemzi legjobban önmagát. 1844 telét már súlyos betegen, nyomasztó anyagi gondok között tölti,
s örömmel veszi, mikor felgyógyulva, a következő év nyarán, biztos fizetés reményében a
könyvtárban kezd dolgozni.
Toldy először a hittudományi fiókkönyvtár katalogizálást bízza rá, s hivatalos jelentéseiben nem győzi dicsérni munkatársát. „Garay János — írja 1845. december 19-én —
Ferenczy József: Garay János életrajza. Bp., 1883. 126 1.
Ferenczy, i.m.
Toldy felterjesztése, 1845- júl. 16.
Idézi Ferenczy, i.m.
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а т. kir. helytartó tanács által kinevezett ideiglenes rendkívüli segédírnok a fiókkönyvtárban velem
fáradhatatlanul dolgozott, és nem csak a legnagyobb pontosságot tanúsította, hanem tudományos
műveltségénél fogva munkálkodásomat lényegesen előmozdította."28
De Garaynak is tetszik az új életforma. Egy levelében ezt írja könyvtári munkájáról:
„Mi reggeli 9 órától délutáni 2-ig dolgozunk, a délután szabad, a vasárnap és hétfő szünnap.
Elég elfoglaltság . . . de legalább pihenési időközzel, nem úgy, mint a hirlapszerkesztésnél, hol
nincs szünnap, nincs folytonos munka, de szakadékos és örökös, s így előlegesen, mert az e nemű
munkában kedvet is találok, meg volnék elégedve."2^
Nem volna tehát egyelőre baj, csak a biztos és rendszeres jövedelem, ami elhatározásának éppen fő oka volt, nem akar jelentkezni. Már csaknem négy hónap telik el anélkül,
hogy a hivatali bürokrácia labirintusaiból megkapná a munkájáért járó napidíjat. Toldy
1845- szeptember 25-én 60 forint előleget kér Garay számára, panaszolva, hogy eddig még
nem kapott fizetést, pedig munkába állása óta már összesen 66 napot dolgozott. 30
A felterjesztésnek nincs sikere. Október 27-én újból sürgetni kell a helytartótanácsot.
„Alázatos véleményem szerint — írja Toldy — érdemes arra, miszerint munkája díját, kivált az
élelmi drágaság jelen ijesztő növekedése tekintetéből, a Kir. Helytartó Őfensége legmagasabb kegyelméből, a nagyméltóságú magyar királyi Helytartó Tanács kegyessége szerint minél előbb kivehessek'
Már karácsony is elmúlik, mire végül, 1845. december 28-án kelt rendelettel, az ismételt sürgetésekre, 100 forintnyi előleget fizetnek ki neki. Ez azonban még mindig nem
jelenti a rendszeres, havi fizetés megindulását. Toldynak 1846. február 5-én már ismét kérni
kell, hogy Garayt rendesen, havonta fizessék. Jelenti újból, hogy összesen már 157 napot
dolgozott, s kéri, felterjesztései bevárása nélkül utalványozzák az összegeket, ugyanúgy,
mint az állandó alkalmazottakét, mert ez a késedelem Garayra sérelmes és „nagy bajára" van.
A felettes hatóság azonban nem siet. Csupán két hónap múlva, 1846. április 7-én rendeli el, hogy Garay, a már decemberben kifizetett 100 forint mellé még 57 forintot kapjon,
s ezentúl havonta kapja fizetését. Hogy ez lehetséges legyen és az egyetemi kézipénztár
zavarba ne jöjjön, 200 forintot bocsát e célra rendelkezésre.
A költőn tehát egyelőre nem sokat segített a hivatal. Rendszeres napi munkával ellátta
ugyan, rendszeres jövedelemmel azonban nem. Sőt, inkább csak arra volt jó, hogy egyéb
jövedelemforrásaitól, a hírlapírástól is elvonja. Toldy emlegeti is felterjesztésében, hogy
Garaynak ez milyen nagy veszteség, a hivatalos hatóságokat azonban ez természetesen nem
érdekelte.
Munkáját pedig becsülettel végezte. A hittudományi fiókkönyvtár után Toldy most a
kézirattár katalogizálását vette sorra vele, s 1846. áprilisl-én működéséről a következő szövegű bizonyítványt állította ki: „ . . . 1845. július 1. napjától mind e napig magát nemcsak
szorgalmatos, készséges, hü, rend- és ügyszerető tisztviselőnek, valamint csendes, társaival barátságos, mivelt férfiúnak, hanem a könyvtári foglalatosságokra tudományos kiképezettségénél s e
kilenc hónap alatt szerzett gyakorlatánál fogva is teljesen alkalmasnak bizonyította . . . "
Néhány nap múlva pedig, április 4-én végleges írnoki állásra terjeszti fel. Beadványában megemlíti az irodalom terén szerzett jóhírét, akadémiai levelezőtagságát, könyvtári
gyakorlatát, műveltségét, nyájas magaviseletét, valamint tiszta jellemét.
Évi jelentés.
Idézi Ferenczy, i.m.
Vö. alább, Vargay Károly szolgálati adataival.
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Mindezek azonban nem voltak elegendők egy könyvtári írnoki állásra. Garay helyett a
felsőbbség az ismeretlen nevű és hírű Vargay Károlyt nevezte ki, Toldy akarata ellenére.
A költő tehát marad ideiglenes jellegű segédírnoknak, s tovább végzi Toldyval a
kézirattár lajstromozását, az évi jelentés szerint: „ . . . e% évben (1846) a kézirattár lajstromozása folyt Garay János lajstromozó segedelmével, egy a könyvtártan szabályai szerint készülő,
teljes alapcímtár formájában, mely alkalommal a kéziratok illőképp lapoztattak is, hogy épségöket
világosságban lehessen tartani, a kötetlenek kötést nyertek . . ."
Csakhamar azonban az olvasószolgálatban is igénybe vették: „ . . . a másodírnoknak
húsvét előtt elmenetelével Garay János lajstromozónak a folyó könyvtári foglalatosságok, sőt az olvasók ellátása körül is segédszolgálata igénybe . . . vétetett. . ." —jelenti Toldy 1846. december
30-án.
Ilyen körülmények között a költőnek okvetlenül csalódnia kellett a könyvtárosságban, bármennyi kedvet talált is a munkában. A rendszertelen, kevés fizetés, az előmenetel
kilátástalansága, viszont a szabadidő javarészének lefoglalása nem látszott reményteljes
jövőnek. 1847-ben már más foglalkozás után kezdett nézni, mint Toldy évi jelentése mondja: ,, . . . miután Garay János lajstomozónak húsvétig az üresen állott írnoki helyet is pótolni
kellett, azontúl pedig részint többszöri gyengélkedése, részint jutalmazóbb foglalkodások által a
bejárástól visszatartatott, a kézirattár alapcímtára a IX, azaz utolsó szekrénynél megszakadt."31
Állása ugyan hivatalosan 1848. június 13-ig fennállt, a valóságban azonban 1847 húsvétja óta nem dolgozott többé a könyvtárban. A forradalom idején pedig az első felelős
kormány a magyar irodalom egyetemi tanárává nevezte ki.32
A szabadságharc gyors bukása azonban nem tette lehetővé, hogy állását a gyakorlatban elfoglalja és megtartsa. 1849-ben állás nélkül maradt.
Mivel a Bach-kormány alatt a magyar nyelvű hírlapírás is lehetetlenné vált, a költő
egészségi állapota pedig leromlott, anyagi helyzete ismét nyomasztó lett. Barátai közbenjárására, 1850. január 25-én így nevezték ki újból a könyvtárhoz, ezúttal végleges, rendes
állásra, második tisztnek.
Garay 1850. február 3-án kelt levelében köszöni meg Toldynak a kinevezési értesítést,
s jelenti, hogy sajnos még beteg, s egyelőre nincs olyan állapotban, hogy hivatalát elfoglalja,
de bízik felépülésében és Toldy jóindulatában.33
A költő betegsége részben idegeinek, részben ízületeinek gyengeségéből származott,
köszvényes, reumatikus fájdalmak, végtag-merevedések gyötörték, s ehhez látásának roszszabbodása is járult.34 Toldy 1850. április 11-én jelenti, hogy Garay nemrég felgyógyult
ugyan, de még kíméletre szorul a hideg könyvtárteremben, s kéri, hogy Révay János napidíjast, mint helyettesét, továbbra is hagyják meg a szolgálatban. Ez meg is történt.
Hiába volt azonban a kímélet, Garay állapotában igazi javulás nem következett be,
sőt, 1851-ben ismét ágynak dőlt.35 Valójában a szabadságharc bukása és Pest bombázása
óta lelki beteg is volt, az események idegeit nagyon megrázták, az osztrákok rémuralma
tönkretette. Batthyány Lajos kivégzésének hírére eszméletét is elvesztette.
1851 novemberében ismét felkelt ugyan az ágyból, de szemei már annyira elgyengültek, hogy sajátkezű levelet sem tudott írni. 1852 újévi jókívánatait már csak diktálás útján
31
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1848. jan. 30.
Ferenczy, i.m. 162 1. — Garay helyére 1848. jún. 13. Hanák János piarista tanárt nevezik ki.
A levél a könyvtár irattárában.
Ferenczy, i.m.
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küldte el szüleinek. így, félig vakon, más betegségeitől eltekintve, a könyvtári szolgálat volt
éppen az, melyet a legkevésbbé tudott ellátni. 36
S különös módon mégis, éppen ebben az időben, 1852. február 23-án kelt, kíméletlen
hangú levelet kap hivatali főnökétől, az őt mindig pártoló, s betegségében látogató Toldy
Ferenctől. Az irattárban fennmaradt levél ugyan nem Toldy saját írása, de az ő nevében szól
és az ő neve van aláírva. így hangzik:
„Garay János egyet, könyvtártiszt úrnak. Miután többszöri hivatalos felszólításom s barátságos intésem daczczára ön mégis folyvást késik kötelességeinek eleget tenni s a könyvtári szünnapokon a joumálszobában jelen lenni, minélfogva több tanár részéről a panaszok mind sürgetőbbek
lesznek: ki kell nyilatkoztatnom, hogy ha Ön mától fogva csak egy óranegyedet von is le a hivatalos órákból, értve a délelőttieket, miután a journal szoba fsz. ünnepnapokon úgyis csak délelőtt
áll nyitva: kém/telen leszek fedezésemre az egyet, tanácsnak jelentést tenni.
Ne feledkezzék meg Ön azon normális rendeletekről melhjek a hosszasan beteg tisztviselőknél még most is erőben vannak, s hogy Ön két év óta s úgy kineveztetésétől fogva sajátlag semmi szolgálatot a könyvtárnak nem teszem sőt hogy az egyetem egyedül Ön tekintetéből napidíjnokot is tart.
— Most Révai J. beteg lévén felszólítom egyszersmind, hogy ne csak holnap, hanem ma is, ty-től
12-ig pontosan a journal szobában jelen legyen. Toldy igazg."
Nem ismerjük a levél hátterét. Tény, hogy Toldy a folyóiratszoba felügyeletét bízta
Garayra, aki ebben az időben már állandóan beteg volt. De az is tény, hogy éppen maga
Toldy tudta legjobban, milyen súlyos a költő betegsége, hiszen többször is meglátogatta,
az irodalmi körökön keresztül pedig, főleg Vörösmarty révén, mindig jóakaró barátja és
támogatója volt. A levél különben nem is vonja kétségbe Garay betegségét, hanem egyszerűen csak a megjelenést követeli tőle, és a hosszan beteg tisztviselőkre vonatkozó rendeletekkel — nyilván az elbocsátással — fenyegeti meg.
Ez annál inkább is furcsa, mivel két hónappal később, 1852. április 25-én Toldy maga
jelenti a tanácsnak, hogy Garay milyen súlyos beteg, agybántalmai vannak és szemei olyan
gyengék, hogy a katalóguskészítésnél nem tudja alkalmazni, ezért rendelte a folyóiratszobába. Orvosa azonban a szabad levegőn való mozgást javasolt neki.
Valóban, Garay János, az országos hírű költő, több hasznot nem hajthatott már a
könyvtárnak. Folyvást betegeskedve, 1853- november 5-én szívbénulás következtében meghalt. 37
Temetésére megmozdult az egész város. A könyvtár udvarán ravatalozták fel a „kötelességmulasztó" tisztviselőt, s a tudományos és irodalmi élet kiválóságai, valamint az egyetemi ifjúság tömegeinek lobogó fáklyái vették körül, és kísérték ki a könyvtárból kihozott
koporsóját a temetőbe.
1898-ban mikor szobrát Szekszárdon felállították, a könyvtár is sietett lépcsőházában
elhelyezni mellszobrát s hírnevével büszkélkedni annak a kötelességmulasztó tisztviselőnek,
aki „kineveztetésétől fogva semmi szolgálatot a könyvtárnak nem tett.''''
A szobor ma is megvan, s a tanári dolgozószobában hirdeti a költő emlékét, aki lehet,
hogy megbotlott a hivatali kötelességteljesítésben, mikor elgyengült szemei már csak „a
művészet tündércsamokát" látták, s lehet, hogy nem tett elegendő írnoki szolgálatot a könyvtárnak, de költői dicsősége országos hírével fejedelmi bőkezűséggel többszörösen fizette
vissza a hivatalnak mindazt, amit tőle kapott.
36
37

Uo.
Uo.

144

AZ E G Y E T E M I K Ö N Y V T Á R BIBLIOGRÁFIÁJA*
DÉRI MIKLÓSNÉ
(I96I. JŰL. I—I963. JŰL. 1.)

I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÄK
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II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése (156I—
1635). Bp- 196З, Akad. K. 18. 1. (Klny.: MKSz.) (A budapesti Egyetemi Könyvtár
kiadványai. 20.)
Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai. (Az Antiquissima-gyűj remény, 1586—1605.) [Sajtó alatt.]
Pálvölgyi Endre: Bretschneider és az Egyetem 1783- évi felülvizsgálata. Bp. 1962, Tankönyvk. 79—95- 1- (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolutizmus korában (1790—1823). Bp.
1963, Akad. K. 26 1. (Klny: MKSz.) (A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai).
Tóth András: Hűtlen kezelés az Egyetemi Könyvtárban 1807-ben. Könyvtáros. 196327—28. 1.
Vértesy Miklós: Szinnyei József és Horvát Árpád. (Az Egyetemi Könyvtár története
1875—1876-ban.) Bp. 1962, Tankönyvk. 97—104. 1. (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár
évkönyvei. I.)
Szalatnai Rezső: Juhász Gyula és az Egyetemi Könyvtár. Bp. 1962, Tankönyvk. 215—222. 1.
(Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Tóth András: Egyetemünk könyvtárhálózatának néhány problémája. Bp. 1962, Tankönyvk.
9—19- 1- (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)

* Kiegészítés Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I. kötetében megjelent bibliográfiához.
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III. ÜGYREND, SZABÁLYZATOK

Pajkossy Györgyné — Zelenka István: A periodikák címleírási szabályzata. (Az Egyetemi
Könyvtár számára készült tervezet.) Bp. 1962, Tankönyvk. 43—78. 1. (Klny.: Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
IX. RITKASÁGTÁR

(Berkovits Ilona:) A magyarországi Corvinák. Bp. 1962, M. Helikon. 235 1Mezey László: Egy állítólagos Corvin-kódex. Bp. 1962, Tankönyvk. 133—139- 1. (Klny.:
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Borzsák István: Die Tacitus-Handschriften der Bibliotheca Corviniana. Bp. 1962, Tankönyvk. 141—156. 1. (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Vértesy Miklós: Titkos írás egy Corvinában. = MKSz. I96I. 167—169. I.
Kenyeresné Bolgár Ágnes: Proveniencia és vízjelkutatás. (A „mérleg" az Egyetemi Könyvtár latin papírkódexeiben.) Bp. 1962, Tankönyvk. 121—132. 1. (Klny.: A budapesti
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Mezey László: A budapesti Egyetemi Könyvtár VIII. századi Bedatöredéke. Bp. 1962,
Akad. K. 7. 1. (Klny.: MKSz.) (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. 48.)
Izsépy Edit: Végvári levelek I66O—1682. Az Egyetemi Könyvtár ritkaságtárának anyagából. Bp. I962, Tankönyvk. 82 p. (A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. 17.)
Donath Regina: Adalékok a XVII. századi Kolozsvár életéhez az Egyetemi Könyvtár egy
kézirata alapján. Bp. 1962, Tankönyvk. 157—170. 1. (Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
Lengyel Béla—Tóth András: Lomonoszov, как isztocsnik truda Pray György po rannej
isztorii. Bp. I962, Tankönyvk. 171—174. I. (Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. I.)
X. A KÖNYVTÁR ÚJABB KIADVÁNYAI

Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára. Bp. Tankönyvk.
14. (Pálvölgyi Endre:) A felsőoktatási reform újabb külföldi irodalma. Válogatott
bibliográfia, (összeállította Bezenyi Béláné közreműködésével —.) I962. 70 1.
[Fénynyomat.]
A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. Bp. Akadémiai K.
18. Domanovszky Ákos: A párizsi katalogizálási konferencia szabályzat-tervezete.
1962. 13 1. (Klny.: MKSz.)
19. Déri Miklósné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográfiája.
1963, Tankönyvk. 87 1.
20. Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése
(I56I—1635). 196З. 18 1. (Klny.: MKSz.)
21. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolutizmus korában (1790—
1823). 196З. 26 1. (Klny.: MKSz.)
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. — Annales Bibliothecae Universitatis de Rolando Eötvös nominate. I. Bp. 1962, Tankönyvk. 222 1. (Ismertetés:) Futala Tibor: Három nagykönyvtári évkönyv. = Könyvtáros. 1963- 218—219- 1. — Csapodi Csaba: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei I. = Magyar Tudomány. I963. 849—850- 1. — Kéki Béla:
Négy könyvtári évkönyv. = MKSz 1963- 374—377.1.
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A CSONTOSI JÁNOS ELLENI FEGYELMI VIZSGÁLAT
ÉS ANNAK POLITIKAI HÁTTERE
PALVÖLGYI ENDRE

Csontosi János neve a könyvtárosok emlékezetében könyvek, kódexek eltűnésével,
hírlapi botrányokkal, hivatali visszaélésekkel áll kapcsolatban. Azt azonban, hogy pontosan mi is történt vele és körülötte, senki sem tudja. A könyvtári szaksajtó akkoriban rendkívül diszkréten kezelte az ügyet, és csak egész szűkszavú közlésekre szorítkozott. A Magyar
Könyvszemle mindössze arról tett említést, hogy 1892-ben a Nemzeti Múzeum könyvtárában valamilyen „sajnos események11 a kézirattár állományának revízióját tették szükségessé,
de hogy milyen események voltak ezek, arról nem esett szó. A revízió „a kívánt eredményre
nem vezetett", de megállapította, hogy hiányzik 18 darab középkori kódex, 18 darab XVI—
XVIII. századi kézirat, egy török és egy arab kódex. Megállapította a revízió azt is, hogy
15 éve egyetlenegy középkori kódexet sem dolgoztak fel, és a többi újabban szerzett kézirat
legnagyobb része is feldolgozatlan. Az ősnyomtatványok revíziója során pedig az tűnt ki,
hogy elveszett a Thuróczi-krónika brünni kiadása. „A fönnebb emiitett rendellenességek — írta
Szinnyei — 1893- január 26-án 207. elnöki sz. a. Majláth Béla könyvtár-őrnek és Csontosi
János segédőrnek hivataluktól való elmozdítását vonták maguk után."1
Amikor Csontosi Jánost, a múzeumi könyvtár kézirattárának vezetőjét állásából eltávolították, nem valami ismeretlen, szürke kis könyvtári tisztviselő tűnt el a süllyesztőben.
Csontosi 1874. március 12-én került gyakornokként a Széchényi Könyvtárba. Pulszky Ferenc a Nemzeti Múzeum igazgatója — mint Csontosi maga írta később2 — felkarolta.
Egy év múlva, 1875- május 6-án már könyvtári segéd, rábízták a kézirat- és levéltár vezetését, 1881. február 1-én segédőrré lépett elő. A magyar könyvtártudomány és könyvtörténet
szakfolyóiratának, a Magyar Könyvszemlének megindulásától, 1876-tól főmunkatársa volt,
1879-október 30-ától Pulszky rábízta a folyóirat szerkesztését. A Törökországból hazakerült
Corvinákról részletes ismertetést írt, ettől kezdve mint tehetséges kódex-kutatót tartották
számon, tagja lett a Magyar Történelmi Társulat igazgató választmányának. A Múzeum tudományos utazásokra szánt alapjából minden évben 200 forintos segélyt kapott, ebből nyári
szabadsága alatt bejárta Európát, olasz, német és lengyel könyvtárakban nyomozott magyar vonatkozású kéziratok után. Járt a velencei, veronai, modenai, pármai, ferrarai, bolognai, müncheni, augsburgi, nürnbergi, baseli, boroszlói könyvtárakban, Wolfenbüttelben,
Drezdában, Lipcsében, Prágában, Raudniczban, Brünnben, Salzburgban, Linzben, Lambachban, Göttweigben, Melkben, Krakkóban és Olmützben. Sikerült felfedeznie két addig
ismeretlen Corvinát és néhány magyar nyelvemléket (Török Imre verses köszöntőjét és a
Lobkowitz-kódexet). Tanulmányai csaknem kivétel nélkül a Magyar Kömjvszemléhen jelentek meg, néhány beszámolóját közölte a Századok, több cikke németül is megjelent. 18821
2

11*

A Széchényi Könyvtár vezetésével ideiglenesen megbízott Szinnyei József jelentése a Könyvtár 1892/93évi működéséről. MKönyvszle 1892—1893- 302—3. és 311—313- pCsontosi János önéletrajza és irodalmi munkássága. Kézirat OSZK Kézirattár Fol. Hung. 11б6.
163

ben részt vett az Országos Könyvkiállítás szervezési munkálataiban, a kézirati részt ő rendezte. 1883- május 17-én Wenzel Gusztáv ajánlására a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, 1889 május 2-án első segédőrré nevezték ki.
A Könyvtárból való eltávolítása után neve végleg eltűnt a tudományos folyóiratokból,
volt kollégái sem emlegették többé, a Könyvszemle szerkesztését Schönherr Gyula vette át,
de az új évfolyamban közzétett, változásokat bejelentő cikk szemérmesen hallgatott a
szerkesztőváltozás okáról. Csontosi természetesen a Könyvszemlében nem publikálhatott
ezután, de másutt sem találkozunk nevével, alig egy-két apró cikke jelent meg a haláláig
eltelt 25 esztendő alatt.
Nem csekély bűnt kellett elkövetnie, hogy akadémikus létére többé senki sem volt
hajlandó tudomást venni róla. Kirekesztették a tudományos életből egyszer s mindenkorra,
még vétkéről sem beszéltek. Ma, aki egyátalán emlékszik még nevére, úgy tudja, hogy
könyvlopás volt a bűne.
II.
1892. október 5-én gróf Csáky Albin vallás- és közoktatási miniszterhez jelentés érkezett (állítólag a Nemzeti Múzeum igazgatóságától) a kézirattárban tapasztalt "rendellenességekről."2
Fontos volna tudnunk, milyen események előzték meg a feljelentést, milyen viszonyban volt Csontosi kollégáival, kinek lett volna érdeke félretolni őt az útból? Erről sajnos
igen keveset tudunk. Csontosi amikor a fegyelmi vizsgálat megindult ellene, két terjedelmes emlékiratban kísérelte meg a védekezést.4 Ezekben heves kirohanásokat olvashatunk
csaknem valamennyi könyvtári kollegája ellen, akik szerinte Erdélyi Pál vezetésével „ligát"
alkottak ellene. A „liga" tagjai Váczy János, Horváth Ignác, és a később hozzájuk csatlakozott Fejérpataky László lettek volna. Állítólag Majláth Béla könyvtárőr, a könyvtár igazgatója indította el a lavinát. Legalábbis egy újságcikk szerint titokban vizsgálatot folytatott
Csontosi ellen, az ő — mármint Majláth — távollétében foganatosított vásárlások miatt.
Ekkor kiderült, hogy Csontosi saját kéziratait vétette meg a könyvtárral, ezért Majláth fegyelmi vizsgálatot kért. 5 Kérdés, hogy ez az értesülés mennyire tekinthető hitelesnek? Vajon Majláth csakugyan feszegette volna ezt a kérdést? Hiszen (amint azt a későbbiekben
látni fogjuk) maga is adott el a könyvtárnak kéziratokat, sőt egyébként is volt félnivalója.
Nem gondolt arra, hogy a fegyelmi az ő üzelmeit is feltárja?
Az üggyel kapcsolatban a képviselőházban és a sajtóban többször történt utalás arra,
hogy a Széchényi Könyvtárban akkoriban a kartársi szellemmel nem volt minden rendben.
A Budapesti Hírlap november 6-án úgy vélte, hogy „a testületi szellem ki van veszve . . .",
állandó az egymás előmenetele miatti féltékenykedés. ,,. . . Nagy a siránkozás, hogy »nin3
4

5

Csáky Albin előzetes válasza a hozzá intézett interpellációra 1892. november 7-én. Országgyűlési nyomtatványok. Képviselőház. Napló 1892—1897. 6. köt. Bp., 1892.199. p. (a továbbiakban „Napló").
,,Csontosi János első emlékirata a múzeumi könyvtárból állítólag hiányzó pergamen- és papírkéziratok felderítése ügyében" (1893. nov. 15.) MTA Kézirattár, Tört. 2r 339, a továbbiakban 1. sz. emlékirat; és
„Nyomozásaim a M. Nemzeti Múzeum könyvtárából állítólag hiányzó 18 db XII—XVI. századbeli hártya kézirat felderítése tárgyában" (1894) MTA Kézirattár, Tört. 2r 339, a továbbiakban 2. sz. emlékirat.
Csontosira vonatkozó egyéb igen értékes iratanyag — levelek, levélfogalmazványok, személyi okmányok
és fényképek, beadványok, stb. — a MTA Könyvtárának Kézirattárában, Tört. 2r 339 és Tört. 4r 255 jelzet
alatt.
,.A múzeumi könyvtár szennyese" Budapesti Hírlap 1892. október 15. 285. sz. 6. p.
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csen előmenetel«, az ember csak nem maradhat örökké segédőr."- A romlott légkör egyenes következménye volt az akkori hivatali rendszernek, hiszen a szamárlétrának nagyon kevés foka
volt. Ahhoz, hogy valaki feljebb kapaszkodhassak, egy másiknak meg kellett halnia, vagy
fizikailag, vagy erkölcsileg. Egy-egy halálesetre olykor évekig vártak izgatottan, közben
természetesen folyt a megürülő helyért a versengés, stréberkedéssel, egymás befeketítésével, amint az újság írta „testületileggyakorolt denunciációval."6 Lehetséges, hogy ilyen denunciációról volt szó ebben az esetben is, hiszen Csontosi meglepően gyorsan haladt előre a
ranglétrán (utaltunk rá, hogy saját bevallása szerint Pulszky pártfogolta), és ez kihívhatta
ellene a miatta háttérbe szorított kollégák féltékenységét. Majláthnak erre aligha volt oka,
hiszen nyugdíjazása amúgy sem késett volna soká, 1892-ben már hatvanadik évében járt.
A Budapesti Hírlap november 6-i most idézett és egyébként is figyelemreméltó cikke szintén azt állítja, hogy a-vizsgálat „egy tömeges följelentés1''-re indult meg. A miniszter október
6-án rendelte el a vizsgálat lefolytatását,7 és néhány nap múlva már a nagyközönség is
értesült az eseményekről.
Az kétségkívül igaz, hogy Csontosit kollégái nem kedvelték. A vele szemben érzett
személyes ellenszenv több forrásból táplálkozott. Csontosi túlságosan nagyra tartotta saját
képességeit és a kelleténél jóval többet hangoztatta érdemeit. Magát „kapitánynak", а többieket „altisztnek'''' és „közkatonának''' tekintette, és ezt éreztette is velük. Az „altiszteknek"
és „közkatonáknak" azonban ez a bánásmód cseppet sem tetszett, „fellázadtak a kapitány
ellen", és kimondták: „nolumus hunc [scilicet Csontosi] reonare super nos"[8
összeférhetetlen természetével sok haragost szerzett mint ő maga írta „a könyvtár
érdek-ben" összeveszett Ráth Györggyel, Fraknói Vilmossal, Szilágyi Sándorral, Pauler
Gyulával, Thallóczy Lajossal, Majláth Bélával, Szinnyei Józseffel, Erdélyi Pállal/*
A legtöbb haragost bizonyára 1892-ben szerezte magának a múzeumi tisztviselők fizetés rendezésével kapcsolatban. Mivel ismerte a Pénzügyminisztérium illetékes referensét, rábízták, hogy minél több pénzt verekedjen ki a Múzeum számára. Csontosi a tárgyalások során saját egyéni érdekeit is szem előtt tartotta,, ennek eredményeként olyan felterjesztés készült, amely Csontosit segédőrből őrré léptette volna elő, a többi könyvtári segédőr viszont megmaradt volna korábbi beosztásában. Az őrök 'izetekét ez a e v e z e t
400—800 forinttal javasolta felemelni, a segédőrökét és a gyakornokokét ezzel szemben
csupán 100—200 forinttal. A hátrányosan érintett tisztviselők mindent elkövettek, hogy
ezt a döntést megváltoztassák, követséget küldtek a Vallás- és Közoktatásügyi miniszterhez, és amikor ez nem járt eredménnyel, az Országgyűlés előtti tiltakozásra készültek. 10
Haragjuk és gyűlöletük elsősorban Csontosi ellen irányult, és valószínűnek látszik, hogy
emiatt kértek ellene fegyelmi vizsgálatot, s gondoskodtak arról is, hogy a hiányzó kézira-.
tokról szóló hírek kiszivárogjanak a könyvtár falai közül. Rákosi Jenő lapjában már október 15-én megkezdték „A múzeumi könyvtár szennyesé"-nek kiteregetését. 11 Ekkor még kifejezetten Csontosi személye állt az előtérben. A cikk elmondja, hogy a Könyvtárban néhány
nap óta vizsgálat folyik, Csontosi már napok óta nem látható a Múzeumban, és valószínűleg
nem is tér vissza többé, „mert olyan dolgokat követett el, melyek lehetetlenné teszik, hogy továbbra
6

,,A nemzeti Múzeum" Budapesti Hírlap 1892. november 6. 307. sz. 9—10, p.
Csáky előzetes válasza, Napló 1892—1897- 6. köt. 199. p.
8
2, sz. emlékirat 159- P9
1. sz. emlékirat 67. p., 2. sz. emlékirat 113- p.
10
Ld. az 1. sz. emlékirat-ox.
11
Budapesti Hírlap 1892. október 15. 2&5. sz. 6. p.
7
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is a múzeum tisztviselője legyen". Majláth nyári szabadsága alatt a könyvtár minden
pénzét elköltötte, rengeteg felesleges kéziratot vásárolt, ugyanakkor kiderült róla, hogy
1889 óta semmit sem dolgozott, mindössze egyetlen kéziratot katalogizált azóta. Bár állásából még nem függesztették fel, a kézirattár vezetését elvették tőle. Alkalmat akarnak
adni neki, hogy ő maga mondhasson le állásáról, még mielőtt úgyis elmozdítják.
A cikk megjelenése után Csontosi elég határozott hangú nyilatkozatot küldött a laphoz, melyben ártatlanságát hangoztatta. „Ezen vizsgálat eredményét én nyugodtan várom, ennek
elejébe vágni nem kívánok, hanem tisztelettel arra kérem a t. olvasó közönséget, függessze fe
ügyben ítéletét mindaddig, míg a teljes szigorral megindított vizsgálat befejezve nem lesz."12
Egy másik cikk újabb részletekkel szolgált főképp Csontosi kézirateladásairól, „mesés
árakon beszerzett lom"-ró\. és más effélékről olvashatunk benne.13 Ezt követte időrendben a
már idézett november 6-i cikk (z.-m. aláírássál), melyre még -visszatérünk. Minthogy a
hírlapi cikkek révén az egész ügy nyilvánosságra került, nem volt. többé lehetőség a házon
belüli elintézésre. Annál kevésbé, mivel 1892. november 7-én Várady Károly képviselő
interpellációt jegyzett be „a nemzeti múzeumban állítólag előfordult bűncselekmém/ek és vétke
mulasztások miatt: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez". Magára az interpellációra a
közben bekövetkezett kormányválság, a Szapáry-kormány bukása miatt csak november
23-án, az országgyűlés 107. ülésén került sor.
Várady bevezetőül nyomatékosan hangoztatta, hogy nem személyes felkérésre, hanem
egyedül a közérdek kedvéért interpellál, nem vezeti személyes ellenszenv sem a miniszter,
sem más iránt. Ezután rátért a vádak felsorolására. A kézirattár legértékesebb 15 darabja,
közöttük a Galeotto-kódex eltűnt; az egyik kézirattáros [Csontosi] „saját önképzőköri
— diákkorbeli — dolgozatait, iskolai jegyzeteit és magánlevelezéseit adogatta el álnéven a sa
vezetése alatt álló kézirattárnak, midőn a főnök [Majláth Béla] távollétében mint helyettes, S
volt az eladó, a becsüs, a vevő és vételár kiutalványozó egy személyben, s a mesés árakon besz
lomnak hangzatos czimeket adott". További vád volt, hogy a kézirattár gyarapodását régóta
nem naplózták, a többszáz újonnan vett kötet hozzáférhetetlen a közönség számára; a
Pray kódex szétszórt állapotban van, összeszedni nem is lehet; az egyik irattáros „hivatalos kötelességeivel szemben absolut tétlenséget tanúsított".u
Közben már javában folyt a miniszter elrendelte vizsgálat. A vizsgáló bizottság elnöke
Szalay Imre miniszteri osztálytanácsos volt. A vizsgálat pontos lefolyásáról nem tudunk
képet alkotni, mivel annak iratai a Nemzeti Múzeum és a VKM irattárának megsemmisülése következtében nem állanak rendelkezésünkre.15 A Széchényi Könyvtár irattára szerencsére megőrzött néhány értékes dokumentumot. Ezek és az országgyűlési naplók, korabeli
újságcikkek felhasználásával kíséreljük meg rekonstruálni az eseményeket.
Szalay Imre október 7-én utasította Majláth Bélát, hogy a kézirattár szerzeményi naplóját egészítse ki. Erre a hiányok pontos megállapítása érdekében feltétlenül szükség lett
volna. Majláth ezért még ugyanaznap Pulszkyhoz fordult, és kérte, hogy a kézirattár gyarapodását feltüntető havi kimutatásokat 1890-től kezdve bocsássa rendelkezésére.16 Ennek
12
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alapján fogtak hozzá a hiányok felméréséhez, és csakhamar „visszásságokat" fedeztek fel,17
ezért október 30-án reggel 9 órára a könyvtár egész személyzetét összehívták.18 A vizsgáló
bizottság kihallgatta őket és azonnal intézkedett. Október 31-én Majláth az igazgató utasítására hivatkozva írásban tudatta Csontosival, hogy délután 5 órakor annak irodájában
jelenjék meg.19 Ott közölték vele, hogy állásából azonnali hatállyal felfüggesztik.20
Majláth sem kerülhette el sorsát. Először a Széchényi Lajos-féle alapítvány kamatainak felhasználása körül mutatkoztak szabálytalanságok. Az iratokból kitűnt, hogy 1884
óta, tehát nyolc esztendőn át semmiféle elszámolás nem készült, az 1190 forint 3 krajcár
készpénzt Majláth éveken át magánál tartotta és feltehetően saját céljaira használta fel.
Majláth azzal mentegette magát, hogy 1886-ban a történelmi kiállítás rendezése miatt nem
is dolgozott a könyvtárban, visszatérése után pedig nem találta íróasztalában a számlákat
és nyugtákat, ezek csak 1892 második felében kerültek elő. A készpénz-elszámolás Majláth
magyarázata szerint azért késett, mert mialatt 1889 augusztusában és szeptemberében a
párizsi világkiállításon járt, íróasztala fiókjából eltűnt 590 forint az alapítványi pénzből, a
hiányt saját zsebéből csak most tudta pótolni. Meg kellett Majláthnak indokolnia azt is,
miért nem költötte el a kamatokat, miért 6ri%te, ha nem magáncélokra használta fel? Ennek
oka szerinte az volt, hogy a könyvkereskedő nem küldött be annyi művet, hogy azok ára
felemésztette volna a rendelkezésre álló összeget; másrészt arra gondolt, hogy a megmaradó
pénzből egy nagyobb gyűjtemény megvásárlása lesz majd lehetséges. Akár elfogadjuk
ezeket a nem túlságosan sikerült magyarázatokat, akár nem, az mindenesetre tény, hogy
1884. október 1-től az évi 420 forint összegű kamatból 1888. december l-ig összesen 1785
forint gyűlt össze, és ebből az anyagi nehézségekkel küzdő könyvtár mindössze 594 forintot költött el.21
Bár a vizsgálat már november 21-én befejeződött, Csáky Albin 23-án csak előzetes
választ adhatott a hozzá intézett Várady-féle interpellációra, mert még nem volt ideje
kellőképpen áttanulmányozni a vizsgálat eredményét. Az előzetes válasz szerint a bizottság munkájából annyi máris világossá vált, hogy a Múzeum igazgatóját „semmiféle mulasztás sem terheli". A miniszternek ezt a bejelentését „jobb felől'", tehát a szabadelvű párt részéről helyesléssel fogadták.22
1893. január 13-án a szabadelvű párt értekezletén Csáky bejelentette, hogy másnap
végleges választ ad Várady interpellációjára. A Pesti Napló január 14-i reggeli kiadása beszámolt erről a pártértekezletről,23 és erősen elítélő hangon írt Csontosi szerepéről. A lap
szerint a miniszter elmondotta, hogy „csakugyan elveszett több középkori kézirat, . . . hiányosan vezették a szaporodási leltárt, valamint hiányos volt a beszerzések ellenőrzése is, a mi lehetővé tette azt a lelketlen visszaélést, a mely miatt a kézirattárost fölfüggesztették hivatalától.'"
A hivatalos vizsgálat megállapította azt is, hogy Majláth Béla saját könyveit, Csontosi János
pedig saját műveit adta el a könyvtárnak, mégpedig úgy, hogy eladóként mindketten más
neveket szerepeltettek a sajátjuk helyett. Csontosi néhány alkalommal valóban maga volt
az eladó, a becslő és a vevő egyszemélyben. Az eladott művek árát Majláth esetében a
17
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Csáky előzetes válasza, Napló 1892—1897. 6. köt. 299. p.
Majláth körlevele, OSzK irattár 1892. okt. 29.
OSzK irattár 1892. okt. 31.
Budapesti Hírlap 1892. november 3. 304. sz.
Majláth jelentése és utólagos elszámolásai, OSzK irattár 1892. nov. 2.
Napló 1892—1897. 6. köt. 199- p.
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bizottság nemcsak méltányosnak, hanem egyenesen alacsonynak találta, Csontosi esetében
41 forint 10 krajcárral túlfizetettnek ítélte.24 Megállapította továbbá a bizottság, hogy a
szerzeményi naplót a kézirattárban évek óta nem vezették. Ezért a segédőrt [Csontosi]
terheli a felelősség, de vétkes Majláth is, mert elmulasztotta az ellenőrzést. Mindezekből
az következik, hogy csalás nem történt, bűnvádi eljárásra nincs szükség. A kézirattárban
jelentős hiányokat derítettek ki, eltűnt 13 koraközépkori kódex, köztük a Galeotto krónika és négy miniált imakönyv. Az eltűnés körülményeit a vizsgálat nem tudta megállapítani, mert a kéziratok zár nélküli szekrényekben állnak, és a kézirattár mindenkori vezetői
nem darabszámra vették át elődeiktől az őrizetükre bízott anyagot.
Csáky Albin körülbelül ugyanezt mondotta a képviselőházban is. A saját könyvek és
kéziratok eladását nem tekintette komoly vádnak, mert mint mondotta, ez a Széchényi
Könyvtárban régóta fennálló gyakorlat volt. A miniszter bejelentette azt is, hogy a fegyelmi
ítélet szerint sem a könyvtár, sem a kézirattár eddigi vezetője nem maradhat meg a könyvtár kötelékében. Megemlítette végül, hogy a hiányzó művek eltűnésének körülményeit
újabb vizsgálat igyekszik majd felderíteni. A Várady felsorolta további vádpontok nem bizonyultak helytállónak, a Pray-kódex megvan, csak kivették kötéséből, és külön tokban őrzik.
Várady Károly a miniszter válaszát nem vette tudomásul, mert szerinte a könyv- és
kézirateladások esetében igenis csalás és sikkasztás történt. Ezt és az eltűnt kódexek ügyét
a bíróságnak kellett volna átadni. Csáky Albin viszonválaszában megismételte, hogy csalásról nem lehet szó, csak szabálytalan eladási és vételi módról, az eltűnt kéziratok ügyében pedig új vizsgálatot rendeltek el, ez mindenkire ki fog terjedni, akit felelősség terhel.
A képviselőház szabadelvű-párti többsége végül szótöbbséggel tudomásul vette a választ.25
Bár Csáky január 14-én mind Majláth, mind Cson.osi elbocsátását bejelentette, Majláthot ekkor még fel sem függesztették. Az ő felelősségét kisebbnek tekintették, és még
nem döntöttek véglegesen sorsáról. Január 16-án saját kérelmére bizonytalan időtartamra
szabadságolták, helyettesévé Fejérpatakyt jelölték ki.26
Csáky az országgyűlés előtt tett kijelentése ellenére Majláth és Csontosi, a két vétkesnek talált tisztviselő elmozdítását csak január 26-án rendelte el.27 A könyvtár ideiglenes
vezetésével ugyanez a rendelet id. Szinnyei Józsefet, a kézirattár ugyancsak ideiglenes vezetésével pedig Fejérpataky Lászlót bízta meg.28
A kirobbant botrány és a feltárt szabálytalanságok a személyi változásokon kívül a
könyvtár ügymenetére és belső szervezetére is kihatással voltak. Pulszky igyekezett a munkafegyelmet, mely addig kétségtelenül igen laza volt, megszigorítani. Január 17-én felszólította a könyvtár munkatársait, hogy a hivatalos időt — 9_től 13 óráig — pontosan tartsák
be.29 Ez arra enged következtetni, hogy korábban e téren komoly bajok voltak. Ugyanekkor
további rendszabályok bevezetését is elrendelte. így a könyvtári helyiségek reggeli kinyitása, takarítása, szellőztetése és esti bezárása csak valamelyik tisztviselő jelenlétében történhetett ezután, az erre beosztott tisztviselő megérkezése előtt a könyvtári segédszemélyzet többé nem léphetett be a könyvtárhelyiségekbe.30
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Csáky mint fentebb láttuk, ígéretet tett a kézirattári hiányok okának kiderítésére.
A kézirattár revízióját tehát a hiányok megállapítása érdekében tovább folytatták december hónapban is. A munkát „a levéltár és a kézirattár három tisztviselője végezte" a vizsgálóbizottság utasítására, és közvetlenül a bizottság elnökének kellett jelentést tenniök.31
A revízió során átkutatták Csontosi íróasztalát, és iratai között három az Egyetemi Könyvtárból kölcsönzött könyvet találtak. Erről Majláth december 10-én értesítette Szilágyi
Sándort, az EK igazgatóját, és kérte, hogy a könyvek átvételéről gondoskodjék.32 Minthogy
Csontosinál ezeken kívül még hat más könyv is volt kölcsön az EK-ból, Szilágyi 1893- január
9-én Pulszkyhoz fordult, hogy ezek elkallódását megakadályozza. Pulszky jan. l6-i válaszában közölte, hogy a keresett művek nincsenek a Széchényi Könyvtárban, ezeket Csontosi valószínűleg lakásán tartja.33
A következő lépés egy újabb bizottság létrehozása volt február 19-én „a hiányok keletkezése és a hiányzó müvek értékének megállapítására'" .M Ez Szalay Imre miniszteri tanácsosból és Tost Gyula közalapítványi klr. ügyigazgatóból állott, és működését március 3-án
kezdte meg, mégpedig oly módon, hogy a kézirattár már említett és úgy ahogy befejezett
revízióját a miniszter felhatalmazása alapján egy Széchényi könyvtári és egy egyetemi
könyvtári szakemberrel, Szinnyei Józseffel és Kudora Károllyal felülvizsgáltatta.35 A felülvizsgálat néhány eltérést helyreigazított, kiderült például, hogy nem 13 és nem is 15, hanem
18 középkori kódex hiányzik, 18 újabb kori [XVI—XVIII. századi] és két keleti kézirat.
Szalay Imre utasítására Horváth Ignác segédőr felülvizsgálta az ősnyomtatványokat és az
RMK gyűjteményt, valamint a nyomtatványtár magyar és német szépirodalom szakjait is,
és 1 ősnyomtatvány és 22 RMK, — közöttük Sylvester János Űjtestamentumának (RMK
I. 15.) és Heltai Hálójának (RMK I. 81.) — eltűnéséről tett jelentést. Ez a hiány szerinte
csekély, ennyi Európa bármely nagy könyvtárában előfordul.36 Majláth korábban, 1892.
november 14-én csak a Thuróczi-krónika brünni kiadásának eltűnését jelentette Szalaynak,
hozzátéve, hogy évek óta nyomaveszett, már 1888-ban sem találták.37
A hiányok okát kellő támpontok hiányában ez az újabb vizsgálat sem tudta feltárni.
Feltárultak azonban a két revízió során a könyvtári munkának legelhanyagoltabb területei,
és ez jelentős pozitívumnak tekinthető. Kiderült ugyanis, hogy nemcsak a legutóbbi 15 év
alatt mutatkoztak bajok a kézirattári anyag feldolgozása, naplózása, katalogizálása terén,
hanem a korábban beszerzett kéziratok legnagyobb része is katalogizálatlan volt. A kézirattár dolgozói nekifogtak a hiányok pótlásának. Először rendezték az 1859 óta felvétetlen anyagot, és megkísérelték ezek provenienciáját meghatározni, ez azonban csak 165
szerzemény esetében sikerült. Ezután megkezdték a többszáz kötetnyi kézirat feldolgozását. Az 1859—1880 közötti beszerzések közül 1893-ban 65 kötetet dolgoztak fel, ezekről
И З cédulát készítettek a katalógus számára. Horváth Mihály gazdag kéziratos hagyatéka
például 1879 óta „úgyszólván'1 felbontatlanul hevert a kézirattárban. Több hétig tartó
31
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munkával ezt is rendezték és 24 kötetbe gyűjtötték. 38 A könyvtárban felfedezett hiányok
kiváltotta botrány utóhatásaként rövidesen sor került a könyvtár teljes átszervezésére is.
Az 1893- július 7-i 401. sz. a. kelt miniszteri rendelet a Széchényi Könyvtárat a könnyebb
irányítás és ellenőrzés céljából három részre osztotta. Az osztályok élére egy-egy könyvtári
őrt, az egész könyvtár élére egy igazgató őrt, 39 a könyvtári osztály (korábbi nevén
nyomtatványtár) őrévé 1893- szeptember 1-én Kollányi Ferencet nevezték ki, a hírlaptár őre id. Szinnyei József lett, a kézirattár és levéltári osztály élére Fejérpataky
László került. Az igazgató őri állás decemberig még betöltetlen maradt, az igazgatói teendőket ideiglenesen Szinnyei látta el. 40
Majláth és Csontosi elbocsátása után volt kollégáik természetszerűen azonnal előreléptek a „szamárlétrán". Fejérpataky segédőrből 1893- június 17-én őrré, december 24-én
igazgató őrré, Schönherr Gyula gyakornokból segéddé, majd 1894. március 31-én segédőrré lépett elő. 41 Csontosit pedig mintegy kegyelemből 1893- szeptember 8-án tollnoki
minőségben a pestvidéki tankerületi főigazgatóságon alkalmazták.'12
Fejérpataky gyors pályafutása,—kineveztetése előbb Csontosi, majd Majláth helyére—
voltak azok az okok, amelyek később arra a feltevésre késztettek egyeseket, hogy része
lehetett a Csontosi elleni akció megszervezésében, ő lehetett esetleg az, aki Majláthnál
feljelentést tett kollégája ellen, vagy esetleg ő követte el azt az indiszkréciót, melyből az
egész múzeumi botrány kirobbant. Tetszetősnek látszik ez a magyarázat, de semmi közelebbi bizonyíték nincs igaz voltára.
III.
Csontosi szépen induló karrierjének hirtelen megszakadása mindenesetre joggal keltette fel a gyanút később többekben is aziránt, hogy itt másról, többről lehetett szó, mint
egyszerű hivatali visszaélés jogos és méltányos megtorlásáról. Már az események felületes
ismerője számára sem tűnhetett hihetőnek, hogy a kódexek szenvedélyes kutatója olyan
ostoba bűnbe essék, mint amilyen a könyvlopás. Éppen az károsítaná meg nemzeti könyvtárunk kézirattárát, aki minden erejével annak gazdagításán fáradozott, méghozzá nem is
sikertelenül?
Kétségtelen, hogy Csontosi vétkei alaposabb vizsgálat után nem látszanak olyan súlyosnak, mint amilyennek azokat a sajtó, és •— bár enyhébben — a parlamenti beszédek feltüntették. A legfőbb és legsúlyosabb vád, a lopás nem bizonyult rá. Sőt, mint láttuk,
Csáky ezt nem is rótta terhéül az országgyűlésen, csak egyéb vétkeiért mozdította el állásából. A másik vád hivatali munkájának elhanyagolása, a kézirattári szerzeményi napló vezetésének elmulasztása volt. Ez a második vád bár kétségtelen bizonyítást nyert, abban az
időben általában nem számított tényleges mulasztásnak; a tudós könyvtárosnak, a Magyar
Tudományos Akadémia tagjának, aki külföldi kutatóútjai miatt sokszor félévekig távol volt
munkahelyétől, majd visszatérése után hónapokig dolgozott az útjain gyűjtött anyag feldolgozásán és publikálásán, normális körülmények között aligha rótták volna fel, hogy elhanyagolta az adminisztrációs munkát. Az ilyen „mulasztás" akkor általános szokás volt. Ez világosan kitűnik a Széchényi Könyvtár korábbi és későbbi gyakorlatából. A X I X . századi
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könyvtárakban az állomány feldolgozása, rendezése minduntalan elmaradt a gyarapodás mögött, kellőszámú munkaerő hiányában az új szerzeményeket nem tudták feldolgozni. A Széchényi Könyvtárban már 1866-ban nagy volt a lemaradás, éppen ezért szerveztek egy új
állást „az időközben felszaporodott kézirati és okleveles anyag feldolgozására"*®'. A kézirattár
helyzete azonban ezután sem javult. A kézirattári és levéltári anyagot mindössze egyetlen
ember gondozta, annak ellenére, hogy 1876 után a levéltár állománya — elsősorban a családi levéltárak nagymértékű beözönlése következtében— nyomasztó módon szaporodott.44
Ennek ellenére csak 1882-ben szerveztek külön levéltárnoki állást, 1889-ben pedig a levéltár munkatársainak száma ismét megnőtt egy fővel. A kézirattár állománya 1885-ben 16 460
darabból állt, az 1885—1892 közötti évek gyarapodása 1090 kézirat volt,45 a munkát
1893-ig egyetlen kézirattáros végezte.
A régi panaszok Csontosi elbocsátása, és a létszám felemelése után sem szűntek meg.
„A kömjvtári személyzet elégtelen arra, hogy a szerzeményeknek évről-évre óriási mértékben emelkedő számát könyvtári czélokra teljesen feldolgozza.'46 Talán a gyarapodás lett nagyobb, mint
Csontosi idejében volt? 1892-ig az évi átlagos gyarapodás 136, 1894—95-ben 133 darab
kézirat volt. A régebbi feldolgozatlan anyag naplózása még 1896-ban sem fejeződött be,47
pedig ekkor már ketten is dolgoztak a kézirattárban.
Csontosit tehát olyasmiért büntették, amit tulajdonképpen még elődei követtek el.
A Széchényi Könyvtár kézirattárában ui. már kezdettől fogva nem folyt rendszeres feldolgozó
munka, a növedéknaplö utólagos rekonstruálására csak 1893 után került sor. Világosan kitűnik ez a könyvtár évi jelentéseiből, melyek elmondják, hogy az 1850—1880 közötti beszerzések naplózását csak 1893—1895 között végezték el. Vonatkozik ez a kódexekre is,
a latin kódexek inventáriumának elkészítését például csak 1895 második negyedében kezdték meg.48
Néhány évvel később Fejérpataky maga számolt be arról, hogy a két kézirattárosnak
csak az új szerzemények legegyszerűbb nyilvántartásának (egy cédula és a csoport-repertórium) elkészítésére van ideje, de még e téren is mutatkoznak hiányok.49 Csontositól pedig
azt kérték számon, hogy ugyanezt a munkát egyedül nem végezte el tökéletesen. Sőt, számonkérték azt is, hogy elődei hanyagságát nem tette jóvá. Mert ugyancsak Fejérpatakytól
tudjuk meg azt is, hogy Csontosiéhoz hasonló „hanyagság" azelőtt is, azután is előfordult a
Széchényi Könyvtárban, anélkül, hogy elkövetői a legcsekélyebb büntetésben részesültek
volna. Mátray Gáborról írja Fejérpataky, hogy a „szerzeményeknek hosszú-hosszú sorát felejtette ki a szerzemény könyvből, úgy hogy az ő korának kézirattári és levéltári gyarapodásait lehetetlenség megállapítani."a0 Erdélyi Pál hasonló módon járt el, amikor „évek óta összegyűlő . . .
anyagot. . . fölvétetlenül hagyott".51
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Ugyanígy Fejérpataky árulja el azt is, hogy a nyolcvanas évek végén sem az ősnyomtatványokról, sem a Régi Magyar Könyvtárba tartozó művekről nem volt katalógus a
Széchényi Könyvtárban, ezek a nyilvántartások csak a Csontosi-botrány után, a kilencvenes
évek első felének végén készültek el.52 Ennek ellenére a nyomtatványtár kezelőjét, Horváth Ignácot a legcsekélyebb bántódás sem érte. Igaz, nála nem fedeztek fel olyan jelentős
hiányt, mint a kézirattárban, noha — mint később látni fogjuk — komoly értékek hiányoztak a nyomtatványok közül is.
Fejérpataky, aki Csontosiról kemény, elmarasztaló szavakkal beszélt, később maga is
hasonló probléma elé került, tőle is számon kérték a hanyag feldolgozó munkát. Ezzel kapcsolatban fejtette ki, hogy a Széchényi Könyvtár munkatársainak tudományos munkásságát
fontosabbnak tartja a könyvtári munkánál, szerinte nem tisztviselőkre, hanem inkább tudósokra van szükség, akiknek a tudományt nemcsak könyvtári eszközökkel kell terjeszteniök,
hanem „minden eszközzel, a lehetőlegliberálisabbszellemben". Nem a „cédulázás" a. legfontosabb, hanem a tudós könyvtárosok szaktudományi tevékenysége az egyetemen, a Tudományos Akadémián stb.53 Sajátos, hogy Csontosi esetében merőben más álláspontra helyezkedett, nála mindig a hanyagságot hangsúlyozta.
A Csontosi elleni harmadik vád saját kéziratainak eladása volt. Ez alól, legalábbis jórészt, maga a miniszter mentette fel az országgyűlés nyilvánossága előtt, amikor — mint
már idéztük —- azt mondotta, hogy „ez a helytelen gyakorlat már régen fennállott a múzeumban". Csökkentette a vád súlyát az a tény is, hogy az általa eladott és megbecsült művek
mindössze 41 forint 10 krajcárral voltak túlfizetve.5'1
Nem volna helyes, ha Csontosi eljárását most utólag szépíteni, hibáit kisebbíteni akarnánk. Feltétlenül követett el visszaélést a kézirateladásokkal, tisztán kell azonban látnunk
azt is, hogy ez önmagában semmiképpen sem tette volna indokolttá sem elbocsátását, sem
azt a hajszát, mely emiatt ellene, valamint a könyvtár vezetője ellen indult. Ezt mások is
felismerték, és megpróbálták megtalálni a megfelelő magyarázatot erre az igazságtalannak
látszó eljárásra. Személyes bosszút, titkos összeesküvést, irigységet sejtettek a háttérben.
Az igazi okra azonban nem bukkantak rá. A Csontosi-ügyet ugyanis csak akkor értékelhetjük helyesen, ha kilépünk a könyvtár falai közül és nem hagyjuk figyelmen kívül a kor politikai viszonyait sem.
IV.
A múlt század nyolcvanas éveinek legvégén, a kilencvenes évek elején az OsztrákMagyar Monarchia belső ellentétei kiéleződtek, a dualista rendszer válságba került. Az
alapvető osztály- és nemzeti ellentétek mellett elmélyültek az uralkodó osztályok egyes
csoportjai közötti ellentétek is, melyek Magyarországon az 1889- évi véderővitában robbantak ki. Ettől kezdve az ellenzék hadjárata vulkánikus talajjá változtatta a magyar parlamenti életet. A dualizmus korának ebben a szakaszában a kormányon levő szabadelvű
párt — a balközép —, melynek neve semmiképp sem felelt meg a gyakorlatban folytatott,
a nagybirtok és az osztrák-magyar finánctőke szövetségét, vagyis a kiegyezést védelmező
politikájának, egyre elkeseredettebben küzdött az ellenzéki pártokkal, a függetlenségi és
a nemzeti párttal a hatalomért. A kormánypárt hihetetlen mohósággal vetette magát a meg52
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üresedett állásokra, és ez a közéletben féktelen korrupcióhoz vezetett.55 Az alábbiakban
azt kívánjuk bebizonyítani, hogy Csontosi éppen ennek a hatalomért és ezen keresztül a
hivatali állásokért vívott politikai harcnak esett áldozatul, vagyis bukásának tulajdonképpeni oka politikai természetű volt. Az ő személye erősen alárendelt szerepet játszott az
ügyben, bűnbak volt, semmi egyéb. A politikai offenzíva, mely kettétörte karrierjét nem
is ellene, hanem a Nemzeti Múzeum igazgatója, Pulszky Ferenc ellen irányult.
A Pulszky-család már korábban is céltáblája volt egyes ellenzéki köröknek. Szinte
megdöbbentő láncolata bontakozik ki az ellenük irányzott támadásoknak, mely támadásokat érdekes módon mindig ugyanazok a "Személyek vitték az országgyűlés szónoki emelvényének felhasználásával a nyilvánosság elé. Nincs helyünk itt arra, hogy ezekről a támadásokról és hátterükről teljes részletességgel beszámoljunk, csak annyit említünk meg róluk, amennyi a Csontosi-ügy megvilágításához elengedhetetlenül szükséges. Ennek érdekében először olyan eseményekről kell szólnunk, melyek jóval az 1892. évi kézirattári botrány előtt, még 1887-ben történtek. 1887. november 30-án Polónyi Géza függetlenségi
"párti képviselő interpellációt jegyzett be a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Interpellációjában elmondotta, hogy napok óta hírek keringenek, sőt aznap már a hírlapokban
is napvilágot láttak arról, hogy a Nemzeti Múzeumban és az Országos Képtárban rendellenességekre, hűtlen vagyoni kezelésre bukkantak. A Múzeumban aranyérmek, miseruhák,
az uralkodó által ideiglenesen letétbe helyezett régiségek tűntek el; a Képtárból Rembrandt,
Dürer és Rafael rajzai közül a legértékesebbek hiányoznak, a Képtár anyagát rendetlenül
kezelik, jegyzék nincs is a rajzokról, és különben is — Polónyi szerint — „oly egyénnek ellenőrzésére vannak bízva, . . . aki vagyonilag garanciát nem nyújt. . .". 56 Minderre azért kerülhetett sor, mert a műkincsek „egy család, apa, fiú és vo által kezeltetnek"'.57
Az ellenzéknek ez a vállalkozása balul ütött ki, a látszólag ügyesen megszervezett, de
érezhetően rágalmazás-ízű támadás, mely minden kétséget kizáróan személyes politikai
ellenfeleik, Pulszky Ferenc, a Nemzeti Múzeum igazgatója, ennek fia, Pulszky Károly, az
Országos Képtár igazgatója, és Pulszky Ferenc veje, Eötvös Loránd ellen, rajtuk keresztül a
kormány, a szabadelvű párt, Tisza Kálmán politikája ellen irányult — és egyúttal jól tükrözte azt az elkeseredett harcot, mely az állami állásokért folyt — csakhamar összeomlott.
Trefort Ágoston, az akkori kultuszminiszter, vizsgálatot rendelt el. A vizsgálatot lefolytató
bizottság tagjai Szalay Imre, Grünwald Béla, Irányi Dániel és maga Polónyi Géza voltak.
A bizottság december 6-án kelt jegyzőkönyve „a hűtlen kezelés és hivatali visszaélések
vádját alaptalannak, teljesen koholtnak találta, és sajnálatának ad kifejezést, hogy a vádolt érdémes férfiakat oly méltatlan módon támadták meg becsületükben a szárnyra kelt hírek." A jelentést
az országgyűlés december 17-i ülésén teljes egészében felolvasták. A kormánypárti képviselők felháborodva követelték, hogy Polónyi kérjen bocsánatot, és Polónyi valóban kénytelen
volt beismerni, hogy a vádak „teljesen alaptalannak bizonyultak".58
Ezzel azonban nem ért véget a küzdelem Polónyiék és Pulszkyék között, csak átmeneti
szünet állott be. Polónyi nem mondott le szándékáról, a Pulszky család megrágalmazásá55
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ról, kompromittálásáról, erkölcsi megsemmisítéséről. Ez megmutatkozott már abban is,
hogy az országgyűlés előtt tett kijelentése ellenére nem írta alá a vizsgálóbizottság jelentését! Először formai okokra hivatkozott, később azonban újabb, bár burkoltabb rágalmakat hangoztatott. Az igazgatók — fejtegette — nem bűnösek, de mindkét intézménynél
kezelési rendelenességeket tapasztalt. Vádjainak jórésze ma egyszerűen nevetségesnek tűnik. A Múzeum ásványtárában azt találta „nagyfokú rendellenességnek", hogy egy már eredetileg is három darabra tört aragonit kristályt ládában őriztek és nem ragasztottak össze, a
régiségtárban pedig azt, hogy néhány tárgyat galvanoplasztikái másolás céljából átküldték
az Iparművészeti Múzeumba, és helyére nem tettek cédulát. A Képtárban azt kifogásolta,
hogy rendezik; hogy a harmadik emelet el van zárva a közönség elől; hogy a képeket restaurálják, egyes későbben átfestett műveket eredeti állapotukban hoznak helyre; hogy
néhány festményt Münchenbe küldtek restaurálásra. Talán maga is érezte, hogy mindez
nevetséges, és ezért végül azt vágta oda, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt a vizsgálat nem lehetett elég alapos. Ebben implicite az is benne van, hogy alaposabb vizsgálat
nyilván olyan tényeket is feltárhatott volna, melyek a vádakat megerősítik.59 Polónyi interpellációjának egyébként a képviselőházon kívül is volt következménye, rágalmai miatt
Pulszky Károly párbajra hívta. A párbaj 1889- február 21-én folyt le, súlyosabb következmények nélkül.60
V.
Az 1892. évi támadás minden szempontból hátrányosabb helyzetben érte az érdekelteket, mint az 1887. évi. Nemcsak Pulszky Ferenc számára volt kellemetlen, hogy a Könyvtárban visszaélések, lopások derültek ki, de a kormányt is meggyengült pozícióban találta
az eset. Tisza Kálmán bukása 1890-ben alapjaiban ingatta meg az uralmon levő szabadelvű pártot, szétfoszlott a rendíthetetlenségéről elterjedt legenda, megbomlott a dualista
rendszer addigi szilárdsága. Mindez az ellenzéket erősítette, még vérszomjasabb támadásokra ösztönözte.
A kilencvenes években az ellenzék harca egyre fokozódott. A szabadelvű párt parlamenti többsége az elszenvedett vereség következtében jelentősen megcsappant, az 1892.
februári választások idején elvesztette bázisának szilárdságát. A függetlenségi párt 37 helyett 102 képviselőt küldött a képviselőházba, az Apponyi vezette nemzeti párt pedig 60
mandátumot szerzett.
Tisza utóda gróf Szapáry Gyula lett, aki taktikai okokból (az ellenzék megosztása,
komolyabb bel- és külpolitikai kérdések elodázása, végeredményben a kiegyezés közjogi
kérdései feszegetésének háttérbeszorítása, a kormány befolyásának, tekintélyének gyarapítása érdekében) felvetette az egyházpolitikai reformok, az állam és egyház közötti viszony
rendezésének kérdését. A vegyesházasságból született gyermekek „elkeresztelésével" kapcsolatban tört ki a „kultúrharc". A katolikus egyház nyílt kihívásnak tekintette Csáky Albin
vallás- és közoktatásügyi miniszter elkeresztelési rendeletét, és összpontosított támadást indított a kormány ellen. 1892 őszére a politikai helyzet feszültté vált. Az egyházpolitikai
küzdelmek ugyanis nemcsak az ellenzéket osztották meg, hanem a kormánypártot és magát
59
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a kormányt is. Szapáry is szembekerült a kormány több tagjával, és 1892. november 9-én
benyújtotta lemondását, majd ki is lépett a szabadelvű pártból.
Az egyik oldalon állt tehát a hatalomért küzdő, a kialakulóban levő imperializmus
igényeinek hangot adó, a kormány megdöntését tervező megerősödött országgyűlési ellenzék a maga obstrukciós, agresszív politikájával, valamint az egyházpolitikai reformok ellen
leghevesebben tiltakozó, a kormány ellen népgyűléseket szervező katolikus egyház és a
katolikus főnemesség; a másik oldalon a bukással küszködő kormány, a kiegyezés fenntartásán fáradozó, a közjogi harcokban elcsigázott és meggyengült szabadelvű párt, az a párt
és az a kormány, mely még a saját reformjaiban (állami anyakönyvek, a kötelező polgári
házasság bevezetése, a házassági pereknek állami bíróságok hatáskörébe utalása stb.) sem
tudott megegyezni, az a kormány, melynek egyes tagjai, köztük maga a miniszterelnök is,
igyekezett kerülni a radikális megoldásokat, míg mások, például Csáky közoktatási miniszter az állam és egyház viszonyát érintő rendeletei és törvényjavaslatai miatt „vörös posztó
volt az egyházpolitikai ellenzék szemében''''.61 Ezen az oldalon állt Pulszky Ferenc is, aki 18Ó9
óta tevékenykedett a Nemzeti Múzeum élén. Akkor kormánypárti képviselő volt, de 1877ben szembefordult a kormánypárttal. 1884 után pártonkívüli, ellenzéki programmal lépett
fel, mert a polgári demokrácia elveit következetesen érvényre kívánta juttatni, az uralmon
levő szabadelvű párt számára azonban az ő programja túlságosan radikális volt. Mégsem
kerülhetett közös plattformra az ellenzékkel, a függetlenségi párttal sem, hiszen ennek
tagjai szintén rég feladták demokratikus céljaikat. A párt egyik csoportja — mégpedig
éppen Polónyiék — egyenesen a klerikalizmussal és antiszemitizmussal kacérkodott, az
egyházpolitikai reformok ellen foglalt állást.62 Pulszky pontosan ezek ellen harcolt a leghevesebben, az antiszemitizmus, a klerikális demagógia ellen, az egyház és állam szétválasztásáért, a világi iskoláztatásért, merészen támadta az ellenzéket, élesen kigúnyolta az
Ugron-csoportot, radikális követeléseknek adott hangot a polgári házassággal és a vallásszabadsággal kapcsolatban. ,,. . . Az egyéni meggyőződés bátorsága túlságosan is megvolt benne.
Egyéniségének ezzel az élességével kellemetlenné vált és sok ellenséget szerzett magának . . .
Egész életén át a legkülönbözőbb támadások ellen kellett védekeznie . . . demokratikus és valláspolitikái nézetei okozták, hogy a politikai aréna előteréről leszorult . . . nemzetének politikai életében . . . holt pontra került" írta róla Concha Győző.63
Ilyen viszonyok közepette érthető, hogy az ellenzék minden eszközt megragadott,
hogy Pulszky Ferencet a maga radikális elveivel, az egyházpolitikai harc kérdéseiben elfoglalt őszinte és következetes állásfoglalásával harcképtelenné tegye. Az ellenzék ebben az
időben meg-megújuló támadásokat intézett a kormány ellen, nem riadt vissza semmilyen
eszköztől, mely célravezetőnek látszott a kormány megbuktatására. Ilyennek festette az
ellenzéket Gratz Gusztáv is. Vezetői Gratz szerint olyan emberek voltak, akik „a harcban,
a viaskodásban, a hangulatoknak izzó fokig való felhevítésében lelték kedvüket és a legszélsőbb
eszközöktől sem riadtak vissza".64 Természetes, hogy a múzeumi hiányokról kiszivárgott
híreken az ellenzéki sajtó kapva-kapott. A könyvtári botrány ugyanis nemcsak Pulszky
ellen kínálkozott jó fegyverül, emellett alkalmas támadási felületet szolgáltatott az egész
kormány ellen is, ami csak fokozta a támadás hevességét. Nem sokkal a Csontosi-botrány
G1
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kirobbantása előtt, október közepén a budai honvédszobor leleplezésével kapcsolatos eseményeket igyekeztek hasonlóképpen felhasználni a kormány megbuktatására.65 Ezekben a
hetekben a Budapesti Hírlapban napról napra jósolgatták a Szapáry-kormány bukását. Az
ellenzék mindent elkövetett, a honvédszobor ügye mégsem vezetett kormányválsághoz.
Megpróbálkoztak tehát valami egyébbel, többek között a múzeumi botránnyal is.
Pulszky pontosan tudta, hogy a Könyvtárban feltárt mulasztásokat politikai ellenfelei
igyekeznek majd felhasználni, és arra törekedett, hogy minél kevesebb szivárogjon ki a
nyilvánosság elé. Amikor a lapok szellőztetni kezdték a dolgot, Pulszky szerette volna kideríteni, ki követte el az indiszkréciót, mert nyilvánvaló volt, hogy csak a Könyvtár belső
ügyeiben járatos személy informálhatta a Budapesti Hírlapot. Valószínű, hogy célja nem
megtorlás volt, erre aligha lett volna mód, hanem a további hasonló esetek megakadályozása. A nyomozás nem járt eredménnyel, ezt bizonyítja egy 1892. nov. 12-én kelt nyilatkozat, melyet Csontosi kivételével (aki már nem járt be munkahelyére) a Könyvtár valamenynyi dolgozója aláírt. A nyilatkozat szerint „alulírottak a MNM Igazgatójának felhívására
ezennel kinyilatkoztatjuk, hogy a MNM ellen a Budapesti Hírlapban megjelent cikkeket nem
írtuk és írójukat nem informáltuk" .m
Azzal, hogy a Könyvtárban felfedezett mulasztásokat az ellenzék az országgyűlés elé
vitte, nem a magyar kultúra érdekeit kívánta szolgálni. Hiába mondotta Várady interpellációja bevezetésében, hogy nem személyes ellenszenv vezeti, felszólalása, majd a későbbi
vita során csakhamar lelepleződtek az igazi célok. Várady ugyanis nem állhatta meg, hogy
a már ismertetett vádakon kívül el ne ejtsen néhány Pulszky ellen irányuló megjegyzést is.
Kijelentette, hogy „az igazgató [a Nemzeti Múzeum igazgatója, Pulszky Ferenc] hihetetlenül hanyag s anyagi zavara és restsége miatt a múzeum tekintélye külföldön is megingott, inkáb
cikkek írásával foglalkozik, mintsem az intézet gondozásával, fejlesztésével, ellenőrzésével".
Támadta Pulszkyt azért is, mert a könyvtári osztály őre [tehát Majláth], az igazgató
[Pulszky], az egyik osztályőr és a titkár „családi nexusban''' vannak. Mindezek „az iránytalan
vezetés következményei. . . rendszerváltozásra és új vezetésre van szükség" P Azonnal látnivaló,
hogy az egész interpellációnak ez a lényege, és ezzel az ellenzék tervei teljes egészükben
feltárultak előttünk, de feltárultak ugyanakkor a kormány védekező taktikájának sajátságai is.
A Múzeumban és különösen a Könyvtárban valóban történtek mulasztások, a kormány
nyilvánvalóan legszívesebben eltussolta volna az egészet, titokban házon belül indított
volna vizsgálatot, és igyekezett volna minél kisebb támadási felületet mutatni az ellenzéknek, a hírlapi cikkek, a parlamenti interpelláció azonban a széles nyilvánosság elé vitték
az események hírét. Ha nem tájékoztatják a lapokat, ha nem szivárog ki a hiányok híre, kétségkívül sokkal enyhébb büntetés sújtotta volna Csontosit. így azonban a botrány lecsendesítésére csak egyetlen lehetőség maradt: valakit felelőssé kellett tenni a hiányokért, példás büntetéssel kellett sújtani, hogy napnál világosabban kitűnjék: sem a kormánynak, sem
Pulszkynak nem volt köze a történtekhez. Ezzel a példás szigorral remélte a kormány kivédeni az ellene irányzott csapást, és megvédelmezni Pulszkyt is, ami a kiélezett hecckampány időszakában egyúttal önmaga védelmezését is jelentette, hiszen a kormány bizalmát
élvező igazgató, a kormánypárti újságban vezércikkező politikus védelme a kormány számára önvédelem volt.
es
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:

Az ellenzék természetesen azonnal észrevette, milyen taktikát alkalmaz a kormány,
miképp igyekszik kivédeni a támadást, és nem maradt tétlen. A sajtóban tett kísérletet arra,
hogy megakadályozza a kormány és Pulszky ellen indított offenzíva Csontosi felé terelését.
A Budapesti Hírlap már 1892. november 6-án leleplezte a kormány akcióját: „. . . a mint ezt
a rút, a nemzet műveltségi reputációját mélyen sértő ügyet szövik és viszik, nyilvánvalóképp azon
vannak, hogy az ismeretes »bűnbak « [ti. Csontosi] feláldozásával — mely ebben az esetben hozzá
bűnös is, tehát annál alkalmatosabb — elüssék a dolgot s egy bűnös boldogtalannak a hátán meneküljenek azok, akiknek
az ellenőrzés
tiszte
hivatalos
állásukból
és esküjökből
folyó kötelességük
vol t." Ezután Pulszky személyes bűnei
kerültek terítékre, főként azok, melyeket Várady interpellációjában később ugyancsak
szóba hozott. A legleleplezőbbet idézzük csak: a Könyvtárban becses kútfőket elveszítenek,
„ugyanakkor gyönyörködhet a világ az első sorban felelős igazgató politikai cikkeiben is (a melyek р. o. azt vitatják nagy buzgósággal, hogy Apponyi Albert gróf nem való a kormányzásra)."
A kormány ennek ellenére egész idő alatt kitartott eredeti taktikája mellett. Már a
Várady-féle interpellációra adott előzetes miniszteri válaszában is azt hangoztatta Csáky,
hogy a Múzeum igazgatóját „semmiféle mulasztás sem terheli", ugyanezt ismételte meg a végleges válasz előestéjén a szabadelvű párt értekezletén 1893- január 13-án is. Csáky a pártértekezleten kifejtette, hogy a „lelketlen visszaélések" nem ok arra, hogy „esetleg elmozdítsa
azt a családot, a mely az egész múzeum ügyeit vezeti" .68 Emlékeztetnünk kell arra, amit Csáky
Várady interpellációjára adott miniszteri válaszában a kézirateladásokról mondott, vagyis
hogy ez a Széchényi Könyvtárban régóta fennálló gyakorlat volt. A baloldal, vagyis a függetlenségi párt ennek ellenére „panamát" emlegetett, majd amikor a miniszter Majláth
és Csontosi felelősségét hangoztatta, a szélsőbal, tehát a nemzeti párt „Az igazgatót terheli
a felelősségi" közbekiáltással szakította félbe.
Csáky a Pulszky-család személyi kapcsolataira vonatkozó vádat is visszautasította,
hangsúlyozva, hogy a könyvtár kivételével a Múzeum valamennyi osztályában teljes a rend.
Az, hogy három múzeumi tisztviselő rokonságban van Pulszkyval, eddig nem okozott bajt,
mert nincsenek vele elszámolási viszonyban, a könyvtár őre pedig nincs vele rokonságban.69
Várady természetesen nem fogadta el a miniszter válaszát, hiszen a mulasztásokért
felelősnek mondottak elbocsátása — a büntetés szokatlanul súlyos volta ellenére — nem
jelentett eredményt az ellenzék szempontjából. Számukra nem a Könyvtár ügyeinek rendezése, hanem a kormány lejáratása, Pulszky kibuktatása lett volna az eredmény, ez pedig
csak akkor történhetett volna meg, ha sikerül bebizonyítaniok, hogy valóban „panamáról",
csalásról, sikkasztásról volt szó, olyan dolgokról, melyekért Pulszky maga is felelős, sőt,
mivel őt fedezni akarta, a kormány is belekeverhető. Éppen ezért követelte Várady, hogy
az eltűnt kódexek ügyét adják át a bíróságnak. A lopások és a rendetlenség azt bizonyítja
szerinte, hogy az intézet élén álló igazgató nem törődik hivatásával, mert Pulszkynak nem
az volna a feladata, „a mit. . . művel, midőn politikával foglalkozik és politikai cikkeket ír".
Mindenért az igazgatót tette felelőssé, mert csak tudománnyal lett volna szabad foglalkoznia, és nem politikával. Ezért „vele szemben köteles a miniszter eljárni". Erre Várady minduntalan vissza-visszatért, elárulva, hogy kifejezetten politikai szempontok vezették:
„. . . nincsen ember, aki a hivatalos kötelességei rovására annyira más dolgokkal foglalkoznék, mint
a museum igazgatója". A jobboldalról közbeszóltak: „Joga van hozzál" Várady szerint azon68
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ban nincs joga. „Senki annyi politikai cikket nem ír, mint a museum igazgatója, holott neki . . .
a museum érdekei fölött őrködni volna hivatása." Várady ismételten hangsúlyozta, hogy „a
múseumban rossz a vezetés", és „mivel kétségtelenül bebizonyult, hogy a vezetés rossz s hogy az a
nemzeti múseum magas igényeinek egyáltalában nem felel meg, intézkedni [kell] az iránt, hogy
az intézet más vezetést nyerjen." Ragaszkodott ahhoz, hogy bűncselekmény történt, márpedig
az ilyesmiért az a felelős, akinek vezetése alatt a bűncselekmény történik. Ezért „nem lehet
az igazgatót állásában továbbra is megtartani." Majd így folytatta: „Hát lehetséges-e az, t. ház
hogy ily botrányos körülmények között megmaradjon továbbra is az intézet élén a mai igazgató?".
Ekkor Polónyi Géza a szélsőbal élénk helyeslése közepette közbeszólt: „Mióta ígérik, hogy
elbocsátjákl" Várady felszólalását azzal fejezte be, hogy olyan férfit kell az intézet élére állítani, „a ki a tudomány fejlődését előmozdítani kötelességeitek tartaná".70
A Pesti Napló aznapi esti kiadása beszámolt az országgyűlés üléséről, és kiemelte,
hogy „Várady Károly a maga részéről szükségesnek tartja . . ., hogy Pulszky Ferenctől a kormánypárti vezércikkírást eltiltsák".71

VI.
Pulszky sokat emlegetett vezércikkei joggal fájhattak az ellenzéknek. Ezek a többnyire két-három naponként a Pesti Hírlapban megjelent rövid elmefuttatások sorozatosan
támadták az ellenzéket, rámutattak arra, hogy az ellenzéknek tulajdonképpen nincs politikai programja, támadja ugyan a kiegyezést, de forradalmat természetesen ő sem akar; a
harc tehát egyedül a hatalomért folyik. Ha valamelyik ellenzéki párt többséget kapna,
ugyanazt a politikát folytatná, mint a szabadelvű párt. Pulszky mélységesen elítélte ezt az
inkább a hatalomért, a pozíciókért, mint politikai elvekért vívott harcot. Szemére vetette
a „szélső W ' - n a k , hogy „nem érzik . . ., hogy . . . inkább csendes munkásságra, mint zajos izgatásokra van szükség"; hogy a régi rendi országgyűlés módszereit akarják követni még most
is.72 Különösen a törvényhozás munkáját keservesen akadályozó obstrukció miatt pellengérezte, gúnyolta ki a pártokat, leplezte le azok egymás közötti ellentéteit. 73
Az egyházpolitikai küzdelmek megindulásakor hevesen szembefordult a reakciós papsággal. A klerikális Magyar Állam cikkeit förmedvényeknek nevezte, és figyelmeztette a
papságot, hiába vágyódik politikai vezető szerepre, mert „az egyház uralma mindenütt megszűnt".,74 Az elkeresztelési rendelet körül kavart viharok idején az anyakönyvek államosítását és az általános vallásszabadságot tartotta a helyzet egyetlen megoldásának.70 Egyik vezércikkében Polónyi Gézát név szerint is aposztrofálta, amiért „sporttá alacsonyltja a parlamentarizmust"'.76 Más alkalommal remek szatírában festette meg kora országgyűlési üléseit, és bár vezércikkeiben a kormánypárt érdekeit képviselte, annak nevében intette, korholta a kormányzó párt ellenfeleit, ezúttal alig tett különbséget ellenzék és kormánypárt
70
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között: „A zöld padokról" — írta — „alig hallunk most egyebet lapos középszerűségnél, a pártok régóta ismert jelszavainak hosszá lére eresztésénél és a gondolatszegénység pongyola szószaporításánál . . .; a képviselők többsége inkább forgatja a hírlapokat az olvasóteremben, vagy társalog
szivar mellett a folyosón, a helyett, hogy a ház rossz légkörében hallgatna a szónokra; csak ha a
miniszter szól tódulnak a terembe, vagy ha oly képviselőket hívnak fel szóra, kik föladatuknak
tartják azt, hogy zajt, botrányt, felháborodást idézzenek elő."77
Az 1892-ben írt vezércikkek is hasonló tartalmúak. Bírálta bennük az ellenzéket,78
az egyházpolitikai kérdések körül kialakult ellentétek éleződése idején egyre többet foglalkozott az állam és egyház viszonyával, rámutatott, milyen élessé vált az ellentét a katolikus
egyház és az állam között,79 de a szembenállás okait csak a reakciós alsópapságban és annak
irányítójában, a Vatikán uraiban látta; a magyar egyházi vezetőkről többnyire másként vélekedett, több alkalommal beszélt ezek „hazafiságáról"', és arról, hogy ők nem akadályozzák
a reformokat. Ezeknek a kijelentéseknek azonban nyilvánvalóan csak taktikai okai lehettek. Ezt látszik bizonyítani, hogy két vezércikkében róluk is őszinte véleményt nyilvánított. Az egyikben elítélte a főrendiházat, mert az elkeresztelési vita alkalmával „senki sem
merte kimondani a mentő szót, a vallásszabadságot és polgári házasságot. . .", vádolta a hercegprímást, mert középkori felfogásokhoz ragaszkodik, elmarasztalta a reformok ellen szervezkedő katolikus főnemesség vezetőit, gróf Zichy Nándort és gróf Esterházy Miklós Móricot is.80 A másik cikk hangja hasonlóan őszinte volt, kicsendült belőle a reménytelen lemondás is: az egyházpolitikai reformok kétségkívül fontos megoldandó feladatok, de ellenük van a Vatikánra és az alsópapságra támaszkodó felsőház katolikus többsége, ellenzik
az ortodox protestáns papok is, sőt a „korona" is kételkedik helyességükben. Ezért következett be a válság, ezért kell a kormánynak meghátrálnia.81
A Múzeumban felfedezett hiányok és hanyagságok Pulszkyt nemhogy óvatosságra intették volna politikai tevékenységében, de inkább merészebbé, bátrabbá tették. Imént idézett cikke már a vizsgálat ideje alatt íródott, egy másik, november 5-én megjelent cikkében
még ennél is tovább ment. A szabadelvű párt belső bajait tárta fel. Szemére vetette a kormánypárt tagjainak, hogy azért maradnak alul az ellenzékkel szemben, mert lagymatagok,
hiszen a képviselőház padjaiban alig ül valaki a kormánypárti képviselők közül, egymással
alig érintkeznek, nincs kidolgozott taktikájuk, a pártértekezletek rövidek és unalmasak, az
öregek ragaszkodnak régi, elavult módszereikhez, nem engedik szóhoz jutni a fiatalokat.
Végül kijelentette: a párt reorganizációjára elengedhetetlen szükség volna, aki azonban
megpróbálkozik vele, azt letorkolják.82
Pedig jól tudta Pulszky, hogy az ellenzék ebben az időben minden erejével a kormány
megbuktatására, a költségvetési vitában nagy parlamenti ütközetre készült.83 Nyilvánvaló,
hogy saját helyzetét teljesen biztosnak érezte; úgy gondolta, nincs mitől tartania. Politikai
tevékenységét nem érezte ellentétben állónak múzeumi kötelezettségeivel, egyiket a másik
javára kamatoztatta. Szeptember25-i vezércikkében84 a közművelődési intézmények fejlesz77
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tését sürgette a kormánytól. Feltárta a Nemzeti Múzeum szomorú helyzetét; azt, hogy az
épület már annyira zsúfolt, hogy ez már az anyag tanulmányozását is akadályozza; az ásványtár nagy részét csak ládákban tudják elhelyezni, hasonló a helyzet a régiségtárban is;
a Könyvtár egyes részlegei a folyosókra szorultak ki, az olvasóteremben nincs elég hely,
a jelenlegi helyzet tarthatatlan.
A politikai összefüggések még pontosabb megértése érdekében szólnunk kell néhány
szót az ügyben szereplő ellenzéki politikusokról. Mint láttuk, 1887-ben Polónyi Géza,
1892-ben Várady Károly interpellált a Pulszky-ügyben. Ez nem volt véletlen vagy lényegtelen körülmény. Polónyi Géza ügyvéd, a függetlenségi ellenzék egyik reakciós és leghangosabb csoportjának volt vezetője, tagja annak a reakciós társaságnak, mely Zichy Nándor
és Esterházy Miklós Móric grófok vezetésével az egyházpolitikai reformok, elsősorban a
polgári házasság elgáncsolására esküdött össze. Részt vett a katolikus ellenzék több szűkkörű, bizalmas értekezletén bíbornokokkal és püspökökkel együtt.
Várady Károly szintén függetlenségi párti képviselő volt, és a függetlenségi ellenzéknek éppen ahhoz a csoportjához tartozott, melynek Polónyi volt a vezére. Várady szintén
jogász, Polónyinak nemcsak párthíve, hanem ügyvédi irodájában munkatársa volt.85 így
már érthető, miért kellett Váradynak azzal kezdenie interpellációját, hogy felszólalásában
nem személyes ellenszenv vezeti, hanem a közérdek. Ennek ui. éppen az ellenkezője volt
igaz, Váradyt kifejezetten politikai érdekek, és a Pulszkyék ellen régóta táplált személyes
ellenszenv irányította. Egyébként az, hogy az 1892. évi múzeumi botrány hátterében politikai célok rejtőztek, nem volt titok a maga idejében sem. A Pesti Hírlap egyik névtelen
vezércikke „A régi taktika" címmel a Várady-féle rágalmazó interpellációt követő napon
így írt: Polónyi és elvbarátai „gyanúsításokkal és személyeskedéssel telt" beszédeinek igazi
célja világos, az ellenzék a szabadelvű párt „kiváló
férfiúinak
meghurcolds á v a l, százszor megcáfolt valótlanságok fölemlegetésével és mindenféle politikai pletyka föl
tálalásával" a kormányt igyekszik „lejáratni" .m
Csontosi feláldozásához hozzájárult néhány olyan tényező is, mely bár könyvtárosi
működésével nem függött össze, mégsem látszik elhanyagolhatónak.
Csontosi 1846 október 26-án született Eperjesen. Apja Koscs János (Csontosi 1867ben magyarosította nevét) egyszerű molnár volt, de a fiút nagybátyja, Soltész József eperjesi kanonok taníttatta. A gimnázium első öt osztályát szülővárosában végezte, majd a nagyszombati érseki főgimnázium tanulója lett. 1863-tól 1807-ig papnövendék volt Esztergomban, 1867 október 23-án Ó-Szőnybe küldték nevelőnek az akkor kilenc esztendős György
Imre mellé.
György Imre 1858 augusztus 21-én született, apja id. Zichy János gróf (1804—1863),
anyja a szőnyi Zichy-birtokon szolgáló ácsi születésű parasztlány, György Erzsébet volt.
Zichy János a nála harmincnégy évvel fiatalabb lányba beleszeretett, taníttatta, családjának mint „jegyesét" mutatta be, és 186l december 8-án kelt végrendeletében a szőnyi birtokot és minden ingó vagyonát György Imrére, természetes fiára hagyta.
Csontosi ó-szőnyi nevelősködése idején bizalmas kapcsolatba került tanítványa anyjával, és amikor a Zichy-család megtámadta a végrendeletet, és a gyermeket meg akarta fosztani örökségétől, Csontosi minden erejével Györgyék védelmére sietett. Hiába intették jó85
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Bonitz Ferenc: Gróf Zichy Nándor. Bp., 1912. 226—227., 290., 3Ó4. p.; Galántai].: i. m. 60. p; Sturm
Albert: Országgyűlési almanach 1892—1897. Bp., 1892. 294., 342—343. p.
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akarói, közöttük Majthényi Adolf esztergomi kanonok, hogy „ne nyúljon a darázsfészekbe"y
mert súlyos kellemetlenségeket szerezhet magának.
A Zichy-család közbelépésére 1868-ban György Imrét a mellé kirendelt gyám segítségével elvették anyjától, és egy zárdában helyezték el, Csontosit pedig visszarendelték
Esztergomba, ahol 1868 október 15-én udvari kancellistaként alkalmazták a püspöki hivatalnál. Egy esztendővel később, 1869 augusztus l6-án pappá szentelték. Először két esztendeig Ipolynyéken, azután 1871 augusztus 24-től a nógrádmegyei Nagyorosziban működött káplánként. December 15-én Ó-Barsra nevezték ki, ezt az állását azonban már nem
foglalta el.87 Közölte családjával, hogy megnősül, feleségül veszi György Erzsébetet, mert
az „angyali jóságú teremtmény", aki a fiának hagyott örökség miatt a Zichyek által „kegyetlenül zaklattatik", és mivel „nincs embere, aki őt őszintén védelmezné, tehát majd ő fogja".s&
1872 január 15-én az esztergomi püspöki hivatalnak is bejelentette, hogy kilép a papság kötelékéből. Február elsején Budapestre utazott, és áttért az evangélikus vallásra.
György Erzsébet is Pestre költözött és együtt élt Csontosival annak a 30 000 forintnak a kamataiból, amelyet Zichy János gróf végrendeletében gyermeke anyjának biztosított. 1875
augusztus 17-én összeházasodtak, és a nagy korkülönbség ellenére (Csontosi nyolc évvel
fiatalabb volt) az asszony 1902 október 9-én bekövetkezett haláláig példás házaséletet éltek. György Imre, aki nevét 1876-ban az előkelőbb hangzású Vásonkeői-re változtatta,
megszakította az érintkezést édesanyjával, és anyagilag sem támogatta Csontosinét. Később
öngyilkossággal vetett véget életének.
Csontosi kiválása a katolikus egyház kötelékéből és házasságkötése önmagában is
elég ok lett volna arra, hogy a vakbuzgó klerikális ellenzék bosszút álljon érte, ehhez még
hozzájárult, hogy Csontosi már pályája legelején szembekerült a Zichy-családdal a végrendelet ügyében. A papok keze akkoriban messzire ért. Csontosi egyízben maga is célzást tett
erre felesége halála után. A Zichy-család nagy-lánghi ága és György Erzsébet közötti ellentétekről írva azt állítja, hogy fegyelmi ügyének szálait „Komáromból rángatták".89
Mindez úgy véljük, elégséges bizonyíték arra, hogy a Csontosi-ügy hátterében politikai erők működtek, és egyúttal megmagyarázza azt is, hogy az 1892—1893- évi Pulszky
elleni támadás miért járt több eredménnyel a korábbinál. Megalapozottabb is volt, a kormány sem volt elég erős, és így bár Csontosi és Majláth feláldozásával átmenetileg megmentették a helyzetet, nem sokkal később, 1894 végén Pulszkyt mégis meneszteni kellett.
Utóda Szalay Imre lett, az, aki a múzeumi vizsgálatot vezette.90 Pulszky nyugdíjaztatása valószínűleg csak részben tekinthető a múzeumi botrány és az ellenzéki akciók következményének, hiszen magas kora miatt már amúgysem maradhatott volna helyén.
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VII.
Ha még volnának kételyek aziránt, hogy szervezett Pulszky-ellenes politikai akcióról
volt szó, ezeket nyilván eloszlatja, ha röviden megemlékezünk egy még jellemzőbb, a kor
politikai intrikáiról, a gátlástalan módszerekről, a hazug, aljas és ostoba vádaskodásokról
sokkal pregnánsabb képet festő hadjáratról.
Az I896. február 4-i újságok, elsősorban a Budapesti Hírlap, a Pesti Napló és a Magtjarország cikkeket közöltek arról, hogy az Országos Képtár igazgatója, Pulszky Károly nem
számolt el azokról a nagyobb pénzösszegekről, melyeket a kormány a Szépművészeti
Múzeum számára vásárlandó műkincsekre utalt ki. Semmi kétség nem lehet afelől, hogy ez
a hír miképp jutott a sajtó tudomására, a Pesti Napló nem is csinált titkot abból, hogy a
Pulszky Károly elleni rágalmakat politikai körök röppentették fel: „A képviselőházban és
a politikai klubbokban hetek óta emlegették . . ." írta.
Ezzel vette tehát kezdetét az a hónapokig tartó botránysorozat, amely végül Pulszky
Károly öngyilkosságához vezetett. A legfőbb vád az volt ellene, hogy többszázezer forintról, melyet a létesítendő Szépművészeti Múzeum számára történő vásárlások céljából a
kormány rendelkezésére bocsátott, nem tud elszámolni. Másnap, február 5-én interpellációt jegyeztek be az ügyben Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Az
interpellálló képviselő régi ismerősünk: Várady Károly.91 A sajtó említett cikkei és Várady
interpellációja kifejezetten Pulszky Károly személye ellen intéztek támadást; azzal vádolták, hogy százezreket sikkasztott, gyanús manipulációkat folytatott a képvásárlások során.
A későbbiekben azután maga a kormány is kínos helyzetbe került. A parlamenti interpellációra adott miniszteri válaszból az derült ki, hogy az elszámolások rendben voltak,
sőt, kiderült az is, hogy Pulszky kezét a közoktatásügyi miniszter szinte elviselhetetlen
bürokratikus módszerekkel kötötte meg. A miniszteri válasz után az addig elsősorban Pulszky
személye ellen irányult támadásnak — minthogy a vádak tarthatatlansága mind nyilvánvalóbbá lett — az ellenzék új irányt adott, átcsoportosította vádjait, és most már a kormányt vette célba. Nagy port vert fel amiatt, hogy a nagyarányú képvásárlásokhoz a kormány nem kérte ki előzetesen az országgyűlés jóváhagyását. Mivel e téren valóban voltak
szabálytalanságok, a kormány defenzívába szorult, és a miniszter jellemző módon ekkor
már csak önmagát és a kormányt igyekezett tisztázni, és ennek érdekében feláldozta
Pulszkyt: a kormány szabálytalanságai helyett Pulszky eljárását boncolgatta, ebben kutatta
a hibákat.
A kérdés parlamenti vitája során az ellenzéki szónokok a rosszindulat és az ostobaság
hihetetlen mértékéről tettek tanúbizonyságot. Apponyi Albert például kétségbevonta, hogy
valóban alkalmas időben történtek a vásárlások (Pulszky a kormányt korábban02 úgy tájékoztatta, hogy az olaszországi vásárlási viszonyok most igen kedvezőek, az árak alacsonyak), annak ellenére, hogy a vásárolt tárgyak árát egy 1895- március 26-án kiküldött bizottság (tagjai voltak többek között Benczúr Gyula, Keleti Gusztáv, Székely Bertalan, Lázárfi
Antal, Stróbl Alajos) „mérsékeltnek''' találta.93 Ma már a laikus számára is nevetséges, de
Polónyi Géza azzal vádolta meg Pulszkyt, hogy az értékes régi festményeket restauráltatta,
az utólag rákerült festékrétegtől megszabadíttatta és eredeti alakjukban állíttatta helyre régi
01
a2
33

Napló 1892—1897. 29. köt. 221. p.
Még 1893. november 28-án.
Napló 1892—1897. 29. köt. 3I8—323. p.

182

nagy művészek képeit. 94 Bartók Lajos szerint amit Pulszky vásárolt, az csupa „vacak",
„a mi antik, az mind új, s a mi modern, az mind ócska".95 A személyes becsületébe vágó kijelentések csak úgy röpködtek a képviselőházban. Polónyi február 10-én egyenesen lopással
vádolta Pulszkyt, 96 és ő jelentette ki azt is, hogy adatokat tud szolgáltatni Pulszky erkölcstelenségéről. 97 Helfy Ignác február 12-én Pulszky „elzülléséről" beszélt, 98 február 13-án
Polónyi tartott nagy szónoklatot, ebben felemlegette, hogy Pulszkynak 1887-ben, tehát
csaknem 10 esztendővel korábban lefoglalták ingóságait,99 ez szerinte becstelenséget
bizonyítja. Várady február 19-én megállapította, hogy Pulszkynak nincs „érzéke'" a művészeti dolgok iránt. 100
A kormány végül elejtette Pulszkyt, hogy önmagát mentse. A szerencsétlen embert szinte kiszolgáltatta a vádaskodóknak. Wlassics miniszter „beismerte", hogy Pulszkyt mindig
rendetlennek tartotta, 101 és bejelentette, hogy bűnvádi feljelentést tett ellene, mert 50 000
forintról nem tud „okmányokkal'''' elszámolni. 102 Ekkor már csak ennyi maradt a Várady
emlegette többszázezres sikkasztásból! Ivánka Oszkár meg is mondta: „Pulszkyt akarják
bezáratni, maguk pedig [mármint a kormány] kimászni".10*
Támadta az országgyűlésben Pulszkyt Okolicsányi László, 104 a kormánypártból időközben kilépett Szapáry Gyula, 105 Horánszky Nándor, 106 Eötvös Károly. 107 Az ellenzék
igyekezett az egész családot belekeverni a botrányba. Szapáry február 11-i beszédében ezt
mondotta többek között: „ . . . vannak elemek, a melyeknek túlságos nagy befolyás engedtetik a
közügyek menetére, amely befolyások károsak az országra nézve és melyek szülik azon eredményeket, amelyeket ma látunk. (Zajos helyeslés a bal és szélső baloldalon). Ha a kormány nem tud
vagy nem akar ezen befolyásoktól szabadulni, akkor ne csodálkozzék azon, hogy az ódium egy
része reája is hárul".108 Polónyi február 13-án ismét a rokonsági kérdést feszegette. Azt
emlegette, hogy Eötvös Loránd sógorságban van Pulszky Ferenccel és Károllyal, és belekeverte Pulszky Ágostot, aki korábban közoktatásügyi államtitkár volt. Felidézte az 1887.
évi Pulszky-ellenes akciót, és azt állította, hogy az akkori vizsgálatból okulni kellett volna,
és nem lett volna szabad Pulszky Károlyra bízni a műtárgyak vásárlását.109 Wlassics ezzel
kapcsolatban rámutatott arra, hogy Polónyi akkor kénytelen volt elismerni vádjai alaptalanságát, erre Polónyi azzal védekezett, hogy ő csak azt mondta, azért nem derült ki a bűntény, mert 14 nap túl rövid idő volt a vizsgálatra. 110
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Egyetlen képviselő akadt az egész országgyűlésben, aki szembeszállt ezzel a heccksmpánnyal, Kammerer Ernő (ő volt egyébként annak a vizsgálóbizottságnak elnöke, mely
1895-ben Pulszky első vásárlásait ellenőrizte). A sok vádló, mocskolódó beszéd közepette
február 13-án ezt mondotta: „Mindezek után kötelességem kijelenteni, . . . hogy bár rendetlenséget és gondatlanságot észleltünk, nem volt semmi, ami inkorrektségnek, vagy az állam anya
érdekeit károsító eljárásnak látszatát is viselte volna, sőt azok után, amik történtek [az újabb vá
dakra utal itt, és arra, hogy Pulszky ellen bűnvádi feljelentést tettek], kötelességem kijelenteni, hogy elismeréssel voltam . . . azon rendkívüli fáradság és buzgalom, valamint szakértelem
iránt is, amely a vételek teljesítése körül észlelhető volt. . . amit bármit hozzon a jövő, el nem tag
hattam volna".111 Kammerer felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a közvéleménnyel
amúgyis nagyon nehéz megértetni, hogy a művészeti kiadások nem feleslegesek, „éppen
ezért" mondotta „kérve kérem a t. házat, hogy vonjuk ki a szépművészeti múzeum kérdéseit a
sivár politikai küzdelmek köréből".112
Ezeknek a józan szavaknak a túlfeszített légkörben nem lehetett foganatjuk. Kammerer csak azt érte el, hogy Polónyi őt is megtámadta, amiért „védelmezni" merészelte Pulszkyt.113 Tovább szajkózták a vádakat, sőt, újabbakat találtak ki, például azt, hogy a képtár anyagából a legértékesebb darabok Pulszky kezén eltűntek; hogy egy festményről, melyet Raffael művének tartottak, kiderült, hogy „csak" Piombo stb.
A nyilvános hajsza eredményeként Pulszky Károlyt letartóztatták, 1896. február 10től május 7-ig vizsgálati fogságban tartották, majd június 6-án felfüggesztették képtárigazgatói állásából. 1897. október 30-án a budapesti kir. ügyészség „hivatali sikkasztás" bűntette miatt vád alá helyezte, és ezzel súlyosan megbélyegezte. Hiába állapították meg később, hogy az Országos Képtár anyaga hiánytalanul megvan,114 hiába szüntették be a
bíicsági eljárást ellene, a megbélyegző hajsza oly súlyosan megrendítette idegrendszerét,
hogy úgy érezte, nem élhet így tovább. 1898-ban betegen és kiábrándultan elhagyta hazáját, kivándorolt Ausztráliába, és ott Brisbane-ben 1899- június 6-án öngyilkosságot követett el.
Érdemes néhány sort szentelni annak, hogyan értékelik a szakemberek újabban Pulszky
Károly igazgatói műkedését. Az általános vélemény az, hogy az Országos Képtárat európai
színvonalon álló múzeummá fejlesztette. „Páratlan szenvedéllyel és szívós energiával látott
hozzá a munkához." Átrendezte az elhanyagolt gyűjteményt, művészettörténeti előadások
sorozatával népszerűsítette a nagyközönség körében. Vásárlásai biztos ítéletre és alapos tudásra vallanak. „Olyan jelentős müveket sikerült megszereznie, hogy ha nem ismernénk a képtá
szervezésével, rendezésével és anyagának tudományos feldolgozásával elért nagy eredmémjeit,
magában ez is elévülhetetlen érdemeket szerezne nevének." [nem lett volna szabad milliós műkincseket rábízni, mondotta róla Helfy Ignác; „nem igen láttam hogy valami nagy érzékkel
bírna ezen dolgok iránt. . ." mondotta Váredy Károly; a Képtár számára más, „méltó, tökéletesen megbízható igazgatóról" kell gondoskodni, mondotta Bartók Lajos]. Nem egészen
400 000 forintért 151 képet, 49 falfestményt, 114 szobrot, 29 vizfesíményt és rajzot, 602
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réz- és fametszetet vásárolt a Szépművészeti Múzeum számára. Rendkívül gazdag kincs
volt ez, a magyar közművelődés sokat köszönhet neki.115 „Pulszky Károly szakmájának
kiváló mestere, a gyűjtésnek mindenfelé becsült, sőt valósággal irigyelt virtuóza, kitűnően sáfárkodott a pénzzel, olykor a vételárnak sokszorosát érő képeket vásárolt, közülük nem egy Múzeumunk büszkesége, — sajnos a »politikusok « müveletlensége, az otromba gyanúsítás élete derekán
halálba kergette. (E sorok írója kevés híján félszázada Közép-Itália félreeső csöpp városkáit
járva még látta, hogyan csillant fel a fogadósok szeme a hírre, hogy vendégük Pulszky Károly
földije, és hallotta szájukból a még frissen élő történetet arról a férfiról, akihez foghatóan — a lelkes elbeszélés szerint — nem nyomozott ki, nem vásárolt és nem szállított el képet senki.)"11**
A halálba üldözött Pulszky Károly példája jól mutatja, milyen kíméletlen eszközökkel, érdemekre való tekintet nélkül toltak félre, tettek tönkre, sőt pusztítottak el embereket,
ha politikai érdekeik ezt úgy kívánták.
Pulszky Károly csak halála után nyerhetett elégtételt az igaztalan vádakért. Vajon
Csontosinak jobb sors jutott osztályrészéül? Igen is, nem is. És talán ez a legérthetetlenebb
az egész Csontosi-ügyben. Csontosi nem lett öngyilkos, tovább dolgozott, most már nem
tudósként, hanem egyszerű hivatalnokként, szívében mély sértődöttséggel. És egyszer csak
megcsillant a lehetőség számára: későn, de talán nem túl későn úgy látszott: még jóra fordulhat minden.
VIII.
A Széchényi Könyvtárból eltűnt kéziratok ügyében húsz esztendőn át nem történt
semmi, 1913- február 4-én azonban váratlan fordulat következett be. Ezen a napon megjelent a könyvtárban egy ifjú, átnyújtott egy miniált középkori kódexet, és azt kérte; állapítsák meg, csakugyan 1502-ből való-e, és mennyit ér? A könyvtár munkatársai azonnal
észrevették, hogy a kódexben Mátray Gábornak, a Könyvtár egykori őrének kézírása látható, és felismerték a Széchényi Könyvtár bélyegzőjének, valamint a könyvtári jelzetnek
részben eltávolított nyomait is. A kódex bemutatójának, aki Tőkés Gyula VIII. osztályos
középiskolai tanuló, Tőkés Gyula megyei árvaszéki helyettes ülnök fia volt, azt mondották,
megvizsgálják a kódexet, a válaszért jöjjön vissza. Ezután megállapították azt is, hogy a
bemutatott kódex szerepel abban a jegyzékben, melyet a kézirattárból hiányzó művekről
az 1892—1893- évi vizsgálatok során állítottak össze. A válaszért jelentkező ifj. Tőkés
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Bacher Béla: A Szépművészeti Múzeum története. A Szépmmészeti Múzeum 1906—1956. Bp., 1956.
23—27. p.
Fülep Lajos: Előszó. Pigler Andor: A régi képtár katalógusa. Országos Szépművészeti Múzeum. Szövegrész. Bp., I954. 8. p. A Pulszky vásárolta képek némelyikéről egyébként valóban kiderült, hogy festőjük nem azonos azzal, akinek a képet eredetileg tulajdonították. így már akkoriban nagy hűhót csaptak,
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Gyula elmondotta a beszélgetés során, hogy van még több könyv és kézirat is ott, ahonnan
ezt hozta, közöttük a Thuróczi-krónika brünni kiadása. Megígérte, hogy a krónikát elviszi
megmutatni a Könyvtárba. Másnap azonban üres kézzel jelent meg, sőt visszakérte az első
alkalommal mutatott kódexet is, mondván, hogy apja csak a kódex értékére volt kíváncsi.
A kéziratot természetesen nem adták vissza, hanem a Nemzeti Múzeum igazgatója, Szalay
Imre, a Széchényi Könyvtár vezetője, Fejérpataky László és Sebestyén Gyula igazgatóőr
felkeresték id. Tőkés Gyulát a lakásán. Közölték vele, hogy a kérdéses kódex a Széchényi
Könyvtár tulajdona. Tőkés bevallotta, hogy a kézirat más könyvekkel együtt sógornője férjének hagyatékából való. Az illető kocsmáros volt, és félévvel korábban halt meg. Kiderült,
hogy az elhunyt azzal a Losonczi Károllyal azonos, aki 1886. július 2-től 1888 május végéig mint könyvtári szolga a Múzeumban dolgozott és az olvasóteremben teljesített szolgálatot.
A Nemzeti Múzeum és a Könyvtár vezetői sem Tőkés, sem Losonczi özvegye ellen
nem tettek bűnvádi feljelentést, mivel azok állítólag mit sem tudtak a lopott értékek eredetéről, és hajlandók voltak mindent visszaszolgáltatni. A három ládába csomagolt anyag elszállítása február 8-án meg is történt, Sebestyén Gyula és Bártfai Szabó László azonnal
hozzákezdtek az anyag átvizsgálásához. Kitűnt, hogy nem kevesebb mint 736 különböző
mű került vissza a Könyvtárba, ebből 9 ősnyomtatvány (köztük a Thuróczi-krónika brünni
kiadása), 26 régi magyar nyomtatvány (21 RMK I, 5 RMK II), közöttük unikumok és ritkaságok, így például Sylvester János bibliafordítása (Sárvár, 1541, RMK I. 15), Heltai
„Háló''-ja (Kolozsvár, 1570, RMK I. 81.), Pesti Gábor Aesopus-fordítása (Bécs, 1536,
RMK I. 7.), Pázmány Péter imádságos könyve (Nagyszombat, 1674 és 1701, RMK I.
1171 és 1640.), sok XVI—XVIII. századi hungarica (RMK I. 87, 123, 141, 250, 384,
475, 715, 729, 943, 1136, 1300, 1343—4,1485,1568, 1Ó44), stb. Előkerült az a 18 kódex
is, melyek hiányát a revízió a Csontosi-botrány idején megállapította (közöttük volt a sokat
emlegetett Galeotto-kézirat is). Ezeken kívül még három XV—XVI. századi kódex, 22
darab XVI—XVIII. századi kötetes kézirat, hetven levél, főképp Farkas Lajos levelezéséből, 48 kisebb kézirat (Csokonai, Kazinczy versei), a levéltári anyagból 32 oklevél (ebből
3 darab XIV. századi), és még sok más. A visszakerült művek értékét Fejérpataky több
mint 100 000 koronára becsülte. 117
Csak ekkor derült ki valójában, mennyivel nagyobb volt a tényleges hiány a revíziókor
megállapítottnál. Ekkor tűnt ki, hogy a hiányzó ősnyomtatványokért és RMK-anyagért
Csontosihoz hasonlóan felelősségre kellett vagy lehetett volna vonni a nyomtatványtár
akkori vezetőjét, Horváth Ignácot, a levéltári anyagért pedig a levéltár vezetőjét, Fejérpatakyt is. Ezek szintén nagy értéket képviseltek, de Horváth és Fejérpataky szerencséjére
eltűnésüket sikerült a nyilvánosság elől eltitkolni.
A lopott anyaggal kapcsolatban több érthetetlennek látszó momentum merült fel és
vár magyarázatra. Kiderült, hogy az eltulajdonított könyvek és kéziratok évtizedekig utiládákba voltak csomagolva, rovarporral gondosan behintve, szakszerűen, érintetlenül.
Igaz ugyan, hogy a könyvtári bélyegzőt és a szignaturákat gondosan eltávolították a könyvekből és kéziratokból, érthetetlen módon azonban értékesítésükre nem történt kísérlet.
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Fejérpataky 1913- ápr. 24-i jelentése Szalay Imréhez, OSzK irattár 1913/279 (a továbbiakban Fejérpataky
jelentése II.) Csontosi egyébként már 1. sz. emlékiratá-Ъзл, 1893-ban szóvátette, hogy a felügyelet
hiánya a Könyvtárban visszaélésekre adott alkalmat, , , . . . még az a példátlan eset is megtörtént, hogy
egy szolga a könyvtáror [Majláth] engedélyével egyedül hónapokig járt fel délután a könyvtárba" (4б. p.).
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Ez a tény Fejérpatakynak is feltűnt, 118 és igyekezett valamilyen magyarázatot konstruálni.
Elmélete szerint Losonczi nem lehetett a tettes. Mégpedig azért nem, mert „könyvtári
dolgokban teljesen járatlan, hozzá nem értő'''1 volt, így „legkevésbbé sem rendelkezett azzal a
gyakorlattal és szakismerettel, mely a hagyatékában talált anijag kiválogatására képesítette volna."119
Fejérpataky szerint az, aki a lopást elkövette, Mosonyi Antal laboráns, restaurátor és könyvkötő volt. 120 Erre azt hozza fel bizonyítékul, hogy egyrészt a bélyegzők eltávolítása, illetve
elfedése a lopott kódexekben csak Mosonyi munkája lehetett, másrészt „egyedül neki volt
alkalma arra, hogy restaurálás czimén a könyvtár kincseihez hozzáférhessen . , .". 1 2 1
Fejérpataky elmélete ellen több körülmény is szól. Már első érvelése sem helytálló,
mert a lopott anyag összeválogatásához nem kellett különösebb szakértelem, ha valaki két
évig könyvtárban dolgozott, elég alkalma lehetett megtudni, melyek az értékesebb darabok. Egyébként is maga Fejérpataky állapította meg, hogy az értékes ritkaságok, unikumok
mellett „teljesen értéktelen anyag" is bőségesen található az ellopott művek között, és ezért
nem állapítható meg „mily szempontok vezették a tetteseket az eltulajdonított anyag összeválogatásában . . . Mintha az eltulajdonítás egy hozzáértő és egy teljesen tájékozatlan egyén munkája
leit volna".122
Fejérpataky elméleténél egyszerűbbnek látszik az a feltevés, hogy Losonczi a közismerten értékes műveken kívül többször valóban helytelenül ítélt, így kerültek hozzá az értéktelen darabok. Természetesen semmi alapja sincs Fejérpataky azon állításának, hogy
Mosonyin kívül más nem térhetett hozzá a kincsekhez, hiszen tudjuk, hogy azok nemzárható szekrényekben ál'orak, és Pu *zky utólagos intézkedéseiből tudjuk azt is, hogy a
reggeli nyitáskor és takarításkor, valamint az esti záráskor a szolgaszemélyzetre nem
ügyelt senki, sőt még a kutatók is hozzáférhettek volna. 123
Feltűnő, hogy Fejérpataky mindenáron mentegeim igyekezett Losonczit, és ezért
nem volt szeme a nyilvánvaló tények meglátására. Inkább bonyolult és hihetetlen történetet
eszelt ki: Mosonyinak nagy családja volt, folytonos pénzzavarral küzdött. Hogy segítsen
magán, lopott, és mindent Losonczinál tett le „zálogba". Losonczi ui. könyvtári szolgálata
idején „tekintélyes" vagyont örökölt, ezért is hagyta ott állását. Ebből a „vagyonból" folyósított Fejérpataky szerint kölcsönt Mosonyinak a zálogba adott könyvekért. Hogy Losonczinak mi haszna lett volna ebből az ügyletből, arra Fejérpataky nem tért ki. További okfejtése a zálogba adással kapcsolatban egyszerűen nevetséges. Azt állította, hogy a zálogba
adás mellett bizonyít az, hogy az időközben tönkrement Losonczi „Mosonyinak 1889-ben
bekövetkezett halála után rá lett volna utalva ez anyagnak értékesítésére, de ezt nem tette . . ." 1 2 4 .
Ez pontosan az ellenkezőjét bizonyítja, ha egyáltalán bizonyít valamit. Hiszen Mosonyi
halála után végképp nyilvánvalóvá vált, hogy más módon, mint e „zálogtárgyak" értékesítésével soha többé nem szerezheti vissza Mosonyinak adott pénzét! Az, hogy az anyagot
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Fejérpataky jelentése II.
ne Fejérpataky bizalmas jelentése Szalayhoz 1933- febr. 12-én, OSzK irattár 1913/Ю4. (a továbbiakban
Fejérpataky jelentése L).
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ezután is ugyanúgy lezárt ládákban őrizte, azt bizonyítja, hogy Mosonyinak nem volt szerepe az ügyben.
Fejérpataky miután megkísérelte Losonczi szerepének szépítését, Losonczi özvegyét
igyekezett teljesen tisztára mosni. Losoncziné nem is sejthette a lopott holmi eredetét,
állította Fejérpataky, mert férje azt mondotta neki, hogy egy rokonától örökölte. 125 Ezt
azzal próbálta valószínűsíteni, hogy ellopta losonczi Farkas Lajos magánjellegű levelezését is, ezzel kívánta bizonyítani felesége és annak családja előtt a könyvanyag örökölt voltát. Fejérpataky maga is érezte, hogy ez az érv gyenge alapokon nyugszik, hiszen Losonczi
eredeti neve Zwada volt, 1886-ban magyarosította, 126 amit nyilván felesége is jól tudott.
Ezen Fejérpataky úgy próbált segíteni, hogy azt állította, Losonczi névmagyarosítását
még családja előtt is titokban tartotta. 127
Tőkést és az özvegyet nemcsak felmentette, hanem kifejezett érdemeket tulajdonított
nekik. Szerinte teljes elismerés illeti id. Tőkés Gyulát és az özvegyet, mert a „legnagyobb
készséggel járultak hozzá ahhoz, hogij . . . [az] anyag kivétel nélkül a Nemzeti Múzeumba kerüljön", és „semmi nehézséget nem támasztottak annak végleges átvétele ellen".128 Sajátos okoskodás, hiszen nyilvánvaló, hogy ellenkezésük esetén rendőri feljelentés fenyegette volna a
családot. Nem saját jószántukból adták vissza a műveket, hanem a kényszerűségnek engedtek. Emlékszünk még, miként akarta visszaszerezni Tőkés a bemutatott kódexet, amikor
a Könyvtár érdeklődni kezdett a Thuróczi-krónika és a többi könyv iránt. Jól tudták ezt
Tőkések is, ezért ígérték meg, hogy visszaadnak mindent, csak azt kérték, legyenek tekintettel az özvegyre és gyermekeire, valamint arra, hogy „az árvák atyjának emléke a nyilvánosság
előtt meg ne hurcoltassék". Különösnek tűnik, hogy az ellopott anyag visszaszolgáltatásáért
még jutalmat is kértek, nevezetesen azt, hogy az átadás „az állam részéről méltányos módon
honoráltassék".129
Még ennél is különösebb, hogy Fejérpataky ezt a kívánságot is támogatta, arra hivatkozva, hogy Losonczi özvegye erősen rá lett volna szorulva, hogy pénzt szerezzen a könyvek átengedésével, mert férje teljesen vagyontalanul hagyta hátra. Ezért „méltányosnak,
igazságosnak és megnyugtatónak tartanám," írta „ha az özvegynek a fentebbiekben vázolt készsége és teljes jóhiszeműsége az állam részéről is méltányoltatnék . . . bizonyos összeg utalványozását kívánatosnak tartanám". Még az összegre is tett javaslatot, 5—6000 koronát említett. 130
Ha nem is tudjuk teljes bizonysággal bizonyítani, hogy Losoncziné tudott a lopott holmik
eredetéről, és így Fejérpataky büntetendő cselekményt, orgazdaságot jutalmazott, akkor is
feltűnő a tolvaj rokonai iránti barátságos magatartás és a Csontosi iránti ridegség közötti
különbség!
Lehetséges, elképzelhető, hogy Fejérpataky azért igyekezett oly szorgalmasan tisztára mosni Losonczi emlékét, az özvegy és id. Tőkés Gyula becsületét, azért terjesztette
fel őket jutalomra, mert valami kapcsolat volt közte és Losonczi között a lopás ügyében?
Lehetséges, hogy összejátszottak? Hogy Fejérpataky ellopatta Losonczival a kódexeket,
hogy legyen ürügy Csontosi eltávolítására, akinek helyére vágyott? Bármiy tetszetős is ez
a hipotézis, el kell vetnünk. Nyilvánvaló, hogy a Csontosi elleni vád összekovácsolásához
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nem kellett ládaszámra elcipelni az értékes és értéktelen anyagot. Fejérpataky buzgalma a
megtalált értékek körüli bonyodalmak eltitkolására egészen más okokra vezethető vissza.
Hogy melyek voltak ezek az okok, azt csak sejthetjük, de valószínűleg nem tévedünk, ha
kapcsolatot vélünk felfedezni a Könyvtárban néhány esztendővel korábban lejátszódott
eseményekkel.
A sors furcsa iróniája, vagy költői igazságszolgáltatás? Akármi volt, mindenesetre
tény, hogy a Széchényi Könyvtárban nem egészen két évtizeddel Csontosi eltávolítása után
Fejérpataky igazgatósága idején nagyobb lopásnak jöttek nyomára. A napi sajtó lelkesen
vetette magát az esetre, és elsősorban a Könyvtár igazgatóját, a Könyvtárban uralkodó
állapotokat tette érte felelőssé. Molnár Viktor, az akkori közoktatásügyi miniszter ugyancsak „élesen elkélő szavakkal nyilatkozott a könyvtári. . . ügykezelésről".m A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1909- szeptember 6-án bizottságot küldött ki az eset kivizsgálására.
Fejérpataky igen kellemetlen helyzetbe került, a lopás ui. nem volt mentes bizonyos humoros momentumoktól. Az történt, hogy négy egymást követő alkalommal, 1903-ban, 1907ben, 1908-ban és 1909-ben a Széchényi Könyvtár olyan okmányokat vásárolt meg, melyeket — mint utólag kitűnt — magától a Könyvtártól lopott el Kováts László segédőr. A házkutatás alkalmával 6 láda könyvet és kéziratot találtak lakásán, melyek szintén a Könyvtárból származtak. A vizsgáló bizottság jelentése elmarasztalta a Könyvtár vezetőjét és a könyv
tári állapotokat, melyek lehetővé tették, hogy éveken át nem derült ki: saját állományuk
ból való anyagot vásároltak. A vizsgálat felhívta a figyelmet számos mulasztásra, helytelen
munkamódszerre, hanyagságra. Mindez Fejérpataky számára nemcsak kínos volt, de állását
is veszélyeztette. Éppen ezért igyekezett az őt vádoló megállapításokat minden áron megcáfolni. Terjedelmes „Nyilatkozatot" készített, és nyomtatásban is megjelentette.132 Ebben
nem annyira a tények megcáfolására törekedett, hanem a bizottság tagjainak szakértelmét,
hozzáértését próbálta kétségessé tenni rendkívül agresszív, szószátyár módon. Érvelése
— mely cseppet sem teszi rokonszenvessé — sokszor önmagának ellentmondva igyekezett
leplezni a könyvtári munka és az igazgatás kétségtelenül meglevő fogyatékosságait.
Ami a következményeket illeti, már nem sok hasonlóság mutatkozik Csontosi és Fejérpataky esete között. Utóbbinak sikerült megtartania állását, pedig felelőssége talán nagyobb volt, mint Csontosié, más volt viszont a politikai helyzet. Az ellenzék nem kavart
botrányt az esetből, a parlament csendes maradt. Fejérpataky ügye véletlen kellemetlenség volt, nem lett belőle „concepciós botrány". Természetesen Fejérpataky helyzete eleve
más volt, mint akár Csontosié, akár Pulszkyé. Csontosi kiugrott papi voltával, Pulszky emigrációs múltjával, radikalizmusával szemben ő kipróbált kormányhű ember, akit az uralkodó
a „Széchényi országos könyvtár felvirágoztatása érdekében szerzett érdemei" elismeréseként
1907-ben legmagasabb kitüntetésben részesített. Azt igazán nem lehetett bevallani, hogy
Őfelsége tévedett. Fejérpatakynak sokan segítettek, hogy megingott helyzetét megerősítse,
de ki segített Csontosinak?
p
A levéltári lopások tehát épp elég bajt okoztak Fejérpatakynak, a sajtó és a nagyközönség épp eleget köszörülte rajta a nyelvét. így már érthető, hogy alig"több mint három
esztendővel később nem volt más vágya, mint minél nagyobb csendben bonyolítani le a
megtalált könyvtári értékek visszaszerzését, lehetőleg a sajtó teljes kizárásával. Ez pedig
csak úgy lehetséges, ha nem kerül rendőrség vagy bíróság elé az ügy. Ha ismét kitudódik,
131
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hogy már megint ládaszámra szállítják vissza a Könyvtárba a lopott kincseket, akkor a Fejérpataky ellen hangoztatott korábbi vádakat ismét felelevenítették volna. így már érthető,
miért örült annyira, hogy Losoncziné „önként" hajlandó volt visszaadni az ellopott értékeket. És érthető az is, hogy a Könyvszemle miért csak néhány soros kis közleményben emlékezett meg a dologról.
Természetesen teljesen és véglegesen nem lehetett titokban tartani az ellopott értékek
megkerülését. Az esemény híre eljutott Csontosihoz, aki úgy gondolta, ezzel elérkezett
rehabilitációjának ideje. Jóval később — ebben szerepet játszhatott a közben kitört első
világháború — a sajtó is foglalkozni kezdett a kérdéssel.
1915- október 7-én érdekes cikk jelent meg Az Est c. napilapban „Egy erkölcsileg kivégzett magyar akadémikus rehabilitálása. A Nemzeti Múzeum elveszett Korvináinak áldozata"
címmel, Ruttkay György aláírásával.133 A cikk szerint 23 évvel korábban báró Szalay Imre
miniszteri tanácsos belépett a Széchényi Könyvtár egyik termébe és így szólt Csontosihoz:
„Adja elő GaleottitV [sic!]. Csontosi kereste a kért kódexet, de nem találta. Ezután maga
kérte a fegyelmi vizsgálatot. A vizsgálat hamarosan megállapította, hogy „Csontosi kezén két
középkori könyv . . . eltűnt". Ezért büntetésként a miniszter Csontosit a budapesti tankerületi főigazgatóság segédhivatalába helyezte. Csontosi szerint fiatalabb tisztviselőtársai vádolták meg irigységből. Most, 1915-ben tudomására jutott, hogy az elveszett könyvek előkerültek. Fejérpataky László, a Könyvtár vezetője az őt felkereső újságíróknak azt mondotta, hogy Csontosit nem a könyvek eltűnése miatt bocsátották el, így a könyvek megkerülése nem teszi szükségessé rehabilitálását. Szalay Imre nem volt hajlandó bővebben
nyilatkozni, nem mondta meg, ki lopta el a könyveket, „Megtaláltuk egy tisztviselőnknél^
csak ennyit felelt, és hozzátette, hogy Csontosit hanyagságok miatt mozdították el.
Az Alkotmány с lap másnapi száma szintén beszámolt az esetről. 134 A cikkíró furcsának találta, hogy bár az elveszett kincsek megkerülését a Magyar Könyvszemle már két
évvel korábban bejelentette, azóta sem történt Csontosi ügyében semmi. A Magyarország
november 14-i számában Kovács Lydia írt fellengzős cikket „A megölt élet. Egy magyar
tudós rehabilitációs ügye" címmel. 135 Az eseményeket a korábbi cikkekkel egybehangzóan
ismerteti, a részleteket illetően minden szakértelem nélkül. A Csontosi elleni vád az volt,
hogy a kézirattáros „kezei alatt" eltűnt két nagyértékű kódex: Thuróczi krónikája [!] és
Galeotto műve. A vizsgálat megállapította, hogy a kódexek „az ö kezein tűntek el". Kovács
Lydia megszólaltatta Csontosit is, aki többek között így nyilatkozott: „Rámfogták, persze
indirekte, mivelhogy a vizsgálat világosan nem bírta megállapítani. »Csontosi kezei között tűnt
el« — mondta Szalay . . . " Csontosi nyilatkozatában azt sejtteti, hogy szándékos rosszindulatról volt szó, de az igazságot jól tudták azok, „akik esetleg maguk is így akarták sorsomat. . .
Akkoriban az én csillagom emelkedőben volt . . . Előléptetés előtt állottam, talán volt, aki úgy
érezte, hogy útjában állok . . . " A cikkíró ezután Szalay Imre bárót kereste fel, aki „meglehetősen méltatlankodva" fogadta. „Egy szót sem nyilatkozom. Felesleges jobban fellármázni a dolgot . . . Csontosi jobb ha hallgat. Mit akar ezzel a lármával?\ Csak neki lesz rosszabb, mert felszínre kerül a 23 év előtti ügye. Hanyag volt, olyan hanyag, hogy ki se lehet mondani. . . A botránykor nem hallgattuk el érdemeit..." Fejérpatakyhoz hiába ment a riporter, az udvari tanácsos nem fogadta. Csontosi az elveszett kéziratok megkerüléséről értesülve kérvényt adott
133
2. p.
134 1915. okt. 8. 280. sz. 10. p.: ,,A Nemzeti múzeumi kódex-ügy. Az elveszett és megkerült kódexek".
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be a minisztériumba és rehabilitációját kérte. Eddig semmi sem történt, az újságíró is érdeklődött, neki azt válaszolták a minisztériumban, hogy az ügy kivizsgálása folyamatban
van és rövidesen elintézik.
Kovács Lydia néhány hónappal később ismét foglalkozott Csontosival. 1916. febr.
6-án „Csontosi ügye. A rehabilitációs kérvény sorsa"" címmel megjelent cikkében136 szóvátette,
hogy Csontosi kérvényét azóta sem intézték el, sőt, annak ellenére, hogy Csontosi azt kérte,
nyugdíjaztatását — mely már esedékes lett volna — függesszék fel rehabilitációs kérvényének elintézéséig, mert utána már nem tollnoki, hanem jóval magasabb fizetéssel mehetne
nyugdíjba, most főnöke mégis felszólította, nyújtsa be a nyugdíjaztatásához szükséges iratokat. Ez mindenképpen kedvezőtlen jel. A cikk beszámolt arról is, hogy Csontosi a már
elhunyt Schönherr Gyulát tartotta „a gonosz szándékú komplotf egyik résztvevőjének, mert
a Galeotto kódexet ennek fiókjában találták meg.
Ez utóbbi értesülés — mint láttuk — nem volt helytálló, az viszont valónak bizonyult,
hogy Csontosit 1916-ban nyugdíjazták, miután rehabilitáció iránti kérését Jankovich Béla
vallás- és közoktatásügyi miniszter I916. február 10-én elutasította. Az indokolás így
szólt: ,, . . . Megállapítást nyert, hogy Tekintetességed akkori állásától való felfüggesztése, elítéltetése s a jelen állására való áthelyeztetése nem az illető kézirattári anyag eltűnése, hanem kizárólag
a Tekintetességed terhére akkoron megállapított szolgálati vétségek s mulasztások miatt történt."
Csontosi tehát március 14-én mégis kénytelen volt nyugdíjaztatásáért folyamodni, és
rehabilitációjára 1918. október 25-én bekövetkezett haláláig hiába várt.137 Imént olvasott
nyilatkozatai után elég meglepő, hogy Csontosit ravatalánál a Magyar Tudományos Akadémia nevében Fejérpataky László búcsúztatta.
Hosszú időn át ez volt az utolsó szó Csontosi ügyében. 1932-ben már csak mint érdekes pletyka került ismét terítékre. „Igazságot Csontosi Jánosnakl Rehabilitálnunk kell egy
ártatlanul elítélt magyar tudós emlékét" címmel Supka Géza írt róla a Literaturá-haa.13S
A cikk először Csontosi tudományos érdemeit méltatja, különösen a nyelvemlékek felfedezése, a Corvinák felkutatása terén, majd rátér arra a „bűnügyi rejtélyre", melynek következményeként Csontosit áthelyezték és nyomorba kergették. A cikkíró szerint a „rejtéhf
azzal kezdődött, hogy a Széchényi Könyvtárból eltűnt két láda könyv. Emiatt „teljes csendben'' házi vizsgálatot folytattak, a vizsgálat eredményeként Majláth Bélát és Csontosi Jánost
eltávolították állásukból. A könyvtár igazgatója, Majláth utóda Fejérpataky László, a kézirattár addigi vezetője, Csontosi utóda pedig az utóbb megőrült Schönherr Gyula lett.
Supka cikkének éle elsősorban Fejérpataky ellen irányult. Az ellene felhozott vádak
sorában szerepel többek között az is, hogy apját Bjelopotockinak hívták, és hogy a bécsi
titkos levéltár adatai szerint osztrák rendőrségi besúgó volt.139 Megtudjuk a cikkből, hogy
Hampel Józsefnek, a múzeumi régiségtár vezetőjének is az volt a véleménye, hogy Csontosival igazságtalanság, „Justizmord" történt, és ugyanezt hangoztatta Sebestyén Gyula is, a
Magyar Tudományos Akadémia elnökségéhez intézett és 1921. április 8-án kelt beadványában.140 Supka felháborodottan kéri számon cikkében, miért maradt el annak idején a par136

Magyarország I916. febr. 6.16. p.
MTA Kézirattár, Tört. 2r 339.
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„s. g." aláírással, 1932. 710—712. p.
139
Fejérpataky Gáspár valóban lelkes szlovák nacionalista volt, a szabadságharc alatt Habsburg-párti magatartást tanúsított, 1850-ben családnevét Belopotockyra változtatta. (Ld. Szinnyei József: Magyar írók élete
és munkái. Bp., 1894. 3- köt. 273- hasáb.).
140
MTA Kézirattár, Analecta.
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lamenti vizsgálat, miért csak „házilag", „teljes utókban'" nyomoztak? Szerinte azért, mert
a kultuszminisztérium államtitkára akkor Berzeviczy Albert volt, Fejérpataky bátyjának
barátja és iskolatársa, szintén sárosmegyei, akár Fejérpataky.
A politikai intrikákkal telített zavaros cikk aligha segített a Csontosi-ügy tisztázásában, de érdeme, hogy határozottan rámutatott: a szokatlanul súlyos, tudományos életünkben szinte páratlan fegyelmi büntetéshez nem lehetett elégséges ok a Csontosi elkövette
mulasztás; felhívta a figyelmet arra, hogy a helyes magyarázatot a könyvtáron kívül kell
keresni, ha nem is úgy, ahogyan Supka tette, személyi intrikák szövevényében, hanem a
kor társadalmi-politikai viszonyainak konkrét elemzése révén.141
DAS DISZIPLINARVERFAHREN GEGEN JÁNOS CSONTOSI UND DESSEN POLITISCHER
HINTERGRUND
(ZUSAMMENFASSUNG)

János Csontosi, Vize-Kustos der Bibliothek des Ungarischen Nationalmuseums (der heutigen SzéchényiNationalbibliothek), Leiter der Handschriftensammlung, korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, namhafter Corvinen-Forscher, Redakteur der Zeitschrift „Magyar Könyvszemle",
wurde am 26. Januar 1893 auf disziplinarem Wege mit sofortiger Wirkung entlassen. Nach den Anschuldigungen, die gegen ihn vorgebracht wurden, hätte er seine Tätigkeit in der Handschriftensammlung vernachlässigt,
seiner Fahrlässigkeit, seinem nachlässigen Verhalten sei es zuzuschreiben, dass mehrere wertvolle Kodizes
aus der Handschriftensammlung verschwanden.
Der wahre Grund seiner Entlassung und der ungewohnt strengen Bestrafung, war aber ein anderer. Csontosi
fiel den politischen Kämpfen der damaligen Zeit zum Opfer. Die inneren Gegensätze des österreichischen
Systems, die Gegensätze zwischen einzelnen Gruppen der ungarischen Herrscherklasse verschärften sich in den
letzten achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zusehends. Die Stellung der
Regierungspartei war ins Wanken geraten, der Feldzug der Opposition machte das ungarische Parlament
zum Schauplatz der rücksichtslosesten Kämpfe. In diesen Feldzug der Opposition fiel auch die politische Hetze,
die im Grunde gar nicht gegen János Csontosi, sondern gegen Ferenc Pulszky gerichtet war. Pulszky hatte im
Freiheitskampf 1848 eine grosse politische Rolle gespielt, war 1849 der Gesandte Ungarns in London gewesen,
wurde später, aus Emigration heimgekehrt, Abgeordneter der Regierungspartei und der Direktor des Ungarischen Nationalmuseums, so gehörte auch die Bibliothek des Museums in seinen Wirkungskreis. Géza Polónyi und Károly Várady, zwei von ihren verleumderischen Ausfällen berüchtigte Abgeordnete der Opposition,
brachten die in der Bibliothek aufgedeckten Mängel und Missstände vor die Öffentlichkeit des Parlaments, um
Pulszky, den sie wegen seiner regierungsfreundlichen, scharf gegen die Opposition losziehenden Leitartikel
ganz besonders hassten, und über ihn hinweg die Regierung zu stürzen. Um diesen Skandal zu beschwichtigen
gab es nur ein Mittel: für die Mängel und Missstände musste man jemanden exemplarisch bestrafen. Der Sündenbock wurde Csontosi. Die beispiellos harte Strafe sollte beweisen, dass weder Pulszky,noch die Regierung
an der Sache beteiligt waren.
Zwanzig Jahre später, 1913, brachte ein Zufall — nebst anderen wertvollen Büchern — die Handschriften und Kodizes, die zu der Tragödie Csontosis geführt hatten, ans Tageslicht. Bei der Witwe eines ehemaligen
Amtsdieners der Bibliothek fand man in drei mächtigen Kisten nicht weniger als 736 aus der Bibliothek gestohlene Werke, darunter 18 Kodizes, 22 sonstige gebundene Handschriften, 32 Urkunden und 9 Wiegendrucke.
Damit war die Unschuld Csontosis endgültig erwiesen. Trotzdem wurde er nicht rehabilitiert, obwohl sich mit
seiner Angelengenheit 1915/16 auch die Tagespresse befasste. Csontosi wurde I916 als Aktuar des Schulbezirks der Umgebung von Budapest pensioniert. Er wartete bis zu seinem, am 25. Oktober I9I8 erfolgten Tode
vergebens auf eine Genugtuung.
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194—195- p.), ugyancsak köszönettel tartozom dr. Nyireő Istvánnak, aki felhívta figyelmem a MTA
könyvtárának kézirattárában őrzött iratanyagra.
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EGY TÖRÖKKORI FORRÁSGYŰJTEMÉNY
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR KÉZIRATTÁRÁBAN
Néhány adat Karakas Mehemed budai pasa történetéhez
DONATH REGINA

Kézirattárunk G. 4 szám alatt tizennégy tekintélyes kéziratos kötetben őrzi Hans von
Molarth, Ludwig von Molarth és Johann Ludwig Kuefstein császári politikusok és diplomaták iratait. A kötetekben, melyeknek tartalmát a kézirattári katalógus ismerteti, vegyesen találunk hivatalos és magánlevelekre, igen tekintélyes családi levelezésre, diplomáciai
és magánjellegű fogalmazványokra. Az egész anyag részletesebb számbavételét egy újabb
kézirattári katalógus bizonyára nem fogja elmulasztani, és ezért ettől — minthogy tárgyunkhoz nem tartozik—ezúttal eltekinthetünk. Az iratok kora l608—1655 közötti. Tehát közel fél évszázad magyar és osztrák történetéhez találunk itt adatokat.
A három császári főember bemutatásával kell kezdenünk arra a kérdésre adandó
válaszunkat, hogyan kerülhetett a tekintélyes kéziratos hagyaték az Egyetemi Könyvtár
kézirattárába? A munkánk során felhasznált források és szerzők nagy része pontosabb
megjelölés nélkül beszél egy Molarth báróról. Ez hol mint császári tábornok, hol mint
diplomata tűnik fel, a Molarth családra vonatkozó geneológiai irodalom eléggé hiányos
és bizonytalan adatokat szolgáltat róla. Szükséges, hogy gondosan különbséget tegyünk
a családnak iratainkban szereplő két tagja, Johann vagy Hans von Molarth császári tábora
szernagy (Feldzeugmeister) a haditanács elnöke és öccse, Ludwig von Molarth között.
Ezt a 'történetírók gyakran elmulasztják. Az utóbbi volt a konstantinápolyi követ.1
Hans von Molarth reinecki és drosendorfi báró, császári táborszernagy, a haditanács
elnöke, titkos tanácsos, kamarás, a bécsi helyőrség parancsoka. Születési helye és éve
ismeretlen, meghalt Bécsben l6l9-ben. Ősei Burgundiából (Franche Comté) telepedtek
1490-ben Ausztriába. Atyját Molarth Péter lovagot 1571-ben emelték bárói rangra. Hans
von Molarth mint egy népes család harmadik gyermeke a XVI. század közepén születhetett. Először azonban csak 1589-ben említik, amikor a császár évi ajándékát, 30 000
dukátot visz a szultánnak Konstantinápolyba. 1599-ben hívják meg a haditanácsba.
Ennek tagjaként l602-ben Újvár, Komárom és Győr várának felszerelésében és hadikészenlétbe helyezésénél működik, azután I6O6 novemberében mint a császár megbízottja részt vesz a zsitvatoroki békeszerződés létrehozásában és december 9-én történt
aláírásában. Khlesl bíboros, a titkos tanács elnöke nagyrabecsülte Molarth kötelességtudását és odaadását, mellyel az állam jólétét szolgálta, noha az alkalmazott módszerek
tekintetében majdnem sohasem egyeztek meg nézeteik. Ilyen komoly jelentőségű ügy
volt az a tárgyalás l6l2-ben, mely a magyarországi várakba német csapatok helyezéséről
1

A különböző névalakok (Mollart, Mollarth, Molart, Molarth, Molard) közül az osztrák történetírás által leginkább használatos formát tartottam meg. Ez a Molarth írásmód. Bár igaz, hogy a család francia eredetének
a Firnhaber, Angyal Dávid és Szekfű Gyula által használt Molard névalak inkább megfelelne. De a mi két
Molarthunk már kétségkívül elosztrákosodott nemzedék tagjai és maga Ludwig von Molarth is így írta a
nevét.
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folyt. E rendszabály ellen Khlesl az adott szó megszegése miatt foglalt állást. Minden
elismerés ellenére I6l4-ben Khlesl elragadta Hans von Molarthtól a török ügyek intézését. Azt is szerette volna, ha l6l5-ben rábízzák a zsitvatoroki béke megújításáról
folytatott megbeszéléseket, de itt kevés sikert ért el. A békeokmányt a török követekkel
való hosszas tárgyalás után Molarth írta alá Konstantinápolyban, amikor is Osman
szultánnak trónralépése alkalmából átadta a császár jókívánságait. Röviddel visszaérkezése után l6l9-ben Bécsben meghalt.2
Hans von Molarth öccse Ludwig von Molarth I619. szeptember 20-án kelt adóslevelében így sorolja fel címeit: Reinegg és Drosendorf bárója, Magyarország, Csehország
stb. királyi felségének tanácsosa, a török portánál megerősített követe, a szent Német
Rend lovagja és annak Rómában és Schiandersben commendatora.3 Ludwig von Molarth
a német lovagrend fogadalmas tagja volt, és ezért nem nősülhetett. A Molarth családfáról
talán ezért tűnhetett el nagyobb feltűnés nélkül.
Az iratok egyik fő alakja még Georg Kuefstein báró fia Johann Ludwig von Kuefstein
született 1587. június 11-én. Tübingenben és Strassburgban tanult. 1Ó14 és l6l6-ban az
evangélikus rendek követe volt Alsó-Ausztriában 1020-ban azonban áttért a katolikus vallásra. 1627-ben mint császári követ Konstantinápolyba került. Visszatérte után Felső-Ausztria tartományi tanácsosa lett. l634-ben birodalmi gróf és titkos tanácsos. Családjának vagyo
nát rendkívül tevékenyen gyarapította és mint Felső-Ausztria tartományi tanácsosa az 1640es években egymást érő paraszt-felkelések leverésében kegyetlen erélyt mutatott. 1657szeptember 26-án halt meg Linzben.4 Második házasságából született egyik fia Gottulph
vagy Gotthilf jezsuita lett és 1663- június 24-én halt meg Nagyszombatban.5 A Kuefstein
családnak ez a jezsuita rendbe lépett tagja hozta ide magával ezt az értékes iratanyagot, talán azért, hogy rendezze és a XVII. században elkezdődő pragmatikus történetírás terén
próbálkozó rendtársai rendelkezésére bocsássa. Az anyag a jezsuita rend feloszlatása után
az Egyetemi Könyvtár kézirattárában maradt. A tizennégy kötet mindegyikén megtaláljuk
super ex libris formájában a Kuefstein címert. A két Molarth iratai bizonyára a konstantinápolyi követségben Ludwig von Molarth után következő Johann Ludwig von Kuefstein útján került a család birtokába.
A következőkben az iratok közül a Ludwig von Molarth követi működésére vonatkozók egy részét kívánom ismertetni. Ludwig von Molanhot l6l8-ban küldik a portához
követnek. Úíjának lefolyásáról iratainkban érdekes adatokat találunk. Isztambuli működésének kezdete valóban mozgalmas évekre esik. A harmincéves háború első esztendei
és Bethlen Gábor nagy támadásai, ezzel kapcsolatos erőteljes diplomáciai akciói esnek
Molarth követségének idejére.6 A határozott és ügyes császári diplomata, aki bátyjának, a
haditanács elnökének tapasztalataiból merítve, eléggé jól ismerte a végvárak életét és
2

Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig, 1885. XXII. Bd. 90—91- 1- Huebner Johannes: Genealogische
Tabellen nebst denen darzu gehörigen genealogischen Fragen. Leipzig. 1709, III. Tab. 970.
3
Firnhaber F.: Actenstücke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des XVII. und XVIII. Jahrhunderts.
Wien, 1859. 54. 1.
4
Wurzbach Constant: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Wien, I865. 13- Teil. 316.1. —
Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig, 1883. 17. Bd. 304—305. 1.
5
Epistolae. Elogia defunetorum societatis Jesu. VI. Egyetemi Könyvtár Kézirattár. Ab. 142. p. 335-; Gotthulph Kuefstein életének eseményeiről 1639—1645 között atyjához írt levelei tájékoztatnak. G. 4. /VII.
és IX.
6
Szekftí Gyula: Bethlen Gábor. Bp., 1929- 65—110 1. Gindely Anton: Geschichte des dreissigjährigen
Krieges. Prag., 1878. III. Bd. 148—170.1.
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ezzel kapcsolatban a magyarországi viszonyokat, szüntelenül figyelemmel kísérte a törökmagyar végek eseményeit és az erdélyi fejedelem minden megmozdulását.7 A sikeres
diplomáciai tevékenységhez megbízható értesülések szükségesek. Ezeknek megszerzésében Ludwig von Molarth fáradhatatlan és következetes volt.8 Mind az ő, mind pedig
Kuefstein levelezéséből kitűnik az, hogy igen nagy gondot fordítottak bizalmas információk szerzésére, ezeket főleg a porta szolgálatába szegődött olasz származású titkároktól
kapta.9 Ily módon érthető, hogy követi működése nem volt sikertelen, mert határozott
fellépése, jó tájékozottsága, a porta szokásaihoz való ügyes alkalmazkodása képessé tették
őt arra, hogy mind a magyarországi végvidék állandóan zavaros ügyeiben, mind pedig a
Bethlen diplomáciai próbálkozásai által felvetett problémákban gyorsan tájékozódjék és
azonnal fellépjen.10 Éppen a végvidékről érkező hírek, konkrét panaszok elintézése, vagy
legalább az erre vonatkozó kísérletek hozták őt közvetlenebb kapcsolatba Karakas
Mehemeddel, a budai vezérpasával11, akire a Bécsbe vezető utak legfontosabb pontjainak
ellenőrzését bízta a szultán.
Karakas Mehemed a XVII. században Budán kormányzó török pasák sorában különösebb nevezetességre tett szert. Egyik történetírónk nyugtalan, kíméletlen és az igazsággal keveset törődő emberként jellemzi.12 Korának politikai és hadi eseményeiben egyaránt fontos szerepet játszott.13 Pályafutása egyébként a következő: l6l2-ben boszniai,
^614-ben kanizsai, l6l6-ban aleppói, lól7-ben ruméliai pasa, l6l8. május hatodikán
budai pasának nevezik ki. Mint budai pasa 86O 000 akcse jövedelmet élvezett.14 1Ó21
február közepe felé ezen állása alól felmentik. Szeptember 15~én Chocim alatt a lengyel
tábor megtámadásában életét veszti.15 Működéséről a törökkor történetírói Anton Gindely, Fekete Lajos és a legrészletesebben Angyal Dávid, egyaránt megemlékeznek.16 De
emlékezetét egyik nevezetesebb budai építkezése, az utókor által Karakas pasa tornyának
nevezett kerek bástyatorony is sokáig fenntartotta.17 Karakas budai kormányzásának
7

Pl. Litt. XXXX.; CCCC. stb. G. 4./II. 403—404 és 473- I.
Az értesülések szerzésében Molarthnak különösen segítségére volt Gratiani velencei kalandor. Ángya' David: Adalékok Bethlen Gábor történetéhez. Századok. 1929—193O. 582.1.
9
P1. Litt. OO.; PP.; és QQ. G. 4./II. 305—315- I. Olasz titkárokról: Takáts Sándor: Rajzok a tw -.k világból. Bp., 1915- 204. 1.
10
így például Korlath István küldetésével kapcsolatban. G. 4./II. Litt. RRR. 395-1.
11
Litt. С. G. 4./II. 219. 1.
12
Angyal Dávid: Adalékok Bethlen Gábor történetéhez. Századok. 1929—1930. 580.1.
13
Angyal Dávid: i. m. 580. 1.
u
Fekete Lajos: Budapest a törökkorban. Bp., 1944. (Budapest története. III.) 249.1. A X VI. szází )i un 100 00Ű
akcse mintegy 2000 forinttal volt egyenlő. Budán 1555-ben 1 akcse 2—2 és fél dénárt ért és <" vénével volt
egy aranyra beváltható. A rangban a pasa után következő első budai földesúr, a pénzügyi defterdár évi
105 000 akcse jövedelmet húzott. Fekete Lajos: i. m.: 241 és 250.1.
15
Gévay Antal: A budai pasák. Bécs., 1841. 26. 1.
16
Angyal Dávid: i. m. 579—582. 1. Fekete Lajos: i. m. 249. 1. Molarth konstantinápolyi küldetésével, köve?»
működésével, az 1Ó19—1020-ik évi magyarországi ügyekkel és ezzel kapcsolatban Molarth és Karakas szerepével foglalkozik Gindely Anton: i. m.: 170—184.1.
t7
Karakas pasa bástyatornya a királyi vár nyugati, a Vérmezőre néző falából ugrott elő. A királyi vár múlt
századvégi nagyméretű kiépítése tüntette el a föld színéről, de alaprajza ismeretes, sőt az építmény fényképe
is megmaradt. Ez a bástyatorony tizenkétszögű emeletes alkotmány volt, s nyilván csonka állapotban került
lebontásra, eredetileg lényegesen magasabb lehetett. Teljesen téglából épült. A földszintet az emelettől keskeny párkány választotta el, a földszinten lőrések tátongtak, az emeleten mindössze egyetlen apró ablak
nyílt. Ami alaprajzi elrendezését illeti, a lépcső a földszinten a vastag falhoz belül volt odatámasztva, az
emeleten viszont magában a falban húzódott felfelé. A lőrések tisztán mutatják merőben hadászati jellegét.
Fekete Lajos: i. m. 33 2 - 1. A torony újjáépítése most folyik.
8
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konkrét vonatkozásai mindazonáltal elvesznek, vagy csak kis mértékben tűnhettek fel
abban a történelmi összképben, amit történetírásunk Bethlen Gábor szereplésének évtizedeiről megalkotott.18

Karakas pasa tornya

Az alábbiakban néhány adattal szeretnénk hozzájárulni az említett vonatkozásoknak
részletesebb megismeréséhez. Az adatok forrásai Karakas pasa egykori működésének színhelyén, a mai Budapesten az Egyetemi Könyvtár őrizetében álltak már régóta a kutatás
rendelkezésére. E forrásanyagról különös módon eddig senki sem vett tudomást.19 Főként
meglepő ez a könyvtár egykori nagynevű igazgatója Szilágyi Sándor esetében, mert bár
18
19

Szilágyi Sándor: Erdélyország története. Pest,, 1856. Angyal Dávid: (Bethlen Gábor.) i. h. Századok
(12. j.)
Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis. Tomus 11.148—
152.1.
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a XVII. századi erdélyi események kiváló ismerője, és az általunk felhasznált kéziratok
gondos őre volt, történetírói munkásságában ezeknek mégsem vette hasznát.20
Az alábbiakban — mint már említettük — a Ludwig von Molarth működésével
kapcsolatos iratok közül bocsátunk közre néhányat. Ezzel is hozzá kívánunk járulni könyvtárunk anyagfeltáró tevékenységének szélesítéséhez. Az iratok közlésében elsősorban arra
törekedtünk, hogy azok csak olyan mértékben jelentsenek teljes szövegközlést, amennyiben ez elkerülhetetlen. Bizonyos ugyanis, hogy az anyag egy része, vagy nagyobb része
eljutott a bécsi kormányszékek levéltárának állományába, hiszen könyvtárunk őrizetében
csupán a fogalmazványok, a jelentéseket előkészítő feljegyzések és információk vannak.
De talán éppen ez a, részben nem aktaszerű jelleg teszi még érdekesebbé a velük való
foglalkozást. A bécsi megfelelő levéltári anyagból Firnhaber elég sokat közölt.21
Ezeket a darabokat, amennyiben a gyűjteményünkben levő másolatokkal vagy előzményekkel azonos szövegűek, csupán megemlítjük. Teljes szövegközlésre kellett azonban
vállalkoznunk mindazokban az esetekben, amikor — tudomásunk szerint — kiadatlan
szövegről volt szó. Ezeknek megértését, történeti értékelésének elősegítését jegyzeteinkkel
igyekeztünk szolgálni.
A levelekből főképp azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy Budának, a töröknek hódolt
magyarországi területek központjának előnytelen földrajzi helyzete nagymértékben foglalkoztatta a török kormányzatot. Buda oly közel esett a végvonalhoz, különösen amíg Vác
magyar kézen volt, hogy a város közvetlen környékén sem érezhették magukat biztonságban
a magyar főváros akkori urai. Így természetesen érthető az a törekvésük, ami a közölt
levelekből kitűnik, hogy ezen a kedvezőtlen helyzeten minden eszközzel változtatni
igyekeztek. A legfontosabb dolognak Vác megszerzése látszott. Az erre irányuló török
erőfeszítések érdekes dokumentumai irataink. A zsitvatoroki béke után kialakult viszonylag
nyugalmas helyzet fenntartása mindkét fél érdeke volt, s így érthető módon mind Molarth
mindpedig Karakas pasa különös gonddal törekedett az összetűzések elkerülésére. Ezt a
törekvést tükrözik az utóbbihoz intézett szultáni parancsok is.
A hatalmas iratanyag kicsiny töredéke csak az itt közölt néhány levél. Az igen változatos tartalmú aktatömegek teljes ismertetése és értékelése messze túlterjedne e cikk
keretein. Jelenleg csupán a történeti kutatás figyelmét óhajtottuk felhívni erre az eddig
még ki nem aknázott forrásgyűjteményre.
*
Litt. С. 1б18. október 16-án Ludwig von Molarth Konstantinápolyba utazóban22
Budán vette át a kajmakám által bizonyára a vezérpasa megbízásából készített, tizennégy
pontból álló emlékiratot, amit a követ kíséretében levő olasz titkár esetleg a magyar nyelvű
eredetiről olaszra fordított.23 A budai törökök tizennégy gravamene, amelyeknek éle a
váci magyar őrség ellen irányult eddig kiadatlan volt. Angyal Dávid már csak a következ20
21
22
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Szilágyi Sándor: Erdélyország története. Pest, 1856.
Firnhaber i. m.
G. 4./II. 219. 1. A követek utazásáról Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában. Bp., 1886.
104.1. Jajczay János: Császári követ fogadása Budán a török idők alatt a Fővárosi Könyvtár egy vízfestményén. Bp., 1934.6—10.1.
A budai pasák magyar nyelvhasználatáról: Takáts Sándor: i. m. II. köt. I90.1. ,,A török udvarnál Konstantinápolyban három nyelv járja: a magyar, a bosnya és a horvát, néha az olasz és a német."
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menyekkel foglalkozik. Mindenesetre érdekes ez az irat azért is, mert Molarth és Karakas
további kapcsolatainak, melynek központjában az akkor magyar kézben levő Vác24 sorsa
állott, első írásos dokumentuma. A török panaszok talán eltúlzott formában azt igyekeztek
bizonyítani, hogy még Buda és Pest közvetlen környékén sem lehetnek biztonságban a
váci őrség miatt, amely még a magyar jobbágysággal is kegyetlenkedik. Következik ebből
a török álláspont: Addig békéről nem lehet szó, amíg Vác keresztény kézen van.
A török panaszok a következők:
1. A végbeliek két ízben is betörtek török területre és Tolna mezővárosát (Borgho di
Tolna) felégették.
2. Két budai török jobbágyaitól erőszakkal hajtottak be a maguk részére adót.
3. Óbudáról két jobbágyot elhajtottak.
4. Sevall havának 18-ik25 napján Óbuda közelében hatvan embert összekaszaboltak.
5- Három pásztort lemészároltak, az őrizetükre bízott állatok egy részét a törökök
ugyan megszabadították, de a többit a váciak magukkal vitték.
6. Pest város környékén levő falvakból szintén állatokat hajtottak el.
7. A jobbágyoknak általában nagy károkat okoznak, amelyeket egyenként lehet bizonyítani.
8. Paks közelében is állatokat raboltak; ez alkalommal elfogtak két gonosztevőt akik
további tájékoztatást adhatnak.
9- Pest alól is sok lovat hajtottak el Vácra, ezek közül némelyek a Sefer basa26 tulajdonai voltak.
10. E gaztettek után még sok más hasonlót követtek el.
11. Az egri, kanizsai és más véghelyek által elszenvedett károkról most itt nincs szó
ezekről külön összeállítás készül.27
12. Egy janicsárt, aki a minap Vácra ment bizonyos ügyet elintézni, megbotoztattak.
13. Olyan falvakat, amelyek régtől fogva Budához tartoztak (adóztak) a váciak nem
hagytak meg ezen állapotukban.
14. A porta embereit, akik megfelelő írásokkal utaznak, Komáromon túl nem engedik és onnan visszatérésre kényszerítik.
Litt. H. H. kevéssé érdekes tartalmát a Regesztában közöljük.
Litt. Q. Q. A budai pasának szóló rendelet a fejérvári bég megbüntetéséről.
Litt. M.
Homonnai György Bethlen első fellépésétől kezdve fontos szerepet játszott a bécsi udvar számításaiban.28 Őt akarták Bethlen ellenében az erdélyi fejedelmi székbe segíteni.
24

Vác sorsáról alkudozások folytak, egyrészt a császári követ és Karakas, valamint természetesen a porta, másrészt Karakas és a Bethlen-pártiak között. Angyal Dávid: i. m.: 579—582. 1. Gindely Anton: i. m. 177. 1.
25
Valószínűleg I6l7. október 19-ike értendő.
26
Sefer kanizsai basa volt. Angyal Dávid: i. m. 579.1.
27
G. 4./II. Litt. Q. 249—251.1.
28
Sepsi Laczkó Máté krónikája. Erd. tört. ad. III. 242—245-1. Olchváry Ödön: Bethlen Gábor első támadása
II. Ferdinánd ellen. Hadtört. Közi. 1890. 354—360.1.
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Hans von Molarth a haditanács elnöke személyesen erősen részt vett ezekben a tervezgetésekben,29 így érthető, hogy Ludwig von Molarth is különös figyelemmel kísérte Homonnainak azokat a próbálkozásait, amelyekkel az egri törökök által elrablott családi kincseit igyekezett visszaszerezni. Ezért őmaga összeállí otta a Homonnai kincsek jegyzékét németül.
Molarth fellépésének eredményeképpen 1619. május 27-én Halil basa egy terjedelmes olasz
nyelvű jegyzéket adott át a követnek, amely az egri basa által Homonnainak visszaszolgáltatandó kincseket sorolta fel.30 A kincsek jegyzéke nagyon érdekes iparművészeti- viselettörténeti és általában művelődéstörténeti szempontból. Érdekes, hogy a magyaros ruhadarabok nevét a német jegyzék is magyar elnevezéssel adja (men:he= mente, dollmany)
míg az olasz jegyzék általánosságban csak vestet említ. Mivel az olasz jegyzék az eredeti,
annak szövegét közöljük alább. A kéziratban P. P. és R. R. jelzetű iratok között találjuk
jelzet nélkül „Nóta della . . . stb." címmel.
Litt. К. К. К.
Е jelzet alatt szerepelnek azok az utasítások, amelyeket I6I9 októberében Karakas
Mehemednek a szultán küldetett és amelyek a végbeli palánkok ügyében31 kötött megállapodások, különösen a hódolt jobbágyok szolgáltatásainak betartását, és a török végbeliek
által elkövetett különféle erőszakoskodások megbüntetését követelték a budai pasától.
E levelekhez csatlakozik az egy évvel későbbről, 1620 elejéről keltezett parancslevél. Ebben
ismét a Homonnai Györgytől elrablott kincsekről, valamint egy török kereskedő kirablásáról van szó.
Ha most ezt az Öt levelet egyenként nézzük, a következőket tartalmazzák részletesebben.
1. A szultán nevében utasították Karakas Mehemedet, hogy a mindkét részről létesített palánkok ügyében az legyen az álláspontja, hogy ezeket a békekötés ellenére építtettek és ezért l6 hónapon belül lebontandók. A magyarok erre azonban nem hajlandók. Még
további 10 hónapig várakozhat Karakas, s ha ezután sem bontják le, a pasa küldjön a határra megfelelő embereket, és ügyeljen arra, hogy a parancsot valóban végrehajtsák.
2. Ebben a levélben arról van szó, hogy a pasa állapítsa meg azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel a jobbágyok a begler-illetve a szandzsákbégeknek tartoznak és ügyeljen
arra is, hogy a szpáhik a nekik járó adóknál többet ne követeljenek.
3. A harmadik levél ugyanebben az ügyben íródott annak a hozzáadásával, hogy büntesse meg azokat a szpáhikat Karakas, akik 26 nemest megöltek Kis-Komáromnál (a Duna
jobb partján).
4. Molarth követ panaszt tett Esztergom környékén fekvő 60 falu ügyében,32 amelyek nyilván a hódoltság szélén voltak s ezért a szpáhik addig zaklatták és sanyargatták a
falvak lakosait és birtokosait, míg a nemesek biztonságosabb helyekre költöztek; ekkor
azután a szpáhik azonnal elfoglalták a falut. A szultán parancsa szerint a pasának ezt meg
kellett akadályozni.
29
30
31
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Szekfű Gyula: i. m. 55- L
G. 4./II. 317—319. к
A palánkok ügyének előzményeiről Angyal Dávid: Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. (A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. VI. köt.) Bp., 1898.141—143.1.
Erről már l6l5-ben is tárgyalások folytak. Angyal Dávid: Magyarország története. II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. 141. 1.
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5. Az utolsó levélben utasítják Karakas Mehemedet, hogy vagy adja vissza Homonnai
Györgynek az elrablott kincseket 10 000 tallér értékben, vagy fizesse meg a 10 000 tallért.
Ugyanebben a levélben arról is szó van, hogy Drégely és Léva között Kormány István komáromi kereskedőt az esztergomi őrséghez tartozó Csobán Ozmán nevű útonálló megtámadta, 3000 tallér értékű áruját elrabolta, szolgáját megölte. A pasa büntesse meg Csobánt.
Litt. О. О. О.
Molarth jelentése 1б19- október 19- a császárhoz, beszámol azokról a hírekről, melyeket az erdélyi követ (der Sibenbürgisch allhie Residierende Agent) terjesztett. E hírekben
ismételten szó esik arról, hogy a magyarországi török főemberek közül Diák Mehetned temesvári basa Bethlen Gáborral összekülönbözött.33
Litt. S. S. S.
1619. december 8. Molarth Karakas Mehemed pasának ír a portához küldött rendkívüli
követ, Cesare Galló ügyében,34 kéri, hogy a pasa segítse elő a követ utazását ne tartóztassa
fel. Panaszkodik egyúttal, hogy embereit Budán feltartóztatták.
Litt. Z. Z. Z.
1620. január 9-én már Molarth válaszol is Karakas időközben megérkezett levelére,
amelyben a pasa közli, hogy a császári futárokat ő nem tartóztatta fel és útjukat a jövőben
is elősegíti.35 Molarth megköszöni a pasa eddig mutatott készségét, kéri, hogy ezt a jövőben is őrizze meg. Jóindulatába ajánlja a futárokat, a hódoltság lakóit (subditos) és a jó
békesség ügyét.
Litt. В. В. В.
1б20. január 20. Szultáni parancs Karakasnak a határok őrzéséről.36
1.
BUDA, 1618. OKTÓBER 16.

A budai kajmakdm Molarth követnek: a budai törököket a magyar végbeliek részéről ért tizennégy sérelem felsorolása.

Grauami del Caimecham di Buda contro diuersi inuiati all'Illustrissimo Signore Giouanni
di Molarth li 16 d'Ottobre l6l8.
1. Questi giorni due uolte publicamente sono uenuti a fare la scorreria e di nőtte
hanno bruggiato il Borgho di Tolna.
2. Li sudditi di Vec duy e de Bettayr hauendone d'antrio tempo pagato sempre li loro
tributi, adesso per forsa li di mandano.
3. In Buda Vecchia sono venuti Felizadnadgleriy doi Sudditi hanno menato via.
33
34
35
36

Ugyanez az ügy szerepel már Ludwig von Molarth október 13-án küldött jelentésének utóiratában. G.
4./И. 368—369. 1. Ennek a kivonata Firnhaber i. m. 67.1.
G. 4./II. 397.1.
G. 4./II. 411.1.
G. 4./II. 415.1.
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4. Alii 18 di questa Luna corrente, cive di Seuall, hanno tagliato a pezzi piu di 60
huomini appresso Buda Vecchia.
5. Tre Pastorí amazzato, doue hauendo noi liberato una parte de pecori, ё gl'altri
lor'hanno menato Via ä Waitz.
6. D'altri Viliagy della Citta di Pesta per forza l'animali menano uia.
7. Alii sudditi fanno publicamente tutte le Struggle, ch'vna per una sipuö prouare.
8. L'altro giorno appresso Paxa hanno presi alcuni animali, doue furono presi doi
maluaggi, dalli quali si puo hauere informatione.
9. Sotto Pesta sono stati menati via alcune volte mohi caualli, dalli quali sono alcuni
deli signore Sefer Bassa, e sono stati menati a Waitz.
10. E'dapoi questi Gravami sono stati fatti moltt altri publicamente.
11. D'Agria, Canisa, e d'altri luoghi delle Frontiere qui non sono compresi gli loro
Grauami, ma scritti a parte.
12. Li giorni passati mandassemo un Iandzaro per suo bisogno ä Waitz, doue fű bastonato, e non essendo costume, hanno fatto contro l'honor suo.
13. Alii Viliagy H quali sottoposti anticamente a Buda, quelli di Waitz non li lasciono.
14. L'huomini della Pesta ё de qui quali vengono mandati con letere expresse, non
li lasciono passare piu öltre di Comora, ma li fanno tornar, in dietro.
Litt. С.

G.4./II. 219. 1.
2.
KONSTANTINÁPOLY, I6l9- FEBRUAR 13.

Ludwig von Molarth
ajánlja.

követ Konstantinápolyha érkezéséről értesíti a pasát és a Bécsbe küldött futárt

pártfogasába

Ad Visierium Caracass Méhemet Bassa in Alba graeca e Constantinopoli die 13 Februar ii I619.
Illustrissime Domine Domine et Amice plurimum observande: Nos vigesima tertia
Decembris anni proxime elapsi felicem hanc Portám incolumes attigisse, aliunde dubio
procul Illustrissimae Dominationi Vestrae constabit. Verum cum ob singularia benevolentiae, et erga conseruationem Sanctae Pacis promptissima Indicia Illustrissimae Dominationis Vestrae cum primis devincti simus, Eandem decenti qua par est, familiaritate praesentibus salutare, praecibusque eo conducere voluimus, ut Latorem praesentium Extraordinarium Cursorem nostrum vllis sine inducys Comorranium versus ad Sacratissimam Caesaream Maiestatem quam celerrime expedire non grauetur: Scio Illustrissimam Dominationem Vestram in negocys conseruandae Pacis suapte sponte perquam esse vigilantem ideoque plura, ad hoc magnum opus spectantia iudicio suo, nosque una Omnípotentis tutelae
committimus.
Litt. HH.

G.4./II. 29I. 1.
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з.
KONSTANTINÁPOLY, I619. MÁJUS 27-

Л budai pasának szóló rendelet a fejérvári bég Tapolca környéki kihágásainak megbüntetéséről.

Sommario delli Commandamenti inviati al Bassa di Buda, di Canisa, di Bosna, d'Agria
e di Temesvár li 27 di Maggio 1619 tradotta di Turco in Italiano.
Al Bassa di Buda.
Hauendomi fatto intendere d'Ambasciatore Cesareo comme essendo stato L'Alai Begh
d'Alba Regale con alcuni suoi nel Territorio del Coloneilo di Giauarino, discosto due leghe
di quella Citta, nel Villagio nominato Trepolza per rihauere un'altra uolta il tributo da
quelli sudditi, ma non potendo far'altro gl'ha fatto molti rumori et insolenze si che uedrete, s'e cosi la farete castigare essendo fatto contro la buona Pace, e gl'honorati capitoli,
medesimamente farete ancor' ä tutti quelli, che contro la sudetta Pace falleranno.
Litt. QQ.

G.4./II. 315. 1.
Törökből készült olasz fordítás.
4.
KELET NÉLKÜL, DE FELTÉTELEZHETŐEN l 6 l 9 ELEJE

Homonnai Györgytől elvett és neki visszaszolgáltatandó drágaságok jegyzéke.

NÓTA

Delle cose tolt'al Signore Homonay dalli Turchi d'Agria le quali sono state restituite
dal Bassa.
Vna sabla fornita d'argento, dorata et ornata con pietro uerd'e Turchine.
Vn Pallascho fornito d'argento con Turchini grandi.
Doi Pallaschi forniti d'argento tutti dorati senza puntali.
Vn altro Pallascho fornito d'argento é dorato senza puntale.
Vn Fodraié per l'arco di ueluto rosso é ricamato d'oro. Cose spettant' all'Altare.
Vn vaso d'incenso d'argento dorato.
Vn calice et un cantaro dorato.
Vn Crocifisso d'argento, ha Croce d'ebeno fatta.
Vna Campanella d'argento dorata.
Vna sella coperta di panno pauonazzo, con le sue staffe d'argento e dorato.
18 piatti mezzani d'argento et altr'piu piccoli comm'anco vn Bacile d'argento spettant'all'Altare.
44 Diamanti piccioli é sei rose d'oro, nelle quali sono ló perle e fornite con 12 pietre
verdi.
Vna Medaglia, nella quale v'e il Sacrificio d'Abraam, fornita con smaragdi, et altre
pietre piccolo.
12 Rose d'oro fornite con pietre verdi.
Vna rosa d'oro di forma rotonda nella quale v'é una testa et vn modo.
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Doi rose d'oro fornite di molti Diamanti et vn' annello senza fо Ilia.
Vn annello con doi rubini et vn Diamante.
Vn altr'annello con un rubino.
Vn annello con 4 Diamanti piccoli.
Vn annello picciolo d'argento.
Vn Agnus Dei d'argento et un Sopraso di Madre perle.
50 pietre di Boemia et 48 rubini, che non sono tagliati.
6 Pietre non ancora tagliate et vna tazza d'argento, dorata.
Vn mantello di Scarlache rosso fodrato di gibellino, con tre pára di Zaprasi d'oro.
Vn altro mantello di granato pauonazzo fodrato di lupo Ceruiero, con doi pára di
Zaprasi d'oro.
Vn mantello di Scarlacho rosso, fodrato di tela con fieri grandi d'oro.
Vn mantello di Scarlacho pauonazzo, fodrato di tela biancha d'argento con Zaprasi
d'argento.
Vn mantello di scarlacho verde, fodrato di cuniculi et vna ueste di raso giallo, con un
altra di Damascho.
Vna véste di veluto pauonazzo et un altra di Damascho di colore di capeli.
Vna véste di raso rosso, con 9 bottoni d'oro.
Vn altra véste di Damascho rosso.
Vna ueste di Scarlacho rosso, non ancora finita.
Vna ueste di uelito pauonazzo, non ancora fatta et un pára di braghesse di Scarlacho
rosso.
Vn brazzo d'Ormesino di colore de cerasi.
Vna sorté di spalliere di Damascho giall'e rosso con altre apallire.
Vna Zápra ricamata d'oro et argento et una coperta per una sella fatta di panno bianch'e
uerde.
Vn mantello di scarlatino rosso fodrato di Volpe con un mantello vecchio fodrato di
volpe.
Vn mantello di pann' Inglese rosso fodrato di Biber et vn mantello di granato pauonazzo
fodrato di volpe.
Vn altro mantello pauonazzo, vecchio fodrato di volpe.
Vn mantello di pann'Inglese verde fodrato di volpe.
Vn mantello di pann' Inglese rosso fodrato di volpe.
Vn mantello pauonazzo fodrato di lupo.
Vn mantello piccolo di scarlatino fodrato di Volpe.
Vn mantello fodrato di lupo et una ueste di raso, di colore marino gia vecchio.
Vn mantello di panno rosso, vecchio et vna fodra per una sabla di panno rosso.
Vno Tapete Persiano, et vn capello biancho, gia vecchio.
Noi Halil Bassa.
NÓTA

Delle cose le qual il Bassa d'Agria étenuto di restituir al Sognore Homonay.

Piatti d'argento No 52.
Dei quali doi son'assai grand'e l'altri mezzani.
Vna Medaglia d'oro fornita di Diamanti grand'e rubini, di dentro stá vn Pelicano
colli suoi polli, e di sopra una corona pendent'in una catenetta.
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Vn' altra Medaglia, nella quale il Pelicano con tre pelli stä nel nido fornita con molti
Diamanti e rubini di sopr'una Corona nella qual'e una perla grand'Orientale.
Vna Medaglia fornita di pietre blanche e perle, dentro nel suo fodraié insieme con
alcuno rose rotte.
Rubini Orientali grand'e piccoli che non sono tagliati 52.
Rubini Turchesci in vna carta sono No. 150.
Alcuni Diamanti messi nella cera frä qual'e un grandé di valsuta d'alcuni milliaia di
Talari.
In una scatola biancha sono state molt'e diverse pietre Orientali il numero de quali
non si sä di valsuta di molte milliaia di Talari. In quella Cassa doue s'e ritrouata la sudetta
scatola ci sono diuersi manili rotti, e rose d'oro di grand' peso de i quali sono restituite
puoche.
Az egri törökök által Homonnai Györgytől elvett drágaságok jegyzéke a PP. és RR. jelzetű iratok közé elhelyezve saját
jelzet nélkül, azonban nem egyéb, mint az M. alatt közölt német jegyzék olasz eredetije. G. 4. (II. 311—319. és
321.1.)

5KONSTANTINÁPOLY, I619. OKTÓBER ELEJE

Szultáni parancs Karakas Mehemed budai vezérpasához a békecikkelyekkel ellentétben létesített palánkok lerombolásáról.

Copie delli cinque Commandamenti mandat al Visier Mehmet Caracass Bassa di Buda
nel principio del meso d'Ottobre 1619All Honoratissime Visier Méhemet Caracass Bassa di Buda.
Saprete ch'essendo per il passato per volonta di Dio donatore della vita accomodat'
il negotio della buona Pace con il Re d'Alemanni, doppo la qual Pace essendosi d'ambe le
parti fabricate alcune Palánké contr' essa Pace, le quali Palánké essendo causa di disordini
e scandali, fu pero limitato e dato termine d'ambe le parti che si douessero in termine di
16 mesi mandare gente alii Confini et unitamente destruggerli del tutto ma perche nelle
parti di detto Re sono success'alcuni moti e commutationi e gia venut'e giont'il termine
limitat'et assegnato il qual e stato causa d'impedimento che non s'ha potuto effetuare
questo negotio. Onde essendo stato fatto Ars e Talhis alia sedia della mia sublime Majestä
dell desiderio e delle preghiere fatte dall detto Re e del suo Ambasciatore residente qui
alia nostra Felice Porta; Perció s' e datTmperial nostra licenza per altri dieci mesi di termine ancora per tanto commando, ch'al gionger di questo mio Imperial Commandamento
debbiato uoi personalmente hauer cura di questo negotio facendo comme di sopra intendere alle parti del detto Re, d'essere stato dat ancora altri 10 mesi di termine per tal negotio et che farete intenderli efficacemente che di la nel tempo sopradetto mandarä dal canto
suo, a posta huomo alii Confini dove uoi ancora spedirete valorosi, prudent'et esperient'
huomini nostri, alii detti Confini acciö con il consenso d'ambe le parti, debbano ridursi
insieme e conforme le mie Imperiali Capitolationi e dell accordo d'ambe le parti destruggere dette Palanke che doppe la Pace sono state fabricate e fondate di nuovo, acciöche s'
osserui la promessa, la fede e la quiete della buona Pace, et cosi in questa materia usando
ottima diligenza, spedirete da parte uestra lettére scritte con efficatia, acciö questa volta
ancora non si causi negligenza, ne si venghi alle souse ma sollecitarete, che si debba diffinire e compire questo negotio ä tempo e termine al presente limitato, e si debba sciffare,
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che per causa del differire ancora questa volta e lasciar stare quelle Palanke, che nuovamente sono state fatto, non naschino rumori scandali e misfatti. Cosi saprete e prestarete
fede al honorato segno, scritt'al vltimi della luna di Sieval 1028 cioe nel principio di Ottobre
1619.
Litt. KKK./l

G.4./II. 371. 1.
Törökből készült olasz fordítás.
6.
KONSTANTINÁPOLY, I6I9. OKTÓBER ELEJE

Szultáni parancs Karakas Mehetned budai vezérpasához: Akadályozza meg a jövőben, hogy a beglerbégek, szandzsákbégek és a szpáhik zsarolják a hódoltsági jobbágyokat.

Al Honoratissimo Visier Méhemet Bassa di Buda.
Saprete comme' l'Honoratissimo frä l'honorati Lodovico di Molarth Ambasciatore del
gloriosissimo fra li Principi della Natione di Messia Ferdinando Re d'Ungheria e Bohemia
ch'il suo fine sia determinato in bene n'ha mandato una lista Grauami, quando per il passato
álla Congregatione delli Comissarii di Vienna, conforme la buona Pace íu concluso che li
sudditi delle Frontiere non paghino alli spahi piu di quello che nelle Capitolationi sia stato
dechiarat e scritto, percio li spahi di piu gl'hanno cresciuto le loro pensioni, intorni alle quali
si dimanda che conforme le capitolationi dalli Comissarii Plenipotentiarii sia deciso e nominato quello ch'havranno da dare per lavenire accioche non siano piu molestati comm
ancora colle Decimé delli fromenti non sono contenti ma dimandano danari piu di quello
che vele e pigliando le decimé non pigliando misura giusta ma con vn altra piu grandé.
Altra che li detti sudditi uengono molestati quando li ravogliano li Presenti overo datii
perli Beglerbegh e Sangiachbeghi pigliano piu deli ordinario. Quando chiamano li sopradetti
sudditi alli loro servitii mentre ch'altro non viene ä mutarlo quello non lasciono, et dapoi
ch'hauranno dalli detti sudditi li loro spahi raccolto l'ordinarii tributi si vendono poi ad
altri lui torna medesimamente racogliere una altra volta cosi li poveri pagano l'anno due
volte.
Litt. KKK/2

G.4./II. 372. 1.
Törökből készült olasz fordítás.
7.
KONSTANTINÁPOLY, 1619- OKTÓBER ELEJE

Szultáni parancs Karakas Mehemed budai vezérpasához a zsitvatoroki béke megkötése óta Batthyány Boldizsár és a pécsipüspök kárára elkövetett kihágások, valamint a Kis-Komárom mellett megölt 26 ember ügyében.

Al Honoratissimo Visier Méhemet Bassa di Buda,
Saprete comme l'Honoratissimo fra l'honorati Lodouico di Molarth Ambasciatore del
Gloriosissimo fra li Principi della Natione di Messia FERDINANDO Re d'Ungheria e
Bohemia ch'il suo fine sia determinato in bene m'ha mandato una lista de Grauami, comme
quando fu conclus e stabilita la Pace a Sitvatorok dalli Commissarii Plenipotentarii con205

venut in sieme d'ambe le parti al hora unitamente fu dechiarato e scritto nella Imperial
mia Capitulazione nell articolo 15 che li Villaggy quali sono in differenza intorn' a Canisa
sottopost'al Capitaneato del Bathyani che si debbano decernere quali sono per seruire di la,
e quali di qua, e quelli che saranno al seruitio di Cda sa debbano separarli, e poi li detti
Commissary debbano far un'ordine quello hauranno anipagare l'anno e deciderlo del tutto
conform'e stato dechiarato nella sopradetta Imperial mia Capitolazione, a perció in questo
proposito ancora ui sono state mandate molte lettere dal detto Batthyani et ancor huomini
di valore dal sopradetto Re e dalli stati d'Vngheria, ma per non hauerai uisto sin hora le
sudette differenze, ne man со dattoui risposta alii sopradetti Hora per decidere et accomodare
le sopradette differenze, assegnarete, il tempo e luogho e dapoi ch'haurete assegnat' e determinat'il tempo nel luogho designato, s'andara e si concludera la determinatione della
differenza delli sudetti Villaggy Li spahi non cessano di far oltraggi sempre a quella banda
di la con molestie e tormenti grandi si comm'ancora per il passato smazzorano 26 huomini
di piccolo Commar' et alii Nobili di quella parte del Danubio, contro le Capitolazioni per
forza li dimandano certi tributi overo pensioni, e se non li danno li fanno priggioni oltr'altr'insolenze e tormenti ch'usano a fare, anzi adesso in Canisa si ritrovo inpriggionato delli detti,
un Nobile nomina to Giorgio Ко ray et ancor alii Villaggy che sono sottoposti di la non havendo da fare con loro niente, li detti spahi per forza gli fanno venir ail'vhedipp.za et alii sudditi
che sono alle Frontiere, ciőe a Feöls'also Baranya e Somogy li quali anticamente e del tempo
della conclusa Pace, sempre a tutte le dua parti racevano servitú alli Signori Vnghari e pagavano certi tributi al Re et al Vescoue Qumqueecclesiense, quali spahi e Soldatihora non li
lasciano far il loro anticsmente consueto Servitio, ne pagare li tributi ordinary e quando loro
vogliono andare loro non li lasciono. E perció havendomi fatto intendere tutte queste
insolenze e oltraggy fatti contro la buona Pace, per obviar e diffenderli de simili inconvenienze m hanno richiesto questo mio Imperial Commandamento il quale l'ho concesso,
e gion'o che li sarä, ui commsndo che debbiate in questo negotio avisare li Comissary di
quella parte, e metter ancor di questi in ordine huomini con plenipotenza Valorosi e di
buona fede, prattichi et isperimentati della buona Pace e mandarli al tempo e luogho destinato accióche al debbano travar insieme et unitamente decidere quelli Villaggy, che sono
in differenza intern'a Canisa sottoposti al Capitaneato dal detto Batthyani, quali saranno
di qua e quali di la e quelli ch'havranno deciso per seruitio di Canisa li, debbano far ancora
un ordine, quant'hauranno da pagar ogn'anno, e doppo eh'hauranno uist'e deciso la differenza delli sopradetti Villaggy debbano fare fra loro seritture e darl un all altro accióche
mai piu non si debba osseruare il primo proposito.
E per quelli di Comarr che sono stat'amazzati, usarete ogni diligente essamine di far
hauere, quelli tali in manó, ё dapoi che l'hauerete ё s'hauerete dechiaratoli delle furfantarie, et insoleure loro non li lasciarete n'un hora n'un tempo piu, ma li casligiarete seueramente: accióche all'altri insolenti Sia per essempio et auertimento perpetuo et non lasciarete che alli Nobili liberi sia dato fastidio ne molestia di sort'alcuna; et se per sorté alcuno
di loro posse priggione uoi lo liberarete e non li lasciarete dare piu fastidio, ё specialmente
a quelli villaggy che non hanno da fare piu in questa parte, ma nelle Conclusioni sono stati
assignati di la, perció se qualcheduno uorra trasgredire uoi lo difenderete, et poiche dal a
tempo in qua antico della Conclusione ё stato ordinario che quelli Villaggy d'ambe le
parti debbano seruire alli Signori Vngari ё pagar alcuni tributi al sopradetto Re e Vescovo
Quinquecclesiense li spahi e Soldati non lasciandoli fare li sopradetti seruity e pagare alcuni
tributi loro ordinary, voi ä questi inconuenienti abuiarete e li defenderete sempre, et mentre
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che questi negoty non s'hanno visto e deciso del tutto se li spahi e soldati ouero qualsiuoglia
altro delle nostre Vittoriose Frontiere volesse con qualche scusa far qualche sinistra oltraggio, uo nou le lasciarete, ma per maggior Sicurta uestra mandarete huomini ä posta non
efíicacissime lettere e farete protestarli acci-öche stiano in pace, et ä tutti quelli huomini
che vengono da parte del sopradetto Re ouero dalli stati d'Hungaria conforme la buona
Pace, proponer qualche negotio uoi l'honorarete, e li darete buonissimo sodisfattione, ё
non lasciarete, ch'alcuno contr' il giuramento ё mie Imperiali Capitolazioni facci qualche
pericolosa opera e cosi saprete e prestarete £ede all'honorato segno Scritt' all vltimi di Sieuall 1028, cioe nel principio d'Ottobre 1619.
Litt. KKK/3.

G. 4./IL 37З—З75. 1.
Törökből készült olasz fordítás.

8.
KONSTANTINÁPOLY, I6I9. OKTOBER ELEJE

A szultán parancsa a budai pasához, hogy а zsiívatoroki békében a magyar részre került falvak, azok birtokosainak és
malmaiknak háborgatását а szpáhiknak és a tégbeli török katonaságnak tiltsa meg.

All Honoratissimo Visier Méhemet, Bassa di Buda.
Saprete comme l'Honoratissimo fra l'honorati Lodouica di Molarth Ambasciatore del
Gloriosissimo fra li Principi della Natione di Messia FERDINANDO Re d'Hungaria e
Bohemia, ch'il suo fine sia determinato in bene, n'ha mandato una lista de Grauami,
comme quando li Commissary d'ambe le parti furono álla Congregatione di Sitvvatorok,
e quando tu conclusa la Pace, allhora non si decisero alcuni Villaggy sottoposti alli Castellie Forteze del sopradetto Re, Et essendo detti Villaggy sempre in molestie, che di
questa parte li uengono per forza, e tutauia li sudditi alli loro seruity uengono molestati, percio e necessario che d'ambe le parti vengano a congregarsi li Comissary per
decider'e diffinire tutte le differenze di detti Villaggy. Li sudditi delli 60, Villaggy quali
sono sotto Strigonio, vengono dalli loro spahi grandemente molestati, nonpigliandoli il
tribuio ordinario, ma di piu assai con molestie et insolenze grandi, percio questo
negotio ancora farete essaminare, e conforme che per ü passato estat'ordinato, di loro
tributi, non li lasciarete di piu pigliare con alcuna, ma li difenderete sempre. E'nelli
Villaggy che sono sottoposti a questa Parte, li Nobili, conforme la buona Pace sono
liberi e possono stare con riposo, ma d'alcuni uengono molestati e sforzati contro
l'articoli e promesse delle Capitolaiioni, e non dandoli danari ouero tributi, per forza l'entrano nelle case e moh' amazzano e li pigliano robba, e li sopradetti Nobili, quando uanno
ad habitare alli luoghi riposati, e lasciano i luogh' antichi alli Conf ini, i spahi uanno a quelli
luoghi, e da quell' huomini qual'hanno lasciato sopra quelli beni, li dimandano dinari,
ouero sopradetti tributi, et alli pascoli loro, non lasciano pascolare li loro animali e se
quell' huomini non H danno li sopradetti tributi ouero danari, che per forza dimandano
meneno uia li loro animali. Et dalli Molini ancora non si contentano hauer il Ordinario,
ma piu della raggione dimandano. Et alli Molini terrestri ancora per ogni rota dimandano
una pezza di Carrassea, e non dandoli li buggiani a fuoco e fiammá.
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Percio m'hanno fatto intendere questi loro trauagli et insolenze continoue, e per diffesa
loro m'hanno richiesto, per darli questo mio Imperial Commandamento, accio non li sia
fatto cos' alcima contro le Capitolazioni Imperiali et honorati capitoli, e per la diffesa loro
il detto Commandamento l'ho concesso. Pero ui commando subito, che ui sara gionto, li
sopradetti Grauamini giustamente farete essaminare e uederete se conforme, alia supplica,
che m'hanno fatto, se e uero di questo, e per cento delli 60 Villaggy che uengono molestati e
pagono piu di quello ё stato dechiarato e scritto nelle Capitolationi alli spahi loro Voi non
lasciarete pigliar vn' aspro di piu et se non osseruaranno, ma tornaranno uoi altra uolta ä
molestarli, li Zimari loro darete all' altri, et se li Molini Conformi per il passato paganano
alcun tributo, cosi che paghino ancora adesso, ё non lasciarete, acciö uenghino sforzati
contro l'antico douere, pigliare panni'ne altro dalli Padroni [dei] sopradetti Molini, ne li
lasciarete molestare da nissuno, ma li difenderete da quelli, che l'Vsano far' insolenze, et
per conto delli Nobili, quali habitano sopra le uestre Terre, nel riposo e liberta, conforme
le capitolazioni non lasciarete ä loro, ne alli loro animali dar fastidio ne molestia alcuna e
leuandosi da quelli luoghi delle Frontiere, per andar in piu riposati ä quell'uomini, quali
lasciano ä luogho loro, medesimamente, non lasciarete far il simile, acciöche non sia fatta
cos' alcuna contro la buona Pace et honorati articoli. Ancora per conto delli Villaggy che
sono sottoposti al suddetto Re pressi per forza e la questa parte posseduti e mess' in differenza, uoi a posta per questo negotio metterete in ordine ancora di questa parte Commissary plenipotentiarii e li mandarete al luogho destinato, et auisarete quell' altri di la, acciöche conforme la promessa et articolo fatto per auanti li Commissary d' ambe le parti debbanno conuenir insieme, é uenendo, debbono ancora per questi Villaggy ueder' é determinar senza Contradittione alcuna, e diffinirli del tutto. Poi guardarete bene di non dar
all' insolenti licenza ne autoritä alcuna, accio sia fatte qualch' insolenza о inconueniente
contro la buona Расе, et honorati articoli, perche in questo non compromette la mia Imperial majestä, ma attenderete et usarete ogni diligenza, acciö li fondamenti della conclusa
é stabilitä Расе venghino corroborati ё ben stabiliti. Cosi saprete ё prestarete fede all' honorato Segno. Scritt' all' Vltimi di Sieual 1028, cioe nel principio d'Ottobre 1619.
Litt. KKK/4

G.4. 11/375—376. 1.
(Törökből készült olasz fordítás.)

9.
KONSTANTINÁPOLY, 1620. OKTÓBER ELEJE (H.: I6I9)

Szultáni parancs Karakas Mekemed budai pasához: Csobán Ozmán Esztergomban lakó haramia több kereskedőt rabolt ki Léva környékén, ennek a megbüntetéséről intézkedik, valamint a Homonnai kincsek visszaadásáról és a végvidék
béke fenntartásáról.

All Honoratissimo Visier Méhemet, Bassa di Buda.

Saprete comme l'Honoratissimo fra Phonorati Lodouicá di Molarth Ambasciatore del
Gloriosissimo fra li Principi della Natione di Messia FERDINANDO Re d'Vngheria e
Bohemia, ch'il suo fine sia determinat' in bene, n'ha mandato una lista di Grauami per
conto delle robbe tölte per il passato al Giorgio Homonay, delle quali u' e restat' ancora
per valuta di — (10000) Talleri ё fin' adesso non sono state restituite perció per farli resx
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tituire, ouero farli pagare la ualatä di dette robbe et ancora per il passato per mezzodi
Dregen e Leuen fu assaltato publicamente un Mercante di Comarr Nominato, Steffano
Corman d'alcuni insolent di Strigonio sotto la protettione di Cioban Ozman, li quali li
pigliarono di robba mercanti le per valuta di quatro milla Talari e cinque et ancora li
amazzarono tre servitori, poi la robba parte portarono in Strigenio e parte in Parkany,
percio per questi malfatte et insolense e per farli restituire le dette robbe pres' et botinate
da loro e per castigare giustamente quel' insolenti col sopradetto Cioban Osman, v'ho
fatto questo mio Imperial Commandamento e subito che ui sarä gionto, ui commando
ch'in virtu di questo di quel' che ui fu mandato prima farete al det 'Homonay restituire
il resto delle robbe saranno perse, da quelli tali per giustitia li farete pagare, che n'un
aspro n 'una carabba non lasciatere perdere. Ancora per il negotio del sopradetto Mercante, scriberete una lettera e mandarete un huomo al Begh di Strigonio, acciöche le
botinate e prese robbe e caualli delli sopradetti insolenti debba dimandarli rihauerli
e sodisfar el Mercante, e se per sua negligenza non li farä rihauere uoi subito mandarete, un huomo di valore, acciöche le dette botinate robbe ä caualli uanno restituiti
Mercante, e doppo ch'l'haura restituite il sopradetto Cioban Osman colli suoi compagni
attenderete hauerli in mano e li castigarete seueremante per hauer fatto simil oltraggy contra
la buona Pace per essempio et avertimento d'altri, e quanto traterete alle Frontiere l'insolenti soldati acciöche contro le buona Pace non faccino uiolenz' alcuna e nel vestro dominio alli Governatori e Giudici prohibirete seueramente acciöche simil oltraggy debbano
ritenere e non scoltandoli, che severemante debbano castigarli e quelli che non possono
castigare faccino intender a uoi accio ё uoi li castigiate e li fate quello che meritano et se
l'insolenti soldati delli confini del sopradetto Re, farrano qualch' insolenza in queste parti,
uoi alli Capitani et altri loro Governatori faret intendere, acciöche loro severamente li
castighino e se loro non possono castigarli auisarete il detto Re, acciöche lui si facci hauer
in mano, e che li castigi conformi in loro meriti, et quando l'insolenti saranno castigati
d'ambe le partii li fondamenti della buona Pace staranno corroborati ё li poueri sudditi
et altri d'ambe le parti restand in sua e buona quiete, haurann n' Occasione di iubilare et in
sanitä della nostra sublime et Imperial Grandezza sempre continouare il loro riposo e tutto
con l'autoritä e consenso nostro sia fatto ogni cosa, al quale la Serenitä mia presta pede
acciöche a quelle Frontiere habbiate buon risguardo e teniate buona custodia che non sia
fatto da nissuno contro la buona Pace cosa, che puo pregiudicare alia grandezza della mia
sublime Maiestä. Cosi saprete e darete fede al honorato segno, scritt' al ultimi di Sieual
1028 cioe nel principio d'Ottobre 1620.
Litt. KKK/5.

G. 4./II. 377—378. 1.
(Törökből készült olasz fordítás.)
10.
KONSTANTINÁPOLY, I619. OKTÓBER 19-

Molarth jelentése a császárhoz, a békeszegések elleni tiltakozás megtörténtéről, valamint Bethlen Gábor és egyes felsőmagyarországi fSurak, mint Széchy és Rákóczi betöréseiről a királyi területre.

An die Römische Kayserliche Maiestät auß Constantinopel vom 19 8-ber. 619Allerdurchleuchtigist Grossmechtigister Römischer Kayser allergnedigister Herr.
Euer Kaiserliche Maiestät seindt meine aller underthenig theuergehorsambiste dienst
Beuor was der Sibenbürgische allhie Residierende Agent aus befehel seines Herrens Beth14
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lehem Gáborn von diesem von widerwärtigen Zeutungen aus gekossen dessen alles seindt
euer kaiserliche Maiestät unge vorgesandt. Zum andermal billigend Protestation super
emergentibus Damnis et Sanctae Pacis preiudicio denoch zwarn traihendlich daraus Polen
und Hungarn von 3- und 7. disses Jahres abgefertigte Kurrir mit nechstligenden Schreiben
von allhirigen Obristen Visier an den Carakass Méhemet Bassa zum Ofen und Diák Méhemet von Temesvár freundlicher genungsamber Information und zum wohl dem heiligen
Frieden wonach zuwiden fürgangen nothwendig Abstellung halber aller underthenig schuldigistes vleisses wedtnert worden. Alldiweilen aber in Abreisen euer kaiserlicher Maiestät
in Hand durchleichtigster Erzherzogg Leopoldt vom 12 Septembris mih genedigst anfangen lassen das gemelter Betlehem Gábor sambt Türggen und Tartaren mit zehnten ettlich
widerspentzlich Oberhungarischen Magnaten als Sechi und Ragóczi in Oberhungarn einen
Einfall getan und sich Kalo, Kasha und anderen örthen daselbe inpatroniert haben und
in Ländl übel und tyrannisch ferfahren alles verheren und veröden, sollen alles hab in erwegung den Sultano umb diese umverzögend Einruhen laut des Obrichts Visiers fürgeben
mit alein nichts beraust viel wenig mit Ihm Betlehem eines Verstandts seiden allermassen
von dorthaus gleichmassig beschehend zum gebürend rhue, frid und ainigheit anweisen
lassen, mit dem Visier dahin gelassen, das Mann Eure kaiserliche Maiestät dessen disseits
berümten Freigebigheiten willens, in mainung sich dieser von dem Betlehem erwählten
aufruhr nichts anzunehmen, derens eigen ausführlich versichern sollen, willigem dann bewilligit und mich dieser Gelegenheit laut heiligender Copien so ausfertig die Abvertigung halber mit haben mügen transveriert werden abermahlen Commendamenta an eher besagten
Visier Carakass Diák Méhemet Bassa und dem Betlehem selbsten mit Handbaren muss
und gemessen betreuengen aus gefertiget und übersandt worden . . .
Litt. 000.

G.4./II. 387. 1.
11.
KONSTANTINÁPOLY, I6I9. DECEMBER 8

Ludwig von Molartk követ Karakas Mehemed budai vezérpasához: a követségi futárok szabad közlekedése ügyében.

Ad Visierium Caracass Méhemet Bassam Budensem Constantinopoli 8 december 1Ó19Illustrissime Domine Amice plurimum observande.
Tametsi plures iam ad Illustrissimam Dominationem Vestram dederimus litteras nullum tarnen unquam nobis rediit responsum, et quia ä diuersis fidedignis personis pro certo
nobis relatum fűit, Cursores nostras ibidem ab Illustrissima Nominatione Vestra longo iam
temporis spacio detineri, igitur cum oblatore praesentium expresso Capiui ab Illustrissimo
Domino Visierio supremo hanc ob causam misso Illustrissimam Dominationem Vestram
amice rogamus ut in posterum quos uis nostras euntes, ac redeuntes Cursores pro ut in articulis Sanctae Pacis expresse cautum est quam celerrime expedire, atque inclusas litteras
Commorhanium uersus secura commoditate quamprimum transmittere dignetur. Quae cum
cummune bonum amborum Potentissimorum Imperatorum mutuamque amicitiae conse
ruationem concernant, Illustrissimam Dominationem Vestram uti vigillantissimus Sanctae
Pacis Protectorem haud intermissuram, sedsingulari studio effecturam omnino confidimus,
quam interea diu feliciterque uiuere exoptamus.
Litt. SSS.
210

G.4./II. 397. 1.

12.
KONSTANTINÁPOLY

1Ó20. JANUÁR 9

Ludwig von Molarth követ Karakas Mehemed budai vezérpasához: az előbbi tárgyban.

Ad Visierium Caracass Méhemet Bassam Budensem Constantinopoli die 9- Jan, 1620.
Illustrissime Domine, Amice plurium Observande.
Gratissimas diuque expectatas ab Illustrissima Dominatione Vestra cum Selam Chiaus
missas heri accepimus litteras, quae sane peculiari nos afficiere laetita, eoque maiori, cum ex
iis propensum est constantem Illustrissimae Dominationis Vestrae erga Sanctam Pacem benevolumque in nos animum pluribus intellexerimus. Grates igitur Illustrissimae Dominationi Vestrae cum hac de causa, tum maximé, quod nostras ibidem transeuntes homines hac~
tenus semper ea, qua par est, celeri expeditione sibi commendatos habuerit: atque in posterum se habituram amice nobis obtulerit, quas possumus maiores referimus. Pergat itaque
alacriter Illustrissima Dominatio Vestra demonstrando se sicut hue usque quietis et pauperculorum subditorum sincerum amatorem, atque omnium nostrorum hue pergentim Cursorum inclinatum Promotorem, certoque sibi persuadeat nos Sacrae Caesareae Maiestati Domino Nostra Clementissimo uicissum Illustrissimam Dominationem Vestram ob singulari a
eius merita ita commendaturos quo notabilem exinde fructum in hac Felici Porta suo tempore Illustrissima Dominatio Vestra absque dubio percipere queat. Cuius equidem boni opens meritique sui, uti Deum ipsum et ambos Potentissimos Imperatores liberales acquiret
compensatores, sic et nos ad quodvis graficationis genus reperiet paratissimos, Illustrissimam Dominationem Vestram ad maiores ascensuram honores diu feliciterque uiuere optantes.
Litt. ZZZ.

G. 4./II. 411. I.
13.
KONSTANTINÁPOLY, 1620. JANUÁR 20

Szultáni parancs a budai vezér pasához: a királlyal kötött békeszerződés pontos betartásáról és a határon a béke megőrzéséről.

Copia deli' Originale degli Commandamenti mandati con espressi Capicei al Bassa di
Buda, et all altri Begier ё Sangiak Beghi delle Frontiere. Li 20 di Genaro 1Ó20. Tradotta
di Türe' in Italiano.
All'Honoratissimo Méhemet Bassa di Buda.
Al giongere di questo Imperial Commandamento saprete, comme per il passato sono
stati mandati molte uolte Commandamenti acciöche habbiate buona custodia ё risguardo
alle Fortenze di quelle Frontiere per il bisogno della Grandezza della nostra Fede ё che
giomo ё nőtte debbiate usare ogni diligente cura ё buona custodia sopra li sudditi di quelli
paesi, et in specialmente honorare la conchiusa e stabilita Pace con il Re di Vienna, e gouernar íi paesi et altri negoty della nostra Imperial Maestä, quali vi sono stati da noi commandati, e che debbiate risguardare, sempre sopra la nostra sublime uolontä d'hauer buona
custodia, e diligenza sopra le fortezze Mercati e ville sottoposti al vestro potere.
Onde vi commando gionto che ui sarä questo nostra Imperial Commandamento uoi
conforme che per il passato hauesti altri nostri Imperiali Commandamenti e conformi a
14*
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questo, giorno с notte usarete ogni diligente cura ё buona custodia sopra le dette Fortezze,
Mercati ville e sudditi di quelle Frontiere a uoi sottoposte et haurete ogni buon risguardo
di mantener et honorare la stabilita e conchiusa Pace col sopradetto Re ё con tutto potere
attenderete di non fare, ne lasciar fare cos' alcuna, che poss' esser in pregiudicio della grandezza della nostra Fede dell' honore della nostra sublime et Imperial Maiestä, Cosi alii
Gouernatori et all'altri Ministri ё Soldati di quelle Frontiere protestarete rigorosamente,
acciöche di nissum modo debbino trapassar un tanto oltre li Confini del sopradetta Pace et
se qualche duno vorrä trapassare la nostra Imperial volontä, uoi seueramente, conforme il
delitto suo, lo castigarete e di tutto quello ch' intenderete ё saprete di quelle Frontiere,
ogni cosa giustamente farete intender' alia nostra Felice Porta. Cosi saprete ё prestarete
Fede all' honorato segno, Scritt' all' ultimi della luna di Muharem l'anno 1028.
Litt. BBBB.

G.4./II. 415. 1.
Törökből fordított olasz szöveg.

СБОРНИК ИСТОЧНИКОВ ИЗ ПЕРИОДА ТУРЕЦКОГО ГОСПОДСТВА ВЕНГРИИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В РУКОПИСНОМ ОТДЕЛЕ БУДАПЕШТСКОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
(Некоторые данные истории будаиского пашы Каракаша Мэхэмэда)
(РЕЗЮМЕ)

Целью этой работы следать более известным и допустимым те почти неоценимо
ценные источники в форме каталогов и публикаций, которые находятся в Университетской Библиотеке г. Будапешта. В рукописьных материалах новейшего времени особое
внимание могут привлекать те тольстые томы, которые содержат официальные и частные
переписки двух константинопольских императорских послов XVI 1-ого века, Людвига
фон Моларта и Людвига Йоханна Куефштейна. Важные источники семьи Куефштейна,
которые содержат значительные данные в отношении истории императорской дипломации времени турков, могли перейти предшественнице Университетской Библиотеки,
иезуитской коллегжской библиотеке г. Надьсомбат, благодаря одному иезуитскому
члену этой семьи. Из исключительно большего числа рукописей, которые имеют непосредственное отношение к Венгрии, в этот раз публикуем только материалы, относящиеся
к паше Каракашу Мэхэмэду, играющий роль в жизни Буды XVI 1-ого века. Из 12 штук
материалов некоторые содержат письма посла Моларта Буду, а также сультанские
приказы (последные в италианском переводе). Официальные письма занимаются главным образом постоянным беспокойством на окраинах страны, обеспечением свободного
сообщения дипломатических лиц, а также возвращением имуществ попавшего в руку
турков Гомоннаи Дьердь, кто был выдвинуто со стороны двора против Бетлена Габора.
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ÁLLAM ÉS URALKODÓ OSZTÁLY A IX—XI. SZÁZADI
BIZÁNCBAN
ENGEL PÁL

Bizánc társadalomtörténetének a IX—XI. század talán a legtöbbet vitatott korszaka,
legalábbis ezt következtethetjük a rávonatkozó tanulmányok nagy számából. A kor politikai történetét a forrásokból elég jól ismerjük: erre az időre esik Bizánc fokozatos megerősödése és egyre aktívabb külpolitikája, amely a X. század folyamán erőteljes balkáni és
közel-keleti expanzióba megy át. Ekkor, Bulgária leigázása után a birodalomhoz tartozik
Délkelet-Európa és Kisázsia, a Dunától az örmény hegyvidékig. 1025 után hirtelen gyorsuló hanyatlás áll be, amely a század végéig tart és a mérlege igen kedvezőtlen: Bizánc elveszti ázsiai birtokai nagy részét, le kell mondania Dél-Itáliáról és a tengerek uralmáról.
A Komnenosok alatt (1081 után) a császárság súlypontja a Balkánra tolódik át.
A társadalmi fejlődés menetét illetően forrásmunkáink meglehetősen szegényesek és
szűkszavúak. A krónikákból és egyéb elbeszélő forrásokból mindössze néhány elejtett
mondatot tudunk felhasználni és ezek értelmezése is sokszor vitás. A nagy mennyiségű hagiográfiai irodalommal — amely még koránt sincs kiaknázva — hasonló a helyzet. A IX.
század végétől egyre tömegesebben megjelenő oklevelek kizárólag kolostori levéltárakban
maradtak fenn és túlnyomórészt az egyházi földbirtok helyzetéről adnak felvilágosítást.
A világi levéltárak egy ől-egyig elpusztultak, akárcsak a központi kormányzat pótolhatatlan kataszterkcnyvei és regiszterei. Ezért különleges szerep jut forrásaink közül a császári
törvényhozás emlékeinek. Ezek többfélék: túlnyomó részük sajnos nem egyéb, mint részben a római jogszabályok IX. századi felújítása, vagyis a justinianusi törvénygyűjtemények
egyes helyeinek megismétlése, részben római jogi normák és terminusok felhasználásával
alkotott törvény (Basilika, Procheiron, Epatiagógé). Forrásértékük ezért vitatott, mindenesetre csak igen korlátozottan és nagy óvatossággal használhatók fel. Sokkal fontosabbak
náluk azok a törvények ill. törvénygyűjtemények, amelyek a kor igényeire szabott új jogszabályokat tartalmaznak, tehát az adott társadalmi viszonyokat tükrözik. Ilyen forrás a
VIII. századra az ún. Földmüvest'örvény (Nomos Geórgikos), a IX—X. századra pedig a császárok novellái VI. Leótól II. Basileiosig, különösen az ún. agrártörvények.
Utóbbiakon öt császárnak összesen tizenkét törvényét szokták érteni, amelyeket az
udvar 922 és 996 között bocsátott ki a „szegények", azaz a kisbirtokos parasztság ill. parasztkatonaság (stratiótai) földjének védelmére a „hatalmasok", a világi és egyházi nagyok erősödő
támadásával szemben.1 A VIII—IX. században még gyenge és jelentéktelen magánnagybirtok a makedón dinasztia első császárai alatt a 870-es évektől kezdve mindinkább erőre
kapott. Néhány évtizeddel később már elég erős volt ahhoz, hogy ne érje be többé a császári adományként kapott javakkal, hanem további terjeszkedési lehetőség után nézzen.
1

Kiadásuk: Jus Graeco-Romanum. Ed. K. E. Zachariaevon Lingenthal. 3. pars. Lipsiae, 1857. 234—318. I.
(a továbbiakban: Jus III.)
213

Ekkor indult meg a nagybirtokosok támadása a szabad paraszti földek megszerzésére. Részben tényleges, részben fiktív vétel, bérleti szerződés, végrendelet, ajándék stb. révén egyre
több földet kaparintottak magukhoz a faluközösségek rovására, kihasználva a parasztság
szorult anyagi helyzetét, saját gazdasági fölényüket és nem utolsósorban közfunkciókból
eredő hivatali hatalmukat. A kormányzat azonban, amely a paraszti földeket szinte sajátjának tekintette, nem nézte jó szemmel a fejleményeket és végre Romanos Lakapenos császár 922-ben, majd 934-ben erélyes rendszabályokkal lépett fel ellenük. 2
Ezzel a kormányzatnak kettős célja volt: egyfelől igyekezett meglevő állapotukban
rögzíteni az államnak adót és hadsereget biztosító faluközösségeket, másfelől — minden
úton-módon megnehezítve a nagyok számára, hogy a falvak határából földeket hasítsanak
ki maguknak — gátat kívánt vetni a feudális nagybirtok egyre fenyegetőbb terjeszkedésének. Hosszantartó, szívós küzdelem volt ez, amelyben az udvar rendeleteket, leiratokat,
parancsokat használt fegyverül, a másik tábor pedig mindenre merev, néma ellenállással,
a törvények konok semmibevételével válaszolt. Az idő a kormányzat ellen dolgozott: minden erőfeszítés ellenére a paraszti földek lassan fogyóban voltak és semmiféle adminisztratív intézkedés sem tudott segíteni az adóbevételek állandó csökkenésén, hiába szigorították meg újra és újra a már meglevő, de hatástalannak bizonyult törvényeket. A nemesség
minden megszerzett földből további erőt merített, és erejével együtt nőtt étvágya is.
II. Basileios császár a X . század végén megpróbált kíméletlenebb eszközökhöz folyamodni;
őrizetbe vett néhány dúsgazdag kisázsiai főurat, és — mintegy elrettentésül — elkobozta
túlméretezettnek vélt birtokaikat. 3 Természetesen ez sem vezetett eredményre; efféle reménytelen kísérletek, ha lassíthatták is a fejlődés törvényszerű menetét, megállítani nem
voltak képesek. Az új erőkkel számolni nem akaró, makacs császári politika láthatóan
bukásra volt ítélve. II. Basileios halála után mindinkább nyilvánvalóvá vált a nemesség diadala, és a feudalizálódás megállítására nem is történt több kísérlet.
Mint látható, az állam és a nagybirtokosok harca nagyrészt a hivatalok kulisszái mögött folyt, adminisztratív fegyverekkel vívták gazdasági célokért, és nem tarkították zajos
és látványos összecsapások, amik felkelthették volna a kor egykedvű krónikásainak érdeklődését. Valóban az egykorú irodalomban alig néhány odavetett megjegyzést találunk erről
a hatalmas küzdelemről, amely pedig — a történész szemszögéből — Bizánc belpolitikai
életének központi problémája volt a X . században. A kortársak közönye igen megnehezíti
számunkra, hogy világos képet alkossunk az agrártörvények keletkezésének társadalmi hátteréről, a mögöttük álló erők igazi természetéről. Ami a nagybirtokos párt jellegét illeti,
az nem szorul bővebb magyarázatra: kétségkívül ők jelentik az új rendet, a feudális nemességet, amely nemzedékek kitartó munkájával igyekszik rést törni a bizánci központi hatalom rendszerén, igyekszik birtokszerzés útján kiépíteni hadállásait a tartományokban, hogy
azután teljesen kezébe kaparintsa az állam vezetését is. Velük szemben a régi rend áll, a
császári despotizmus ideológiai és gazdasági rendje, amelyet a VIII—IX. században még a
faluközösségi és császári földek feltétlen túlsúlya jellemez. Erre a gazdasági alapra épültek
a bizánci állam sajátos vonásai, amelyek élesen megkülönböztetik a kor európai államaitól.
2
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A 922* évi novella szerzőségét, szöveghűségét és datálását egyaránt kétségbevonja P. Lemerle: Esquisse
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16 (1959) 93-1.
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Egyik fővonása a fiskalizmus: az egész agrárlakosságot sújtó, könyörtelenül megkövetelt
és súlyos állami adók rendszere, amely Európában még ekkoriban teljesen egyedülálló
óriási erőforrást jelent a központi hatalom számára. Emellett a szabad faluközösségek népét
a X. századra röghöz kötik; ez a tény lényegében az egész parasztságot az állam jobbágyaivá
változtatja.4 Helyzetük immár nem különbözik magánbirtokon élő társaikétól, legfeljebb
még súlyosabb, mert az adószedésben legkevésbé az állam ismer kíméletet. Másik jellegzetessége a bizánci államrendnek a bürokrácia: hivatalnokok ezrei tartják működésben a
hatalmas és bonyolult államgépezetet, amely mellett jelentéktelenné törpül az egykorú
nyugati államok berendezkedése. Végül harmadszor, az összes helyi szervet a konstantinápolyi udvar szigorú központi igazgatása fogja össze, amely közvetlenül az uralkodó ellenőrzése alatt áll.
Ez a bonyolult gépezet jelenti a bizánci államot, amelynek élén a császár a X. században fellép a születő feudalizmus bomlasztó erői ellen. Ma már túlhaladottak azok a nézetek, amelyek idealizálták a makedón császárok politikáját és a szegény nép védőiként tüntették fel őket.5 Mint már erre utaltunk, a védekező rendszabályok tényleges célja a fennálló államrend gazdasági és katonai bázisának védelme és a központosított császári gazdaságon alapuló despotikus hatalom töretlen fenntartása volt. Ez a célkitűzés világosan felismerhető a törvények demagóg frázisai mögött. A történész problémája azonban ezzel
még koránt sincs megoldva. Tagadhatatlan, hogy a bizánci állam — éppen a fentmondottak alapján — az Európában ismert államformáktól sokban eltérő megítélés alá esik. Ez azt
jelenti, hogy nem alkalmazhatók rá mechanikusan és fenntartások nélkül olyan normák,
amelyeket európai nézőpontú középkori történetszemléletünk egyébként beváltnak tekint.
Az állam Bizáncban látszólag önálló életet él, a császár — úgy tűnik — önálló politikát
folytat, egy személytelen gépezet érdekeit képviseli, és ezek az érdekek a X. században
ellentétesek a nagybirtokos osztály céljaival. Mennyi a látszat mögött a valóság? Milyen
társadalmi erők határozták meg a bizánci császárság politikáját és hogyan magyarázható az
uralkodó szembenállása a feudalizálódó uralkodó osztállyal?
Ez a probléma — a kérdésfelvetés jellegénél fogva — először a szovjet kutatásban
merült fel és egyik legfogasabb kérdésének bizonyult. Levcsenko, a szovjet bizantinológia
úttörője még ténylegesnek vélte ezt a szembenállást, és az ebben rejlő történelmi ellentmondást szerinte az oldja fel, hogy a nagybirtok visszaszorításának kísérlete, mint retrográd próbálkozás, végülis eredménytelen volt. A fiatalabb tudósnemzedék tagjai, Szjuzjumov és Kazsdan már abból indultak ki, hogy a császár és a feudális nemesség harca csak
külszín, amely mögött valójában más erőket kell keresnünk. Szjuzjumov szerint a harcot az
uralkodó osztály két tábora vívta egymással a paraszti földek ill. a többlettermék megszerzéséért: az új, feudalizálódó tartományi arisztokrácia és a régebbi eredetű városi (főleg
konstantinápolyi) kereskedő-földbirtokos patriciátus. Ha az utóbbi győz — fejti ki Szjuzjumov — Bizánc felbomlott volna az itáliai kereskedő-köztársaságokra emlékeztető apró
államokra. Ámde a provinciák főnemessége bizonyult erosebbnek, ami a fejlődés „agrárius"
útjára vezetett.6 Mi volt a szerepe mindebben a központi hatalomnak? Míg korábban Sz juz4
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jumov úgy vélte, hogy a császári politika a városi pártot támogatta, legutóbb kifejtette új
nézetét a császári hatalom bizonyos függetlenedéséről. Eszerint a két párt harca módot adott
a makedón dinasztiának arra, hogy önállósítsa magát tőlük és autokratikus monarchiát építsen ki. Ennek keretében a császárok igyekeztek visszaszorítani egyrészt a városi patriciátust
a kereskedelmi vállalkozásoktól, másrészt a tartományi főurakat a paraszti földek megszerzésétől. Az állam politikája tehát szerinte nem abban áll, hogy felváltva ehhez vagy
amahhoz a csoporthoz húz és azt támogatja, hanem abban, hogy saját érdekében használja
ki e csoportok harcát. „Bár a keleti despotikus monarchia számára Bizáncban nem volt társadalmi és gazdasági talaj, ez a manőverezési lehetőség mégis ideiglenesen oly hatalmat adott a biz
császárnak, amely közel állt a despotizmushoz.',"!
Szjuzjumov elmélete azonban több ponton ellentétbe kerül a iorrások adataival és a
szakirodalom egyöntetű felfogásával. Erősen vitatható pl. az az állítása, hogy „a despotizmuslioz közel álló hatalom" Bizáncban ideiglenes lett volna, hiszen a dominátus kiépítése
óta századokon át ez jellemezte a kelet-római birodalmat; arra is utaltunk, milyen tulajdonviszonyok szolgáltattak ehhez gazdasági alapot. Leginkább támadható azonban Szjuzjumovnak az államról rajzolt képe. Az állam az ő megfogalmazásában osztályok felett álló
szervezet, amelynek társadalmi bázisa egyáltalában nincs. A császár teljesen magára van
hagyatva az állam igazgatásában, ellentétben áll az egész uralkodó osztállyal, megbénítja
törekvéseiket és mégis ideig-óráig diadalmaskodni tud. Hogy milyen erőkre támaszkodik,
milyen erők érdekei tartják hatalmon, arról semmit sem tudunk meg.
A probléma megoldásához úgy látszik közelebb visz Kazsdan elmélete, amelyet részben önállóan, részben Ostrogorski újabb eredményeinek felhasználásával dolgozott ki. 8
Elméletének lényege a centralizált földjáradék fogalmának bevezetése és röviden a következőket tartalmazza. Eltérően a feudalizmus fejlődésének nyugati útjától, keleten, így
Bizáncban is az államnak igen nagy szerepe volt a szabad parasztság lesüllyesztésében és a
társadalom feudalizálásában. Ez oly módon ment végbe, hogy az állam a parasztok többlettermékét maga sajátította ki adó formájában, amely adó az állami pénzügyigazgatás csatornáin keresztül központilag került kiosztásra (fizetés, természetbeni juttatások, ajándékok, adományozások stb. formájában) az uralkodó osztály tagjai között, akik egyben magas
állami funkciókat töltöttek be. Más szóval: az állami adó centralizált feudális földjáradékká
vált és ha jogilag nem is, közgazdaságilag megfelelt a magánföldesúri jobbágyoktól követelt szolgáltatásoknak. Ez az átváltozás akkor köveikezett be, amikor a parasztok — mint
említettük — elvesztették költözési jogukat és ezáltal az állam jobbágyaivá váltak.9
A centralizált földjáradék elméletének segítségével jobban megvilágítható a X. századi törvények társadalmi háttere is. Mint Szjuzjumov, Kazsdan is úgy véli, hogy a bizánci
uralkodó osztály két fő csoportra oszlott: egy fővárosi csoportra és a tartományok földbirtokos-katonáskodó nemességére. Egyetértenek abban is, hogy az események legfőbb mozgatója a két tábor ellentéte és harca. Az egyes csoportokról adott jellemzésükben mégis lényeges eltérés van. Szjuzjumov fejlett városi élet feltételezésére alapozza koncepcióját,
nagy szerepet juttat a kereskedelemnek és az iparnak, s az udvari párt az ő ábrázolásában
7
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kereskedő-uzsorás patriciátus jellegét ölti. Említettük, hogy szerinte ennek a csoportnak a
győzelme a bizánci fejlődést az itáliaihoz hasonló mederbe terelte volna. Szjuzjumovot
azonban megtéveszti a főváros külső csillogása, gazdagsága, hatalmas méretei, tagadhatatlanul virágzó ipara és kereskedelme. Kétségtelen, hogy Európa többi részével összevetve
a X. századi bizánci városiasodás egyedülállóan fejlett, mégis hiba a fejlődésnek ezt a formáját az olasz városköztársaságokéval azonosítani vagy akár rokonságba hozni. Nincs nyoma
annak, hogy a XIV. század előtt akár Konstantinápoly, akár a birodalom vidéki városai az
itáliai (vagy általánosabban: európai) útra léptek volna, arra az útra, amely gazdaságilag
erős polgárság és politikai önkormányzat kialakulásához vezet. Bizánc fejlődését eltérő
vonások jellemzik: 1. a főváros aránytalanul népes mind a többi vidéki, mind az itáliai
városokhoz viszonyítva, s jelentőségben is messze túlszárnyalja őket; 2. lakossága mindamellett semmiféle szervezett formában nem szól bele az állam irányításába, megkülönböztető politikai jogai nincsenek sem egyénileg, sem testületileg; 3- a városok elsősorban
közigazgatási és katonai centrumok, végül 4. az ipar és a kereskedelem erős állami befolyás
alatt áll. Mindezek a vonások az itáliai városok helyett sokkal inkább a Közel-Kelet metropoliszait juttatják eszünkbe.
Végeredményben tehát erőszakoknak tarthatók Szjuzjumov nézetei a bizánci városi
patriciátusról. Kazsdan joggal hangsúlyozza, hogy az arisztokrácia udvari csoportja lényegében hivatalnok-nemesség, amely legfeljebb alkalmilag, de nem hivatásszerűen foglalkozott kereskedelmi ügyletekkel. Ez a hivatali arisztokrácia volt az a réteg, amely az állami
adókból befolyt összegeket — a centralizált földjáradékot •— helyzeténél fogva élvezhette.
A kisázsiai tartományok nagybirtokosai viszont eleve hátrányban voltak, amennyiben nem
sikerült közhivatali funkciókhoz jutniuk. Vagyonuk és hatalmuk gyarapítására más eszközökhöz kellett nyúlniuk: földjeiket próbálták kiterjeszteni a faluközösségek rovására.
Ezáltal viszont csökkentek az állam bevételi forrásai, csökkent a központi elosztásra kerülő
összegek mennyisége, és ez a folyamat elkerülhetetlenül szembeállította a hivatalnoki
arisztokráciát és a császárt a tartományi nemességgel. Ebből az érdekellentétből vezeti le
Kazsdan a X. századi agrártörvények keletkezését.10
Kazsdannak ily módon fontos kérdésekre sikerült kielégítő választ adnia. Megmutatta,
hogy a X. századi törvényhozás hátterében az uralkodó osztály társadalmilag elhatárolható
csoportjainak harca folyt és a centralizált földjáradék elméletével rámutatott ennek a harcnak a motívumára is. Ennek alapján többé-kevésbé világossá válik a császár és a feudális
nemesség viszonya. Mindamellett továbbra is tisztázatlan az uralkodó osztály azon csoportjának szerkezete, amelyet udvari csoportnak neveztünk, valamint tisztázatlan ennek a rétegnek kapcsolata a despotizmussal azaz az államhatalommal. A Komnenosok korában,
midőn a feudális nemesség már biztosan tartja kezében a kormányt, az uralom szerveződése
sokban emlékeztet más európai államok viszonyaira. Az arisztokrácia ekkor társadalmilag
egységes uralkodó osztály, amely immár a születés jogán, hatalmas feudális dominiumokra
támaszkodva, szoros szövetségben a dinasztiával megszállva tartja az államigazgatás kulcspozícióit és a hatalomban nincsen vetélytársa. A megelőző korban azonban hiába kutatunk
európai analógiák után. A despotikus állam Bizáncban olyan sajátságos hatalmi viszonyokat
hozott létre, amelyekre csak az iszlám államaiban találunk példát. Ezeket a viszonyokat
eddig senki sem kutatta, ezért az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy a források elszórt
10
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adataiból rekonstruáljuk a IX—X. századi bizánci udvari arisztokrácia szerkezetét és az
uralkodóhoz való viszonyát.
Mint ismeretes, a birodalom kiterjedt igazgatásának központja és a császár állandó
székhelye a konstantinápolyi udvar volt. Innen futottak szét és itt egyesültek újra azok a
szálak, amelyek ezt a hatalmas gépezetet mozgásban tartották. Itt döntöttek életről és
halálról, országok és népek sorsáról, itt halmozódtak fel a birodalom óriási kincsei, ide
gyülekezett mindenki, aki e kincsek élvezésében részesülni akart. Az udvar fényéből a
városnak is jutott: Nagy Konstantin és utódai Róma mintájára rendezték be új székhelyüket, kivették a provinciális igazgatás alól és külön praefectust állítottak az élére, aki a
birodalomnak rangban egyik első tisztviselője volt. Konstantinápolynak ez a kivételes jogállása fennállt azután is, hogy a római eredetű intézmények sorra feledésbe merültek és
maga a példakép, a császári Róma is jelentéktelen várossá süllyedt. Jellemző, hogy ezt a
státust még a VII—VIII. századi nagy reformok is érintetlenül hagyták, sőt a praefectus
tekintélye és hatásköre a továbbiakban még növekedett.11
A Város és a császári udvar különleges levegője éltette azt a népes hivatalnoki gárdát,
amelynek kezében a birodalom sorsa nyugodott. A falakon belül és kívül mindenfelé a
nagyok házai és palotái emelkedtek, ezek biztosították számukra, hogy — ha nincsenek
éppen provinciális szolgálatban — állandóan az udvar közelében tartózkodhassanak. Valószínűnek látszik, hogy a házak egyrésze császári tulajdonban volt, legalábbis többször esik
szó eladományozásukról. Örmény Leó és II. Mihály — későbbi császárok — pályafutását
pl. az indítja el, hogy Bardanios ellencsászár elárulásáért különböző palotákat kapnak
Konstantinápolyban.12 Nyilvánvaló, hogy a fővárosban való megtelepedés bizonyos értelemben az érvényesülés feltétele volt. Másrészt az a tény, hogy a császár felvett valakit
ebbe a közösségbe, és házat utalt ki számára, már ígéretet jelentett politikai karrierre. Nem
lehet csodálni, ha ez az állapot idővel a visszájára fordult. Bíborbanszületett Konstantin
írja, hogy midőn Abu Ghanim örmény fejedelem VI. Leótól engedélyt kapott arra, hogy
egy bizánci főember leányát elvegye, ezen az alapon házat is kért a császártól. Halála után
pedig öccse Grigorik kérte, hogy bátyja lakóhelyét utalják ki számára.13 Látható, hogy a
nagyok ekkor már nem annyira kapják palotáikat, mint inkább jogot formálnak rá. Ugyanitt megtudjuk, hogy az adományozást — akárcsak földbirtok esetében — aranypecsétes
oklevél (chrysobullion) erősítette meg, bár a császár olykor megtagadta ilyen okmány kiállítását, mint ez a fenti esetben is történt. Ilyenkor a házak valószínűleg nem mentek át
új lakójuk tulajdonába, és a rendelkezés joga a császár kezében maradt. Az a palota például,
amelyet az említett Grigorik kapott, ötven évvel később már egy udvari eunuch birtokában van.14
Mind gyakrabban akad példa arra is, hogy a palotával együtt földbirtokokat is osztogattak, a fővárosnak azonban egyelőre még mindenki számára nagyobb vonzereje volt.
Adatok sora tanúskodik arról, hogy az engedetlen nagyokat vidéki javaikra száműzték, ami
nyilván mind a kormány, mind a sújtottak szemében súlyos büntetésnek számított. Eustathios Argyrost VI. Leó alatt charsianoni uradalmára távolítják el. Egy másik főember nejét
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kopaszra nyírva internálják Paphlagoniában fekvő birtokára. 920-ban egy főúri összeesküvés résztvevőit szintén jószágaikra, Opsikion themába száműzik és ugyanez történik 933ban Niketas magistrossal, az elhunyt Christophoros császár apósával is.15
Példáinkat a X. század első feléből vettük. Ekkor már kialakulóban vannak a kisázsiai feudális dominiumok, mégis azt látjuk, hogy jelentőségüket még mindig elnyomja
a bizánci udvar varázsa. Az érvényesülés elképzelhetetlen másutt mint itt, és hogy a politikai életből valakit kizárjanak, arra biztos garancia a száműzés. Mennyivel inkább így
volt ez akkor, midőn a nagyok — nemigen lévén még földbirtokuk — teljesen a Városra
voltak utalva.
Az udvari arisztokrácia szigorú hierarchia alapján szerveződött, amelynek elve és rangsora a VII. század óta fokozatosan alakult ki és 900 körül már kifejlett formában találjuk
rögzítve az ún. Philotheos-féle Kletorologionban.16 A hierarchia ebben az alakjában tizennyolc címet foglalt magába. Ezek sem lényeges funkcióval, sem fizetéssel nem jártak, egyedüli rendeltetésük az volt, hogy viselőjüket pontosan elhelyezzék az uralkodó osztály ranglépcsőinek valamelyikén. A három legfelső osztályt a császári rokonság számára tartották
fenn, a legalacsonyabb címek viselői pedig az alsóbb tisztviselőkből és az udvari ifjúságból
kerültek ki. A címek ugyanis sem jogilag, sem a gyakorlatban nem öröklődtek; a főméltóságok fiai minden esetben a létra alsó fokain kezdték pályájukat, és előmenetelüket legfeljebb
rokoni támogatás gyorsíthatta. Az államigazgatás magasabb kádereit a középső hat-hét
rangcsoport tagjai (magistrosok, patrikiosok, protospathariosok stb.) szolgáltatták.17
Túl az udvari hierarchia csúcsán, elérhetetlen magasságban trónolt a basileus. A hosszú
rangsor, amelynek legfelső polcain már csupán császári rokonok kaptak helyet, szinte végtelen perspektívába állította magát a császár személyét, akinek hatalmát földi mérték már
nem fejezhette ki. A hierarchikus rend egyik rendeltetése éppen az vol\ hogy ezt a tényt
mindenki számára szemléletessé tegye. A bizánci trónnak ez a kivételes hatalma reális gazdasági alapokra épült, amelyekre már utaltunk. A felgyülemlett javakból az uralkodó osztály gazdagon részesült ugyan, de tagjainak személyes prosperitása a császár kezébe volt
letéve, aki e javak elosztásának mikéntjét megszabta. Mindenki kielégíthette politikai
ambícióit, de csakis akkor, ha a császári kegy nem fordult el tőle. Ezen a rendszeren csak
nagysokára ütött rést a meginduló feudalizálódás, amely mindinkább lehetővé tette az
udvartól való anyagi függetlenedést és ezzel új típusú nemesség kialakulásának vetette
meg az alapját. Egyelőre azonban még az óriási méretű állami háztartás rendszere határozta
meg a bizánci uralkodó osztály hatalmi állását. A császárok kénytelenek voltak ugyan igénybevenni egy nagyhatalmú arisztokrácia szolgálatait államgépezetük irányítására, de éppen
despotikus hatalmuknál fogva módjuk volt rá, hogy e szolgálati rend összetételét és belső
erőviszonyait ellenőrzésük alatt tartsák.
Erre azonban szükségük is volt. Bizáncban — keleti jellegének megfelelően — a területi igazgatásban is a satrapiarendszert vezették be, amely a nagy kiterjedésű adminisztrációs egységeken belül minden hatalmat a kormányzó (Bizáncban a stratégos) kezében egyesített. A satrapia bizánci változatát, a themát még fejlődésének későbbi stádiumában,
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ismételt szétdarabolása után sem hasonlíthatjuk össze a nyugati államok apró comitatusaival. Kisázsia a IX. században is csupán tizenhárom tartományra oszlott, de eredetileg, 700
körül, mindössze négyre, amiből elgondolható, mekkora gazdasági és katonai erő összpotosult egy-egy helytartó kezében. A birodalom közepes kiterjedése és a félsziget elég homogén földrajzi viszonyai megakadályozták, hogy ezeket az erőket a központi hatalom rovására, elszakadási szándékkal lehessen kamatoztatni. így tehát a stratégosok, amennyiben nem elégedtek meg alárendelt helyzetükkel, a hatalomnak csupán legmagasabb fokára
törekedhettek: magára a konstantinápolyi trónra. A kísértés valóban túl erős volt. Erről
tanúskodik az a mintegy félszáz tartományi felkelés és palotaforradalom, amely a VII—IX.
században átlag négy-öt évenként élénkítette Bizánc belpolitikai életét. A Herakleiostól
I. Basileiosig (610—8Ó7) uralkodó huszonnégy császár közül mindössze hét halt meg a trón
birtokosaként természetes halállal, viszont tizenkettő köszönhette uralmát fegyveres akciónak.
Érdekes, hogy a császári hatalom ennek ellenére szilárdnak volt mondható. A despotizmus elvi alapjait sem elméletben, sem a gyakorlatban sokáig nem vitatták, a lázadások
is csupán a mindenkori uralkodó személyét tették kétségessé vagy vitássá, nem pedig az
uralkodónak mint államfőnek a jogait. Az abszolút császári hatalom lényege, azaz gazdasági bázisa hosszú ideig érintetlen maradt, mert valahányszor ez forgott veszélyben, a nagyok egységes osztályként keltek védelmére. Ez a körülmény érdekes sajátossága a bizánci
fejlődésnek. Európa nyugati részén a naturális gazdálkodás sokkal mélyebben formálta át
a termelést; apró egységekre tördelte szét a királyi birtokot is, amelyek már magukban hordozták a feudális nagybirtok csíráit. Az arisztokráciának így korán lehetősége nyílt arra,
hogy kiépítse helyi pozícióit részben a királyi hatalom rovására, részben a szabad parasztság
lesüllyesztése révén. így fokozatosan szétporladt a királyi gazdaság rendszere, amit azután
elkerülhetetlenül nyomon kísért a korona fényének halványulása. Nyugaton tehát a korafeudális uralkodó osztály fogalma nagyjából egybeesett a feudalizálódó nemességgel.
Bizáncban ennek az ellentétével találkozunk. Itt a korai feudalizmus sajátos társadalmigazdasági viszonyai olyan uralkodó osztályt alakítottak ki, amely az idők folyamán szembekerült a feudalizálódás képviselőivel és ilymódon a haladás gátjává lett.
Mint mondottuk, a despotikus uralkodónak módja van arra, hogy az őt támogató vezető
réteg összetételét nagymértékben befolyásolja. A Kelet mohamedán fejedelmei szívós
következetességgel aknázták ki ezt a lehetőséget, bár nem mindig ugyanabban a formában.
Tudjuk, hogy a IX. századi Abbászidák török testőrségük tisztjeiből nevelték fel államuk
arisztokráciáját, és az ő példájukat követték belsőázsiai utódaik, a Szamanidák, Ghaznevidák, sőt az afgán Ghoridák is. A XIII. századi delhii szultánság vezető rétege szintén török
rabszolga-nemesség volt. Hasonló szerepet játszottak a berberek a kordovai kalifátus utolsó
évszázadában, valamint a kairói Ejjubidák török és cserkesz mamelukjai, hogy csak a legismertebb példákra hivatkozzunk. Valamennyiükre jellemző, hogy a lakosságtól etnikailag
idegen, talajtalan csoportok, és ennélfogva — legalább eleinte — gazdaságilag is a despotizmus rendszerétől függenek. Hasonló tendencia nyomai Bizáncban is észrevehetők. A
VIII—X. században az uralkodó osztály jelentős hányadában keleti eredetű: elsősorban
örmények, de találunk mellettük szíreket, grúzokat, perzsákat, arabokat is. 18 Az örmények
az arab hódítás óta mind tömegesebben szivárogtak be a keleti határvidékre, kolóniákat
Az örmények szerepéről v. ö. Levcsenko i. m. 121. 1. és részletesen P. Charanis: The Armenians in the Byzantine Empire. Byzantinoslavica 22(19б1) 196. kk. 1.
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alapítottak, és előkelőik bizánci szolgálatba lépve több császárt, hadvezért és számos nagynevű családot adtak a birodalomnak. Mások, főként arabok és perzsák, a konstantinápolyi
rabszolgapiacon kezdték pályafutásukat, ahonnan nagyúri vagy császári gazdájuk kegye
emelte őket mind magasabbra. Jellegzetes figurája ennek a kornak Chase, Damianos patrikios rabszolgája, aki protospathariosi rangot ért el VII. Konstantin alatt, s aki a császár
szavai szerint „szaracén származású volt, s meg is maradt igazi szaracénnak gondolkodásában,
szokásaiban és hitében . . ,"19
Az idegen eredetű elem azonban sohasem volt oly nagy számú, hogy a császárság egyedüli támaszát alkothatta volna; emellett nem nyújtott komoly biztosítékot a palotaforradalmak veszélyével szemben sem. A despotizmusnak akadtak tökéletesebb, megbízhatóbb
védelmezői is: az eunuchok. Ez az intézmény a Kelettel való érintkezés révén már a principátus idejében ismeretes volt Rómában, de ekkor még nem tett szert nagyobb jelentőségre. A császárok Domitianustól kezdve több alkalommal hoztak törvényt ellene, szigorúan büntették a kasztrálást végző orvosokat; csak Nagy Konstantin volt az első közülük,
aki udvartartásában eunuchokat is alkalmazott.20 Ettől kezdve jelentőségük rohamosan
nőtt. A palotában nagy befolyásra tettek szert, nemegyszer közülük kerültek ki az uralkodó legbizalmasabb és legnagyobb hatalmú tanácsadói. Ammianus Marcellinus, a történetíró már így elmélkedik: „Hol lennénk manapság, ka ez a szömyfajzat elszaporodhatott
volna, amikor még ilyen csekély számban is oly nehezen viselhetők el?"21 Pedig a korábbi tiltó
rendelkezések még érvényben vohak, annak ellenére, hogy éppen az udvar nem tartotta
őket tiszteletben. Végre I. Leó (457—474) megengedte a barbár származású eunuchok
piacra hozását, aminek következtében néhány évtized múlva Justinianus udvara már valósággal hemzsegett tőlük. Justinianus — bizonyára a szenátori arisztokrácia nyomására,
amely kezdettől fogva joggal látott bennük vetélytársakat — kísérletett tett az intézmény
eltörlésére, utódai azonban sokkal értékesebbnek találták eunuchjaik szolgálatát, semhogy
lemondtak volna róla, sőt egyre gyakrabban bíztak rájuk katonai funkciókat is.22
Az eunuchok virágkora a VIII. század végével köszöntött be. VI. Konstantinos uralkodásától kezdve hosszú sorban követik egymást a mindenható eunuch-miniszterek egészen a XI. század végéig. Emellett továbbra is nagyszámú hadvezér kerül ki közülük, sőt
az egyház legmagasabb posztjaira is megtalálják az utat: 715 és 1084 között kilenc patriarchát adnak a konstantinápolyi széknek.23 A palotában külön rendet alkotnak, amely ekkor
több ezer főből áll. Ezen az óriási tömegen belül szigorú hierarchia teremt rendet, pontosan
körülírva mindegyik réteg jogait és hatáskörét. Különösen érdekesek számunkra az
udvari etikett azon pontjai, amelyek az eunuchok és a többi főméltóság — a szakállasok —
hatalmi viszonyát szabályozzák. A császárok ugyanis nem érték be azzal, hogy a gyakorlatban biztosították az előbbiek túlsúlyát, hanem ezt a helyzetet jogilag is pontosan rögzítették. Az eunuchok szinte kivétel nélkül minden hivatalt betölthettek, viszont bizonyos tekintélyes udvari funkciók, amelyek a császár legközvetlenebb szolgálatát illették, kizárólag
az ő számukra voltak fenntartva. Vegyük még hozzá, hogy a palota korábban ismertetett
rangsorán belül pl. az eunuch patrikiosok előnyben részesültek a rangban felettük álló, de
szakállas anthypatosokkal szemben, még akkor is, ha az utóbbiak a legmagasabb katonai
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méltóságokat töltötték be. Azonos cím mellett pedig az eunuchokat feltétlen elsőbbség
illette meg.24
Mi volt az oka annak, hogy Bizáncban az eunuchok intézménye ennyire elterjedt volt
és ily nagy politikai jelentőségre tett szert? Általában az egész problémát csak kultúrtörténeti jelenségként, mint érdekességet ismertetik. Pedig a jelenség mögött nem nehéz megtalálni a lényeget. Az a közhit, amely az eunuch intézmény létezését a többnejűséggel és a
háremrendszerrel kapcsolja össze, Bizáncban nem állja meg a helyét. Kétségtelen ugyan,
hogy eredetileg, az intézmény bevezetésekor a császári hálószoba körüli teendők voltak
túlsúlyban, és az első eunuchminiszterek óriási hatalma ebből a bizalmi funkcióból táplálkozott. Azonban az eunuchok későbbi mértéktelen elszaporodását már más okoknak kell
betudnunk. R. Guilland, aki a kérdésnek szinte teljes anyagát összegyűjtötte és feldolgozta,
misztikus magyarázatot fűz hozzá: az eunuchoknak fontos szerep jutott az udvari ceremóniáknál; fehér lepleikben nélkülözhetetlenek voltak, mint az isteni basileus angyalkísérete.
„ők képviselték az égi hatalmat üt lenn a földön" — írja.25 A forrásművek azonban mást mutatnak. Az eunuchok hatalma mögött jóval reálisabb, teljesen földi okok rejlenek. Skylitzes
írja, hogy Basileios parakoimomenos, II. Basileios minisztere szívesebben állított eunuchokat a seregek élére, mivel állandóan rettegett a hadvezérek pártütésétől.20 IX. Konstantin
császárról szintén azt olvassuk, hogy nem merte csapatait tehetséges tábornokokra bízni,
lázadásuktól való félelmében, ezért Maniakes ellencsászár ellen is egyik eunuchját küldte,
akiben teljes bizalma volt.27 Egy IX. századi udvaronc csodálkozását fejezi ki I. Mihály
császárnak, amiért „egyetlen emberre oly hatalmas sereget biz, anélkül, hogy saját bizalmasai
közül melléje rendelt volna valakit."28 Efféle aggodalmak szabták meg a császár és eunuchjai
viszonyát és tették nélkülözhetetlenné az utóbbiakat a birodalom irányításában. Az arisztokrácia minden tagja méltónak tartotta magát arra, hogy a trónt elfoglalja és — mint láttuk — ezt a véleményüket gyakran kifejezésre is juttatták. A császárok megszokták, hogy
mindenkiben lehetséges trónkövetelőt lássanak, ezért csakis eunuchjaik környezetében
érezték magukat biztonságban. Eunuch miniszter vagy hadvezér eljuthatott ugyan a hatalom legmagasabb régióiba, de a bíborról még álmodnia sem lehetett. Az eunuchok intézményének emellett egyéb hasznos melléktermékei is adódtak. A római jog — amelynek
körültekintő figyelmét csak csodálnunk lehet — még a III. században megtiltotta az eunuchok házasságát, mint magánjogi abszurdumot, megvonta tőlük az adopció jogát is, sőt
posthumus örököst sem jelölhettek ki.29 Ezek az előrelátó rendelkezések a bizánci korban
termettek meg gyümölcsüket. Az a vagyon ugyanis, amely egy-egy befolyásos eunuch kezén
felhalmozódott, halála után a koronára szállt vissza.
Az eunuchok intézménye tehát elválaszthatatlanul összefügg Bizánc társadalmi viszonyaival. Misem igazolja ezt jobban, mint az a körülmény, hogy a feudalizmus diadalával,
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a korafeudális állam pusztulásával semmivé lesz az eunuchok jelentősége is. Hatalmuk
utolsó számottevő képviselője Nikephoritzes, a Dukas-császárok (1059—1078) nagyhatalmú minisztere. A Komnenosok trónra jutásával szinte minden befolyásuk szűnik, annak
ellenére, hogy számuk eleinte még nem csökken, sőt Foucher de Chartres az első keresztesháború idején húszezerre becsüli őket. Hadvezéreket, minisztereket, patriarchákat azonban többé nem találunk soraikban. A XIII—XIV. század forrásaiban alig esik róluk szó,
Georgios Akropolités mintha már nem is ismerné őket.
A fenti fejtegetések után úgy hisszük, megfogalmazható az eunuch intézmény rendszerének tényleges értékelése. Ez a rendszer voltaképpen elválaszthatatlan a korai feudalizmus bizánci formájától; ennek szolgálatában érte el kiteljesedését, ezt erősítette, mint egyik
legszilárdabb támasza. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk: ez a rendszer csupán egyike annak
a számos formának, amelyben a despotizmus arisztokráciája testet ölthet. S éppen ebben
van a lényege. Bizánc keleti típusú társadalmi alapjain olyan felépítményi elemek épültek,
amelyek már külsőleg is keleti jellegűek. Nem véletlen, hogy hasonló intézmények nyugatabbra és északabbra seholsem tűnnek elénk. Ennek nem a kulturális kapcsolatok gyengesége az oka, nem is a germán vagy szláv népek férfias egyszerűsége, amely irtózik a keleti
pompa és elpuhultság megnyilvánulásaitól; az a társadalmi különbség játszik itt szerepet,
amely végső soron eltérő irányba terelte az európai és a közel-keleti fejlődést.
ГОСУДАРСТВО И ГОСПОДСТВУЮЩИЙ КЛАСС В ВИЗАНТИИ В IX-IX-OM
ВЕКАХ
(РЕЗЮМЕ)

Аграрные законы Х-го века отражают ту оорьбу, в которой государство Византии
защищало свое существование против все возрастающего давления находящихся в процессе феодализации крупных землевладений. По новейшим исследованиям за императорской властью стояла общественная сила придворной аристокрации, которая хотела
сохранить централизованную форму распределения земельной ренты — и как условия
этого деспотической, экономический и политический строй византийского государства.
Придворной аристокрации нужно рассматривать не как торгующего слоя патрициев,
а как служебную прослойку, которая сосредоточится при константинопольском дворе и
стоит под непосредственным контролем императоров. Ее состав не имеет характера каста,
а изменяется в зависимости от императорской политики. Императоры стараются создать
такой руководящий слой в защиту от постоянных восстаний местной аристокрации, от
которого их власть будеть в безопасности. Отсюда возникают такие особенности византийской придворной аристокрации, которые не известны в западных государствах: большая роль разных чужих этнических элементов и особенно исключительное влияние
евнухов. Примечательно, что последные тогда стоят на вершине своей властьи (IX—X
веках), когда борьба за существование деспотизма стоит на очереди дня. Влияние евнухов было обеспечено в учредительном порядке императорской властью, и источники
доказывают, что они составляли главную опору деспотизма. Это и остальные надстроечные особенности, разбираемые в статьи, подтверждают, что развитие Византии шло
в основном по образу феодализма Ближнего Востока.
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EGY HUMANISTA KARRIERJE
(Balbi Jeromos)

HERMANN ZSUZSANNA

A humanista sokoldalúságnak megfelelően, költő, jogász, diplomata, szónok és filozófus volt Balbi Jeromos. Kortársai magasztalták nagy tudását, szónoklatainak ékes stílusát,
Hassenstein — amíg fennállt barátságuk — Celtisnél is többre becsülte,1 Erasmus egyik
barátja kiváló költőnek tartotta.2
Ami azonban mindebből az utókorra maradt, az — legalábbis európai viszonylatban —
nem emeli a humanizmus legnagyobb alakjai közé. Művei nem úttörő jellegűek, sőt alig
akad bennük egyéni, eredeti vonás. Mégsem érdektelen személy a történelem számára.
Érdekessé teszi mindenekelőtt életpályája, egy önmagában is izgalmas karrier története,
amely időben kb. 1460-tól kb. 1535-ig terjed, térben szinte egész Európát átfogja Itáliától Lengyelországig és Magyarországtól Angliáig, társadalmilag pedig a szegénységtől a
gazdag gurki püspökön és a pápa házi prelátusán keresztül végül ismét a teljes szegénységbe
torkollik.
De érdekes a magyarországi Jagelló-kori humanizmus szempontjából is, mert ennek
— itáliai létére és a párizsi, bécsi és prágai egyetemek tanáraként töltött múltja után —
egyik tipikus alakjává vált. Életének jelentős szakaszát, az 1501 és 1521 közti 20 évet,
tehát csaknem az egész Jagelló-kort, Magyarországon töltötte. Itt kezdődött társadalmi felemelkedése, és itteni tevékenysége adott alapot későbbi emelkedéséhez is. Itt kell tehát
keresni a kulcsot ahhoz a két kérdéshez, amely Balbi életpályája tanulmányozásánál kísér:
Hogyan lesz egy vagyontalan humanista tanárból nagyonis vagyonos egyházfő? — és megfordítva: A humanista eszmékből mi van, illetve mi maradt meg ebben a gazdag egyházfőben? Ez utóbbi kérdés azonban a Jagelló-kori magyar humanizmussal kapcsolatban általánosan is felvethető. Balbi élete ily módon egy emberben személyesíti meg a Jagelló-kori
magyar humanizmus társadalmi és ideológiai problémáját: Mivé válik az itáliai polgárság
ideológiájaként kifejlődő humanizmus a magyar feudális talajban?
E kérdésfeltevésnek megfelelően a következőkben Balbi életpályájának Magyarországon kezdődő szakaszával fogunk behatóbban foglalkozni. Indokolttá teszi ezt az a tény is,
hogy az újabb kutatások elsősorban életének ezt megelőző korszakát, a párizsi és bécsi
egyetemeken játszott szerepét vizsgálták.
Balbi kapcsolata Magyarországgal párizsi tartózkodása, illetve Mátyás uralkodása idején kezdődött. 1485-től 1492-ig volt Balbi a párizsi egyetem tanára, és ez idő alatt nevét
különösen professzortársaival, előbb Tardiviusszal, majd Faustus Andreiinusszal szóban és
írásban folytatott hadakozásai tették hírhedtté. Párizsban írt és kiadott művei között szerepel egy — év, hely és nyomda megjelölését nékülöző — Somnium Scipionis kiadás, amely1
2

15

Bohuslaus Hassensteinius baro a Lobkowicz: Epistolae. Ed. A. Potugek. Bp., 1946, (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Saecula XV—XVI.) 55- l.
Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Dermo recognitum et auctum per P. S. Allen. 1. torn. Oxford.
1906. 116—117.1. Erasmus kétkedve válaszolt barátja С Genard lelkendezésére.
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. - 64153. <-*
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hez egy verset csatolt De laudibus bellich Regis Pannonié címmel. Hegedűs István valószínűnek látszó véleménye szerint ez a vers 1489-ben keletkezhetett, Balbi Mátyásnak szánta
mintegy útlevélként Mátyás udvarába a számára már kellemetlenné váló párizsi hadakozásokból.3
Mátyás halála megváltoztatta Balbi terveit és lehetőségeit. A verset — kevés változtatással — Mátyás helyett a Habsburg uralkodó, Miksa, kapta,4 Balbi pedig, talán némi kitérővel, Miksa meghívására a bécsi egyetemre került 1493-ban. Kapcsolata ettől kezdve
állandó a magyar és cseh humanistákkal, többek között, 1497-től a Sodalitas Danubiana
révén.
Bécsben — ezúttal főképp anyagi jellegű követelései miatt — megint csak szembekerült professzortársaival. Miután katedrájáról lemondott és a maga helyére Celtist hívatta
meg, állítólag Magyarországon keresztül hazájába akart visszatérni, ebben azonban egy
rablótámadás, amely őt a Vértesben érte, megakadályozta. Kénytelen volt Bécsbe visszamenni, ahonnan Jan Slechta jóvoltából 1499-ben a prágai egyetemre került.5
A valószínűleg két évig tartó prágai tanítással lezárult Balbi egyetemi tanári pályafutása. Pedig ez, az állandó hadakozásoktól eltekintve nem volt sikertelen. Egy modern
szerző szerint Balbi a maga korában „kétségkívül a legbefolyásosabb itáliai tanító volt a birodalmi területeken" * Prágai működésével kapcsolatban Slechta egy később, 1511-ben, írt
levelében kiemelte, hogy előadásait sokan hallgatták, és nem csekély pénzt gyűjtött magának; erkölcsi magatartása miatt azonban addigi pártfogói, köztük Hassenstein is, hamarosan szembefordultak vele. Csehországból való távozására vonatkozóan egyetlen támpontunk
Hassensteinnek egy 1501 augusztusában Balbihoz intézett levele, amelyben ennek Magyarországra utazására céloz. A levél barátságos hangneme valószínűtlenné teszi, hogy Prágát
mintegy menekülésszerűen, kényszerből hagyta volna el. Hassenstein vele szemben ellenséges érzülete később alakulhatott ki, Balbi pedig inkább az anyagi és társadalmi emelkedés
reményében jöhetett Magyarországra.7
Hogyan és kinek a révén került Magyarországra, nem tudjuk, mint ahogy nem ismerjük itteni életét 1510-ig, amikor Szatmári titkáraként tűnt fel azokban a tárgyalásokban,
amelyeket a magyar udvar Pasqualigo velencei követtel a cambray-i liga ügyében folytatott.8 Azt sem tudjuk, mikor volt a király gyermekeinek, Lajosnak és Annának tanítója.
3

Hegedűs István: Hieronymus Balbus dicsköheménye Mátyás királyról. Írod.tön. Közlemények. 1921.
150—155- 1- — Balbi életrajzírói közül Retzer, Knauz és Ábel ezt a verset nem ismerték. Allen a mű megjelenését 1487 — a törökök Horvátországból való kiűzése — és 1488 — a törökök Corvin János felett aratott győzelme — közti időre helyezi, mondván, hogy ez utóbbi nem tette volna már aktuálissá a költemény
megjelenését. (Allen. 424. 1.) Ez a vélemény azonban nyilvánvalóan nem helytálló, mert a vers nemcsak
a törökök feletti győzelemről szól, hanem pl. a „szerencsétlen Germania nyílt sebé^-ről is. — Apponyi, aki
a magyar kutatók számára a művet megszerezte, és a verset teljes egészében közli, a Guy Marchand nyomda
1489—90-es termékének tartja. (Apponyi: Hungarica. I568.) — Megjegyezzük, hogy a Gesamtkatalog der
Wiegendrucke 2 kiadást ismertei: Guy Marchand-én kívül egy Ulrich Gering félét is.
4
A vers Balbi 1494-ben Bécsben megjelent epigrammagyűjleményébe került Miksának ajánlva. A „szerencsétlen Germania" helyét, ugyanabban az összefüggésben, a „szerencsétlen Burgundia" foglalta el, és ebben
már a „Pannónia ferox" is meg kell hogy ismerje Miksa rettenetes erejét. Ld. Opera. 1. 193—195- L
5
Mindezt Balbi maga mondja így el Elégia hodoeporicon. Bohemiae et procerum eius laudes с versében. Ld
Opera. 1. 101—127.1.
6
New Cambridge modern history. 1. vol. Cambridge, 1957- Пб. 1.
7
j . slechta levele S. Geleniushoz 15II. okt. 31-én. Opera. 1. 62. 1.; Hassenstein levelét ld: Hassenstein:
Epistolae. 66.1.
8
Fraknói V.: Magyarország és a cambrayi liga, 1509—1511. Bp., I883. 47.1.
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II. Lajos 1516-ban írt leveleiből annyit tudunk meg erről, hogy Balbi két évig, Lajos
„zsenge gyermekkorában" tanította őket a nyelv alapelemeire.9
1510 után azonban Balbi fokozatos társadalmi emelkedésének vagyunk tanúi, amelyet
részben az egyházi ranglétrán való előrehaladása, részben az udvarban betöltött szerepének növekedése jelez.
Az egyházi rendeket — Hassensteinnek ehhez fűzött gúnyos epigrammái tanúsága
szerint — még 1510 előtt vehette fel. (Hassenstein ui. 1510-ben halt meg.)10 1513-ban
már váci prépostként és királyi titkárként látta vendégül Budán Tannstettert és Vadianust.11
1515 januárjában pozsonyi prépost lett, és ezzel a címmel illették ettől kezdve egész magyarországi tartózkodása alatt. Azonban korántsem ez volt az egyetlen egyházi javadalom,
amit Balbi élvezett. Amint a Knauz által feldolgozott, a pozsonyi káptalanra vonatkozó
oklevelekből kiderül, Balbi magában a pozsonyi káptalanban több kanonokságot és egyéb
javadalmat is lefoglalt magának.12 Két másik adat pedig arra mutat, hogy a pozsonyi egyházmegyétől független egyházi funkciókat is viselt.
Az egyik Várdai Ferenc erdélyi püspök 1517. október 24-én kiadott oklevele, amelyben az erdélyi püspökséghez tartozó szolnok-dobokai archidiaconatus egyházi személyeit
figyelmezteti „Hieromjmits Bulbus doctor archidiaconus de dicta Zolnok in Ecclesia nostra"
panasza alapján, hogy a tized negyedét, szokás szerint, a kiátkozás terhe mellett, adják át a
panaszosnak.13 Nem lehetetlen, hogy Balbinak ez a rangja rejlik Dernschwam egyik megjegyzésében, amely szerint Balbi, akit ő 1514-től 1517-ig szolgált, a pozsonyi mellett erdélyi
prépost is volt. Balbi életrajzírói ennek a megjegyzésnek, más adat hiányában, nem adtak
hitelt.14
Egy másik, Balbi egyházi funkciójára vonatkozó adat nem volt ismeretlen a vele foglalkozók előtt, de következetesen félreértették. Balbi 1515-ben — két későbbi visszaemlékezés szerint — úgy jutott a pozsonyi prépostsághoz, hogy egri őrkanonokságát és
váci prépostságát elcserélte Zele Miklós pozsonyi préposttal.15 Ábel, Retzer alapján, ennek
alátámasztását látja abban, hogy Calcagnini, ferrarai humanista, a Budán élő Ziegler Jakabbal közölte Balbinak az egri őrkanonokságról való lemondását.16
9

Knauz szerint Balbit II. Ulászló 1508-ban gyermekei tanítójának hívta Magyarországra. (Knauz. 88. 1.)
Ábel nemcsak azt állapította meg — Hassenstein 1501-i levele alapján, -— hogy ez a megállapítás téves,
hanem kétségbe vonta, hogy a tanítói működés már 1508-ban, tehát Lajos 2 éves korában kezdődött volna.
(Ábel. 57—58., 60—61. 1.) — Ehhez hozzáfűzhetjük, hogy amikor 1509-ben Lajost Prágába vitték, itt
megállapították róla, hogy csak magyarul beszél, Anna viszont akkor kezdett el latinul tanulni. Ld F.
Palacky: Geschichte von Böhmen. 5- Bd. 2. Abt. Prag, 18б7.1бЗ—1Ó4.1. — Aschbach minden alátámasztást nélkülöző megállapítása szerint Balbi 1512 és 1515 között volt Lajos tanítója. Ld J. Aschbach: Geschichte der Wiener Universität. 2. Bd. Wien, 1877. 154. 1.
10
Ábel. 58—59- к, Opera. 1. 243-1.
11
Tannstetter (Collimitius) 1513- nov.-ben kelt ajánlása és Vadianus epigrammája Balbi váci prépost és királyi titkárhoz Albertus Magnus ,,De natura locorum" 1514-i kiadásában.
12
Knauz. 328—330-, 402—403- 113
OL Dl 82485
14
J. Dernschwam (vagy Turnschwamb), a későbbi Fugger-faktor, ezt a megjegyzést Balbi 1494-i bécsi epigrammagyűjteményének a bécsi Nemzeti Könyvtárban őrzött példányába írta be. Ld: Retzer. 45 1-,
Knauz. 416. 1.
15
Knauz. 89—90., 404—405-1. A két visszaemlékezés: Oláh Miklósnak egy 1555-ben Ferdinándnak tett jelentése és egy töredék Újlaki Ferenc, későbbi pozsonyi prépost, Balbi ellen folytatott peréből.
16
Ábel. 59-1- (58- jegyzet.); Zieglerről ld: K. Schottenloher: Jakob Ziegler aus Landau an der Isar. Münster
i. W., 1910. (Reformationsgesch. Studien und Texte. 8—10. H.)
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Itt azonban félreértésről van szó, amely egy kronológiai és egy nyelvtani tévedésből
származik. Calcagnini Estei Hippolit kardinális kíséretében 1517 őszétől 1519 nyaráig tartózkodott Magyarországon. Zieglerhez írt levele nincs ugyan keltezve, de tartalmából világosan kitűnik, hogy azt Magyarországon, mégpedig itteni tartózkodása vége felé, tehát
1519-ben, Egerből írta.17 Kronológiailag tehát semmiképpen sem hozható összefüggésbe
az 1515-ben megszerzett pozsonyi prépostsággal. A nyelvtani tévedés viszont Retzer hibás
leírásából adódott, amelyet Ábel is átvett tőle. Calcagnini ui. ezt írta barátjának, Zieglernek: „Gondolom ismeretes előtted, hogy Balbi a custodiáról az egri gubernátor javára lemond
Méltó méltónak adta. Így viszont a te erre vonatkozó reményeid meghiúsultak.''''18' Retzer és Ábe
leírásában viszont Balbi egri gubernátornak a custodiáról való lemondásáról van szó.19
A szöveg így egyrészt érthetetlenné válik, mert nem tudunk arról, hogy Balbi egri gubernátor lett volna: ezt a tisztséget minden valószínűség szerint ebben az időben is G. B. Bonzagni töltötte be.20 Másrészt viszont elsikkad az a tény, hogy az őrkanonokságot nem Zele
Miklósnak, hanem az egri gubernátornak adta át.
A pozsonyi prépostság megszerzésére vonatkozó két adat tehát nem egyezik a Calcagnini levelében említettel. Az ellentmondás feloldása vagy a két visszaemlékezés tévedése,
vagy az, hogy Calcagnininál nem az egri őrkanonokságról van szó. Mindenképpen azt bizonyít ja azonban, hogy Balbi a pozsonyi prépostság mellett más egyházi javadalmat is élvezett.
Külföldinek ezt Magyarországon elérni nem volt könnyű feladat. A Jagelló-kori törvények nemcsak általában több egyházi tisztség egyidőben való viselését tiltották, hanem
külföldiek esetében egyetlen egyházi javadalom megszerzését is, és ez utóbbi tilalomnak
igyekeztek érvényt is szerezni.21 Ugyanezt írta említett levelében Calcagnini is Zieglernek, aki a jelek szerint szeretett volna egyházi javadalomhoz jutni: A magyar főurak a
külföldieket megvetik, és kivétel nélkül az egyházi tisztségekből való kiszorításukra törekszenek. Ezért azt tanácsolja neki, mindenekelőtt azon legyen, hogy a nemesség befogadja
maga közé, és hogy az ügyhöz a legszélesebb körű kiváltságokat megszerezze.
Ez az, ami Balbinak, szemben Zieglerrel, kétségkívül sikerült: megnyerte magának a
legfelsőbb körök támogatását. Vonatkozik ez, a király mellett, mindenekelőtt Szatmári
kancellárra, aki ebben az időben a magyar udvar legbefolyásosabb embere volt. Szatmári, a
királlyal együtt, nemcsak a magyar uraknál, mint például Szentgyörgyi és Bazini Péternél,
volt hajlandó fellépni érdekében,22 hanem Miksánál is támogatta, bár eredménytelenül,
Balbinak bécsi préposttá való kinevezését.23
17
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A levél végén írja: „Ego te propediem videbo, nam omnis animus jam in Italiam atque adeo Romam anhebt. " Opera. 1. 93-1.) Schottenloher. i. m. 46—47. 1.
„Puto tibi satis compertum esse, custodiam a Balbo gubernaton Agriensi resignatam esse. Dignus digno dedit. . . . " Coelii Calcagnini opera aliquot. Basileae, 1544, Frobenius. 78.1.
Custodiam a Balbo gubernátora Agriensi resignatam esse." Opera. 93- 1. Abel. 59- 1. (58- jegyzet.)
— Calcagnini levelében értelemszerűen a hangsúly éppen azon van, hogy az egri gubernátornak adták а
custodiát, hiszen azzal kapcsolatban írja ezt, hogy Ziegler is erre pályázott.
1512-—1515 között Bonzagni mint az egri püspökség gubernátora ad ki okleveleket. Ld: OL. Dl 22281,
47047, 22634 és Egyet. Kvtár Coll. Kaprinay. 4r. 11. tom. LIX. — Estei Hippolittal egészen 1520-ig folytatott levelezésében nem használja ezt a címet, de mint a kardinális egri megbízottja szerepel. Ld: Oklevélmásolatok. Modena. 4. dob.
így pl. annak érdekében, hogy Várdai Ferenc megkaphassa a gyulafehérvári őrkanonokságot, II. Ulászló
1500-ban utasítást adott arra, hogy Vitus Roznart, mint külföldit, a fennálló törvények értelmében fosszák
meg ettől a tisztségtől. Ld: OL. 82165—7, 82200.
Opera. 1. 7—9- 1-; Knauz, 100—101. 1.
Opera. 1.3—4., 5—7.1.

Balbi mindvégig „dominus meus"-nak nevezte a kancellárt, Calcagnini pedig Szatmári
familiárisának Balbit.24 Kapcsolatuk azonban egyre inkább túlnőtt a familiáris és pártfogó
viszonyán, és az egyenrangúság felé közeledett. Erre mutat már talán Balbinak 1517-ben
Fugger Jakabhoz intézett levele is, amelyben Szatmári szempontjából is tiltakozott Thurzó
Eleknek a Fugger-társaságból való kiválása ellen.25 1518-ban Zsigmond lengyel király esküvőjére Balbi mintegy Szatmári helyett utazott el, és bár hivatalosan a kancellárt Thurzó
Elek képviselte, bizalmas közléseit Balbira bízta.26
1519- évi lengyel követségével kapcsolatosan jegyezte meg Orio velencei követ, hogy
Balbi nagy kegyben áll az országban.27 Valóban ebben az időben Balbi már az udvar befolyásos személye lett. Ezt tanúsítja a már említett Bonzagni 1520. június 17-én Budáról
írt levele is. Ebben a levélben urának, Estei Hippolitnak, beszámol arról, hogyan próbálták
a nemesek (li Signori et assessor!) Brandenburgi Györgyöt és Bornemisza Jánost az udvarból eltávolítani. Mindezt — írja •— „Balbo szájából tudom, aki közvetíti a kiegyezést Bornemiszával és feleségével, és ily módon magának Bornemiszának a szájából".,28
Balbi tehát, az egykori egyetemi tanár, a magyar udvar kegyeltjévé, lényegében a
magyar uralkodó osztály tagjává vált. Mit adott ezért cserébe? Tudásából azt, amire a
magyar udvarnak szüksége volt: jogi, szónoki, diplomáciai képességeit és mindenekelőtt a
magyar uralkodó osztály érdekeivel való azonosulását.
Arról a tevékenységéről, amelyet mint királyi titkár és mint jogász végzett, nagyon keveset tudunk, de ez a kevés is jellegzetes. Királyi titkárként írhatta azt a levelet, amelynek
fogalmazványa Oláh Miklós leveleskönyvében maradt fenn. Az 1514. július 3-án Budán
kelt levél — Balbi fogalmazásában — II. Ulászlónak a pápától való pénzsegélykérését
tartalmazza, elmondva a parasztháború „roppant vadság"-át, a parasztok „mészárlását"
aminél „rútabbat, erőszakosabbat és undokabbat a török sem követhetett volna el", és mindezt
azért, hogy „a szolgaságból a szabadságba jussanak" .2y Továbbá tudunk arról, hogy bekapcsolódott annak a hosszadalmas pernek vizsgálatába, amelyet a bányavárosok a Dóczyakkal
folytattak. Ez a per a városoknak a szomszédos nagybirtokosokkal folytatott küzdelmét
példázza, ahol az igazságszolgáltatás többnyire a nagybirtokos mellett állt. A vizsgálattal
1513-ban II. Ulászló Werbőczit bízta meg, majd II. Lajos 1516 szeptemberében Werbő-

u
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26
27

28

29

Opera. 1. 30., 34., 87. 1.; Calcagnini opera. 408.1.
Hermann Zs.: Az 1515- évi Habsburg—Jagelló szerződés. Bp., I96I. (Értekezések a tört. tud. köréből.
Új sorozat. 21.) 62.1.; Opera. 1. 33—35-1.
Opera. 1. 3I—32., 37—38.1.; Acta Tomiciana. 4. torn. 274., 327.1.; Tóth-Szabó P.: Szatmári György
prímás 1457—1524. Bp., I906. (Magyar tört. életrajzok. 22. évf. 1—3- fűz.) 217—218.1.
„ . . . domino . . . Azalin veneto de la Zuecha, ch'e in gran gratia in quel regno." Sanuto. 28. tomo. 59h. — A velencei követjelentésekben gyakran szerepel a neve Azalinnak vagy Balbo Azalinnak. Balbi
ugyanis valószínűleg szegény Azzalini (Accellini) családból származott, a Balbi nevet csak később vette
fel. Knauznak azt az állítását, hogy ez csak párizsi ellenfeleinek koholmánya volt (Knauz. 14.1.) már Ábel
is cáfolta (Ábel. 39- 1. 2. jegyzet), a velencei követjelentések pedig teljes bizonyossággal mutatják tarthatatlanságát.
„et tutte queste cose ho de bocha del balbo, il quale ё mediatore de lo accordio et cum el bornemicza et
cum la moglie sua, et cusi de bocha del predicto Magnifico bornemicha . . . " . — Ennek a levelének elején egy előzőre utal, amelyben a Thurzótól és Balbitói hallottakról számolt be. Ld: Oklevélmásolatok. Modena. 4. dob.
Székely Gy.: A Dózsa parasztháború ideológiájához. Századok. 196I. 4—5- sz. 503. L; Magyar fordítása
és egy részletének fakszimiléje: Nagy képes világtörténet. Szerk. Marczali H. 6. köt. Bp., 1904. 642. és
643.1. között.
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czi mellé Szálkáit és Szobi Mihályt küldte ki. Ehhez a bizottsághoz csatlakozott 1516 novemberében Balbi is. 30
Arra, hogy Balbi a Hármasköntjv megalkotásában vagy felülbírálatában részt vett
volna — amire az irodalomban történtek célzások — semmi bizonyítékunk nincsen. Ábel
teljes joggal utasítja vissza bizonyítékként azt a tényt, hogy a Tripartiíum első 1517-es, és
néhány későbbi kiadása Balbi egy epigrammájával jelent meg. 31
Sokkal többet tudunk Balbinak a diplomácia terén kifejtett tevékenységéről. Ennek oka
csak részben az, hogy ez irányú forrásaink bőségesebbek, kétségtelenül Balbi működésének
súlypontja is egyre inkább erre a térre tolódott. 1518-tól 1521 végéig már szinte állandóan
külföldön tartózkodott, és alig volt olyan kérdés és esemény, amelyben követként fel ne
használták volna.
Diplomáciai tevékenységét itt nem részletezzük. Természetesen e téren az uralkodó
körök külpolitikájának végrehajtását segítette elő. Ez pedig egyrészt — és főképp — a
Habsburg-barátság megszilárdítását, konkrétan a Habsburgok és Jagellók közti kettős
házasság létrehozását jelentette, másrészt a törökök elleni segítségkérést. Területileg követi
megbízatásai elsősorban Lengyelországba, Ausztriába, Németországba szóltak, de eljutott
Brüsszelbe és Angliába is.
Diplomáciai megbízatásai önmagukban is tükrözik Magyarországon elért tekintélyét.
Ugyanakkor módot adtak neki arra, hogy a külföldi uralkodók, nevezetesen Zsigmond és
Ferdinánd kegyeibe is beférkőzzék.
A lengyel király, Zsigmond, több ízben figyelmeztette követét, hogy tevékenységét
Balbiéval hangolja össze, mert ennek „iránta való hűségében és rendkívüli okosságában" nem
kételkedik. 32 Ezt a véleményt Balbi — Szatmári és II. Lajos ajánlásai mellett — valószínűleg olyan egyéni akcióival érdemelte ki, mint amilyen 1519~ben a lengyel kancellárhoz,
Szydlowieckihez intézett, a magyarországi viszonyokról és különösen a nádorválasztás kérdéseiről beszámoló levele volt. 33 A kapcsolat haszna Balbi számára talán a stobnicai prépostság megszerzése lehetett. 34
Hasonlóképpen érdemelhette ki magának követségei alkalmával a Habsburg uralkodó,
Ferdinánd, kegyét, és ezzel azt, hogy karrierje még feljebb íveljen. 1522-ben már Ferdinánd szolgálatában találjuk, jellemző módon először azon a bécsújhelyi tárgyaláson, ahol a
30

31

32

33
34

Wenzel G.: Az alsó-magyarországi bányavárosok küzdelmei a nagylucsei Doczyakkal 1494—1548. Bp.,
1876. (Érrekezések a törr. tud. köréből. 6. köt. 6. sz.) Itt közli II. Lajos I516. november 24-i oklevelét
is, amely a vizsgálat elhalasztásáról rendelkezik, és ahol a bizottság tagjaként Balbi is szerepel. Eredetije:
ÜL Dl 22840.
Ábel. 73-1- (106. jegyzet); Kovachich határozott nemmel válaszol erre a kérdésre, Balbinak 1519 februárjában Szydtowieckihez írt leveléből arra következtetve, hogy Balbi nem értett a magyar jogi kérdésekhez.
Ld: Kovachich M.: Supplementum ad Vestigia comitiorum apud Hungaros. 2. torn. Budae, 1800.
430.1.
1520-ban Németországba küldött követét (Acta Tomiciana. 5- ю т . 302.1.) és 1523-ban Rómába küldött
követét (Acta Tomiciana. 6. tom. 218.1.) Ez utóbbinál Zsigmond tévesen azt hitte, hogy Balbi még a magyar király szolgálatában áll. A lengyel követ mindkét esetben Hieronymus Laski volt.
Kovachich i. m. 431—436.1.; Opera. 1. 26—31.1.; Tóth-Szabó P. i. m. 228—240.1.
Knauz. 97.1. — Egyetlen adat erre vonatkozóan a gurki püspökség 1524. január 4-i statútuma, ahol Balbi
magát „episcopus Gurcensis et Ecclesiarum Posoniensis ac Stobnosiensis praepositus"-nak nevezi. —
Zsigmond 1523-ban Balbihoz intézett levelében nemcsak ennek iránta való hűségét említi, hanem az ő
Balbi iránti, már tapasztalt kegyét is. (Acta Tomiciana. 6. tom. 218.1.)
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bécsi polgárok 1520-i Ferdinánd-ellenes összeesküvésének résztvevőit ítélték el.35 Hamarosan azonban ismét diplomáciai megbízásokat kapott: 1522 októberében Ferdinánd követeként találkozott újra II. Lajossal Prágában,36 1523 februárjában a pápánál,37 1524-ben
Velencében38 képviselte Ferdinándot. A jutalom most a gurki püspökség volt, amely 1519~
ben üresedett meg azáltal, hogy az addigi gurki püspök, Lang, megkapta a salzburgi érsekséget.39
Balbi előkelő egyházfő, Ferdinánd befolyásos embere lett. Az 1524 február-áprilisi
nürnbergi birodalmi gyűlésen már a birodalmi fejedelmek közé való felvételét kérte.40
Kirchmair szerint Ferdinánd, aki „nagyon bízott benne", az ő sugallatára hozta 1524-ben azt
a rendelkezést, hogy az ausztriai egyháziak évi jövedelmük 7з"аЧ a török elleni védekezés
céljaira adják át, amellyel ezek részéről általános tiltakozást váltott ki.41
A magyar urakkal szemben az egykori pártfogolt most már maga vált pártfogóvá:
1524 májusában Várdai Ferenc erdélyi püspöknek megígérte, hogy — kérése szerint —
támogatja testvérét, Imrét Ferdinándnál.42 Ugyanez év őszén pedig már a pápának ajánlotta
figyelmébe Szálkáit.43
Vagyoni helyzetére — hacsak általánosságban is — egy velencei jelentés utal. Eszerint, amikor 1524-ben Ferdinánd követeként Velencébe jött, „pénzének egyrészét magával
hozta, másik részét váltókban hagyta, továbbá, többek között, nagy mennyiségű minden Jajtájú
Németországban nyomtatott könyvet hozott magával".u
Ez utóbbi megjegyzés már Balbi egyéniségének más oldalára utal, és átvezet ahhoz
a kérdéshez, miből állt az ő humanistaként végzett tevékenysége Magyarországon. Vajon
kizárólag jogi és főképp diplomáciai, szónoki területen, tehát a humanista képzettség formális, felületi jegyeivel mutatkozott-e itt be? Hogy tevékenységének ez állt előterében
35

S. von Herberstein: Selbstbiographie 1486—1553- (Fontes rerum Austriacarum. 1. Abt. I. Bd.) Wien, 1855257. L; Opera. 2. 575—603. L
;i,i
A. Burgo levele 1522. okt. 12.-én Prágából. Ld: К. Stögmann: Über die Briefe des Andrea da Burgo, Gesandten König Ferdinand's an den Cardinal und Bischof von Trient, Bernhard Cles. (Sitzungsberichte des
K. Ak. d. Wiss. Phil-hist. Cl. 24. Bd. 2. H.) 1857. 225-1.
37
Sanuto. 33- tomo. 6I5., 620. h. Balbinak a pápa előtt mondott beszéde nyomtatásban is megjelent: Oratio
habita ab . . . Hieronymo Balbo . . . Ferdinandi . . . oratore . . . coram Adriano VT. S. 1. et a. és Romae.
1523.
38
Sanuto. 36. tomo. 46l„ 556—558., 56l., 570., 585., 589. h.
39
1522-ben már gurki püspöknek nevezik. Ld: Acta Tomiciana. 6. torn. 173- 1.; Deutsche Reichstagsakten.
Jüngere Reihe. 3- Bd. Gotha, 1Q01. 86I—862. 1. Ez utóbbiban gurki és veszprémi püspöknek nevezik,
ami nyilvánvalóan téves: a veszprémi püspök ekkor Várdai Pál volt. A pápától a beiktatást az 1523-i
római követsége alatt szerezte meg. 1526-ban lemondott a püspökségről a cím megtartása mellett. Ld:
Opera. 2. 573—575- L
40
Deutsche Reichstagsakten. Jüngere Reihe. 4. Bd. 146—147., 150—151., 229., 234.1.
41
„Dise pract des drittentails hat ainer zugericht, genant Doctor balbus, ain Rechter Venediger, dem der
fürst wol getraut. Aber meins bedungkhns hat er den furstn, die priesterschafft und ain Lanntschaft mit
solich Practickn ubl in ainander verhetzt." Ld: Georg Kirchmair's Denkwürdigkeiten seiner Zeit 1519—
1553- (Fontes rerum Austr. 1. Abt. 1. Bd.) 465—466.1. — A salzburgi egyházkerület az 1524-i nürnbergi
birodalmi gyűlés elé vitte tiltakozását a „drittentail" ellen. Ld: Deutsche Reichstagsakten. Jüngere Reihe.
4. Bd. 145., 564—565. 1.
42
OL. Dl 82Ó46. Ezt a levelet 1524. május 2-án Budán írta, ami mutatja, hogy Balbi — legalábbis látogatóba •— még visszatért Magyarországra.
13
Bunyitay V., Rapaics R., Karácsoni J.: Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából. 1. köt.
I902. 174.1.
** Sanuto. 36. tomo. 589. h.
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azt az eddig elmondottak is mutatják, de bizonyítja az is, hogy Balbi egész magyarországi
tartózkodása alatt, néhány epigrammán kívül, egy művet sem írt. Amiről ezidőben tudunk,
az egy 1508-ban az Odera menti Frankfurtban kiadott epigrammagyűjtemény,45 az 1517-i
Tripartitum-kiadáshoz írt epigramma és — Decius szerint — egy Zsigmond esküvőjére írt
költemény.46
Bizonyos szempontból maga Balbi is alátámasztja ezt az 1526-ban kiadott De rebus
Turcicis с művének előszavában, ahol megjegyzi, hogy „filozófiai kérdésekkel egykor a híres
párizsi akadémián sokáig és sokat foglalkoztam, azután hosszú ideig haszontalan törekvések
miatt abbahagytam, hogy most öreg éveimben folytassam",i7
Amennyiben Balbi a párizsi tevékenységére való utalással kiadott művekre céloz, úgy
csak azokra a tanulmányokra gondolhatott, amelyeknek kapcsán a cicerói De republicaból excerptált Somnium Scipionist48 és Seneca tragédiáit'19 kiadta. Ezek a klasszikus szövegkiadások viszont, amelyekhez még egy Diomedes, Phocas és Donatus műveit tartalmazó
nyelvtani összeállítás is járult,50 Balbi humanizmusának mélyebb rétegeihez vezetnek.
Ókori szövegek kiadására, miután Párizst elhagyta, többé nem került sor. Ez irányú
érdeklődésére azonban magyarországi tartózkodása idejéről is vannak bizonyos adataink
azoktól, akik egy-egy kézirat megszerzésénél az ő személyébe ütköztek. Négy olyan kéziratról, köztük három corvináról tudunk, ahol Balbi vagy tulajdonosként vagy közvetítőként szerepelt. Balbi humanista tevékenységét ezek az adatok ugyan csak felületesen érintik, de lényegesek könyvtörténeti szempontból.
Időrendben elsőként Balbival kapcsolatban egy Homeros-kódexről történt említés.
Homeros Batrachomyomachiája 1513-i kiadásának előszavában a fordító, Thiloninus Philymnus, megyjegyzi, hogy a kiadott szöveget töredékesnek találja, sok minden hiányzik belőle
abból, amit egykor egy nem nagyon javított Homeros-kódexben Prágában Hieronymus
Balbus költő és oratornál olvasott.51 Nincs adatunk arra vonatkozóan, mikor járt Thiloninus Prágában, de minthogy 1485 körül született és 1502-ben iratkozott az erfurti egyetemre,
valószínűbbnek látszik, hogy ez nem Balbi 1499—1501-es prágai tanársága alatt, hanem
egy későbbi időpontban történt. (Talán 1509-ben, amikor Balbi esetleg a király kíséretében Prágában lehetett, és amikor Thiloninus Erfurtból Wittenbergbe költözött.)
45

Ld: Deutscher Gesamtkatalog. Hrsg. von der Preussischen Staatsbibliothek.— Ezt a kiadást életrajzírói
nem említik, sajnos én sem láttam, így nem tudom, van-e benne új, vagy csak régebbi epigrammagyűjteményei egyikének új kiadása. Lapszámából ítélve bővebb az előbbieknél.
46
Acta Tomiciana. 4. torn. 298. 1.
47
Opera. 2. 82.1.
48
Balbi ezt egyetemi előadásainál használta fel. Ábel, aki a párizsi kiadást nem ismerte, a bécsi Nemzeti
Könyvtárban talált egy Commentarium in Somnium Scipionis kéziratot, ezen „lectum et declaratum per
Hieronymum Balbum doctorem j . " felírás látható. Ld: Hegedűs I. i.m. 150—151.1.
49
Senecae Decern tragoediae, cum correctione et argumentis in versibus hexametricis Hieronymi Balbi atque
epistola dedicatoria Caroli Fernandi. Parisiis, [1485—1490 között], impr. per J. W. Prepositi et W. Hopyl socios. Ld a Bibliothéque Nationale katalógusát. Kéziratban a leideni Egyetemi Könyvtárban Cod.
Voss. Lat. F. 99- jelzeten. Ld: Catalogus, Bibi. Acad. Lugduno-Bataviae. 14. deel. 1. afd. Leiden, 1932.
5-1. Fernandus ajánlását és Balbi argumentumait közli Retzer: Opera. 1. 72—79-, 247—252.1.
50
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 8400. sz. Balbi ezt is egyetemi előadásaira szánta. Ld: Allen. 421. 1.
51
Ld: J. A. Emesti előszava a Batrachomyomachiá-hoz. Homeri opera omnia. Ex rec. et cum notis S. Clarkii.
Ed. 2. 5- vol. Lipsiae, 1824. 3—4. 1. Ernesti a Thiloninus-féle kiadást itt 1515-re és Erfurtba teszi, de később maga is kijavítja: 1513-ban Wittenbergben jelent meg. Ld Panzer: Annales typographici. 9- vol. 69.
1. — Thiloninus Philymnusról (eredeti nevén Thilemann Conradi) ld: Allgemeine Deutsche Biographie.
38. Bd.
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Két másik kéziratról, egy Zonaras és egy Diodorus-kódexről pontosabb értesüléseink
vannak. Ezeket Cuspinianus közvetítésével Miksa kérte el a Corvin könyvtárból 1513—
1515-ben. Balbi ebben az esetben a közvetítő és jótálló szerepét játszotta Cuspinianus és
a könyvtár között. Miután a kódexeket kikölcsönözte, 1515-ben az ő házában Pozsonyban
fordított le Angelus Cospus a Diodorusból 2 könyvet és egy részt a Zonarasból. Utóbbit
később Balbi átadta Cuspinianusnak, és nem kapta tőle vissza. Jelenleg mindkét Corvinkódex a bécsi Nemzeti Könyvtár tulajdona.52
Végül az eltűnt corvinák közt tartanak számon, Massaro ismeretes 1520-i levele alapján, egy Plinius-kódexet, amelyet Massaro Balbinál látott. Massaro, a velencei követ titkára, miután levelében beszámol a Corvin-könyvtár kifosztott állapotáról, megjegyzi, hogy
Balbi birtokában van „uno Plinio molto correcto", majd panaszkodik, hogy betegsége miatt
csak futólag nézhette át, és nem tudja Balbitói megkapni, mert ez hol Lengyelországban,
hol Innsbruckban tartózkodik. Nem tudjuk, mi lett a kódex további sorsa, mindenesetre
Massaro 1537-i Plinius-kiadásának Szapolyaihoz szóló ajánlásában arról ír, hogy a kiadást
a Corvin-könyvtár kéziratának köszönheti.53
Pliniusszal kapcsolatban azonban Balbi tevékenyebb résztvételéről is értesülünk egy
röviddel a Massaroé előtt írt levélből. Ez Calcagnininek, már más vonatkozásban említett,
Zieglerhez intézett levele, amelyben sóvárgással ír Zieglemek Balbival együtt folytatott
Plinius-tanulmányairól.54 Valószínűleg, Balbi időközben elért tekintélyén kívül, ez a közös
tanulmányozás is sugallta Zieglernek 1525~ben azt az ötletet, hogy a Plinius 9- könyvéhez
készülő kommentárját Orio és Calcagnini mellett Balbinak ajánlja.55 Ez a terv egyébként
nem vált valóra, 1531-re, amikorra a mű megjelent, Balbinak is, Zieglernek is messze elkanyarodott a pályája attól, semhogy ilyesmiről szó lehetett volna.
Ez a Plinius-tanulmányozásra vonatkozó adat figyelemreméltóan egészíti ki Balbi
érdeklődési körét nemcsak általában a klasszikusok, hanem ezen belül a természettudományok iránt. Nem változtat azonban a kép egészén, amelyben Balbinak ez az érdeklődése
erősen háttérbe szorult és nem jutott el az alkotásig.
Egy anonim munkával kapcsolatban azonban, amelyet 1513-ban — II. Gyula pápa
halála után — írtak, és valószínűleg 1517-ben adtak ki először, felmerült Balbi neve is.
Ez a mű az ún. Július-dialógus, őskiadásának tekintett címe szerint F. A. F. Poete Regii
libellus de obitu Julii Pontificis Maxitni Anno domini MDXIU, a maga korában rendkívül
elterjedt, és egészen a XIX. század végéig számos kiadásban és fordításban megjelent
munka. Szerzője azt mondja el, a Szent Péter, II. Gyula pápa és ennek géniusza közt folytatott vita keretében, hogyan kért a pápa meghalván bebocsátást a mennyországba, és hogyan utasította ezt Péter végülis vissza. A dialógus azonban nemcsak a háborúskodásai miatt
A két kódexre vonatkozó levélváltást, részben Dernschwam kivonatai alapján, újabban Ankwicz adta ki:
Cuspinians Briefwechsel. Hrsg. v. H. Ankwicz v. Kleehoven. München, 1933- (Veröffentlichungen d.
Komm, zur Erforschung d. Gesch. d. Reformation und Gegenreformation. Humanistenbriefe. 2. Bd.)
39—45-, 59—60., 67—68., 70—73. 1. — Az Angelus Cospus féle Diodorus-fordítás megjelent 15l6-ban
Bécsben Vietornál. — Balbinak e kódexek közvetítésében játszott szerepét Dernschwamnak az I5I8.-Í
velencei Diodorus-kiadás bécsi Nemzeti Könyvtárában őrzött példányába írt bejegyzéseiből tudjuk. Ld:
H. Ankwicz—Kleehoven: Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian. Graz—Köln, 1959- 119—120.,
123—124.1.
Bibliotheca Corvina. Mátyás király budai könyvtára. írták Fraknói V., Fógel Т., . . . . Bp., 1927. 25. 1
és 84. jegyzet. Massaro levele: Sanuto. 28. tomo. 539- h.
Calcagnini opera. 78. 1.; Schottenloher i. m. 45—46. 1.
Calcagnini opera. 117. 1. Schottenloher i. m. 79- 1.
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sokak által kárhoztatott II. Gyula pápáról mond éles bírálatot, hanem ennek keretében a korabeli egyházi állapotokról is. Noha valójában politikai mű: francia politikai és egyházpolitikai érdekeket képvisel, közelebbről a francia védnökség alatt álló, sőt kifejezetten gallikánná való pisai zsinat nézeteit; e nézetek számos ponton találkoznak a radikális egyházreformátori törekvésekkel. A dialógusban Péter az eredeti krisztusi tanításokat, az őskeresztény egyház tisztaságát és egyszerűségét, a pápa viszont az elfajult, elvilágiasodott egyházat,
a gazdagságát és világi hatalmát minden módszerrel növelő pápaságot is képviseli. Nyilván
ez tette aktuálissá megjelenését 1517-ben és az ezt követő években, ezért írt róla Luther
maga nagy elismeréssel és tette indexre a tridenti zsinat.
A mű szerzőjét illetően már a kortársak is találgatásokba bocsátkoztak. Egyesek Erasmusra gyanakodtak, Erasmus és barátai — Morus, Beatus Rhenanus — tiltakoztak ez ellen,
és főleg Faustus Andrelinusra, Balbi párizsi ellenfelére, terelték a gyanút. (Faustus Andrelinus Foroliviensis neve rejtőzik a valószínű őskiadás szerzőjének F. A. F. poéta regius megjelölése alatt, ez azonban inkább ugyancsak a reáirányuló gyanút, mint a szerzőségét bizonyítja.4) Erasmus 1519- május 1-én Campeggio bíboroshoz írt levelében, tiltakozva a szerzőség vádja ellen, arra utalt, hogy a gyanúsítás korántsem egyértemlű: egyesek egy ismeretlen spanyolt, mások Faustus Andrelinust és ismét mások Hieronymus Balbust tartják a mű
szerzőjének.
Az utókor folytatta a Julius szerzősége feletti vitát, és ez a mai napig sem tekinthető
lezártnak, mert a negatív, kizárásos alapon elhangzott érvek meggyőzőbbnek látszanak,
mint a pozitívok. Az említett nevek mellé a vitában még Huttené került, de ennek valószínűtlenségét hamarosan kimutatták. A mérleg — főképp Allen és Geiger munkássága
nyomán — erősen Erasmus irányába billent, ezt azonban a kérdés legutóbbi feldolgozója,
C. Stange, alapos elemzéssel, a különböző kiadások összevetésével cáfolta meg. Az ő nézete
szerint Erasmus ismerte az eredeti kéziratot, azt magának leírta, úgy, hogy közben javítgatott stílusán, és ez az Erasmus által javított kézirat vált a későbbi kiadások alapjává,
így viszont az eredeti szerző kiléte megint homályban maradt. Stange maga Faustus Andrelinust tekinti annak, ezt azonban sokkal kevésbé meggyőzően bizonyítja, mint Erasmus
szerepét.56
Minthogy Erasmus a gyanúsított szerzők közt Balbi nevét is megemlítette, a vita őt is
érintette. A Julius 1877-es német fordítása egyenesen „aus dem Lateinischen des Girolami
Balbi" megjelöléssel jelent meg. A nagy könyvtárak, a British Museum, a Bibliotheque
Nationale és a Preussische Staatsbibliothek katalógusai az egyik feltételezett szerzőként
kezelik.
A Július-kérdés feldolgozói inkább elutasítóak Balbi szerzőségét illetően, a Balbival
foglalkozók közül pedig csak Retzer hajlott határozottan arra, hogy Balbit a Julius szerzőjének tekintse. Knauz és méginkább Ábel erősen megkérdőjelezte, Allen pedig, Erasmus
szerzőségének bizonyításával, kifejezetten tagadta. A magyar irodalomtörténetben azonban nem vetették el teljesen ennek lehetőségét,57 sőt akadt harcos védelmezője is György
C. Stange: Erasmus und Julius II. Eine Legende. Berlin, 1937. Ebben megtalálhatók az említett korabeli
nézetek és kijelentések. Fakszimile kiadásban közli az őskiadás szövegét is. — A vita korábbi rövid historiographiai összefoglalását ld L. Pastor: Gesch. d. Päpste. 5—7. Aufl. 3- Bd. 2. Abt. Freiburg i. Br., 1924.
874.1.
Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Bp., 1944. (A magyar Szemle
könyvei. 12.) 232.1.
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Lajos személyében. György Lajos, Kovács Ferenc kéziratban maradt Július-fordításával
foglalkozva, Balbit tartja a legvalószínűbb szerzőnek.58
Úgy hiszem, érdemes a Balbi szerzősége mellett felhozott érveket közelebbről megvizsgálni, nemcsak azért, hogy a negatív bizonyítékok sorához csatlakozva kitörülhessük
őt a Julius feltételezett szerzői közül, hanem azért is, hogy néhány vele kapcsolatos tévhitet eloszlassunk. Ennek során módunk lesz egyúttal élete további alakulására is kitérni.
Az első és főérv az, hogy Balbinak, mint velenceinek, elég oka lehetett arra, hogy a
szülővárosa érdekeit is sértő II. Gyula pápát gyűlölje.59 Ez az érv nyilvánvalóan nem állja
meg a helyét, akár Balbi oldaláról, akár a dialógus szempontjából közelítünk is felé.
Balbi ugyan valóban Velencében született, de a legcsekélyebb jele sincs annak, hogy
ez érzelmileg számára valamit is jelentett volna. Szülővárosát elég korán, valószínűleg az
1470-es években elhagyhatta és csak 1524 szeptemberében Ferdinánd követeként látogatta
újra meg. Egyetlen Velencével kapcsolatos személyes megnyilvánulásában, egy 1529 elején
Ferdinándhoz intézett levelében a legélesebben kikelt a velenceiek ellen, azzal vádolva
őket, hogy aljas fondorlattal ki akarták őt rabolni, sőt csak gyors meneküléssel tudta megmérgezését elkerülni.60 Ennek a vádnak az igazságához—mint még látni fogjuk — sok kétség fér, és Balbi Velence-ellenes kirohanása sem érzelmeket, hanem diplomáciát takar,
mégis mutatja, hogy nehéz lenne „hazafias" érzelmeiről beszélni. Hogy II.Gyula pápa ellen
valami kifogása lett volna, arra pedig éppenséggel semmi adat nincsen.
De ugyanilyen tarthatatlan ez az érv a dialógus szemszögéből nézve is. A kortárs
Beatus Rhenanustól kezdve61 mindenki, aki a Juliusszal komolyabban foglalkozott — maga
György L. is — joggal hangsúlyozza, hogy politikai szempontból a mű francia érdekeket
képviselt. Ezen túlmenően az is kitűnik belőle, hogy éppen olasz, vagy legalábbis magát
olasznak valló ember nem írhatta. Élesen felveti ui. azt a korabeli nem itáliai humanisták
részéről erősen sérelmezett tényt, hogy az itáliaiak mindenkit, aki nem olasz, „barbárnak tekintenek.62 Ezért érthetetlen, miért állítja Retzer oly határozottan, hogy a Julius
szerzője csak itáliai lehetett.63
A másik Balbi szerzősége mellett felhozott érv az, hogy ő a későbbi éveiben kifejezést
adott egyházreformátori meggyőződésének,64 és a pápaság ellen foglalt állást.65 Ezeket az
erősen leegyszerűsített megállapításokat az a körülmény segítette elő, hogy Balbi életének
1521 és különösen 1524 utáni szakasza teljesen feldolgozatlan. Amit az irodalomban erről
mondtak, annyi, hogy Balbi, miután 1524-től 4 évig a pápa házi prelátusaként Rómában
58

György L.: Két dialógus régi magyar irodalmunkban. Kolozsvár, 1928. (Erdélyi tudományos füzetek.
12. sz.)
59
Retzer. 66—67.1.; György L. i. m. 8.1.
60
Opera. 1. 21—22. 1. "
fil
Beatus Rhenanus: Briefwechsel. Hrsg. v. A. Horawitz u. K. Hartfelder. Leipzig, 1886. 570.1.
02
„Julius : . . . Nee ullus Italus ex animo bene vult Barbaris, non Hercule magis, quam lupus agnis . . . . "
Ezt követi egy párbeszéd a pápa és Péter között, hogy kik is azok a „barbárok", vajon emberek-e és ha
emberek keresztények-e. Ld: Opera. 1. 520—522.1. és Stange i.m. [XIX—XX.] 1.—Az itáliai—„barbár"
ellentétről Id: P. S. Allen: The age of Erasmus. Oxford, 1914. 2б4—2б5. 1.
03
Retzer. 66—67. 1.
114
György L. i. m. 8. 1.
115
Kardos Т.: A magyarországi humanizmus kora. Bp., 1955- 216. 1. Kardos T. ebben a művében Erasmust
tartja a Július-dialógus szerzőjének, de Balbi későbbi pápa-ellenességcben látja annak okát, hogy a dialógust egyesek neki tulajdonították.
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élt, 1530-ban részt vett V. Károly bolognai koronázásán, a koronázás ideológiai alátámasztásaként megírta a De coronatione c. művét, és minthogy ezt Rómában indexre tették, oda
többé visszatérni nem mert.
A történelmi események, a különböző követjelentések és nem utolsósorban Balbi
műveinek kronológiai elemzése alapján azonban ennél nemcsak többet tudhatunk meg,
hanem azt is, hogy miért következett be és miben á\\t „pdpa-ellenessége" és „egyházreformátori meggyőződése".
Balbinak 1527-ig írt műveiben nemhogy semmiféle pápaellenes vagy egyházreformátori mozzanatot nem találunk, hanem a pápának olyan mértékű felmagasztalását olvashatjuk bennük, ami a szokásos humanista ajánlások stílusát is felülmúlja.06 Amit Balbi egyházpolitikai nézeteiről ez időben tudunk, az egyrészt Luther-ellenessége,67 másrészt az, hogy
a cseh utraquisták ellen folytatott harcban mintegy szakembernek számított.08
1527 után írt műveiben azonban a dicsőítések már nem a pápának szólnak, a pápával
szemben egész más hangnemet üt meg.6ü
E két korszak között az az esemény játszódott le, amely Balbin kívül még igen sok
ember életében és bizonyos fokig a pápaság történetében is törést okozott: Rómának a
császári seregek által történt feldúlása 1527 májusában. A Saceo di Roma véget vetett Balbi
addig felfelé ívelő karrierjének.
Hogy Balbit személyesen is érintette Róma feldúlása, azt unokaöccsének, Giovanni
Barozzinak egy leveléből tudjuk meg. Barozzival Balbi már az 1524-i velencei követséget
alatt felvette a kapcsolatot,70 majd magával vitte, vagy magához hívta Rómába, ahol együtt
laktak Balbi házában.71
№

Ad dementem VII. De virtutibus liber I. és III. Kéziratból közli Retzer. Opera. 2. 234—324. 1. Az egész
mű lényegében a pápa dicsőítése, jóformán minden konkrétum nélkül, ezért nehéz időhöz kötni. Minthogy
azonban hosszasan dicsőíti a Medicieket és azok firenzei hatalmának visszaállítását, mindenképpen 1527,
a Medicieknek Firenzéből való újabb kiűzése előtt írhatta. Az egész hangnemből ítélve valószínűnek látszik, hogy e munkáját ajánlólevélnek szánta a pápai udvarba való bekerüléséhez.
Ad dementem VII. Pont. Max. De civili et bellica fortitu inie liber, ex mysteriis poetae Vergilii nunc primum depromptus, cui additus est alter, continens Turcarum originem, mores, . . . . Romae, 1526, apud
F. Minutium Calvum. Ugyanez megjelent h. és é. nélkül, és a két rész különállóan is, a második ,,Ad d e mentem VII. pont. max. De rebus Turcicis liber" címmel, Rómában, 1526-ban.
67
Ismeretes rendkívül elítélő véleménye Lutherról, miután az 1521-es wormsi birodalmi gyűlés alkalmával
Werbőczivel együtt beszélt vele. — 1523-ban Ferdinánd követeként a pápa előtt tartott beszédében nemcsak a törökök, hanem a lutheránusok elleni harcra is buzdított. Jovius szerint egy ezután tartott gyűlésen
éles szavakkal szólította fel cselekvésre VI. Hadrián pápát. (P. Jovius: Vitae virorum illustrium. 2. torn.
Basileae, 15Ó7. 267. 1.) — Az 1524-i nürnbergi birodalmi gyűlésen ugyancsak felszólalt Luther ellen.
(Deutsche Reichstagsakten. Jüngere Reihe. 4. Bd. 770. 1.)
158
Campeggio írta J. Sadoletonak 1524. október 21-én Bécsből: a cseh kérdésben meg kell hallgatni Balbit,
aki „persona erudita et molto cxperimentata di quest cose di qua". Ld: Monumenta Vatícana Hung. 2. ser.
1. tom. 55. 1.
69
Ad Pomp. Columnam De pace inter Christianos principes ineunda. Kéziratból közli Retzer: Opera. 2.
177—234. 1.
De futuris Caroli Augusti successibus vaticinium. Bononiae, 1529, in aedibus J. B. Phaelli.
Ad Carolum V. Impe. De coronatione. Bononiae, 1530, J. B. Phaellus és Lugduni, 1530, S. Gryphius.
Ad dementem VII. pont. max. De fortuna et provideniia libri II. Kéziratból közli Retzer. Opera. 2.
324—481. 1.
7U
Sanuto. 36. tomo. 556—557., 589- h.
71
1526. dec.-ben írt jelentés szerint: „ . . . sier Zuan Barozi ё a Roma in casa di suo bárba . . . '' . Sanuto.
43. tomo. 421. h.
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1527. május 12-én Barozzi kétségbeesett levélben könyörög testvérének Antonionak,
hogy segítsen megszerezni számára a spanyolok által kivetett váltságdíjat. A spanyolok
fogságban, kenyéren és vízen, állandó kínzások közt tartják mindaddig, amíg a pénzt meg
nem kapják. A levélhez, amely egyik megrázó dokumentuma a Sacco di Roma-nak (ilyenként említi Pastor is),72 utóiratot csatol, felsorolva néhány személyt, akiktől pénzt lehetne
szerezni. Végül hozzáfűzi: ha azt kérdeznék tőled, miért nem segít nagybátyánk, mondd
meg nekik, hogy őt a kölniek fosztották ki, és teljesen szegényen Firenzébe ment.73
Ettől kezdve Balbi valóban a pápa legyőzői között próbált patronust találni egy újabb
felemelkedéshez, és a pápával olyan mértékben fordult szembe, amennyire ezek politikája
megkívánta. Elsősorban valószínűleg politikai meglontolások vezették erre. A pápára mért
csapást talán túl is becsülte, ami az adott körülmények között nem volt csodálnivaló: a
pápa I527 decemberéig az Angyalvárban fogságban, ezután 1528 októberéig Orvietóban,
majd Viter'bóban mintegy száműzetésben élt. Emellett egy személyes ügyben is ellenté be
kerülhetett VII. Kelemennel, bár az ok és okozat kapcsola a itt nem Világos. E személyes
ellentét ugyancsak Barozzival kapcsolatos. 1526 decemberében Bubi kérte a pápá , hogy
Belluno püspökségét, az akkori püspök, Calese, halála ese én, iá a unoktöccsének.74 VII.
Kelemen ezt még Calese életében meg is ígérte, és 1527 márciusában ilyen ér elmű bullát
is adott Barozzinak, a velencei jelentések szerint kifejezetten nagybátyja kedvéén.75 Az
angyalvári fogságban azonban, ígéretével nem törődve, a püspöksége J. CÍ SÍ lis Í ngol követnek adta.76
Első lépésként Balbi, úgy látszik, Pompeo Colonna kardnáiison keresz ül &kart a
császár kegyeibe beférkőzni. A Colonnák, a kardinális vezetésével, m:n V. Károly hívei
és a pápa elkeseredett ellenségei, a Sacco di Roma elő déző. közé tartoztak. Róma feldúlása
után azonban rövidesen, már 1527 júniusában, Fompeo k.békül г pápával. A kardinálisnak ajánlott, kéziratban maradt De pace inter Christianos principes imunda с művé Balbi
nem sokkal a Sacco di Roma után írhatta. Colonnát a keresztények közt: béke elősegítésére
biztatta benne. A mű legnagyobb részét itt is a dicsőítések alkotják, ez ese ben Colonna,
V. Károly és a császár környezetének magasztalása. Jellemző ezek ürességére, hogy helyenként egész mondatokat, egy-egy szó kicserélésével a pápát dicsői ő művéből ve t át.77 Ebben
fejtette ki azonban „egyházreformátorin nézeteit is: a keresztény fejedelmeknek ki kell
egyezniük, és össze kell jönniük, hogy a keresztény vallás sebeinek begyógyítása és az
egyházon belüli visszásságok kiküszöbölése után a törökök ellen fordítsák erejüket. Ennek
72

Pastor i. m. 4. Bd. 1907- 277. 1.
,, . . . lui fo spogliato da Colonesi et ё povero et andato a Fiorenza a lézer per povertä." Sanuto. 45. tomo.
237—238. h. — Ami Barozzi sorsát illeti, arról egy 1527. dec. ló-i levelében számol be, elmondva, hogyan szökött meg a fogságból, már úton Spanyolország felé. Sanuto. 47. tomo. I30—133- h.
74
Sanuto. 43. tomo. 421. h. — Valószínűleg ezzel kapcsolatos, hogy Balbi a „De virtutibus liber I."-ben
Barozzit, nővére fiát, a pápa figyelmébe ajánlotta. Ld: Opera. 2. 287.1.
75
Sanuto. 45. tomo. 584. h., 58. tomo. 320. h.
7e
Sanuto. 47. tomo. 67., 126., 129—130. h., 51. tomo. 48. h. — J. Casalis-ról Id J. S. Brewer: Letters and
papers, foreign and domestic of the reign of Henry VIII. 4. vol. — Barozzi azonban, úgy látszik, ennek
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350., 386., 391. h.
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Pl. a Medici háznak minden viszontagságon keresztül való felemelkedéséről ír a VII. Kelemennek ajánlott
„De virtutibus liber I."-ben (Opera. 2. 263. 1.) és pontosan ugyanezeket a mondatokat alkalmazza — a
Medici házat a római birodalommal helyettesítve — a Colonnának ajánlott „De pace inter Christianos
principes ineunda"-ban (Opera. 2. 231.1.).
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megvalósítására egyedül Károlyt találja alkalmasnak. Itt kifejtett nézetei lényegében megegyeztek azokkal, amelyeket ez időben V. Károly hangoztatott, többek között, 1527. augusztus 3-án a pápához intézett leveleiben.78
1529-ben létrejött a pápa és császár közti megegyezés. Nagymértékben elősegítette
ezt a két hatalom közös érdeke a firenzei köztársaság leverésében és a Mediciek firenzei
hatalmának visszaállításában. A békekötés alkalmával tartott ünnepségen Balbi is beszédet
mondott a keresztény fejedelmek közti béke szükségességéről. A beszéd nyomtatásban
Gattinarának, V. Károly kancellárjának ajánlva jelent meg.79
Ábel, Retzerrel vitázva, e beszéddel kapcsolatban, Balbinak egy 1529 elején Ferdinándhoz intézett levele alapján azt állítja, hogy az ekkor nem Károly, hanem Ferdinánd
szolgálatában állt.80 A valóságban azonban Balbi hivatalosan egyiket sem szolgálta, éppen
azon mesterkedett, hogy egyikük — de lehetőleg Károly — a szolgálatába fogadja. Ábel
elhitte azt, amit Balbi szeretett volna Ferdinánddal elhitetni: az elmúlt négy év alatt is őt
szolgálta, levélváltásuk azért szünetelt, mert ő a bizonytalan küldési viszonyok miatt csak
ritkán írt, és — a válasz hiányából következtetve — azok sem jutottak el Ferdinándhoz,
amelyeket elküldött. Ebbe a levelébe szőtte bele, hogyan próbálták őt a velenceiek kirabolni és megmérgezni, és hogyan kerülte ezt el gyors meneküléssel.81 Balbinak erre nyilván nemcsak azért volt szüksége, hogy a Velencével szembenálló Ferdinándnál jó pontot
szerezzen, hanem azért is, hogy Rómába kerülését, és ezzel Ferdinánd szolgálatából való
kilépését megmagyarázza. A velencei jelentésekből ui. az derül ki, hogy Ferdinánd
1524-ben Velencén keresztül Rómába küldte Balbit, de közben megváltoztatta utasítását,
és Velencéből visszahívta. Balbi azonban nem tért vissza, hanem „magánemberként"
Rómába ment.82
1529—1530-ban Balbi minden diplomáciai, politikai és irodalmi tudását latbavetette
annak érdekében, hogy Károly, vagy esetleg Ferdinánd, a szolgálatába fogadja. Valószínűleg ezért lépett fel Szapolyai ellen is. Egy későbbi vélemény szerint ui. Szapolyainak az
1529. december 21-én kimondott kiátkozására azért került sor, mert Balbi megesküdött
arra, hogy Szapolyai törökké vált, körülmetélték és török módon turbánt hord.83 Irodalmi
téren a De futuris Carolis Augusti successibus vaticinium című, a Habsburgokat magasztaló
költeményével támasztotta alá törekvését.
V. Károlynak 1530-i bolognai koronázása különösen alkalmasnak látszott e cél elérésére. Balbi nemcsak részt vett a koronázáson az „episcopi asistenti" között,84 hanem ennek
ideológiai alátámasztására megírta a De coronaúone című művét is. Hogy ez a mű valóban
ezt a célt szolgálta, azt Balbi maga mondja el Loaysanak, a császár gyóntatópapjának szóló
ajánlásában. Eszerint a vele való beszélgetésben felmerült az a két megválaszolandó kér78

Ld: Pastor i. m. 4. Bd. 313-, 320. 1.
Oratio habita coram demente VII. de confoederatione nuper inita. H. és é. n. — A beszédről ld még Sántító. 51- tomo. 292—293- és 294—295- h.: „il vescovo Gurgense fece l'oratione che fu tenuta belia , . . . " .
«° Abel. 08. 1. (92. jegyzet.)
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Opera. 1. 11—24. 1. — A levél nincs ugyan keltezve, de tartalmából a dátum pontosan megállapítható.
Arról ír ui., hogy három nappal előbb érkezett vissza a császártól „Generalis ille et nunc Cardinalis S.
Cruris". A szóban forgó generális Francesco Quinones franciskánus generális, akit 1528. szept. 25-én neveztek ki kardinálissá, és 1528. dec. 30-án érkezett a császártól Rómába.
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dés: vajon a római koronázás hozzájárul-e a császári jogok megszilárdításához, és vajon a
koronázás helye csak Róma lehet-e. Ezeket a kérdéseket fejtegeti Balbi, mindkettőre nemleges választ adva.
Ez a mű bizonyos népszerűségre tett szert,85 Balbi munkái közt az egyetlen, amely
később is több kiadást megért.
Közvetlen, egyéni célját azonban Balbi nem érte el: nem sikerült Károly kegyeibe beférkőznie. Ennek részleteiről Dantiscusnak, a Bolognában tartózkodó lengyel követnek
1530. március 17-i beszámolójából értesülünk. Eszerint Balbi többeket megmozgatott
annak érdekében, hogy őt Károlyhoz beajánlják, elsősorban Luther ügyében való jártasságára hivatkozva. A császár azonban a közbenjárókat azzal a megokolással utasította vissza,
hogy Balbi bizonyára a pápa számára akar náluk kémkedni. Dantiscus maga teljes egészében osztja ezt a véleményt, óva inti a lengyel királyt és kancellárt attól, hogy Balbiban
megbízzanak, aki — hallomása szerint — most már egy lengyelországi követi megbízatás
megszerzésén mesterkedik.86
Noha Balbi jellemének és meggyőződésének szilárdságához erős kételyek férnek, nem
tartom valószínűnek a császár és Dantiscus gyanakvásának megalapozottságát. A császár
véleménye itt inkább a pápával szembeni gyanakvására jellemző. Balbi valóban Károly
szolgálatába akart kerülni. Ha már kémkedéséről beszélhetünk, az inkább fordított irányban történt: Balbi volt ui. az, aki 1529 március elején, akkor, amikor a pápa még közvetlen környezete előtt is titkolta, sietve közölte Ferdinánd követével a pápának Firenzével
kapcsolatos nézetét.87
Az viszont kétségtelen tény, hogy Balbi, kétségbeesett kísérletei ellenére sem érte el
célját, és kénytelen volt Rómába visszatérni. Téves az irodalomnak egyöntetű állítása,
hogy Bolognából, könyve megírása után, nem mert többé Rómába menni. Mindenekelőtt
a koronázásról írt művét csaknem egy évszázaddal később, l6ll-ben tették indexre.88 Az
első támadás nem is az egyház, hanem a francia „nemzeti öntudat" részéről érte.89 Az adott
helyzetben a művet nem is tekinthették eretneknek, hiszen a pápa maga is kiadott egy bullát, amelyben a bolognai koronázás érvényességét elismerte.
így Balbit 1530 nyarán ismét Rómában találjuk, részben azon fáradozva, hogy Ferdinánd támogatásával valamiféle'egyházi javadalmat kapjon a pápától,90 részben pedig azon,
hogy szolgálatait a lutheránusok és a cseh utraquisták elleni harcban felhasználják. Úgy
látszik, egyik sem sikerült, az utóbbira válaszolva Puccio kardinális figyelmeztette, hogy
ne keverje magát a közügyekbe, inkább saját személye és könyvei felé fordítsa figyelmét.91
Az utolsó említés róla 1530 szeptemberében Rómából történt,92 ezután eltűnik szemünk
elől.
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S. Champier apológiája a „De monarchia Gallorum" Lyonban, 1537-ben megjelent művében. Ld: Opera.
2. 564—570. 1. Champier Balbi tanítványa volt Párizsban. Ld: S. Champerius (Champier): Duellum
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Valószínűleg ezután írta azonban, talán Puccio intelme nyomán, a kéziratban maradt
De fortuna et Providentia libri II című művét. Hogy ez a mű, amely a szerencse jelentőségéről és változékonyságáról folytatott újplatonista eszmefuttatás — és mint ilyen talán a legérdekesebb Balbi munkái közül — utolsó írása lehetett, arra már Ábel is gyanakodott Retzerrel és Knauzzal szemben.93 Az ő figyelmét is elkerülte azonban, hogy Balbi legalábbis
az évet pontosan megadja, amikor a 3 év előtti Sacco di Roma-ra céloz.94 Ezt a munkát
megint a pápának ajánlja, de az ajánlás terjedelemben és hangnemében sem hasonlít az
előbbiekhez: röviden és finoman szemrehányást tesz a pápának, amiért ilyen szegénységre
jutott. Balsorsában, lelke könnyítésére írja e művet „in agro Puccio, quem Olivetum vocant".9u
Úgy gondolom, az elmondottak megalapozottá teszik azt a véleményt, hogy Balbi
annyiban hangoztatott „egyházreformátori" nézeteket, amennyiben ez V. Károly politikájával egyezett, és addig és annyira volt „pápa-ellenes" ameddig és amennyire a császár az
volt. Mindennek azonban a Július-dialógus nézeteihez semmi köze nincsen.
Végül felhozták érvként annak bizonyítására, hogy a Júliust Balbi is írhatta, ennek
nyugtalan, queruláns jellemét, „összeférhetetlen, kritizáló, környezete és feljebbvalói eljárását
kellemetlenül feszegető'" szellemét.96 Balbinak ez a jellemzése általános az irodalomban, de
kifejezetten az egyetemi éveire vonatkoztatva. Egyesek határozott törést látnak jellemében a „jámborrá''' válás irányában attól kezdve, hogy Magyarországra jött, illetve hogy az
egyház tagja lett.97
Hogy a fenti jellemzés Balbi Magyarországon töltött éveiben — tehát a Július-dialógus
keletkezése idejében — nem helytálló, azt az elmondottak eléggé bizonyítják. Hozzátenném ehhez még azt, hogy Balbi magatartásának megváltozása nem annyira jelleme, mint
inkább körülményei megváltozásának tudható be. Úgy gondolom, Balbit elejétől végig
egy alapmotívum hajtotta, és ez az érvényesülés vágya volt. Más lehetőség nyílt azonban
erre az egyetemeken és más Magyarországon.
Az elmondottak alapján indokoltnak látom, hogy Balbi nevét letörüljük a Júliusdialógus feltételezett szerzőinek listájáról. Nyitva marad még azonban a kérdés: hogyan
került egyáltalában a gyanúsítottak sorába, miért tartották őt egyesek — az erasmusi levél
szerint — a dialógus szerzőjének.
A legkézenfekvőbb és legvalószínűbb válasz erre, hogy ezt párizsi hírnevének, esetleg ellenfele Faustus Andrelinus és köre tudatos híresztelésének köszönhette. (Mint ahogyan
nem lehetetlen, hogy Andrelinus viszont Balbi hívei híresztelésének, ahogy Geiger gyanítja.)98
Tény azonban — és ez is oka lehetett a ráirányuló gyanúnak—, hogy Balbit egész életében, nagy tudásának általános elismerése mellett, rendkívül rossz hírnév övezte. Az elítélő
véleményekben több tényező szerepelt. Az egyik leggyakrabban hangoztatott vád erkölcsi,
93
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mégpedig nemi erkölcsi vonatkozású volt. Azzal vádolták, hogy — Slechtát idézve —
„puerilium amorum sectator et juventutis corruptor"'." Okkal vagy sem, nehéz lenne eldönteni,100 a vád mindenesetre általánosan el volt terjedve. 1500-ban Gregor Nitsch írta Celtisnek, hogy Balbi, hírnevével és lelkiüdvösségével nem törődve, a legprofánabb helyre jár,101
és hasonló vádakat tartalmaznak Hessensteinnek Balbi ellen írt epigrammái is.102
Egy másik vádpont Balbi kapzsiságára, pénzéhségére vonatkozott. A pénznek kivetett
hálójáról írt Hassenstein,103 és „kapzsiság anyának''' fiával, Balbival folytatott párbeszédéről verselt egy ismeretlen.104
Végül, és ezszámunkra a legérdekesebb, Balbi szemére vetették vallási közönyét, sőt
ateizmusát. Nitsch említett levelében ez kissé homályosan van megfogalmazva: Arról számol be, hogy egyesek szerint Balbi „valamiféle ismeretlen szektának eretnek és undorító müvét
adta ki". Nem tudja, miféle szektáról van szó, de gyanússá teszi az ügyet Balbi erkölcsi
magatartása, és fél attól, hogy e szekta nyomán még szilárdabban meggyökeresedik az a
nézet, hogy a költők inkább a pogány rítusnak, mint a katolikus vallásnak áldoznak.105
Hassenstein már kereken azt állítja, hogy Balbi szerint nincs isten az égben.106 1524-ben
Burgio pápai követ értesülve arról, milyen kedvező fogadtatásban részesült Balbi Rómában, és, hogy a pápa házi prelátusává fogadta, szükségesnek tartotta aggodalmait Sadoletoval közölni. Vajon tudja-e a pápa — írja — milyen rossz a híre Balbinak mindenhol, és,
hogy „többek közt úgy gondolják, a mise mondásakor nem végzi el az átlényegitést, és nem lehet
tudni, vajon keresztény, zsidó, török vagy mely szektához tartozik".107 Ez a vélemény nemcsak
azért érdekes, mert Balbi egyházi karrierje csúcspontján hangzott el, hanem azért is, mert
nincs okunk kételkedni írója objektivitásában. Burgio maga Sadoletora bízza, hogy mennyit
közöl ebből a pápával, és hozzáteszi: egyébként jó barátja Balbinak és szereti írásait. Ezt
a vádpontot Balbi művei sem cáfolják meg: sehol sem tesz bennük mélyebb vallásos meggyőződésről tanúságot.
Balbi vallástalan hírneve talán magyarázhatja azt, hogy felvetődött a neve egy „eretnek" művel kapcsolatban abban az időben, amikor az eretnekséget rendkívül tágan értelmezték, és nem tettek különbséget annak jellegében. A valóságban ez talán a legdöntőbb
érv Balbi szerzősége cáfolására: a Julius szerzőjét ui. semmiképpen sem lehetne a vallási
közöny vádjával illetni.
Ami azonban ennél fontosabb: a Balbi ellen hangoztatott vádak lényegében, élesebb
megfogalmazásban, megegyeznek azokkal, amelyeket Hassenstein 1502-i ismeretes nyilatkozatában a magyar egyházfőkkel szemben hangoztatott, akik „gyakrabban beszélnek
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pénzről, mint a mennyországról, gyakrabban forog ajkukon a Nemezis és a Lais-ok, mint Krisztus . . ., buzgóbban forgatják Plautust és Vergiliust, mint az Evangéliumot, szenvedélyesebben
tanulmányozzák Epikuros tanításait, mint az egyházjogot". Ezek az egyházfők viszont nemcsak a politikai élet vezető alakjai voltak, hanem a magyar humanisták pártfogói,108 sőt
— tágabb értelemben — kenyéradói is, akiképpen ezért a Jagelló-kori magyar humanizmus
alapvető jellegét meghatározták. Balbi asszimilációja a legjobb példa erre: ez a velencei
polgár, aki Rómában és Páduában szívta magába a humanizmus eszméit, minden vonatkozásban beleillett abba a képbe, ahol a feudális osztálypolitika és a vallási közöny ugyanannak az éremnek két oldalát jelentette.
Rövidítések:
Opera = Hieronyimi Balbi opera poetica, oratoria ac politico-moralia. Collegit J. de Retzer. Vindobonae,
1791—1792. 2 köt.
Retzer = Retzer, J.: Nachrichten von dem Leben und den Schriften des Bischofs von Gurk, Hieronymus Balbi.
Wien, 179O.
Knauz = Knauz N.: Balbi Jeromos, II. Lajos király tanára. Magyar Sión. 4. évf. 1866.
Ábel = Ábel J.: Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. Bp., 1880. (Értekezések a nyelv- és széptud, köréből. 8. köt. 8. sz. 32—74. 1.)
Allen = P. S. Allen: Hieronymus Balbus in Paris. English Historical Review. 17. vol. 67. no. 1902. 417—
428. 1.
Sanuto = I diarii di Sanuto. Venezia, 1879—1903.
Acta Tomiciana = Acta Tomiciana. Epistolae, legationes, responsa, . . . principis Sigismundi . . . prirni,
. . . Per St. Gorski . . . collectae. Posnaniae, 1852—1960.
OL = Országos Levéltár
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LA CARRIERA D'UN UMANISTA
(GIROLAMO BALBI)
(RIASSUNTO)

Durante il ventennio passato in Ungheria (1501—1521) Girolamo Balbi divenne un personaggio caralteristico dell'umanesimo dell'epoca degli Jagelloni. A lui stesso invece questi 20 anni apportarono l'ascesa della
sua camera: l'elevazione nella gerarchia feudale. Il corso della vita di quest'umanista italiano incarna quindi,
in una sola persona, la strada dell'umanesimo dalia borghesia italiana álla classe dominante feudale ungherese.
Nato da famiglia veneziana sfornita di mezzi, studio a Roma ed a Padova, leggendo poi — prima di venire in Ungheria — alle universitä di Parigi, di Vienna ed infine a quella di Prága. In Ungheria trovö un'altra
via di salire, quella feudale. Avanzando nella gerarchia ecclesiastica, divenne proposto di Presburgo nel 1515,
godendo pure diverse altre prebende. Parallelamente anche la sua influenza álla corte aumentava sempre piű, ed
egli mise la sua erudizione e la sua cultura giuridica al servizio della politica interna ed estera dei circoli dominanti ungheresi. Lasciö I'Ungheria come prelato facoltoso e ragguardevole, e grazié aU'influenza ivi acquistata
consegui un'ulteriore ascesa della sua carriera, nello stesso verso, divenendo vescovo di Gurke poi prelato domestico. La sua carriera fu stroncata dal Sacco di Roma, nel 1527. Privato dei suoi beni, si studiö d'ingrazionirsi
Carlo V, che aveva sconfitto il papa, ma ormai invano.
Il suo campo d'azione umanistko ed il carattere d'esso variarono a seconda di questa carriera. L'attivitä
letteraria del Balbi, che da universitario aveva prodotto altresi l'edizione d'alcuni testi antichi, passö in Ungheria sensibilmente in seconda linea. Solo alcuni dati — intciessanti piuttosto sotto il profilo bibliologko —
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indicano come anche in Ungheria egli si sia applicato a studiare gli autori antichi, soprattutto il Plinio. Il punto
di gravitazione della sua attivitä si spostö in Ungheria verso la diplomazia, ed in questo campo — precipuamente
fra il 15I8 ed il 1521, e poi al servizio di Ferdinando, fino al 1524 — egli ebbe una parte importante.
Durante gli anni passati in Ungheria — a prescindere da qualche epigramma — non pubblicö nulla dí proprio. Benche, in base ad un'asserzione d'Erasmo, anche lui figurasse fra gli autori supposti del cosiddetto „Julius
dialógus", scritto ed edito in quel tempo, e che attacca direttamente papa Giulio II ed öltre a ciö pure le condizioni ecclesiastiche d'allora, ё ovvio che non c'entrava per niente. Gli argomenti avanzati per convalidare la sua
paternitä (il preteso suo odio per papa Giulio II, attribuito alia suaorigine veneziana; la sua posteriore „opposizione al papa",ed il suo ulteriore atteggiamento di „riformatore della Chiesa"; il suo naturale irrequietoesindacatore) da un lato non reggono, almeno in questa forma, e dall'altro non servono affatto di prova in favore della
sua paternitä di quest'opera patrocinatrice degli interessi di politica ecclesiastica francesi, e di carattere militantemente riformatore della Chiesa.
I suoi rapporti colla Chiesa e col papa furono determinati dalla situazione politica del momento. Fra le
sue opere posteriori al 1524 il diaframma fu il Sacco di Roma: 1'argomento dei suoi scritti pubblicati in precedenza era la glorificazione del Pontefice e della sua politica, mentre dopo il 1527 esaltava Carlo V ed i suoi intend. Colle sue dichiarazioni ,,ostili al papa" e di „riformatore della Chiesa" dava voce all'indirizzo seguito in
quell'epoca dell'imperatore. In questo periodo scrisse altresi la piu nota delle sue opere, il „De coronatione",
che spalleggia ideologicamente l'incoronazione a Bologna di Carlo V.
Sempre coerente restö nel campo della politica ecclesiastica la sua osrilitä a Lutero ed il suo atteggiamento verso gli utraquisti boemi.
Nello stesso tempo, durante tutta la sua carriera fu accusato dai coevi — oltre ad altre tacce d'ordine morale — d'indifferentismoreligioso, e perfino d'ateismo. Politica classista feudale ed indifferentismo religioso che rasenta l'ateismo — questa duplice fisionomia dell'umanesimo ungherese dell'epoca degli Jagelloni
caratterizzö anche il Balbi. Il ritratto di questo borghese italiano nullatenente divenuto prelato s'inquadra appieno in quell'ambiente.

16* -

243

BÉL MÁTYÁS IFJÚSÁGA
SZALATNAI REZSŐ

A régi metszet, melyet Bél Mátyásról ismerünk, bátran vegyülhetne az Esterházyak
oroszlánsörényű parókás, barokk-hátterű portréi közé. Aranysarkantyú halk pengését füleli
az ember, Haydn muzsikáját hallja az évszakokról, a pozsonyi prímási kert nyírott fáit és
bokrait látja felvillanni, ha ezt a metszetet nézi. S Tótfalusi Kis Miklós könyvei nyílnak
ki, örökszép magyar nyomtatványok lapjai forognak, csodálatos tisztaságú betűk sorakoznak
fel, az igényes betűmetszés, a teljesség és szépség játéka, mintha nem is a török-terítette
sziken, osztrák ármányba igázva hányódna az ország, hanem mézpergető nyugalomban
élne, érő piros almák között. Orvosok és tudósok arcmásai következnek az Esterházy-képek
után, Köleséri Sámuel és Mátyus István tűnődő okossága meg amazok után, s Bél földijének,
jó pajtásának, Mikoviny Sámuelnek, fénylő édességű metszetei és pontos térképei, a század kartográfiai remeklése. A képsorozat csak úgy lehet teljes, ha hozzáképzeljük Bél pozsonyi társait, például a sovány, tüdőbajos Windisch Károlyt, a magas, nyúlánk, még ifjú
Kempelen Farkast, a „varázslónak" éjszakába világító pozsonyi ablakait, melyek alól
messze kitért a sötétben igyekvő vakbuzgó polgár.
Nincs nálunk Bél Mátyás enciklopédikus nyugalmához mérhető szellemi lény s alkotó
erő e korszakban. Felvilágosult magatartása nem a duplán elnyomott, magyar és protestáns
lényt jeleníti meg, hanem egy fejedelmet. Finom mosolya, fennkölt tekintete, magas, csillagfényű homloka a legnagyobb biztonságérzet. Háta mögött könyvtár, fölötte bársonykárpit, miként trónusok fölött, selyembe burkolt vállánál a pozsonyi vár tűnik fel élénk
napsütésben. Egy írástudó országlását mondja el a metszet. Bél selyemkabátjának ujja
fel van hajtva, jobbjában a lúdtoll elegáns kéztartással ereszkedik a pergamenre, mintha
Greco felejthetetlen, izgató, hosszú ujjait szemlélnők. Ez a mindent látó, mindent megmérő harmonikus jelenség tudja az ország titkát. Magyarországot földi gazdagsággal és
szellemi műveltséggel lehet ismét naggyá tenni, békéjét biztosítani, népeit téve ezzel
boldoggá. Ez a férfiú, a „magnum decus Hungáriáé".
Nem véletlen, hogy Bél Mátyás ezt a felfogást képviselte kora ifjúságától fogva,
messze jövőbe átsejlő erkölcsi erővel, melyről vallomásszerűen sohase beszélt. Patriotizmusa érzékletes szépségét értelmivé tette, mintegy századának képviseletében. Műveiből megérthetjük szívbéli érzelmeit is. A pietizmusról — írja Szekfű Gyula — nehéz megmondani, barokk volt-e, vagy felvilágosodás, de Bél Mátyás életművét ő is „példanélkülinek" tartja, „legnagyobb alkotása a föld- és nemzetleíró tudománynak", hozzá képest a
jezsuiták tudományos erőfeszítése Magyarországon merő középszerűség. Valóban, eltűnődhetünk rajta, milyen lehetett annak a rendszerező, tervező, adathalmozó és elrendező ihletnek álma, melyben Magyarország török hódoltság utáni első leltározásának gondolata létrejött.
Bél Mátyás a két kuruc felkelés korában serdült fel. 1684 márciusában születettMidőn anyja szíve alatt hordja, a környéken átvonulnak a kuruc hadak, Thököly seregei
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megvívják a közeli Zólyom és Murány várát, Halléban diák, midőn arról értesül, hogy
Bercsényi ezredei újra vívják Murányt és Zólyomot. Hazatértekor Rákóczi érájában találja
magát. Akkor már Buda felszabadult, vége a töröknek, de cseberből vederbe esett az ország: az osztrák uralom nem épít, s nem ád függetlenséget, csak szipolyoz. Bélt ugyanaz
a szabadító vágy és számvetési igény fűti, mint a kurucokat, akik önálló országot akarnak.
Tudják, sőt bevádolják, hogy kuruc volt. Csak Heister jó órája menti meg a kivégzéstől;
élete végéig emlegette a morc Habsburg-generális, milyen jó szeme volt, hogy megmentette az országnak Bélt és a tudományt. Igaz, akkor már Heister Ankerschmidt volt, honfiúsírott földbirtokos Magyarországon.
Nemzeti leltárt írni annyi, mint az olvasó képzeletét országépítésre serkenteni. És
tekintélyt szerezni idegenben. Kénytelen lejegyezni mindent, ami jelentőssé, fontossá és
érdekessé vált tényelemző képzeletében. Mindenkit és mindent meg akar érteni. Jót, szépet, emlékezeteset, megindítót fedez fel a kirabolt, füstölgő romok közt lassan ocsúdó
hazában. S mennyi kincset, derűt. Tudomásul véteti velünk e haza érdemességét a szeretetre. Rangját emeli, hogy minden adatot ellenőriz, s mindent első kézből tud. Adatszerűsége pontos és szédítő, mint a piramisok.
A végvidéken született, bölcsőhelye ugyanaz, mint Balassi Bálinté. Balassi százharminc évvel előtte született Zólyom várában, ahol apja várparancsnok volt. Bél Ocsován
született, melyet Nagyócsának is hívtak. Ez kis falu a nagy hegyek közt, nem messze Zólyomtól, Nagyszalatna mellett, Végles váránál, közel a zöldarany színű Garamhoz, őserdők foglalatában. Ha a Garamon fát úsztatnak, olyankor a szálfától nem látni a vizet. A hegyekben vasat bányásznak, a hegylábaknál borvíz fakad, s gyógyvizek bugyognak, kénsavas és szénsavas források. Itt szeretett vadászni Nagy Lajos király, s a nép századokon át
megőrizte Mátyás király jóhirét. A szlovák nép ugyanis, mert a falvakat az lakja. A bányavárosokban német céhmesterek az urak, a kastélyokban és várakban magyarok. A szlovák
nép nem is egyszerűen szlovák, töményen az, a népdalok és betyárballadák népe. Bartók
Béla hónapokig itt tanyázott a hegyekben, juhsajton, málnán, epren és gombán élve. Nem
messze van a hírhedt, vagy híres nagyfalu, Detva, köröskörül irtványokkal és zsiványokkal.
Száz esztendővel Bél után a szlovák romantika fedezi fel ezt a vidéket, Andrej Sládkovic
nagy elbeszélő költeménye, a Gyetvai legény (Detvan, 1847) ezt a népet Övezi tündöklő legendával. Valóban, sajátos népfaj, szabadtekintetű, szálfa-egyenes, csupaizom férfiak, mint
a jegenyefenyő. S furfangos Jánosíkok, rézfokossal, táncoló kedvvel, s esővel, fergeteggel,
jéggel-hóval, napfénnyel dacoló, süveget, kalapot le nem kapó büszke lények. A hegyhátakra szalagként felhúzott szántókból iszonyú erőfeszítéssel szorítják ki a termést, birkanyájaikat farkasok és a sasok ellen kell védelmezniök. Ezt a vidéket foglalta össze nagy
kompozíciójába, a Hegyvidéki szimfóniába, Gwerk Ödön, a festő. Karel Plicka, a kitűnő
cseh etnográfus, aki pár éve fényképezőgéppel bejárta Szlovákiát, izgalmasan szép típusokat örökített meg Bél szülőfalujából, nemcsak férfiakat színes rajzú birkabekecsben, ifjakat csupán félmellet befedő lenvászon-ingben, birkamellényben, Jánosík-tüszővel, bocskorban, hanem okosszemű, finom metszésű szájjal, díszes pártában virító lányokat, bűvölő
tekintetű ifjú anyákat.
A falu századokon át nem változik. Bél faluja lényegében ugyanaz volt, melyet Bartók fonográfja örökített meg, s Plicka lencséje. Hogyan került Ocsovára Bél Mátyás azonosnevű apja, aki mészáros volt, s alighanem vendéglős is? Földje is lett ott nemsokára. Talán
Zólyom magyar várnépéhez tartozott s onnan jött le Ocsovára. Mert ilyesmire van példa
százával a végeken s a várak alján szerte az egész Kárpát-medencében. Sőt, Egerben,
246

Pécsett, de még Drégelypalánkon vagy Szigligeten is megtalálja a mai néző az egykori török típusokat is. Az arcvonások századokon át visszaütnek, a szemek nemzedékeken át
üzennek. Több Bél egyébként nem akadt azon a környéken. Bél Mátyásnak, az ifjabbnak,
nem születtek testvérei. Anyját Cseszneky Erzsébetnek hívták, s A. Petrov, az orosz emigráns történetíró, akit a vakmerő se nevezhet magyar-barátnak, azt állítja az anyáról, hogy
óhatatlanul magyar volt, Bél tehát „születésétől fogva tudott magyarul". Tálasi István
XVII. századi forrásokból kikutatta, hogy Cseszneky Erzsébet dunántúli magyar nemesi
családból való.
Kétszázötvenöt évig senki nem háborgatta Bél Mátyás nyilvánvaló származását.
1939-ben, a fasizmus karjaiba dőlő Szlovákia iskolaügyi kormányzata függeszti ki első
ízben szlovák névvel az arcképét, sőt magyar nevét is megváltoztatja, Funtíknak írja, a
Béh zárójelbe foglalva az „eredeti" mellé. Holott már Haán Lajos 1880-ban közzétett Béléletrajzában megállapította, hogy a Funtík név nem családi név, hanem Ocsován kapott
ragadványnév. Világos, hogy az. A mészáros-bárdot szaporán csattogtató mester fösvény
volt, kis fonttal mérte a húst, szűken vágott, elnevezték hát kisfontosnak, szlovákul a funt
főnév kicsinyítésével funtíknak. Maga az író ezt a nevet soha, sehol nem említi. Német életírói kutatták ki.
A falu egykori 47. számú házában pillantotta meg Bél Mátyás a napvilágot. Bél Mátyásnak azonban művein kívül ma nincs más földi nyoma, csak vörösmárvány sírköve a
pozsonyi Városi Múzeumban. A temető ugyanis, ahová a történetírót és prédikátort a
pozsonyi evangélikusok 1749-ben elhantolták, régen eltűnt, hogy helyet adjon az élők
építkezéseinek. De eltűnt a szülőház is. Nincs Bélről anyakönyvi feljegyzésünk sem. Ocsován még 1673-ban, tehát tizenegy évvel a történetíró születése előtt, hatósági parancsra
megszüntették az evangélikus istentiszteletet, elfoglalták az imaházat. Az újszülöttet
alighanem az ocsovai római katolikus, vagy a garamszegi evangélikus lelkész keresztelte,
ugyanott jegyezték be a születést. De mindkét egyházközség matrikulája időközben elpusztult, Bél évéből már Haán sem talált egyházi feljegyzést, egy betűnyit se.
Feljegyezték azonban, hogy az öreg Bél Mátyás vallásos lélek volt, s a napsütötte
vasárnapokat kivéve otthon imádkozott, nyilván nem egyedül, összegyűjtve maga köré a
falu lutheránusai közül a bátrabbakat. A protestáns vallásnak akkortájt még elvi, sőt forradalmi magatartása volt. A zengedezők kortársai voltak a gályarabságra hurcolt magyar
lelkészeknek, s az Eperjesen dühöngő véres kezű Caraffának. Valami köze lehetett a végbeli katonákhoz a mészárosnak. 1675-ben Lipót császár védlevelet írt alá a végbeli protestáns katonáknak. Hátha ez bátorította papot-helyettesítő és kántort-pótoló magatartásra az
ocsovaiak buzgó kisfontos mészárosát. Az ocsovaiak a kapcsos Tranosciushól, a cseh bibliai
nyelv magyarországi énekeskönyvéből zengedeztek, mely akkortájt vált népszerűvé a szlovák evangélikusok között. Az ifjú Bél Mátyás szláv nyelvtudásának ez a vasárnaponként
felcsapó komor cseh énekszó, e száratag, józan líra volt a kútforrása. A helyzet hasonlít a
Mikszáth Kálmánéhoz. Szklabonyán sem volt evangélikus templom, Mikszáthék a szomszéd
faluba jártak át istentiszteletre, az pedig szlovák volt, ahogy Mikszáth Prakovszkynak, a
süket kovácsnak történetében leírja, s ahogy életrajzából is hitelesen tudjuk. Sőt, ugyanaz
a Tranoscius volt az énekeskönyve, mint a felcseperedő Bél Mátyásnak. A Felvidéken ilyesmi
gyakran megesett magyar földesurakkal is, amikor nem volt még divatban a nacionalizmus.
A Tranoscius és a szlovák imakönyvek sok kiadását a vallással, mint szabadság-elvvel élő
magyar főuraknak köszönheti a szlovák irodalom.
De akárcsak Mikszáth Kálmánnál, Bél Mátyásnál sem rakódott le alapnak más íz, mint
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az anyanyelvé. Cseszneky Erzsébet lassan, pontosan ejti a szót, s nagyon szépen. Nem hangulat és érzelmesség keletkezik belőlük, hanem életbölcsesség, mely Bélre éppenúgy jellemző, mint másfél század múltán a nógrádi tájból felnövő Mikszáthra. Képzelete mindig e
földön jár, érzéki ábrándja kézzelfogható, jelzői földízűek, mikéntha a vidék későn érő
almáiból sajtolná ki. Szavaihoz és érveihez légkört alakít ki, ami csak az eredeti alkotó
szellemet jellemzi, utánzóknak s műkedvelőknek nincs saját atmoszférájuk. Bél, ha nem
válik tudóssá, költővé vagy festővé alakul. Már Haán említi, magyar anyanyelvének kétségtelen vonásaként, hogy Bél magaírta imái bensőségesek és „velős magyarságnak"'; ezt
nem tanulhatta, vele született. Az a nemzedék, mely Besztercebányán és Pozsonyban Bél
Mátyás oldalán nőtt fel, felszabadító bátorítást, önérzetet kapott tőle, az új nemzedék anyanyelvét, tehát nemzetiségét erősítette Bél. S a nyelvvel együtt az írás mágiáját terjesztette.
Magyar nyelvtanában olyan leveleket írt írás-példa gyanánt, melyekből hasonlíthatatlan
erővel tör fel a nyelv közvetlensége, akár a hegyi források ott a zólyomi rengetegben. Nincs
rá bizonyíték, de nem képzelhető el másként: a magyar hangtan egyedülálló mivoltára s
összehasonlítására az európai nyelvek hangtanával Bél hívta fel Pozsonyban a fiatal Kempelen Farkas figyelmét.
Bél említett magyar nyelvtana, a Der ungarische Sprachmeister, oder kurze Anweisung
zu der edlen ungarischen Sprache, a század legjobb nyelvtankönyve, sőt népszerűsége töretlen
a XIX. század első felében is, a kiadások hosszú sora ezt érzékelteti velünk. A könyv végén
a szerző párbeszédeket közöl, párhuzamosan magyarul és németül, egy-egy tárgykörhöz
fűzve a mondatokat. A legszebb közvetlen stílus, a beszélt nyelv zamata. Ezt a szülői házból hozta, anyja és apja mellől. A mészáros és vendéglős ocsovai háza nyílik ki előttünk,
visszarévedve a múltba, amikor olvassuk. „Udvarolhatok-e meleg levessel Kegyelmednek?" —
kérdi az első mondat. „Igen szeretem a levest, jóllehet nem vagyok sváb1." — hangzik a válasz,
szinte a szeletelő bárd csattanásával. „Vegyen Kegyelmed egy falat tehén húst, igazán igen jó
ízű" —folytatja a kínálgatást, majd tovább: „Az őz pecsenye szép gyenge és leves, lehet-e Kegyelmednek udvarlanom}" Aztán ilyesmi fordul elő: „A késeket tisztítják, az üvegeket öblítik, és
az asztali keszkenyőket rakják öszve." És ez: „Micsoda borbul parantsol Kegyelmetek, mert
többféle is vagyon. Én a budai, én a r ecset, én a soproni, én a miskolczi, én az egri borral fogo
tartani". Erre jő a fő kérdés: „Tehát senki sintsen az asztalnál, a'ki a tokait kedvellené?" Persze
sebtiben válaszol: „Utoljára hadjuk aztl" Mindezt a könyv harmadik kiadásából írtam le
szószerint, Pozsonyban jelent meg 1754-ben. Étkezés után sétát ajánl a nyelvmester. Rögvest egy közmondást is tesz hozzá: „Ifjúságomban egy köz-mondást tanultam én effelől. Ha el
nem felejtettem, ím ez lészen: Étel után kell állanod, avagy ezer lépést járnod Így fonódik
össze a felnőtt tudós munkájával a tovatűnt szülői ház első varázsa, az anyanyelv, s a
konyha, amelybe a székálló behozta a friss húst, az anya átvette és főzte-sütötte. Értett
hozzá, most már tudjuk: Cseszneky Erzsébet nem volt pórleány. Szívós, józan értelem
honolt a mészáros házában, hasonlatosan a zólyomi téli égbolt kékségéhez s a vastag hóbundába merült hegyekhez.
Ocsova azonban nem seregély-tanya, hanem sasfészek, melyet sziklák közé, szélbenviharban raktak. A sas-szülő kilöki, pályájára kényszeríti fiát, nem tűri soká a fészekben,
így tesz Bél-apa is, aki saját sorsánál nagyobbat akar a fiúval. Mintha sastermészete sejtené, hogy a fiúnak a pályához szinte még gyerekfővel kemény tapasztalatokra van szüksége. Első oktatását nyilván a szülői házban kapja, értelme ott nyílik ki, az apa és anya
mellett, mindkettő írástudó ember volt, s nyelvtudás dolgában járatos emberek. A magyaron
kivül az apa beszél a szlovák nép nyelvén, ez a középszlovák nyelvjárás, a későbbi irodalmi
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nyelv fakad belőle, de a vallás nyelve nem a népnyelv, hanem a Tranoscius cseh szövege,
gót betűkkel. Alighanem valamelyest értenek a szülők németül is. Latin és török szavak
járják át Magyarország lakosságának nyelvét, a nem-írástudókét is, ebből is ragadt rájuk.
A kisfiúra is tapad az idegen szó, van mihez hasonlítania az új képzeteket: anyanyelve gazdag és választékos szókészletéhez, magyar nyelvi képzeletéhez.
Oesováról a közeli Losoncra kerül, Bulovszky Ferenc magániskolájába, ott végzi a
donatista osztályt. A mester ostoba ember és rossz nevelő, eltűri, hogy neveltjei, úri fickók, napestig verekedjenek. Egyszer elverik a szelíd, csendesen elhúzódó ocsovai mészárosfiút, aki orra bukik, s erősen vérezve, fejsebbel kerül haza. Négy hónapig nyomja az ágyat.
Soha többé feléje nem néz Losoncnak.
Ekkor Káinóra kerül. Az ocsovai mészárosnak mindenütt vannak protestáns jóakarói,
s a fiú első látásra megnyerő jelenség. Batta Pál nógrádi főszolgabíró és kálnói birtokos
nemes tartott fenn birtokán egy iskolát, ingyen felveszi oda a kis Mátyást. De fél év múlva
Batta meghal, az iskolának vége.
A mészáros körülnéz s kiköt a fiúval Alsósztregován, ahol a Madách-családnak, mely
akkor még evangélikus hitű, ugyancsak saját iskolája áll a kastély mellett. Madách János
korponai várkapitány és sztregovai földbirtokos alapította. Ott végzi Bél Mátyás a grammatical osztályt. Osztálytársa Madách László, Nógrád vármegye későbbi alispánja. Föltehető, hogy bejáratos volt a kastélyba, pajtáskodott a Madách-fiúval, játszadoztak a kertben, melynek zúgó fái százötven évvel később Az ember tragédiáját sugallják.
De a gondos apa elégedetlen, kezén fogja s viszi tovább, 1695-ben, tizenegy éves
korában Besztercebányára, a megyeszékhelyre, ahol latin mellett már németet is tanulhat.
Itt végzi el a syntaxist. De itt pálcás pedagógusba ütközik, megutálhatná örökre a pedagógus pályát. Az ártatlanul elpáholt gyereket, aki éppen meg akar szökni, s úgy gondolja,
hogy inkább apja mesterségére adja fejét, megindító jelenet keretében két másik tanár karolja fel, Pilárik és Burius. Nemcsak jó pedagógusok, de felfedezői is. Alighanem ők irányítják a szülői igyekezetet még feljebb, ezúttal Pozsonyba. Három esztendőt tölt Bél
Mátyás a koronázó városban. Ott ismétlődik a besztercebányai eset. Egy hanyag és műveletlen pedagógus kezeiből Weibeck Jánosnak, az evangélikus humanista iskola conrectorának védőszárnyai alá kerül. A művelt és tapintatos férfiú megnyitja Bélnek az iskola
könyvtárát, mintha egy rejtelmes ország csodái közé kerülne. Bél a pozsonyi iskola legjobb
tanulója. Megtanul németül. Mikor a harmadik év végén hazakerül, a szülők úgy találják,
hogy a németért elhanyagolta anyanyelvét.
Ezért 1700 őszén újabb stáció következik, s ez fölöttébb érdekes. Színmagyar városba
küldik, az anyanyelv filológiai biztonsága végett, Veszprémbe. Ott már kitűnik nevelői
képessége. Egy nemes úr fiához fogadja nevelőnek, Veszprémből tehát dolga végeztével
Pápára jut, egy évre. Aligha látogatott itt iskolát, nyilván önképzésre fordította szabad
idejét. 1702-ben hazahívó szóra felszekerezik Ocsovára. A nevelő szenvedélyű mészáros
súlyos beteg, fia karjai közt hal meg. Az anya még él, nem tudjuk, mikor halt meg; nem
ismerjük a rendkívüli szülők korát sem. A sasfiók saját szárnyán repül tovább. Elsőben is
Besztercebányára megy, felkeresi régi jóakaróit, Püárikot és Buriust, s a pontos Haán
szerint a természettudományokban, történelemben és a keleti nyelvekben tökéletesíti
magát.
A középiskolák után az egyetem újabb vándorutat jelent. Tudjuk: Bél teológiát végez,
de párhuzamosan pedagógusnak, természettudósnak, orvosnak is képezi magát. Serényen
kibányászta azokat az értékeket, amiket a hazai stúdiumok nyújthattak neki, ezután kül249

földre akar menni. A besztercebányai és rozsnyói evangélikus gyülekezetek teszik lehetővé
a hallei tanulmányokat. Amerre tudnak a Felvidéken Bél Mátyásról, a legnagyobb reménynyel kísérik útját. Halle korszaka három év. Az elmeszesedett lutheranizmus ereibe a
pietizmus új vért ömleszt át. Roppant forrongás az a konzervatív egyházi vezetéshez s a
polgári megállapodottsághoz képest. Bél ennek az irányzatnak jó ösztönzéseket köszönhet, de úgy tűnik fel, Francke már belépésekor határozott módszerű és kialakult szemléletű
nevelőt üdvözölhetett Bélben, saját fia nevelését is a magyar ifjúra bízza. Bél öntudatos
követe a megalázott, megtépett hazának. A távolból is érzi az ország egységes erejét. Fülébe zúgnak a Rákóczi-kornak a zsoltárok dallamára épített politikai versei, a nyers és maró
társadalmi líra, mely igazságot oszt. Elterjedt a hír, hogy Németország, melynek nyelvét
közben tökéletesen elsajátította, fényes ígéretekkel ott marasztalja, de Bél hazatér. Számára
csakugyan létezett a haza. Azzal a hozzátevéssel, hogy éppúgy létezett az ő belső világa,
elvszerűsége, a szellem egész gazdagsága, melyről azt hitte, képes a társadalmat átalakítani
s jó útra téríteni. Magatartása meglepő s mégis világos, ez az erkölcse.
Németté végeredményben nem válhatott. Körültapogatta a lehetőséget, mosolyogva
otthagyta. Kempelen is így tett Bécsben; német nyelven megjelent könyvében határozza
meg szabatosan nemzetiségét, az előszóban, engedelmet kérve esetleges pongyola fogalmazásáért, de hát nem német az anyanyelve. Bél tökéletesnek álmodta a tökéletlen országot, mert látta a lehetőségeket s elképzelte kitöltésüket. Néha megalkuvónak és Bécs felé
udvarlónak tűnik fel, de ez jóformán kényszerhelyzet volt Pozsonyban. Egy térdhajlással
a császár felé megváltotta magát a többi térdhajlítástól a kisebb hatalmasságok irányában.
Igaz, a császár nemessé tette, s a pápa szemet hunyt eretnek mivolta felett, amikor udvarló
karnyújtással kitüntette. Ilyen volt Kempelen Farkas magatartása is. Végeredményben ez
biztosította függetlenségüket, szabadságukat, cselekvőképességüket, emberségüket.
Megbecsülte a szlovákokat, akárcsak Mikszáth. Amit Bél különböző műveiben a
szlovákokról mond, amit a szlovák nyelvről megállapít, főleg vármegyei leírásaiban: a
nem-szlovák ember pontos és szilárd vallomása egy népről, melyet közvetlenül ismert s
mindhalálig értékesnek minősített. „Magyarországunk egyik leghasznosabb népe" — írja. S hozzáteszi, tévednek azok, akik a szlovákokat dicsőség nélkül felnövőnek s alacsony sorból
származó gentiumnak mondják. Ebben benne foglaltatik a hála a hallei stipendiumban részt
vevő aranyakért, melyek többek közt szlovák atyafiak adományából is kerekedtek summává
a magyar és hazai német eredetű ösztöndíj-aranyak mellé. Tudott szólni földiéihez, értette
észjárásukat, mint tősgyökeres felvidéki patrióta használta a szűkebb haza egyszerű, bizalmas és kedélyes szavait. Kérvényeiben hivatkozott a közös elvre, a protestáns szabadság
nem könnyen kivívott és megtartott elvére. Ezzel az elvszerűséggel Bél Mátyás következetesen szolgálta az egész országot, magyarokat és nem-magyarokat egyformán. Bár önérzetesen képviselte anyanyelvét és nemzetiségét, távol állott tőle a nacionalizmus bármely válfaja. A XIX. században már nem olvasták Bél latin nyelvű műveit, Bél csak dekórum maradt. De ha történetesen száz évvel később él és ír, nem kétséges, szembeszáll a nacionalizmussal, hogy megvédje az ország létalapját, a patriotizmust.
Magyarország teljes képét nyújtó hatalmas összefoglalása csonkán jelent meg, mint
ismeretes, özvegye már nem tudta előteremteni a pénzt és módot, hogy a megyei monográfia-sorozatot folytassa és befejezze. Kéziratban kallódott s kallódik ma is Bél Mátyás legnagyobb alkotása. De ami megjelent a vármegyei képekből, az pontosan hatott: szilárdította a népeket egyesítő országot. Mennyire népibb Bél korai sorozata, mint a Borovszkyféle ezredévi sorozat, mely ugyancsak befejezetlenül látott napvilágot. Borovszky kötetei
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a nemességben, íőleg a főurak családi krónikáiban vélték megtalálni Magyarország ezeréves társadalmi hagyományát, Bél, a kuruc idők kortársa, viszont a népben találta meg, a
nép munkájának, országépítő kedvének és tudásának szakszerű és pontos felsorolásában.
Távol állott tőle minden pongyolaság, szólam és görögtűz, ő a megtestesült adatszerűség és
hitelesség, utolérhetetlen példaképünk és mesterünk. Valóban megérdemli magyarok és
nem magyarok megbecsülését századokon át.
A szlovák nemzetiség védelmezői, a szlovák nép tehetségének ismerői joggal hivatkozhattak Bélre. A szlovák történetírás is, bár Bél Mátyást mindig magyarnak minősítette,
megbecsülte mindazt, amit a szlovák népiségű vármegyékről írva Bél a szlovákságról mondott. Mi későn fedeztük fel, hogy Mocsáry Lajos bátor magatartásának volt egy klasszikus
elődje, az antinacionalizmus első tudatos hirdetője a Duna-tájon: Bél Mátyás. Érthető tehát,
hogy a jellegzetes polgári nacionalista Jozef Skultéty О Slovákoch című ismert művében,
„a szlovák ügy ártójának" minősíti Bélt. Hasonlóképpen vélekednek róla más szlovák művek is. A legújabb szlovák irodalomtörténet, a Misianik -Minárik-féle, viszont a legtermészetesebb szlovák szellemi és irodalmi jelenségnek fogja fel. Hisz Ocsován született, s
„apja után Funtíknak is hívták".
Érdemes ezért a Bél-portréhoz még néhány újabb vonással hozzájárulni.
Szent-Iványi Béla a berlini egyetem Finn-Ugor Intézetének könyvtárában nemrég
megtalálta Bél Mátyás ismeretlen ifjúkori verseit. Nem kéziratot, nyomtatott szöveget,
mégpedig háromfélét, mely máig lappangott. Közzétette már hiteles másolatukat, egyben
megállapította keletkezésük történetét. Bél művei Kassai Michaelis Györgynek, a Hallewittenbergi Régi Magyar Könyvtár alapítójának alkalmi nyomtatvány-gyűjteményéből
kerültek napvilágra. Ez a gyűjtemény a közelmúltban a berlini egyetemen kapott helyet.
Kassai gondos gyűjtő és megőrző szenvedélyének köszönhetjük, hogy nem kallódtak el
végképpen a németországi főiskolákra járó magyar diákok kis példányszámban kiadott
művei, köztük Bél Mátyás alkalmi iratai is. Bél első nyomtatott munkáiról van szó, tehát
fontos megnyilvánulások. A kor szokása szerint támogatóikat és barátaikat köszöntötték
a verselő diákok, halálesetkor pedig vigasztalták. Bél versei is ilyen alkalomszerű írásművek. Az egyik házasságot dicsőít, a másik a korai halállal eltávozott társat siratja.
A házasságdicsőítőt alighanem Besztercebányán írta, valószínűleg ott is nyomatta ki,
1704-ben. Az irat ugyanis II. Rákóczi Ferencet már fejedelemnek mondja, tehát 1704
nyara után írhatta, mert ezen a nyáron választották meg Erdély rendjei Rákóczit fejedelmükké. Érdekessége, hogy több verset is tartalmaz a nyomtatvány. A hallei pietizmus a
népnyelvek ápolására hívta fel a figyelmet, így érthető, hogy Bél élt a divatadta alkalommal,
megcsillogtatta nyelvtudását: magyarul, latinul, németül és szlovákul versel. A nyomtatvány bevezetése egy hosszú ajánlás: „Besztercebánya tekintetes, nemes, nemzetes és mindennemű
nagy becsületre méltó patrónus urainak", akiket mind név szerint sorol fel, minden címükkel
egyetemben, magyarul, nem mulasztván el megjegyezni, hogy a város minden lakosának
„és az egész magyar haza igaz és keresztyén fiainak, békességet minden testi jókkal kívánván a
Jésus Krisztusban, ezen munkátskája sengéit ajánlja otsovai Bél Mátyás, azon Beszterce város
A. C. oskolájának egyik tanuló tagja", összesen huszonkét besztercebányai polgár nevét sorolja fel, Veisz György urammal, a bíróval kezdve és Sextius Péter úrral befejezve a sort.
A legfontosabb e nevek közül Klement János városi főjegyzőé, akinek a lányát vette feleségül a vármegye egyik fogalmazója. A családi eset alkalmából Bél üdvözli az apát, aki régi
támogatója volt az ocsovai mészáros-fiúnak. A főjegyző fia, Klement János Mihály, tanulótársa volt Halléban Bélnek, később Rákóczi diplomatájaként vált ismertté.
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A bevezető prózai szöveg negyvennyolc magyar nyelvű sora természetes magyar nyelvi
szépséggel ömlik, bizonyítva a szerző nemzetiségét is. Mert ha nem magyar az, akkor a
felköszöntő címzésnek feltétlenül latinnak kellene lennie. Van latin bevezető is a magyar
után, de az mindössze csak tíz sor, utána jő a latin ünneplő vers, amely 24 sorból áll. Ezután
következik az írásmű veleje, negyvennyolc soros magyar versszöveg, melynek deákos bölcselkedését a korbeli magyar költészet szavaival és fordulataival fejezi ki a fiatal író:
Méltán bölcs Salamon azt mongya boldognak,
Ki gondját viselvén élete folytának,
Szerit tette okos, drága, jó asszonynak
S úgy vette eleit sok bajos gondgyának.
Mert valóban ritka kincs a jó feleség,
Kiben tiszta elem a szeplőtlen szüzségIsten félelmével szép szemérmeiésség
Találtatnék, s azzal az drága böltsesség.
így kezdődik a vers. Aztán elmondja Bél, hogy körültekintőnek kell ám lennie a
vőlegénynek élete párjának megválasztásában, ne várja csak a menyasszony hozományát s
„deli szépségét", gondoljon avval is, hogy
Mit hozhat magával sokszor a'nemesség}
Mit ád a gazdagság, mit használ o? szépség?
Hogyha nincs mind azzal belső lelki épség?
Dehát a besztercebányai vőlegény jól választott, mert Klement Anna Katalin, az
ünnepelt ara, legalábbis a versszöveg szerint, a legszebb erények tulajdonosa, így hát
méltó a házasságra. „Mondgyad Echo: Éljen]"-fejezi be a terjedelmes verset Bél. Klementék nyilván németül is beszélgettek odahaza, mert a magyar versszöveggel azonos terjedelmű, ugyancsak 48 soros német versben folytatja az ünneplést Bél, megismételve a magyar szöveg fő gondolatait. De a német vers a magyarhoz képest nem nyelvi erő, csak eltanult készség. Végül a nyomtatvány a bibliai cseh nyelven is közöl egy versikét, az „urozeny zenich" és az „urozená" intelmeként, tizenhat sorban. A szlovák-cseh szöveg csupán a
Tranoscius egyházi sablonját árulja el, nyelvi leleménye, saját szófűzése nincs. A felvidéki
protestáns népi-nyelvi szabadság magatartását dokumentálja ez a többnyelvűség. Más-más
a négy szöveg, de kétségtelenül a leghosszabb s egyúttal a legárnyaltabb és legköltőibb a
magyar. Ez a fiatal Bél Mátyás arányosztása.
A másik nyomtatványt Bél hallei tanulmányainak befejezése után írta, mint a Magdeburg melletti klosterbergi gimnázium tanára. 1708. március 5-én ugyanis meghalt Halléban egy kedves diák-pajtása, a korponai származású Strba György. A latin címlapot német,
magyar és szlovák vers követi, s egy latin nyelvű sírfelirat fejezi be a nemes barát és tehetséges ifjú búcsúztatását. Itt is feltűnő a nem-magyar szövegek kisebb formája; a német
vers huszonnyolc sor, ugyanannyi a szlovák elégia is, míg a magyar költemény negyven
soros zengő erejű gyászoló ének. íme, a kezdete:
Jaj emberi nemnek nem kedvező halál!
Éles kaszád megsért, valakit hol talál!
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Nagy sóhajjal folytatja:
Strba György, Sírba György soha nem gondoltam,
Midőn tavaly ősszel súlyos beteg voltam
És midőn Halldban teiüled elváltam,
Hogy mostan meghalnál, bizony nem gondoltam i
Magáról így ír: „Holott még én szegény ez álnok világba Fohászkodván élek sok epesztő
buba". De a kegyetlen halál elősietett, elvitte a sok és nagy tudósságú, a képmutatás nélkül
való jámborságú, szelíd és istenes életű fiút. Nemes lelki harcot vívott a korponai bajtárs,
„hív voltál, halálig". A halott jelleméről szól a cseh versezetben is. Szembetűnő, hogy Bél
a cseh szövegben nem használja a bevett lágyítójeleket, sehol nem jelöli meg a hang hoszszúságát sem, pedig a nyomdákban odahaza is, német földön is használtak ilyen betűket.
A szlovák szöveget gótikával írta Bél, a lágyítást a mássalhangzó ismétlése pótolja, ahogyan
akkor a nem-szláv írástudóknál ez általános szokás volt.
Ha e fejlődést végignézve a Besztercebányára letelepedő, majd onnan már asszonyostul Pozsonyba költözködő délceg lelkészt és pedagógust magát is megkérdezzük nemzeti
hovatartozandósága felől, a Sprachmeister bevezetőjét kell feltüntetnünk. Azt hiszem, ez a
legilletékesebb közlés. így hangzik: „Letzlich wünschet der Verfasser dieser gering-schätzigen
Arbeit von Hertzen, dass da er solche in der aufrichtigen Absicht, seine
Mutter-Sprache
beliebt zu machen . . . " A XVIII. században az anyanyelv azonos a nemzetiséggel, ezt nem
is kell magyarázni. Magyar anyanyelvű és nem magyar nemzetiségű Bél Mátyás nem lehetett. Ez világos, nincs is tárgyi bizonyíték az ellenkezőjére. Bél Mátyás magyarnak mondta
magát. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, megmásíthatatlan vallomásról van szó.
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Martin,a Matica Slovenská kiadása, 1949- című szép albumában találja meg az olvasó. — A. Petrov megállapításai Bél gazdaságtörténeti művének csonka csehre fordított kiadásának előszavában találhatók: Tractatus de re
rustica . . . Praha 1925. — Jozef gkultéty véleménye Bélről 0 Slovákoch с tanulmánykötetében. Tűre. Sv.
Martin. 1928. 46. 1.; az állítás összevethető Michal Slávík: Slovenskí národovci do 30. októbral918. Tren£ín,
I945. 16. 1. — Az idézett új szlovák irodalomtörténet: Ján Misianik—Jozef Minárik—Milena Michalcová—
Andrej Melichergík: Dejiny stargej slovenskej literatúry. Bratislava, 1958. — Szent-Ivány Béla id. tanulmánya s
Bél Mátyás versei az Irodalomtörténeti Közleményekben, i960. 2. sz. — A német idézet a Sprachmeister előszavából: „Végül e kisértékű mű szerzője szívből kívánja, őszinte szemléletű lévén, hogy anyanyelvét evvel
megkedveltesse .. / ' — Benda Kálmán, a történetíró, felhívta figyelmemet néhány adatra. A Bél-féle ajánlásban
említettek közt szerepel Fischer Mihály, akit 1703 végén nevezett ki II. Rákóczi Ferenc a besztercebányai ércműhely főinspektorának. Bél 1704. szeptember 10-én indult Besztercebányáról Haliéba. Ezek szerint a nyomtatvány — írja Benda Kálmán — 1703 novembere és 1704 szeptembere közt jelenhetett meg. Ugyancsak Benda
Kálmán figyelmeztetett rá, hogy Klement Jánost Mártonnak hívták, ez a helyes névhasználat, Szent-Iványi
Béla azonban Jánost ír. — Tálasi István egyetemi tanár, az ismert néprajztudós, egyelőre egyetemi jegyzeteiben publikálta az érdekfeszítő Cseszneky-adatot.

/
DIE JUGEND VON MÁTYÁS BÉL
(ZUSAMMENFASSUNG)

Mátyás Bél, „magnum decus Hungáriáé", der kennzeichnende Vertreter der ungarischen Aufklärung des
18. Jahrhunderts, der geographische, ethnographische, wirtschafte- und gesellschaftsgeschichtliche Inventator,
wurde in der Gemeinde Ocsova im Komitat Zólyom am 24. März 1б84 geboren. Die Abhandlung fasst alle
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Angaben zusammen, die wir aus der Bél-Literatur über seine Kindheit, seine Jugend- und Studienjahre kennen.
Sein Name wurde ungarisch auch von den Zeitgenossen Bél geschrieben, obwohl der Buchstabe ,,e" in seinen
lateinischen Büchern, der lateinischen Rechtschreibung entsprechend natürlich ohne Akzent gedruckt ist. Seine
Mutter, Erzsébet Cseszneky, war unbestritten eine Ungarin und sein Vater hatte den Namen Funtik im slowakischen Dorf bloss als Spitznamen erhalten, weil er, knauserig wie er war, das Fleisch mit einem kleinen Pfunde
wog. Funtik heisst „Pfündchen". Keine Angabe spricht dafür, dass der Vater anderer Nationalität gewesen
wäre als die Mutter. Bél selbst betont in seinem ungarischen Sprachbuch für Deutsche ausdrücklich, dass seine
Muttersprache die ungarische sei. Seine Nationalität steht also fest, das Selbstgeständnis des Verfassers muss
jeder zur Kenntnis nehmen. Die patriotische Einstellung Beb gehört auf ein eigenes Blatt. Er war ein Zeitgenosse des Freiheitskampfes der Kurutzen, seine Treue zu Rákóczi kostete ihm fast den Kopf. Der Knabe, der
unter den Slowaken in Ocsova aufgewachsen war und als junger Student durch die Städtchen Ungarns zog,
fühlte sich mit dem Volk solidarisch. Dieses Erlebnis nahm er nach Deutschland mit und kehrte auch mit diesem in seine Heimat zurück, um hier zu lehren. In Halle wurde er zur Pflege der Volkssprachen noch weiter
ermuntert. Er kannte Ungarn aus unmittelbarer Anschauung, wusste aus eigener Erfahrung die NichtUngarn zu
schätzen, erkannte ihren Anspruch auf Gleichberechtigung an, obwohl es damals noch keinen Nationalismus gab,
nur dass Bél eben eine Grundfrage des nachtürkischen Ungarns richtig aufgefasst hatte. Diese Erkenntnis bestimmte auch sein Verhalten. Dies offenbart sich auch in seinen jüngst entdeckten Versen aus der Jugendzeit in
ungarischer, lateinischer, deutscher und tschechischer Sprache, von denen aber die ungarischen Gedichte die
längsten, stilistisch schönsten sind, und auch damit seine Muttersprache bezeugen.
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A JOGEGYSÉG ÉRDEKÉBEN HOZOTT BÍRÓI HATÁROZATOK
LÉNYEGÉNEK VIZSGÁLATA POLGÁRJOGI JOGSZABÁLYAINK
KERETÉBEN
(Két fejezet egy hosszabb, kéziratban levő tanulmányból)
ZELENKA ISTVÁN

II. FEJEZET. A KONKRÉT VITÁS ÜGY ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BÍRÓI ELJÁRÁS
RÖVID VÁZLATA
A bírói eljárás három csekkvési fázisa. Az elvi kérdés eldöntésének szükségszerűsége minden konkrét ügyre vonatkozó
bírói eljárásban.

A jogegység érdekében hozott bírói határozatok lényegének vizsgálatánál a leghelyesebb a bírói eljárás analíziséből kiindulni.
Köztudomású, hogy a bíróság egy konkrét ügy elbírálásánál elsősorban megállapítja
a tényállást (1.), majd megállapítja, hogy a jogalkalmazás eszközével felkutatott és részletében kifejtett jogszabályok a kész tényállásra általánosságban miképp rendelkeznek (a jogszabály elvileges alkalmazása) (2.), végül a jogalkalmazás eszközével (jogszabály magyarázat, jogszabály értelmezés)1 általánosságban, elvilegesen megtalált (elvileg alkalmazott) — tehát minden szóban forgó tényállással azonos esetre vonatkozó — jogszabály rendelkezéseit
közvetlenül alkalmazza a megállapított tényállásra, a felmerült konkrét esetre (a jogszabály
konkrét alkalmazása).(3.)
Ebből a három eljárási fázisból minket a második fog közelebbről érdekelni, vagyis az
a bírói magatartás, mely során megállapítja a bíróság, hogy egy kész tényállásra (esetre)
általánosságban — tehát elvilegesen (azaz minden azzal azonos tényállásra) — miképpen
rendelkezik (milyen magatartást ír elő) a jogszabály. Vagyis a jogszabály elvileges alkalmazására vonatkozó eljárást vizsgáljuk elsősorban.
Tudjuk, hogy külön nagy témakör a jogalkalmazás kérdése2 és hogy a jogalkalmazás
nem megy egyszerűen automatikusan, s ennek megfelelően a fent vázolt séma sem tekinthető ilyen módon. (Még az egymás közti — (1—3-) cselekvési fázis közötti — elhatárolás
szempontjából sem.)
Jelenleg azonban nem a jogalkalmazás nagy problémájával való foglalkozást tűztük
ki feladatul, ezért azt csupán annyiban érintjük, amennyiben az a jogegység érdekében
hozott bírói határozatok lényegének vizsgálatánál elengedhetetlenül szükséges.
1

2

Szabó Imre A jogszabályok értelmezése с munkájának 1. sz. jegyzetében, a 7. lapon fejti ki világosan és meggyőzően, hogy miért választja a. jogszabályok értelmezése kifejezést, és miért nem használja a. jogmagyarázat régebbi terminológiáját. Értekezésünkben én is a jogszabályok értelmezése kifejezést használom, ugyanabban
az értelemben, ahogy ezt Szabó Imre megvilágította. Hogy másodlagosan használom a tartalmában más
jogmagyarázat kifejezést is, ez csak azért történt, hogy kifejezően mutatkozzék meg, hogy értekezésemben vitám (termé«zetesen előre tekintve) főként a régebbi irodalommal kapcsolatban áll fenn.
Ezzel a kérdéssel Szabó Imre foglalkozik nagy jelentőségű, a szocialista jogrendszer követelményeit feltáró,
az egész tárgykört átfogó A jogszabályok értelmezése с művében.
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Ennek megfelelően, ha a fent vázolt három eljárási fázis közül a minket jelenleg különlegesen érdeklő második fázist vesszük közelebbről szemügyre, úgy azt fogjuk látni, hogy
a bíró akkor, amikor egy kész tényállásra általánosságban — azaz elvilegesen (tehát minden
azzal azonos tényállásra) — megállapítja, hogy miképpen rendelkeznek a jogszabályok
(ezzel elvilegesen alkalmazva a jogszabályokat), úgy különösen nehéz jogalkalmazási feladatot teljesít és megközelítően sem egyszerűen gépies műveletet végez.
Nézzük például azt a helyzetet, hogy a gyakorlati életben felmerült konkrét esetek
olyan, a jogszabályokban körülírt tényállást kiegészítő változatos formában jelentkeznek,
hogy úgyszólván mindig kérdéses, hogy ezen kiegészítő változattal egységes, esetleg különleges sajátosságot is nyert tényállásra is automatikusan, minden további megfontolás — más
szabállyal való kiegészítés, illetve összevetés — nélkül vonatkozik-e az esetleg különleges
sajátosság, illetve kiegészítő változat nélkül tágabb körben rendelkező jogszabály.
Vagy vizsgáljuk például azt a helyzetet, hogy a kész tényállásra vonatkozó jogi rendelkezések rendszerint nem egy helyen találhatók meg, hanem a jogrendszerben elszórtan, amit
a jogalkalmazás eszközével felkutatni és egységbevonni kell, ami kétségtelenül nem gépies
művelet, s jogmagyarázatnak (értelmezésnek) nyit tág teret.
A bíróságnak tehát a vonatkozó jogszabályok jogalkalmazás eszközével történő felkutatása, részleteiben történő kifejtése és összesítése (egységbefoglalása) útján (a jogszabály elvileges alkalmazása) mindig meg kell állapítania a konkrét ítélet meghozatala előtt,
hogy a felmerült összesített — azaz teljes (az esetleges különleges sajátosságot vagy kiegészítő változatot is magában foglaló) —• kész tényállásra általánosságban — azaz elvilegesen (tehát minden azzal azonos tényállásra) — miképpen rendelkeznek a jogszabályok.
Amit tehát e helyütt kihangsúlyozni kívánunk az az, hogy minden konkrét ügy elbírálását szolgáló bírói eljárásnak van egy, a konkrét ítéletet megelőző általános elvi jellegű
fázisa, amikor a bíró megállapítja, hogy a felmerült összesített — azaz teljes (az esetleges
különleges sajátosságot, illetve kiegészítő változatot is magában foglaló) —kész tényállásra
általánosságban (elvilegesen) — tehát elvileg minden azzal azonos (az esetleges különleges
sajátosságot, illetve kiegészítő változatot is magában foglaló) esetre vonatkozóan —
miképpen rendelkeznek (milyen magatartást írnak elő) a jogszabályok (a jogszabály elvileges alkalmazása). Ezen eljárás során a bíróság nem készen, a maga egységében kapja a
jogszabályi rendelkezést, hanem a jogalkalmazás eszközével fel kell kutatnia és egységbe
kell foglalnia (tehát a jogszabályokból ki kell hámoznia és új egységbe foglalnia) az összesített — azaz teljes (az esetleges különleges sajátosságot, illetve kiegészítő változatot is
magában foglaló) — kész tényállásra általánosságban (elvilegesen) vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket. Amikoris ez a kész — esetleges különleges sajátosságú tényállásra elvilegesen megtalált (összesített) jogszabály utóbb (ezen elvileges jogalkalmazó tevékenység
következtében — méginkább következetes megismétlődése esetén), valóban — a fogalom
tartalmi jelentésének megfelelően — visszatükröződik, egységesen (azaz új egységében)
a konkrét ítéletben.
Egyébként az itt kihangsúlyozott jogalkalmazói (bírói) cselekvés — elvileges jogszabály-alkalmazás — figyelmen kívül hagyása s csupán az összesítő tükörképben jelentkező újszerűség egyoldalú szemlélete eredményezi azt a fentebb jelzett tágabb körű — s
jelen vizsgálódásunkon kívül álló — nézetet, mely a bírói ítéletekben egyúttal jogszabályalkotást is észlel, s mely álláspont egyik szélső formája az — miként azt (Merkel lépcsőelméletét felhasználva) Kelsen normatív jogelméleti felfogásánál látjuk — amely az egész jog
területén csak normaalkotást lát, s ezek között csak fokozati, hierarchikus különbséget ismer.
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V. FEJEZET. A JOGEGYSÉG ÉRDEKÉBEN HOZOTT BÍRÓI HATÁROZATOK
LÉNYEGÉNEK ÉS JOGRENDSZERÜNKBEN ELFOGLALT HELYÉNEK
MEGHATÁROZÁSA

Ügy gondoljuk, nem lehet azzal vádolni eddigi fejtegetéseink alapján sem, hogy csupán negatív megállapításokkal szolgáltunk, és nem igyekeztünk volna pozitív eredményt is
elérni kritikánk során.
Ennek ellenére úgy érezzük, hogy habár túlmentünk az egyszerű kritikán és eddigi
megállapításaink elég kimerítőek is ahhoz, hogy abból a jogegység érdekében hozott bírói
határozatok lényegéről alkotott pozitív irányú felfogásunk teljesen kibontakozzék, mégis
hiányzik annak végső kifejtése és egybefoglalása.
Utolsó feladatunk tehát — miként láttuk — annak a pozitív irányú megállapítása és
összegezése, hogy eddigi eredményeinket figyelembe véve, megítélésünk szerint mi is
végeredményében a lényegre tekintettel a jogegység érdekében hozott bírói határozat, és
ennek megfelelően hol találjuk meg a jogegység érdekében hozott bírói határozatoknak
helyét a jogszabályalkotás világától — a jog egységének fenntartása mellett — gyakorlati
szempontból különválasztott jogalkalmazás területén.
Ennek megkönnyítése érdekében a történelmi szükségszerűséget (fejlődést) is figyelembevevő analitikus és összehasonlító módszer igénybevételével nyert eredményeink rövid
összefoglalásából indulunk ki — nem hagyván ki bevezetésül a problémánk elhatárolását
sem —, hogy az egységes és végső kép kialakítását ezzel is elősegítsük.
Problémánk elhatárolása.

Végső következtetéseinket megelőző, elért eredményeinket tartalmazó összefoglalónk
előtt tehát — fontosságára tekintettel — ismételten ki kell hangsúlyoznunk, hogy jelen
értekezésünk keretében nem foglalkoztunk azzal a jogi irodalmunkban újabban is felvetett
szélesebb körű problémával, mely azt vizsgálja, hogy a bírói ítéletek általában milyen hatással vannak a jogszabályok kialakulására, s ennek során felmerült azzal a szélső állásponttal sem, amely abból a megfigyelésből, hogy a bírói ítéletek — bizonyos felszínre hozott
újszerűség (összetett tényállással kapcsolatos jogszabály összesítés) következtében — általában jogfejlesztő hatásúak, arra az eredményre jut, hogy részben az ítélkezés is jogszabályt
alkotó tevékenység, vagyis a bíróság ítéletével egyben jogszabályt is alkot. Ezt a kérdést
teljesen kirekesztettük vizsgálódásunk területéről, minthogy ez egészen más, a miénktől
független, főként a jogalkalmazás és jogalkotás gyakorlati szempontból elválasztott két
nagy területének elhatárolása és különállása körül mozgó önálló kérdés, amelynek megvitatása külön feladat tárgya, amire ennek következtében ezúttal nem is vállalkozhattunk.
Ehelyütt tehát csak azzal a felfogással foglalkoztunk, amely a jogegység érdekében
hozott bírói határozatok többszöri „alkalmazása" (bíróságokra nézve fennálló általánosan kötelező ereje) folytán előállott, egyéb bírói ítélettől eltérő különleges helyzetből vonta
le azt a következtetést, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok jogszabályjellegűek, vagyis a jogegység érdekében hozott bírói határozatok annak következtében,
hogy azokat a konkrét ügyben ítélkező bíróságok követni tartoznak, jogszabályok. (Ennek
megfelelően azt tűztük ki feladatunkul, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok lényegét derítsük fel.)
Ezek után ha a vázolt két problémakört összehasonlítjuk, úgy nyilvánvalóvá válik,
hogy a mi problémánk elsősorban a bírói cselekvések egymástól való elhatárolásának kér17
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dése körül mozog, míg a vázolt tágabb probléma főként a jogalkotás és jogalkalmazás két
nagy területe elhatárolásának és különállásának kérdését foglalja magába.
Ennek folyománya, hogy bármilyen eredménye legyen az utóbbi — tárgykörünkön
kívül eső — tágabbkörű vizsgálódásnak, a mi eredményeink akkor is helytállóak. Mert még
ha azon szélső álláspont érvényesülne is az előző, tárgykörünkön kívüli szélesebb körű
probléma megoldásánál, mely minden bírói ítélkezésben jogszabályalkotást is lát, s így a
bírói ítélkezést a jogszabályalkotás területére igyekezne átcsúsztatni, úgy végül ez a nézet
— a történelmi szükségszerűséget (a célszerűség által irányított fejlődést) figyelembevevő
analitikus és összehasonlító módszerünk eredményeként felszínre került {kétségtelenül
fennálló) különbségek révén — a jogalkotás területét volna kénytelen gyakorlatilag kettéosztani, melynek egyik területén foglalnának helyet (különleges sajátosságuk alapján) a
bírói cselekvések, s köztük (a bírói cselekvések körében is különleges sajátossággal bíró)
jogegység érdekében hozott bírói cselekvések. S így megállapításaink ezen a területen belől
maradnának érvényesek.
Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a jogirodalomban felmerült előbb jelzett tágabb körű
probléma megoldásánál is szükség van a bírói cselekvések analízisére, miért is az itteni fejtegetéseink alapján elért eredményeink ott is felhasználhatók. Annál is inkább, mert olyan
bírói határozattal kapcsolatosan sikerült eredményesen kimutatni az ítéleti jelleget, amely
a többszöri „alkalmazás" révén, ezen különleges formai sajátosság folytán még a leginkább
mutatkozik valamiben hasonlószerűnek a jogszabályokkal.
Eddig elért eredményeink rövid összefoglalása.

Problémánk abból az ellentmondásból eredt, hogy a jogegység érdekében hozott bírói
határozatok tartalmi szemlélet mellett bírói magatartásra, a vázlatunkban a bírói eljárás
második cselekvési fázisaként megjelölt bírói magatartásra, azaz ítélkezésre mutatnak, míg
formai szemlélet mellett, a többszöri alkalmazás következtében jogszabályalkotásra
utalnak.
Ezen ellentmondásnak a feloldására, vagyis annak a kérdésnek a megoldására, hogy a
jogegység érdekében hozott bírói határozatok hozatala esetén (a tartalmi szemléletnek
megfelelően) bírósági eljárás folyik-e, vagy (a formai szemléletnek megfelelően) jogszabályalkotás történik-e, kettős irányú vizsgálatból indultunk ki.
Az egyik vizsgálat arra irányult, hogy vajon ugyanazzal az elvi tartalommal találkozunk-e a jogegység érdekében hozott bírói határozatoknál, mint amely a jogszabályok sajátja? A másik vizsgálat azt a kérdést volt hivatva eldönteni, hogy vajon ugyanazzal az
általánosan kötelező erővel találkozunk-e a jogegység érdekében hozott bírói határozatoknál, mint amely a jogszabályok sajátja?
A problémánk tárgyát képező ellentmondás feloldására irányuló első vizsgálatunk lefolytatására, vagyis annak a kérdésnek kivizsgálására, hogy a jogegység érdekében hozott
bírói határozatoknál ugyanazzal az elvi tartalommal találkozunk-e mint amely a jogszabályok sajátja, a jogegység érdekében hozott bírói határozatok keletkezésének a jogszabályok meghozatalával, — pontosabban (a jogegység érdekében hozott bírói határozatokhoz legközelebb álló) jogmagyarázó jogszabályok meghozatalával — történő összehasonlításából indultunk ki.
Azon megfigyelésünk birtokában, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok nem tartalmaznak mást, mint egy felmerült — esetleg különleges sajátossággal is bíró —
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összesített konkrét tényállásra vonatkozó jogszabályoknak a jogalkalmazás eszközével
(jogszabály-magyarázat, jogszabály-értelmezés) történő felkutatását, kifejtését és összesítését, azaz annak elvileges eldöntését, hogy a felmerült (esetleg különleges sajátossággal
is bíró) összesített tényállásra elvilegesen — azaz minden azzal azonos (esetleg különleges)
tényállásra — miképpen rendelkeznek a jogszabályok (elvi ítélet), amely elvi eljárás minden konkrét ügyben hozott végső ítéletet (konkrét ítélet) szükségszerűen megelőz, s amely
eljárás megfelel a vázlatunkban a bírói eljárás második cselekvési fázisaként megjelölt bírói
magatartásnak (jogszabály értelmezés, elvi ítélet); a jogegység érdekében hozott bírói
határozatoknak — a hozzá még legközelebb álló jogmagyarázó jogszabályokkal történő
összehasonlítása arra az eredményre vezetett, hogy meg kellett állapítanunk, hogy a törvényhozó a jogmagyarázó jogszabályok meghozatalakor is a jogalkotás területén cselekszik, új formába öntve — s ezzel világosabbá téve — a meglevő szabályt, míg a bíróság a
jogegység érdekében hozott bírói határozatok meghozatalánál is a jogalkalmazás területén
végez bírói magatartást (elvi ítéletet hoz).
Ennek megfelelően megállapítottuk, hogy nem ugyanazzal az elvi tartalommal találkozunk a jogegység érdekében hozott bírói határozatoknál, mint amely a jogszabályok
sajátja, amennyiben a jogegység érdekében hozott bírói határozatoknál ítéleti tartalommal, míg a jogszabályoknál jogszabály-tartalommal találkozunk.
A problémánk tárgyát képező ellentmondás feloldására irányuló második vizsgálatunk
lefolytatására, vagyis annak a kivizsgálására, hogy ugyanazzal az általánosan kötelező erővel találkozunk-e a jogegység érdekében hozott bírói határozatoknál, mint amelyek a jogszabályok sajátja, abból a feltételezésből indultunk ki, hogy hátha találkozunk a jogalkalmazás területén a bíróságok egymás közötti kapcsolata körében olyan helyzettel, amely az
itt találmak megfelel, annak magyarázatát adja, s ezzel egyben szükségtelenné és kizárttá
teszi, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatokat általánosan kötelező erejük
következtében a jogalkotás területére csúsztassuk át.
Ez irányú kutatásunk eredménye lett, hogy a felsőbíróság közbenső ítéleténél találkoztunk olyan két bíróság közötti kapcsolattal, ahol egyik bíróság a másik bíróság ítéletét
alkalmazni köteles, anélkül, hogy ezáltal a felsőbíróság az alsóbíróság számára szabályt
alkotott volna. Amikor is nem történik más mint hogy: a konkrét ítéletet szükségszerűen
megelőző elvi ítélet felsőbíróságtól származik, miért is az alsóbíróság a konkrét végső ítélet
meghozatalakor az elvi kérdés saját hatáskörben való eldöntése helyett a felsőbíróság elvi
ítéletét kapcsolja be a konkrét ítélete elvi részébe. Vagyis a konkrét ítélet ez esetben nem
egy bíróság eljárásából, hanem két bíróság együttműködéséből származik, amikor is a bírói
eljárás 2-ik cselekvési fázisát felsőbíróság, míg a bírói eljárás 1. és 3-ik cselekvési fázisát a
konkrét ügyben eljáró alsóbíróság végzi.
Kézenfekvőnek látszott, hogy ezek az egyszerűbb formák között jelentkező (csak egy
esetre szóló) bíróságok közötti kapcsolatok megfelelnek azoknak, amelyek a jogegység
érdekében hozott bírói határozatok során keletkeznek, amennyiben a jogegység érdekében
hozott bírói határozatok esetén is felsőbíróság látja el a bírói eljárás 2-ik cselekvési fázisának megjelölt bírói feladatot (meghozva az elvi tartalmú ítéletet), míg a konkrét ügyben
eljáró bíróság látja el a bírói eljárás 1. és 3"ik cselekvési fázisként megjelölt bírói feladatot (meghozva a konkrét személyekre és tárgyakra kiterjedő konkrét ítéletet), s így itt is
ugyanolyan módon mint a felsőbíróság közbenső ítélete esetén, két bíróság együttműködése eredményeként létrejött bírói ítélkezéssel, két bíróság együttműködésével (elvi ítélet
és konkrét ítélet egybekapcsolódásával) találkozunk, és nem jogszabályt alkotó és jogsza17*
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bályt alkalmazó hatóságok különböző jogterületen végzett eljárásával, tehát nem a
felsőbíróság által alkotott jogszabálynak az alsóbíróság részéről történő alkalmazásával.
Úgy találtuk, hogy annak kivizsgálására, hogy kézenfekvőnek látszó feltevésünk —
mely szerint a jogegység érdekében hozott bírói határozatoknál is ugyanazzal a bíróságok
közötti kapcsolattal találkozunk (a többszöri kapcsolat ellenére) mint amely a felsőbíróság közbenső ítélete során keletkezik (és nem felsőbíróság alkotta jogszabály alsóbíróság
részéről történő alkalmazásával) helyes-e, a legcélravezetőbb út lesz, hogyha megfigyeljük,
mit tesz a bíróság amikor a jogszabályt alkalmazza, és mit cselekszik amikor a jogegység
érdekében hozott bírói határozatot alkalmazza. Mert ha a két művelet nem azonos, sőt
az utóbbi megfelel annak, amely a felsőbírósági közbenső ítélet folyományaképpen jelentkezik, úgy ez feltevésünket igazolja.
Ezen összehasonlítás eredménye az lett, hogy kétségtelenné vált, hogy más műveletet
végez a bíróság amikor jogszabályt alkalmaz, és mást, amikor a jogegység érdekében hozott
bírói határozatot „alkalmazza".
Megállapítottuk ugyanis, hogy a jogszabály alkalmazása esetén a bíróság az — esetleg
különleges sajátossággal is bíró — konkrét esetre vonatkozó jogszabályokat a jogalkalmazás eszközével (jogszabály-magyarázat, jogszabály-értelmezés) sajátmaga felkutatja, kifejti és összesíti, ezzel elvileg megállapítva, hogy a konkrét esetre általánosságban — tehát
minden ugyanolyan esetre — miképpen rendelkeznek a jogszabályok (ezzel a jogszabályokat elvi vonatkozásban is a konkrét ügyben eljáró bíróság maga alkalmazza, az elvi ítéletet maga hozza), amely eljárás megfelel a vázlatunkban a bírói eljárás 2-ik cselekvési fázisaként megjelölt bírói magatartásnak.
Ezzel szemben megállapítottuk, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok
,,alkalmazása" esetén éppen azt a műveletet nem végezheti a konkrét ügyben eljáró bíróság, mint amit a jogszabály alkalmazása esetén végez, azaz nem állapíthatja meg maga,
hogy (az esetleges különleges sajátosságú) konkrét esetre miképpen rendelkeznek a jogszabályok, tehát a jogszabály elvi alkalmazása (elvi ítélethozatala) kiesik hatásköréből, ezt
a bírói feladatot (jogszabály elvi alkalmazása) végezte el helyette a felsőbíróság és öntötte
a jogegység érdekében hozott bírói határozat formájába (elvi ítélet), miértis a konkrét
ügyben eljáró bíróság a jogszabályok elvi alkalmazása helyett az idevonatkozó felsőbírósági elvi ítéletet (jogegység érdekében hozott bírói határozatot) kapcsolja be a konkrét
személyekre és tárgyakra kiterjedő saját konkrét ítéletének elvi részébe, ugyanúgy, miként
az a felsőbírósági közbenső ítélet esetén történik, amikor is a konkrét ítélet két bíróság
együttműködéséből származik.
Ezzel egyben az is kétségtelenné vált, hogy nem ugyanazzal az általánosan kötelező
erővel találkozunk a jogegység érdekében hozott bírói határozatoknál, mint ami a jogszabályok sajátja, amennyiben a jogegység érdekében hozott bírói határozatoknál fennforgó
általánosan kötelező erő a jogalkalmazás területével kapcsolatos ítélkezési, és nem a jogalkotás területével kapcsolatos jogszabályi szerkezeti sajátosság, s ennek megfelelően megállapítottuk, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatokkal kapcsolatban az
ítélkezés hierarchiájával és nem a jogszabályok hierarchiájával találkozunk.
A jogegység érdekében hozott bírói határozatokkal kapcsolatos formai és tartalmi
ellentmondást ezzel tulajdonképpen fel is oldottuk, megállapítva, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok általánosan kötelező erejük mellett is lényegüket tekintve
bírói ítéletek (elvi ítéletek), amelyek többszöri „alkalmazásánál" sem történik más mint a
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felsőbíróság közbenső ítéleténél, vagyis két bíróság együttműködéséről van szó egy konkrét ügy elbírálásánál.
Ezek után már csak az maradt hátra, hogy magyarázatát adjuk annak az ítélkezési
szerkezeti sajátosságnak, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok esetén a
bíróságok nem egyszer (miként a felsőbírósági közbenső ítélet esetén), hanem többször
veszik igénybe a felsőbíróság együttműködését a konkrét ítéletek meghozatalakor.
Ezen ítélkezési szerkezeti sajátosság okát a célszerűség diktálta fejlődésben — történelmi szükségszerűségben, közelebbről a bírói ítélkezés egységessé tételében véltük felfedezni s amire lehetőséget éppen az nyújtott, hogy minden konkrét ügy elbírálására irányuló bírói eljárásnak van egy elvi vonatkozású része, amely éppen ezen elvi tartalom
miatt alkalmas arra, hogy annak lefolytatása központilag, több konkrét ügyre kihatóan legyen lefolytatva.
A jogegység érdekében hozott bírói határozatok és a felsőbírósági közbenső ítéletek közelebbi összehasonlítása.

Gondolatmenetünk ezen vázlatos visszatekintése után már csak az a feladatunk, hogy
a jogegység érdekében hozott bírói határozatok lényegét meghatározzuk, és megjelöljük a
jogalkalmazás területén elfoglalt helyét.
A fenti vázlatos visszapillantás után ezen feladatunk már igen leegyszerűsödött és nem
lesz meglepő, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok lényegének meghatározásánál tekintetünk a felsőbírósági közbenső ítéletek felé fordítjuk, s a felsőbírósági közbenső ítéletek és a jogegység érdekében hozott bírói határozatok egybevetéséből indulunk ki.
A felsőbírósági közbenső ítéletek vizsgálata során tapasztaltuk ugyanis, hogy lehetséges, hogy konkrét ügy elbírálásánál felsőbíróság hozza meg az elvi ítéletet s a konkrét
ügyben eljáró bíróság a konkrét személyekre és tárgyakra kiterjedő konkrét ítéletet.
Ez esetben azt a minden konkrét ítéletet szükségszerűen megelőző elvi kérdést, hogy
a felmerült esetleg különleges sajátossággal is bíró konkrét esetre általánosságban — tehát
minden azzal azonos esetre — miképpen rendelkeznek a jogszabályok, a jogalkalmazás
eszközének igénybevételével (jogszabály-magyarázat, jogszabály-értelmezés) felsőbíróság döntötte el, azaz a vázlatunkban a bírói eljárás 2-ik fázisaként megjelölt bírói cselekvés, s annak nyomán keletkezett elvi ítélet felsőbíróságtól ered.
Felsőbírósági közbenső ítélet esetén tehát a vázlatunkban a bírói eljárás 1. és 3-ik
cselekvési fázisaként megjelölt bírói magatartás eredményeképpen létrejött döntés a konkrét ügyben eljáró bíróságtól, míg a bírói eljárás 2-ik cselekvési fázisaként megjelölt bírói
magatartás eredményeként létrejött döntés a felsőbíróságtól származik, vagyis ez esetbea
а konkrét ítéletet hozó bíróság az elvi kérdésben már nem dönthet, hanem ehelyett a konkrét ítélet elvi részébe bekapcsolja a felsőbíróság elvi ítéletét.
Felsőbírósági közbenső ítélet esetén ezek szerint a konkrét ügy elbírálása két bíróság
együttműködéséből származik, amikor is az elvi ítéletet a felsőbíróság hozza (a jogszabály
elvi alkalmazása), míg a konkrét személyekre és tárgyakra kiterjedő konkrét ítéletet — a
felsőbírósági elvi ítéletnek a konkrét ítélet elvi részébe való bekapcsolásával — a konkrét
ügyben eljáró bíróság hozza (a jogszabály konkrét alkalmazása).
A felsőbírósági közbenső ítéletek vizsgálata során tapasztaltuk ezek szerint, hogy a
konkrét ügyben lefolytatott bírói eljárás során az elvi ítélet kiemelten felsőbíróságtól is
származhat és ennek megfelelően a konkrét ügyben eljáró bíróság konkrét ítéletének elvi
részébe helyezett felsőbírósági elvi ítélet következtében a konkrét ügy elbírálása két bíró261

ság, egy a konkrét ügyben közvetlenül (a konkrét személyekre és tárgyakra kiterjedően)
eljáró bíróság, és egy az elvi kérdést eldöntő felsőbíróság együttes, a hirói eljárás különböző
cselekvési fázisainak megosztott munkakörben végzett, egymást kiegészítő magatartásából ered.
Ezen szerkezeti sajátosság felismerése vezetett arra, hogy ebben keressük a jogegység
érdekében hozott bírói határozatokkal kapcsolatos formai és tartalmi szemlélet ellentmondásának feloldását, s azt megtalálva, ezen azonos szerkezeti sajátosság vezet a továbbiakban arra, hogy a felsőbírósági közbenső ítéletek és a jogegység érdekében hozott bírói
határozatok közelebbi összehasonlításában keressük a jogegység érdekében hozott bírói
határozatok lényegének meghatározásához vezető utat.
Ennek az összehasonlító eljárásnak eredményeképpen állapítható meg — amely megállapítás egyben a jogegység érdekében hozott bírói határozatok lényegét is megvilágítja —,
hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok — miként a felsőbírósági közbenső
ítéletek — elvi ítéletek, melyben felsőbíróság állapítja meg a jogalkalmazás eszközének
(jogszabály értelmezés) igénybevételével, hogy egy esetleg különleges sajátossággal is
bíró konkrét esetre általánosságban (azaz minden azzal azonos esetre) miképpen rendelkeznek a jogszabályok, vagyis a vázlatunkban a bírói eljárás 2-ik cselekvési fázisaként megjelölt bírói magatartást (jogszabály elvi alkalmazása, elvi ítélet hozatala) kiemelten felsőbíróság végzi. Ennek következtében a konkrét ügyben közvetlenül eljáró bíróság a konkrét személyekre és tárgyakra kiterjedő konkrét ítéletébe (a jogszabály konkrét alkalmazása),
az ítélethozatalt szükségszerűen megelőző elvi kérdésben már nem dönthet (jogszabály
elvi alkalmazása, elvi ítélet), hanem saját elvi ítélete helyett a felsőbíróság ilyen vonatkozású elvi ítéletét (jogegység érdekében hozott bírói határozatát) kapcsolja be — a konkrét ítélet részeként — a konkrét ítélet elvi tartalmú részébe. így a konkrét ügyben lefolytatott eljárás két bíróság, egy a konkrét ügyben közvetlenül eljáró (a konkrét személyekre
és tárgyakra kiterjedő konkrét ítéletet hozó) és egy, az elvi kérdést eldötnő (elvi ítéletet
hozó) felsőbíróság együttes, a bírói eljárás különböző cselekvési fázisainak megosztott
munkakörben végzett, egymást kiegészítő magatartásából ered.
A felsőbírósági közbenső ítéletek és a jogegység érdekében hozott bírói határozatok
összehasonlítása során megállapított — a lényeget érintő — fenti azonos sajátosságokat
még eggyel ki is egészíthetjük. Megfigyelésünk szerint ugyanis: miként a felsőbírósági
közbenső ítéletek valójában a konkrét ítéleteken keresztül érvényesülnek, ugyanúgy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok is a konkrét ügyben közvetlenül eljáró bíróságok konkrét ítéletein keresztül érvényesülnek. Vagyis paradox formában mondhatjuk,
hogy mind a felsőbírósági közbenső ítéletek, mind a jogegység érdekében hozott bírói
határozatok közvetlen érvényesülése közvetett formában jelentkezik, és pedig a konkrét
ítéletet hozó bíróságok közvetítésével, a felsőbírósági elvi ítéletnek a konkrét ítéletbe
történő bekapcsolásával. A felsőbírósági közbenső ítéleteknél is feltalálható ezen szerkezeti
azonosság egyben azt is világosan mutatja, hogy ítéleti sajátosság is lehet a közvetett
(mintegy „alkalmazás" útján történő) hatályosulás, azaz közvetett érvényesülés (két bíróság egymást kiegészítő ítélkezéséből származó együttműködés esetén).
A felsőbírósági közbenső ítéletek és a jogegység érdekében hozott bírói határozatok
között fennálló mindezen kölcsönös pozitív irányú hasonlóságból következik az a kölcsönös negatív irányú — szintén a lényegre utaló — hasonlóság, hogy a bíróság a jogegység
érdekében hozott bírói határozatok meghozatalakor nem alkot átruházott hatáskörben jogszabályt — miként a felsőbírósági közbenső ítélet meghozatalakor sem alkot a bíróság
jogszabályt —, de még csak egyszerű belső igazgatási szabályt sem — amilyen belső igaz262

gatási szabály (szabályzat — utasítás) az állam egyes vezető igazgatási szerveinél valóban
megtalálható —, hanem csak tükörképét adja a felmerült konkrét esetre vonatkozó jogszabályoknak, mint a felsőbíróság közbenső ítélete vagy bármely konkrét ítélet szükségképpeni elvi döntést tartalmazó része.
Ezen a tényen az a körülmény, hogy a jogegység érdekében hozott bírói határozatok
a konkrét ügyben eljáró bíróságok konkrét ítéletein keresztül érvényesülnek, mit sem változtat, minthogy ez a közvetett érvényesülés a kiemelt elvi ítéleteknek is sajátja (miként azt
az előzőekben már kimutattuk).
Amidőn a konkrét ügyben eljáró bíróság maga dönti el az elvi kérdést, tehát maga
állapítja meg, hogy a vonatkozó (esetleg különleges sajátossággal is bíró) vitás esetben általánosságban (azaz minden azzal azonos esetre) miképpen rendelkeznek a jogszabályok,
akkor a jogszabályt elvi vonatkozásban is maga alkalmazza s saját jogszabályt értelmező
(magyarázó) cselekvése tükrözi vissza a jogszabályt. (A jogszabály saját hatáskörben történő
elvi alkalmazása.)
Amikor azonban a konkrét ügyben eljáró bíróság hatásköréből kiesik az elvi kérdés
eldöntésének a lehetősége azáltal, hogy azt a felsőbíróság végzi el, és ennek következtében
pusztán a felsőbíróság elvi ítéletét kapcsolja be a saját konkrét ítélete elvi részébe, akkor
nem a konkrét ügyben eljáró bíróság cselekvése tükrözi vissza a jogszabályt, tehát nem ő
alkalmazza elvi vonatkozásban közvetlenül a jogszabályt, hanem a felsőbíróság alkalmazta az elvi ítéletében (felsőbírósági közbenső ítéletek, jogegység érdekében hozott bírói
határozatok) s így a konkrét ítélet elvi része a felsőbíróság (közvetlen jogalkalmazó —
jogszabály-értelmező) tevékenységének eredménye, s a konkrét ítélet elvi részébe bekapcsolt, annak részét képező fehőblrósági döntés képezi a jogszabály tükörképét.
A konkrét ügyben eljáró konkrét ítéletet hozó bíróság a jogegység érdekében hozott
bírói határozatok, valamint a felsőbírósági közbenső ítéletek fennforgása esetén a jogszabály közvetlen elvi alkalmazása (saját jogszabály-értelmezés, saját elvi ítélet) helyett már
a kész, a jogszabályt elvi vonatkozásban már visszatükröző tükörképet (felsőbírósági elvi
ítéletet, felsőbírósági közbenső ítéletet, illetve jogegység érdekében hozott bírói határozatot) kapcsolja be konkrét ítélete elvi vonatkozású részébe.
És, mint ahogyan lehetséges valami hibabecsúszás következtében egyszerű bírói ítéletben is, hogy (képletesen kifejezve) a jogszabályt visszatükröző tükör torzít: kicsinyít
vagy nagyít, — amely hibák kijavítása és a kijavítás eszköze megint más kérdés —, a szerepe mégis csak a valóság, a vonatkozó jogszabályok visszaadása, ugyanúgy a jogegység
érdekében hozott bírói határozatoknak is a konkrét tényállásra vonatkozó valóságos jogszabályok felkutatása és visszaadása a szerepe, és ha a hibabecsúszás folytán esetleg nem is pontos, ennek folyományaképpen nem fogunk jogszabályalkotásról beszélni, s az esetleges hiba kijavítása után (újramagyarázás — új elvi ítélet, új elvi döntés esetén) sem fogunk jogszabály változásról szólni.
A felsőbírósági közbenső ítéletek és a jogegység érdekében hozott bírói határozatok
közelebbi összehasonlítása során ki kell térnünk arra a kérdésre is, hogy mi az, amiben
különböznek egymástól.
A különbség abban áll, hogy amíg a felsőbírósági közbenső ítélet egy konkrét ítéletnek kerül az elvi tartalmú részébe, addig a jogegység érdekében hozott bírói határozat
— célszerűségi szempontból (amire éppen az elvi tartalom adott lehetőséget) — minden
vonatkozó konkrét ítélet elvi részeként szerepel. A különbség is tehát nem tartalmi, hanem
mennyiségi.
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A jogegység érdekében hozott bírói határozatok
(elvi
ítélkezés).

lényege. Koncentrált

(sűrített)

felsőbírósági

közbenső ítélet

A jogegység érdekében hozott bírói határozatok és a felsőbírósági közbenső ítéletek
közelebbi összehasonlítása után utolsó feladatunkhoz, a jogegység érdekében hozott bírói
határozatok lényegének meghatározásához érkeztünk el.
A jogegység érdekében hozott bírói határozatok lényegét a felsőbírósági közbenső
ítéletekkel való szerkezeti azonosság és mennyiségi különbség határozza meg.
Ennek megfelelően értekezésünk végső eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy lényegét tekintve a jogegység érdekében hozott bírói határozatok a konkrét eljárásból kiemelt
— s minden vonatkozó konkrét ítélet elvi részét képező — elvi ítéletek.
A jogegység érdekében hozott bírói határozatok meghozatalánál tehát a bíróság nem
tesz egyebet, mint a jogalkalmazás eszközének felhasználásával (jogszabályértelmezés)
megállapítja, hogy egy felmerült (esetleges különös sajátosságú) konkrét esetre általánosságban — azaz minden ugyanolyan esetben — miképpen rendelkeznek a jogszabályok,
vagyis a minden konkrét ítélet hozatalát szükségszerűen megelőző elvi kérdést dönti el
(elvi ítélet), azaz a vázlatunkban a bírói eljárás 2-ik cselekvési fázisaként megjelölt bírói
magatartást látja el (a jogszabály elvi alkalmazása) a konkrét eljárásból kiemelten, minden
vonatkozó konkrét eljárásra kihatóan.
Ennek megfelelően tehát a jogegység érdekében hozott bírói határozatok fennforgása
esetén a konkrét ügyben eljáró bíróságok csak a vázlatunkban a bírói eljárás 1. és 3-ik
cselekvési fázisaként megjelölt bírói magatartást végzik el, ki lévén vonva hatáskörükből,
hogy a 2-ik cselekvési fázisként megjelölt bírói magatartást ellássák, s ennek megfelelően
a vonatkozó jogszabályok saját hatáskörben végzett elvi alkalmazása (elvi ítélet hozatala)
helyett a felsőbíróság vonatkozó elvi ítéletét (jogegység érdekében hozott bírói határozatot)
kapcsolják be a konkrét ítéletük elvi tartalmú részébe.
Jogegység érdekében hozott bírói határozatok esetén tehát a konkrét ügy elbírálása
két bíróság, egy a konkrét ügyben közvetlen (a konkrét tárgyakra és személyekre kiterjedően) eljáró bíróság, és egy az elvi kérdést eldöntő felsőbíróság együttes, a bírói eljárás
különböző cselekvési fázisainak megosztott munkakörben végzett egymást kiegészítő magatartás
ból ered.
Mint hogy pedig a felsőbírósági közbenső ítéletek a lényeget tekintve csak abban különböznek a jogegység érdekében hozott bírói határozatoktól, hogy azoknál a két bíróság
együttműködése (a felsőbíróság elvi ítélete) csak egy alkalomra szól, tehát a különbség csak
mennyiségi, ezért — a szerkezeti azonosságot és mennyiségi különbséget figyelembevéve -—
úgyis meghatározhatjuk a jogegység érdekében hozott bírói határozatok (a Legfelsőbb Bíróság elvi döntései) lényegét és a jogrendszerünkben elfoglalt helyét, hogy azok voltaképpen
nem mások, mint a konkrét eljárásból kiemelt, de hozzá tartozó koncentrált felsőbirósági közbenső ítéletek (Elvi ítélkezés).
ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ СУДЕЙСКИХ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ИНТЕРЕСАХ ПРАВОВОГО ЕДИНСТВА
(РЕЗЮМЕ)

Это сообщение содержит 2. и 5. частей большой рукописной работы автора.
Судейские постоновления в интересах правового единства (ранее решения, ныне
принципиальные постановления Высшего Суда) имеют обязательную силу для низших
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судов. Многие из этого делают вывод в нашей литературе по гражданскому праву, что
Высший Суд в этом случае создал обязательные правила для низших судов.
Наиболее выгодным средством исследование этого вопроса, который дискутируется в венгерской литературе по гражданскому праву уже пол века, является рассмотрение существа соответствующих постановлений. При этом нужно иссходить из анализа
судейских действий. Можно установуть, что каждому судейскому решению предшествует принципиальное установление того, что на имевшийся конкретный случай как
раз распоряжаются юридические правила вообще, то есть на каждый такой случай. Это
принципиальное решение, возникшие посредством выяснения юридического правила
появляется среднем решении и в самостоятельной форме. Можно показать, что судейские
постановления, принесенные в интересах правового единства по существу также выделенные из конкретного дела, принципиальные решения, каким являются средные решения. Становится ясным, что Высший Суд, создавая упомянутые постановления, создает не юридического правила для низшего суда, а место него выполяет судебской функции связанной каждым конкретным решением, которое заканчивается принципиальном решением. (Объяснение юридических правил.) Таким образом имеем дела друг
друга дополняющих двух судов процессом решение, сделанном раздельенном труде, в
этих случаях решений, и не сотрудничеством юридических правил создающих и принимающих судов. То есть Высший Суд выполняет судейскую функцию (принципиальное
решение) и не юридические правила создает.
Так судейские постановления в интересах правового единства по существу нечто
инные, как концентрированные, то есть составляющий элемент каждого решения, имеющего тождественные факты, средные решения (принципиальное правосудие.)
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MASEREEL MAGYARORSZÁGON
AZ ELLENFORRADALMI NEGYEDSZÁZADBAN (1919—1944)
LENGYEL BÉLA

„A művész helye azoknak az első soraiban van, akik egy új rendszerért harcolnak, mely kirekeszti az ember ember által való kizsákmányolását és a háborúkat. De a művész nem feledkezhet meg arról, hogy ehhez az új világhoz méltó, nagy művészethez csak úgy juthat el, ha a kifejező
eszközök szépségére támaszkodik és alkotó tevékenysége csak e mellett a feltétel mellett válhat a
felindulásnak azzá a motorjává, amely meg tudja rendíteni az emberek lelkét."1
így vall a művészetről Frans Masereel, akit Stefan Zweig korunk Balzacjának nevezett2, akinek fametszeteiből, —ha minden könyv, emlékmű, fénykép és tudósítás elpusztulna — rekonstruálni lehetne egész jelenlegi világunkat3. Művészetének méltatói közt találjuk Romain Rolland-t, Thomas Mannt és Lunacsarszkijt is.
Ha pontosan le lehetne mérni azokat a folyamatokat, amelyek során egy-egy művészi
alkotás társadalomformáló erővé válik, egészen bizonyos, hogy—Gorkij Anya с munkájához hasonlóan — a legelső helyek egyikét foglalná el az Egy ember szenvedése c. fametszetes
„képregény", egy forradalmár élete és halála 25 képben, ez az „optimista tragédia", mely
1918-ban jelent meg Genfben, bejárta az egész világot s melynek változatlanul frissen ható
lapjaival ma is minduntalan találkozunk a világ haladó folyóirataiban.
Masereel sokoldalú művész, kitűnő rajzoló és festő, de a művészettörténet legjobbjai
közé fametszetei - képregényei és önálló nagy lapjai -emelik. Művészetének világa -forradalmian új esztétikai szemlélete és kifejezésmódja - rokon Majakovszkij és Brecht világával4. A XX. századi ember gondolkodását, érzéseit és törekvéseit, a legfontosabb társadalmi folyamatokat, a kapitalizmus válságát és a szocialista társadalom születését egyetlen
képzőművész sem ábrázolta hasonló mélyen, sokrétűen és átfogó erővel. Művészete állandó feszültséggel terhes, dinamikus, aktivitással teli: nem lehet közömbösen szembeállni vele. A masereeli harag és hit, szatíra és forradalmi pátosz erejével elevenülnek meg előttünk
az ember szenvedése, megaláztatása, a szenvedését okozó erők, az ember legyőzhetetlen
törekvése a „nap" felé, a proletariátus harca a szabadságért és emberi méltóságért. Egy művész sem él jobban a mában, az emberek között. Tömegjelenetei azért olyan ellenállhatatlanul meggyőzőek, mert — ha a közös akarat szinte egyformává is teszi az arcokat, testeket— a művész —akárcsak Gorkij vagy József Attila — atomjaiban, az egyéni sorsokban
éli át a felkelt tömeg fájdalmát, elszántságát. De Masereel nem kevésbé nagy az intim világában is, az egyéni lélek titkainak, alig észlelhető rezdüléseinek ábrázolásában. Ki tudná meg1

René Arcos: Frans Masereel. Internationale Literatur, 1935- 8. sz. 93- 1Stefan Zweig: Zum Werk Frans Masereels. L.: Frans Masereel. Mit Beitragen von Stefan Zweig, Pierre
Vorms, Gerhard Pommeranz-Liedtke . . . Dresden, 1959- Verlag der Kunst. 7. 1.
3
L.: Pierre Vorms: Wesen und Erscheinung des Holzschnittes von Frans Masereel. L.: uo. 64.1.
1
1. Sapego: Die Bildsprache der Graphik Masereels. Kunst und Literatur (Sow jet Wissenschaft), 19б2. 1. sz.
88.1.
2
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rendítőbben kifejezni egy elhagyott gyermek mérhetetlen bánatát, egy csalódott nő fájdalmát? Ki tud harsányabban ujjongani a természet szépségein, ki érti meg jobban a nagyváros
kőrengetegeiből kiszabadult tenger- és napimádó ember boldogságát? Akármilyen témát
ragad meg, korunk nagy filozófus művésze ő, megrendít és eszméltet; nagy nevelő, akinek
művei emelkedettségükkel és roppant érzelmi tartalmukkal túlmutatnak önmagukon és felszólítanak: változtasd meg életed!
Masereel művészetének hatása mindenekelőtt az ember és a mű egységében gyökerezik. Ez az érzékeny lélek, amely oly fogékony az emberi szenvedés iránt, félelem nélkül nevezi nevén az embertelenséget s megvan az a képessége, hogy témáinak abszolút világos
formát adjon, melyet mindenki megért, aki látni és érezni tud. A közvetlenül kifejezett gondolatnak tökéletesen megfelel a szemléletes, lapidáris forma. Valóban, a nép művésze;
a nép megtalálta benne „legérthetőbb és legértelmesebb magyarázóját"5'.
Képregényeiben és egyes lapjain felvonul a kor valamennyi típusa, — ki ismerné jobban a tőkés kizsákmányolás gépezetének mozgatóit és a kizsákmányoltak világát? Alakjai
és az ábrázolt történések jelképszerűen sűrítettek, a lényegre szorítkoznak, mégis mindig
konkrétak, elevenek, a sematizmustól mentesek, aminek legfőbb biztosítéka az egész
masereeli életmű alanyi átfűtöttsége. Kevés művész forrott így össze műveivel. Joggal
idézi — önmagára vonatkoztatva — Walt Whitman szavait: „Látjátok, én nem adok sem
prédikációkat, sem egy kis alamizsnát. Ha adok, magamat adom." Miközben a kor legáltalánosabb kérdéseit ragadja meg, saját szenvedéseiről, örömeiről, vágyairól, lázadásáról vall.
Híres képregényeinek hősében még a művész arcvonásai is felismerhetők.
Ábrázolásainak különleges vonzóerőt ad az a mód, ahogy a fametszés régi mestereinek hagyományai továbbélnek ebben a teljesen mai mondanivalójú kép világban; ahogy a
művész felfogásában a flamand népi szemlélet tökéletes összhangban olvad össze a rollandi
értelemben vett európai polgár, a szocialista forradalmár szemléletével. Kifejezőeszközei
rendkívül egyszerűek, tömörek, hallatlan gondolati és érzelmi gazdagságot tolmácsolnak.
Az új világgal terhes, vajúdó világnak adekvát kifejezése ez a szinte anyaméhből kiszakadt
technika: a „mívesség" hiánya a legmagasabb vezérlő intellektus és a legnagyobb technikai
tudás mellett. Semmi számítás, semmi hatáskeresés. A fekete-fehér újszerűen alkalmazott
kontrasztja itt nyeri először a harc értelmét, a proletariátus osztályharcáét, amely az emberiség teljes felszabadítását tűzte ki céljául.
A fametszet masereeli megújulása, a fekete-fehér felületek drámai harca a proletárforradalmi tömegek előretörése következtében ment végbe; éppúgy, mint Gorkij műveiben
a sötétség és a fény harca, a sivár, nyomorult élet képe és az elnyomott ember küzdelme
szabadságáért, a jövő meg-megvillanó fényei. A zord valóság józan szemléletének és a forradalmi romantikának egysége itt is, ott is ugyanazoknak a társadalmi folyamatoknak hatására jött létre. A fametszet a maga élesen elkülönülő felületeivel, kontrasztjaival különcsen kedvező lehetőséget nyújtott a társadalmi összecsapások ábrázolására.
Aligha lehet túlbecsülni azt a hatást, melyet a masereeli életmű csaknem félszázada
kifejt a művészet barátainak millióira és a világ haladó művészeire. Nem reklámlármától
körülharsogva hat, hanem zajtalanul, de ellenállhatatlanul. Hatása nem halványul, mert a
ma is fáradhatatlanul alkotó művész új képnyelvet teremtett, amely tökéletesen kifejezi
társadalmunk életének új formáit, új ritmusát, korunk forradalmi jellegét. Masereel ma is
a társadalmi igazság, az emberiesség, a béketörekvések nagy kifejezője.
5
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Masereel neve meglepően korán felbukkan a magyar sajtóban. Kun Mihály a Magyar
Grafika 1922-ik évfolyamában beszámol egy müncheni kiállításról s különösen értékesnek
találja Masereel illusztrációit, melyeket Vermeylen Der ewige Jude с. könyvéhez készített.6
Egyes művészek, kritikusok — főképp azok, akik Németországban, Ausztriában megfordultak, vagy több-kevesebb időt dolgoztak — már az 1920-as évek első felében megismerkedhettek Masereel művészetével, amely Magyarországon csak 1926—27-ben lépett
be a köztudatba. Ekkor jutottak el —- németországi kiadásokban •— képregényei; a könyvecskéket elsősorban a Mentor-könyvkereskedésben lehetett megvásárolni — a baloldali
értelmiség találkozóhelyén —, ahol az idegen nyelveken megjelent forradalmi irodalmat
árusították.7 A kis kötetek egycsapásra osztatlan lelkesedést kekettek. Hogy a Masereelkönyvek behozatala és terjesztése mennyire a forradalmi mozgalom ügye volt, bizonyítja a
100% folyóirat bűnügyi irataiban szereplő feljegyzés is8.
Masereel művészetéről kitűnő összefoglaló képet ad Hevesy Iván a Nyugatban. Találóan jellemzi háborúellenes politikai rajzait s jól látja, milyen fordulatot jelentenek „а
modem grafikai művészetnek legszebb és legteljesebb alkotásai, amelyeket legragyogóbb értékeiben
az Európa-szerte óriási népszerűséggel elterjedt sorozat, a 'Passion" reprezentál". Masereel
„valami olyasmit ad a síkmüvészet nyelvén, ami eddig kívülesett annak hatáslehetőségein . . . nem
hibrid és heterogén művészi elemeket, grafikát és irodalmat gyúr össze, hanem a képből kiindulva
teremti meg a dramatikusan felfűzött képek sorát. így éppen olyan abszolút művészet az övé,
egységes és tiszta stiluseszközökkel, mint lesz a film, amely nem irodalmat illusztrál, hanem a
képből és mozgásból teremt új művészetet'".9 A szociáldemokrata párt kiadásában megjelent
Társadalmi Lexikon cikke,10 — melynek szintén Hevesy a szerzője, — az előbbi gondolatmenet szerint méltatja Masereel művészetét.
Masereelt Käthe Kollwitzcal együtt mutatja be Gergely Győző az 1928-as Népszava
Naptárban. Az igazi, nagy, kollektív művészet reprezentánsának nevezi, aki közérthető
művészetével a tömeghez szól, s megcáfolja a proletariátus küzdelmeinek defetistáit, akik
szerint a szocializmus csődöt mondott. „Ezek а nagyszerű küzdotársak [amilyen Masereel is]
bátoritóink, biztatóink a nagy harcban". Egy téves megállapításával vitába kell szállnunk,
mégpedig azzal, hogy Masereel technikájában és témái megválasztásában érezhető Georg
Grosz hatása11. A naptár több jelenetet közöl az Egy ember szenvedéséből; így azt, amikor a
polgár elkergeti csecsemőjével a fiatal munkásnőt; amint a történet hőse elgondolkodva
halad a fák között; amint csákányát hatalmasan meglendítve dolgozik és egy polgár riadt
álmélkodással nézi; végül a kivégzési jelenetet. Kollwitz és Zilie grafikái is megjelentek
ebben a kötetben.
6

Kun Mihály: Deutsche Gewerbeschau München. Magyar Grafika, 1922. szept. 1. 151.1. — Az Insel Verlag fülkéjében „értékes a Vermeylen 'Der ewige Jude' könyve, Franz Maserec (így!) szabad fametszeteivel". — Kun Mihály, akit a Glóbus-nyomda küldött ki Németországba a nagyobb nyomdák, gép-, papírés festékgyárak megtekintésére, a legjobb magyar mesterszedők közé tartozott.
7
Bortnyik Sándor közlése.
8
Párttörténeti Intézet Archívuma, Bp., Tszk. I930—10.772. 98. Spiller Sándor baloldali könyvkereskedő
elkobzott noteszában szerepelnek külföldről megrendelt Masereel-kötetek is.
9
Hevesy Iván: Frans Masereel. Nyugat, 1927. 8. sz. 686—690.1.
10
Társadalmi Lexikon. Szerkesztette: Madzsar József. Bp., (1929), Népszava-könyvkereskedés.
11
Gergely GyŐ2Ő: Gondolatok Kollwitz és Masereel rajzainak nyomán. Népszava Naptár, 1928. Népszavakönyvkereskedés, 102—104. 1. — Jóval később, az 1940-es Népszava Naptárban is találunk jelenetet az
Egy ember szenvedéséből. 57. 1. (A fák közt elgondolkodva haladó munkás alakját.)
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A 100% ugyanekkor — egy munkáskiállítást ismertetve — utal Masereelnek a proletárforradalmi képzőművészetben való úttörő szerepére. Értékelése nem marad mentes a
szektás szűklátókörűségtől, amire a „humanista alap" és a „lélektani bogarászás" lekicsinylő
emlegetése mutat12.
1929-ben, az Ernst Múzeum modern francia grafikai kiállításán — Picasso, Matisse,
Vlaminck és mások munkáival együtt — a magyar közönség elé kerülnek Masereel eredeti
fametszetei, tusrajza, vízfestményei13. Lázár Béla A párisi iskola c. bevezetőjében Masereelt
említi meg elsőnek a kiállításon szereplő művészek között s rámutat, hogy általában alábbhagyott a természettől való elrugaszkodás14. Rabinovszky Márius szerint a kiállítás — bár
nem válogatták essze tervszerűen az anyagot — „nagyszerűen megragyogtatta a francia tehetséget, ismét bizonyítva, hogy Párizs ma is vezet". Nem látja indokol inak, hogy Masereel és
Lhote annyi lappal szerepelt, Picasso és Matisse pedig oly kevéssel.15 Nem sokkal később
— a The Studio с. angol folyóiratnak a modern fametszetet bemutató különszámát ismertetve — kifogásolja, hogy a válogatásból „hiányzik a mai fametszetgrafika legnagyobb
mestere, legkiválóbb egyénisége: Masereel".16
Masereel műveit 1930 körül már sokan ismerték, művészetét nagyra becsülték, lapjainak a gyűjtők között osztatlan sikere volt17.
Az 1930-as években legjobb baloldali íróink lelkesednek Masereelért. A Századunk
cikkírója (hangja határozottan a Nagy Lajoséra emlékeztet) hozzászól ahhoz a vitához,
amely 1928 végén a művészet szociális funkciójáról folyt a Monde hasábjain. Elégtétellel
számol be a haladó álláspont győzelméről; arról, hogy a múlt klasszikusainak mai utódait
legtöbben a társadalom gyökeres átalakulásáért küzdő írókban, művészekben — köztük
Gorkijban és Masereelben — látják38.
Radnóti Miklós az 1931-es párizsi könyvművészeti világkiállításról szólva a kiállítás
legszebb darabjainak tartja Masereel A munka és A város c. gyűjteményeiből való és Villonhoz készített fametszeteit. „Amit Masereel a dúcon ma kihoz, azt nem hozza ki még egy
művész." Paul Hermann Haláltánc-sorozata „masereeli élményt nyújt, ugyancsak Villon- és
Cervantes-illusztrációi"10.
Legjobban Bálint György írása tükrözi azt a hasonlíthatatlan élményt, melyet Masereel művei a baloldali, antifasiszta értelmiségnek adtak. Egy berlini könyvkereskedésben,
19З2 nyarán került először kezébe a Politikai rajzok kötete. Az első világháború politikusainak hazugságait leleplező, az egyszerű emberek szenvedéseit, pusztulását megmutató rajzok, ismét nagyon időszerűek lettek. Bálint György kitűnő magyarázatokat fűz a cikkel
együtt megjelent rajzokhoz20, majd szenvedélyesen mutat rá a politikusok és az áruló írás12

S. L-: Munkáskiállítás. 100%, 1928. 1. sz. 13—15- 1Az Ernst Múzeum kiállításai. CVII. Csoportkiállítás. Herman Lipót festményei, Gárdos Aladár szobrai,
francia mesterek rajzai. Bp., I929. november hó. Az Ernst Múzeum kiadása. — A katalógusban Masereel
A zsákmány, A boxoló, Sötét gondolatok c. fametszetei, Pipázó с tusrajza, A tea. Család az erkélyen, Három nő c. vízfestményei szerepelnek.
14
Uo. 15. 1.
15
Rabinovszky Márius: Magyarok, németek, franciák, Magyar Grafika, 1929- H—12. sz. 291—293- I.
,fi
Uő: A modern fametszet. (The Studio különszáma, 1930.) Uo. 1930.11—12. sz. 346.1.
17
Varga Nándor Lajos közlése.
18
ego: Tendencia és irodalom. Századunk, 1929- 7. sz. 4Ó7—470.1.
19
Radnóti Miklós: A Livre d'Art világkiállítása. Literatura, 1931- 5- sz. 1Ó4—166. 1.
20
Az egyiken gázálarcos gépszerű figura jelenik meg, alatta a szöveg: A pacifizmus előharcosa; a másikon
négy csont vázalak szaggat kezénél-lábánál megragadva egy katonát; a harmadikon hullák hevernek és a halál szuronnyal támad az utolsó élő katonára.
13
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tudók új hazugságaira, a népek tudatát mérgező jelszavakra, amelyek még rémítőbb pusztulással fenyegetik a világot. „Kedves Frans Masereel, hegyezi már a ceruzáját?"21
Bár tárgyi bizonyítékunk nincs, nem hagyhatjuk említés nélkül azt a meggyőződésünket, hogy Masereel szatírája és forradalmi pátosza erősen hatott József Attilára is. 1930
táján írt nagy forradalmi verseihez könnyűszerrel lehetne válogatni kongeníális masereeli
„illusztrációkat".

Jelenet az Egy ember szentedéiéb6l. A Népszava 1936. május l~i emléklapja

Nem könnyű nyomon követni azokat a szerteágazó és különböző természetű hatásokat, melyeket Masereel a korszak magyar grafikusaira kifejtett.
Rosner Károly több tanulmánya foglalkozik az új magyar grafikával; ezekben futólag
említést tesz bizonyos masereeli ösztönzésekről Gáborjáni Szabó Kálmán, Csabai Ékes
Lajos és Szegedi Szűcs István grafikájában22. Helyesen állapítja meg, hogy Masereel nem
21
22

Bálint György: írás és kép. Magyarország, 1936. 295- sz. 14.1.
Rosner Károly: A magyar fametszet két évtizede. Magyar Iparművészet, 1930. 10. sz. 219—260. 1.; A magyar fametszet új mesterei. Uo., 1932. 9—10. sz. 161—198.1.; Ungarske Kunstnertresnitt i det tyvendé &rhundre. Oslo, 1935. Forlagt og utgitt av Kirstes Boktrykkeri. 19—29. 1.; Ungarische Buchkunst. Leipzig,
1938. Verlagsabteilung des Deutschen Buchgewerbevereins. 75- Jg. Doppelheft 7/8. Archív für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik. 258. 1.
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sorolható be „általánosan körvonalazott keretekbe, tehetsége túlnő országhatárokon, iskolát alko
és mérhetetlen hatást gyakorol"2^. Rosner szerint Gáborjáni Szabót, — aki az 1920-as években
ismerkedett meg Masereel műveivel — a művész alkotásai „igen érdekelték, de nem voltak
hatással rá, mert fametszeteiben az ö nyugtalan és mozgalmas témáival ellentétben, mindenkor
nyugodt hatásra törekedett"2*. Megállapítása nem egészen helytálló: Gáborjáni Szabónak a

A kommunista párt röplapja (1931)- Az Egy ember szenvedése
felhasználásával készült

húszas évek második felében készült fametszeteire éppen a fekete-fehér drámai harca, a
nyugtalanság jellemző. Ez a feszültség tükröződik könyvére hajló olvasó alakjában (1925),
ebben a rendkívüli egyszerűségű, erőteljes kompozícióban, amelynek uralkodó feketéjéből ki-kivillannak a lényegre utaló fehér foltok; ez a robbanó feszültség, mozgás, vibrálás
jelentkezik vízhordó Tiszai asszonyin (1927), Lovak a pusztán c. fametszetén (1927), a
vihar felkorbácsoló hatásának érzékeltetésében és a nyilván Ady-illusztrációként készült
Illés szekerén (1928) rohanó szekerein, a végtelenbe nyúló csúcsokon, az izzó sugarakat
lövellő napban. Ady nap felé vágyását kitűnő érzékkel masereeli képnyelven szólaltatta
meg.
23
24

Uő: A magyar fametszet új mesterei, lói—170. 1.
Uo.: 187.1. — Lényegében ezt ismételi meg: Ungarske Kunstnertresnitt... 29-
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Csabai Ékes Lajosról éppen csak megjegyzi Rosner, hogy „átmenetileg Masereel hatása
alatt állott"25. Ez a hatás is — véleményünk szerint — erősebb hangsúlyt érdemelne. Csabai
Ékes Egy művész élete с kompozíciója azonnal felismerhető utánérzés: a technikai megoldás
mellett a napot szélesen kitárt karral üdvözlő művész alakja, fejformája is a masereeli
hősre utal.
Érdekes, hogy a modern fametszet más jeles szakértői egyáltalán nem mutatnak rá
Masereel magyarországi hatására, aminek nyilvánvalóan elsősorban politikai oka van. A mű-

A kommunista párt röplapja (1932). Az Egy ember szenvedése
felhasználásával készült.

vészettörténet polgári művelői vagy maguk sem tekintettek rokonszenvvel a forradalmi
művészetre, vagy nem tartották ésszerűnek, hogy foglalkozzanak vele.
Tóth Ervin a XX. századi fametszetről szóló könyvében megállapítja, hogy Masereelt
illusztrációi és képregényei „Dürer után a legismertebb európai grafikussá emelték. Nevére még
a vidéki újságok alkalmi mükritikusai is hivatkoznak. Masereel méroléc, akihez minden kezdő
műtörténész hozzámér alkalomadtán valakit". Adatokkal érzékelteti hihetetlen népszerűségét,
különösen Németországban. Azt állítja, hogy a rendkívüli tehetségű művész képregényei
modorossá váltak, régebbi gondolatokat ismételnek, de az utóbbi években Masereel fametszet-stílusa változáson ment át, „ünnepeltjesebb, szélesen dekoratív ruhába öltözött"26. A modern
25
26

18

Uő: A magyar fametszet két évtizede. 243. 1- — Ugyanezt mondja: Ungarske Kunstnertresnitt... 19. 1.
Tóth Ervin: Fametszet a XX. században. Bp., 1939- A Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesületének nyolcadik kiadványa. 12.1.
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. — 64153. —
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európai grafikát ismertető későbbi könyvében megismétli előbbi megállapításait, de'értékelését most már azzal zárja, hogy Masereel megrekedt a modorosságban27.
Meg sem említi Masereel nevét Varga Nándor Lajosnak a fametszetről szóló több
mint félezer oldalas könyve. A magyar fametszet eredetiségét védelmezve, kijelenti, hogy
nem csupán a Belgiumban és Lengyelországban különösen fellendült grafika hatására terelődött nálunk az érdeklődés a fametszetre28.

A kommunista párt röplapja (1932). Az Egy ember szenvedése
felhasználásával készült

A magyar fametsző művészet a két világháború között világviszonylatban számottevő
értékeket hozott létre29. Ebben a sikeres fejlődésben Masereel ösztönzésének sokkal nagyobb szerepe volt, mint az előbb említett kortársi megítélésekből következtetni lehetne.
Gáborjáni Szabó Kálmán és Csabai Ékes Lajos mellett mélyen érintette Masereel
művészete a fiatalon elpusztult Dallos Hannát is. Nagyváros című, 1932-ben készült,
megkapóan lírai alkotásában könnyen felismerhető Az eszme és A város с képregényekből
közvetlenül nyert inspiráció.30 Felhőkarcolók és füstölgő gyárkémények szorításában, valahol fenn, az épületek közt húzódó vastraverzeken egy ruhátlan fiatal nő ül, elmerülten,
mintha a kezében levő virágot szemlélné. Alatta, szédítő mélységben apró autók sorai rohan27
28
29
30

Uő: Európai grafika. Bp., 1943- Vájna és Bokor. 39- 1. — A 148. lapon egy jelenetet közöl az Óráim könyvéből.
Varga Nándor Lajos: A fametszet. Bp., 1940. A szerző kiadása. 378—379.1.
L. erről: Patakyné Molnár Zsuzsa: A magyar fametszet a két világháború között. ELTE Művészettörténeti
Intézete, 1956. Kézirat.
A képet 1.: Rosner Károly: A magvar fametszet új mesterei. 181. 1.
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nak, a járdán pontszerű alakok. A modern ember szorongató magányát masereeli nyelven
kifejező fametszet erőteljes vonalaival, szigorú fény-árnyék ellentéteivel mégsem hat puszta
utánérzésnek, hanem inkább egy sokat ígérő tehetség biztató indulásának.
Határozottan masereeli ösztönzést mutat Gy. Szabó Béla Barangolókönyv című képregénye31. Talán leginkább az Óráim könyvére emlékeztet, de megközelítőleg sem olyan
sokrétű. A művész az emberektől távol barangol a pusztán, a tengerparton, az erdőben; ott-

A kommunista párt röplapja, készítette Háy Károly László.

(1935)

hon van a természet csendjében, az állatok között. Különösen a Tenger című rész jelenetei
emlékeztetnek Masereel metszeteire: a magányos ember s vele szemben a nap, a tenger hullámain szétterülő sugarakkal. A kötet végén a hazatért művész a padlóra kirakott munkáit
szemléli; az ablakból vakítóan süt be a nap. Könnyen meggyőződhetünk róla, hogy nemcsak tematikus ösztönzésről van itt szó; elég, ha összehasonlítjuk Barangolókönyvét a néhány
évvel korábbi Szegények könyvével, amelyben még teljesen a rajzos megoldás érvényesül és
csaknem kizárólag a fekete szerepel. Gy. Szabó mellett még egy másik kolozsvári művészre
kívánjuk felhívni a figyelmet: Nagy Imrére, akinek fametszetein a fekete-fehér kezelésében határozottan felismerhető a masereeli iskola32.
A két világháború közötti korszak magyar grafikájának egyik legerősebb tehetsége
Buday György, a szegedi fiatalok társaságának tagja. Valószínűnek látszik, hogy Radnóti
31
52

Gy. Szabó Béla: Barangolókönyv. Kolozsvár, 3939- A szerző kiadványa.
Ezt a hatást megerősíti Varga Nándor Lajos szóbeli közlése is. -— Mindkét erdélyi művész — Nagv Imre
éppúgy, mint Gy. Szabó Béla — a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanuk.
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Miklós hívta fel figyelmét Masereelre, adta kezébe köteteit33. Buday grafikája általában
nem nélkülözi a társadalomkritikát, anélkül, hogy ez a világ forradalmi megváltoztatásának követelésébe csapna át. De van egy korszaka — az 1930-as évek első felében —amikor
társadalomkritikája rendkívül kiélesedik s masereeli képnyelven beszél a fennálló rend válságáról. A Walpurgis-éjszaka, 1932, с lapján, a Vak vezet világtalant és a Mai kimérák című
képregényeiben Ortutay Gyula azonnal felismerte Masereel hatását. „A 'Walpurgis-éjszaka,
1932 egész társadalmunk tébolyult boszorkánytáncát, gonosz őrületbe hajlását hirdeti, a 'Vak
vezet világtalant'1 című fametszet-regénye pedig ennek a társadalomnak belső igazságtalanság
szükségszerű pusztulását kiáltja a fájdalom és viziós igazság nagy gyötrelmeivel, A. társadalom é
igazság újjászületését várják és követelik e metszetek . . . a Walpurgis éjszaka elvonuló rémei
torz, döbbenetes figurák: a legkínlódóbb csúfolódás és irónia ez. A 'Mai kimérák' fametszetsorozatában kétségbeesett gyűlöletté forr ez az irónia, . . . A hit teljessége és diadala, az irón
mélyen etikus gyűlölete sugalmazta ezeket a kimérákat, mai társadalmunk halálra ítéli, bűnöktő
mániáktól átitatott figuráit. Valóban: ebből a k imérikus szemléletből sarjadt a 'Vak vezet világtalan
reménytelen és mégis hivő iróniája, a szakadékokba, pusztulásba hulló népek, országok, osztály
haláltánca." Ortutay megállapítja, hogy Budayt „éppen a szociális szolgálat gondolata vezette
a fametszés sajátságosan szociális művészi lehetőségei felé, majd még tovább a legmaibb euró
grafikai műfaj, a képregény formája felé."3Í
Ha a masereeli harcos humanizmus — fejlődésük bizonyos szakaszában — ilyen mélyen
megragadta a polgári művészeket, magától értetődőnek tűnik Masereel különleges szerepe
a szocialista művészek fejlődésében.
Az 1930-as évek elején fiatal — jobbára húsz év körüli — festők, grafikusok, szobrászok kapcsolódtak be az illegális kommunista párt munkájába; ők képezték a magvát a
Szocialista Képzőművészek Csoportjának. Magas színvonalú viták és alkotó kísérletek
között törtek utat egy forradalmi szemléletű és mondanivalójú művészet felé, amely nem
elégszik meg a jelenségek ábrázolásával, hanem részt akar venni a világ megváltoztatásában. Kutatták az ősöket és az élő példaképeket. A fiatal művészekre elsősorban Derkovits
hatott, akit mesterüknek tekintettek; de az új tematika kialakítása, az új kifejezésmód keresése közben sokféle hatást fogadtak magukba. Hatott rájuk Cézanne, Van Gogh, Käthe
Kollwitz, Georg Grosz, Picasso, Diego Rivera művészete35. Grosz és Kollwitz művészetét
bizonyos kritikával illették: az előbbiben a kispolgári lázongást, az utóbbiban a polgári
naturalizmus és szentimentalizmus maradványát kifogásolva. Masereelt egyértelműen elfogadták36. Harcos művészetével példaképszerűen hatott37.
33

Radnóti Miklósné közlése alapján.
Ortutay Gyula: Buday György művészete. Napkelet, 1934. 3- sz. 135—138. 1. — Baróti Dezső emlékezete
szerint Buday megküldte munkáit Masereelnek, aki saját műveivel viszonozta Buday küldeményeit. — A
cikkben szereplő fametszet-sorozatokat •— melyekből Baróti közlése szerint csak néhány lap készült el •—
sem a közgyűjteményekben, sem Buday ifjúkori barátaitól nem sikerült megszereznem. A reprodukciók között egy teljesen masereeles ex librisét közlöm, mellyel szellemesen megtréfálta diáktársát, a fellegekben
járó ifjú tudóst, aki nem veszi észre, hogy lábainál dúl a kommunizmus és a fasizmus harca. A fametszet megjelent: Magyar Űt, 1935- 5- sz. 1.1. és Vasárnapi Újság. A. Budapesti Hírlap Képes Melléklete, 1935. április
14. (A hátsó borító lap számozatlan belső oldalán.)
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Németh Lajos: A Szocialista Képzőművészek Csoportjának története. A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve I952. Bp., 1953- Művelt Nép Könyvkiadó. 86. 1.
30
Háy Károly László: A szocialista képzőművész csoport. (1951- ápr. 14.) Gépiratos feljegyzés. 6. 1. Művészettörténeti Dokumentációs Központ — С — II — 49/4.
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E fiatal művészek zömének nem volt lehetősége a Képzőművészeti Főiskola elvégzésére: Derkovits festészete, grafikája, felülmúlhatatlan szépségű Dózsa-sorozata, a külföldi
művészeti alkotások közül pedig mindenekelőtt Masereel Egy ember szenvedése c. képregénye volt a „főiskolájuk", „egyetemük". így kapcsolódott össze tudatukban a nemzeti forradalmi múlt és jelen harca a munkásosztály nemzetközi szabadságharcával. Látni tanultak
Masereeltől: hogyan lehet a legszélesebb, legbonyolultabb társadalmi összefüggéseket
egyszerű, világos, eredeti képnyelven kifejezni. Indulásuknál, amikor az első lépéseket tették a művészi pályán, nagyszerű iskola volt Masereel; később -— azoknak a fiataloknak a
kivételével, akik elestek a fasizmus elleni harcban — ki-ki tehetsége szerint kialakította a
maga képnyelvét.
A szocialista művészcsoporthoz tartozó művészek rendkívül nehéz körülmények között
tervezték meg és állították elő a Kommunisták Magyarországi Pártja, a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége és a Vörös Segély stencilen sokszorosított, linóleummetszéssel és fotomontázzsal készült röplapjait38. Ebben a tevékenységükben kitűnő érzékkel fordultak Masereel műveihez.
Masereel Egy ember szenvedése c. sorozatának három lapját is felhasználták. Nem változatlanul. A változtatások legfőbb oka: gyorsan kellett dolgozni, nem volt lehetőség a
művészi megoldás finomságainak visszaadására, nem egy esetben egyszerűsítettek, elhagytak bizonyos részleteket. A röplapok alját elfoglaló széles feliratok is az arányok megváltoztatására, a kompozíció módosítására késztettek. De az is előfordult, hogy a változtatással a lap közvetlen agitációs erejét kívánták fokozni. A rendkívüli körülményeket és a célt
figyelembevéve hiba volna kizárólag a röplapok művészeti fogyatékosságait látni. A mai
szemlélőt inkább a megindultság és büszkeség érzése töltheti el, hogy a kommunista művészek a legjobb forrásból merítettek30.
Érdemes közelebbről megvizsgálni, miben térnek el a röplapok az eredeti metszetektől.
November 7. Munkások ! Ki az uccára ! — ez a felirata a Kommunisták Magyarországi
Pártja és a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége egyik 1931~es röplapjának40. Masereel képregényében a munkások előadják követeléseiket a tőkésnek; vezetőjük,
a történet hőse széles mozdulattal áll a tőkés előtt. A következő kép már harci jelenet: a
szuronyos katonák sora megindul a munkások ellen. Középen a főalak — háta mögött a
munkások tömegével — tiltó mozdulatot tesz karjával. A röplapon egyesült a két jelenet.
A munkások vezetőjének felemelt kezébe szuronyt helyezett a művész. Az előbbi lapról
ide került a tőkés alakja; mögötte a szuronyos katonák. Az eredeti lap súlyos épülettömbjétől lényegesen eltérnek a háttérben füstölgő, magasba törő gyárkémények.
A Le a statáriummal című, 1932-es röplapon41 nem találkozunk az előbbihez hasonló,
az agitációs hatást fokozni törekvő eljárással. Az eredetitől való eltérést — a kidolgozás elnagyoltsága mellett — a felirat okozza. Az így összeszűkült felületen sajnálatosan kisebb
lett a bíróság előtt álló főalak, amely Masereel lapján hatalmasan kimagaslik szuronyos őrei
közül s jóval nagyobb mértékben magára vonja a figyelmet.
38
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L.: Küzdtünk híven a forradalomért. Képes röplapok az illegalitás idejéből, összeállította és a jegyzeteket
írta: Gábor Imréné Orbán Ilona. Bp., 1961. Kossuth Könyvkiadó. Háy Károly László és Fenyő A. Endre bevezetése. V—XI.
A Masereel-metszeteket felhasználó művész ismeretlen művészként szerepel a Küzdtünk híven a forradalomért c. kiadványban, amely a börtönjelenetnél nem utal a metszet eredetére.
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Nagyon érdekes módosításokat észlelünk a Támogassuk a Vörös Segélyt 1 feliratú, 1932-es
röplapon.42 Masereel börtönjelenetén a fekete nyomasztó túlsúlya uralkodik. Az alak
háttal áll felénk, a börtönajtóval szemben; a kémlelőnyíláson beles az őr. A röplap széles
felirata itt is kétségtelenül szerepet játszott a kompozíció arányainak megváltozásában.
De nemcsak erről van szó. Nemcsak az alak lett jóval nagyobb; zsebredugott kézzel áll,
arcélét látjuk. Az eredeti felület nyomasztó sötétségével szemben itt is, ott is megjelenik a
fény; a rab arcán, alakjának körvonalain, — sőt a zárka ablakából is beárad. E módosítások
eredményeként — az eredetivel ellentétben — a röplap bizonyos optimizmust sugároz, az
illegális harc követelményeinek megfelelően.
Az Egy ember szenvedésének munkáshőse nemcsak a kommunista párt röplapjain jelent
meg; a tömeghez szóló agitátor alakját látjuk a szociáldemokrata párt 1936. május 1-i emléklapjának első oldalán is. Itt az eredeti mű változtatás nélkül látott napvilágot. A kép
alatt Petőfi verséből, A XIX. század költőiből vett sorokat olvashatjuk (Ha majd a bőség
kosarából. . .): a költő nagyszerű felhívását költőtársaihoz az igazságos társadalmi rendért
való szüntelen harcra.
Ha végigpergetjük a kommunista röplapokat — Käthe Kollwitz és Georg Grosz hatása
mellett — lépten-nyomon találkozunk masereeli ösztönzésekkel. Ilyen például az 1933-as
Segítsetek feliratú, ismeretlen szerzőjű Vörös Segély-röplap43: a börtönablak előtt álló proletáranya két gyermekével egyszerre idézi fel Kollwitzot és Masereelt.
Masereel első világháborús rajzaival mutat rokonságot Háy Károly László linóleummetszete, az 1935-ös Védjük meg szakszervezeteinket-sorozat egyik darabja. A képen lehorgasztott fejű katonák végtelen, monoton, sötét loltot képező tömege vonul el, melyet elégedetten szemlél a tőkés (a legnagyobbra rajzolt alak), keresztjével áld meg a pap és magasra
emelt karral köszönt a politikus. A szatirikus felirat — amelyhez hasonlóval gyakran találkozunk Masereel említett rajzain — különösen serkent erre a képzettársításra. A kép felső
sarkában a Népszava 1914. augusztus 31-i számából vett harcra lelkesítő sorokat a képfelület alsó szélén elhelyezett, a pusztulásra és vereségre utaló szöveg követi44. Hadd említsük meg itt Háy másik linóleummetszetét45, mely a NSk Napja 1938 című szociáldemokrata
emléklap első oldalát tölti ki. A nők azzal az ellenállhatatlan, sodró erővel vonulnak itt,
amely Masereel munkástömegeinek mozgását jellemzi. A fekete-fehér — illetőleg itt a
kék-fehér — ritmikájában is megmutatkozik ez az ösztönzésJ
Masereelre gondolunk, amikor ugyanennek a sorozatnak Berda Ernő által készített két
lapját szemléljük. Kompozíciós elrendezésük azonos. Az egyiken (A munkásság életszínvonala napról napra süllyed*6 a munkások gép fölé görnyedő, fehér foltokként meg-megvillanó, átlósan elhelyezett kettős sorával szemben súlyosodik a tőkés bálványszerű, óriás,
fekete alakja. A másikon (Mit jelent a Munkáskamara? . . ,a) az előbbihez hasonló munkássor hátához csendőrök sora szegezi szuronyhegyét. Itt említjük meg, hogy bizonyos
mértékben felismerhetők a masereeli iskola jegyei Berda 12 lapból álló, 1939-ben készült
kitűnő antifasiszta fametszet-sorozatán is, mely hitelesen, lenyűgöző expresszivitással ábrá42
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zolja a fasizmus minden képzeletet felülmúló szadizmusát. Amikor a Nopasaran /-sorozat
felejthetetlenül emlékezetünkbe vési az emberi szenvedés teljes skáláját, talán nem alaptalanul gondolunk arra, hogy Berdát kifejező eszközeinek fejlődéséhez Masereel első világháborús grafikája és későbbi fametszetei is hozzásegítették.

A kommunista párt röplapja, készítette Berda Ernő. (1935)

A szakszervezeti sorozatban jelent meg Sugár Andor lapja is (Mindezek dacára hatalmas sztrájkok sorozata mutatja a munkásság harckészségét118): munkások tömege vonul a képen,
magasra tartott feliratos tábláikon szakszervezetük neve áll, a középső tábla a párt jelszavát
hirdeti: »Be a szakszervezetbe /" A szemlélővel szembejövő tömeg dinamikus mozgása, az
alakok lendületes ábrázolása, a fekete-fehér rítmikája ismét Masereelt juttatja eszünkbe.
Kézenfekvő, hogy Sugár, aki erőteljes illusztrációkat készített Majakovszkij Balra mars
48
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című verséhez49, örömmel találkozott Masereel forradalmi művészetével, amelyről előadást
is tartott a szocialista képzőművészeknek50.
A háborúra készülő magyar fasiszta rendszer ellen, a népfrontpolitika szolgálatában
készült röplapok között masereeli ösztönzésre vall az ismeretlen szerzőjű, 1935-ös Légvédelmi törvény feliratú linóleummetszet51. Középen — fehér foltokként — munkások, parasztok, nők, gyermekek is; fölöttük hatalmas, szuronyos csendőralak, lent katonák és egy cilinderes tőkés; két oldalról ágyú, géppuska és szuronyok irányulnak a hatalom gázálarccal
ellátott, sötét foltokkal jelzett képviselőinek szorító gyűrűjében kiszolgáltatottan álló
nép felé.

A kommunista párt röplapja, készítette Józsa Sándor. (1935)

Az illegális röplapok között Józsa Sándor fasizmus- és háborúellenes linóleummetszetei mutatják leghatározottabban Masereel hatását. Valószínűnek látszik, hogy az ő munkái
azok a röplapok is, melyek a Masereel-metszetek felhasználásával készültek. Több lapja
megjelent az 1935-ös Harcot a háborút előkészítő gyilkos fasizmusellen-sorozatban.Az első
világháború véres emlékét és a forradalmat idézi az egyik (1918: Elég volt a háborúból!
Éljen a forradalom I52): erőteljes munkás áll a lap közepén, hosszában betöltve az egész
felületet; karjait lendülettel emeli magasba, egyik kezében kalapács, a másikat ökölbe szorítja. A földön szerteszét hullák hevernek. A háttérben a hatalom védelmezői ütköznek meg
49

100%, 1929.9—10. sz. 432—433.1.
Az előadás 1941-ben, a Magántisztviselők Székházában hangzott el. Nolipa István Pál közlése alapján.
Nolipa jegyzetfüzetében, mely ebben az időben készült, olvasható a bejegyzés: „Ki Masereel? (festő)."
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a néppel, amely már ellenük fordítja a fegyvert. A Tanácsköztársaság leverésének tragikus
emlékét idézi fel másik lapja (1919: „A rend helijreáll"53 ) . A fehér háttérből tömören emelkedik ki a kivégzés előtt álló három munkás alakja — előttük a már legyilkoltak tetemei.

Cserepes István: Rakodás. (1929)

Varsányi Pál: A Horogkereszt és Fasizmus c. sorozatból

(1933)

Nyugodt tartásuk agitációs erővel hat, az Egy ember szenvedése kivégzési jelenetéhez hasonlóan. A masereeli szatíra eszközeire emlékeztet A gazdasági élet föllendül feliratú röplapja54:
páncélszekrényén terpeszkedik a tőkés hatalmas alakja, feje pénzeszsák, egyik kezével vézna
kis munkást fojtogat, a másikban — apró játékszerként — tankot tart. A háttérben ágyúk
53 Uo. 87.1.
и Uo. 88.1.
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és füstölgő gyárkémények. Másik lapján (Munkanélküli segély nincs55) három munkanélküli
van; köztük és a gyárépület között rendőr őrködik. Erre kell a pénz című lapján56 szuronyos
katonák végtelen sorai menetelnek, különböző irányokban. Reformprogramm című lapjának57 jobbszélén munkásalakok állnak; balról katonák irányítják feléjük géppuskáikat és
szuronyaikat; középen hatalmasan magaslik ki Gömbös Gyula miniszterelnök felismerhető
alakja, háttérben az Országházzal.

Varsányi Pál: A Gulliver Kapiíáliában с sorozatból.
(1936)

Fehér György: Illusztráció József
Attila Aradat с verséhez

Cserepes István linóleummetszetei — amelyek között egy erőteljes fekete-fehér folthatású Gorkij-arckép58 is szerepel — a munkások életét megjelenítő képei, munkaábrázolásai, amilyen például a Rakodás (1929)59, Masereelt juttatják eszünkbe.
Tematikában és művészi megoldásban határozott rokonságot mutat Masereel műveivel Varsányi Pál számos, az 1930-as években készült fametszete. Ebben a felfogásban
ábrázolta a munkások nehéz életét (Mosónő, 193460, Munkástemeíés, 193461, Munkáshalál,
193562, Éhség, 193763). A munkások tudásvágyát ábrázoló, Szocializmus című, 1936-ban
55
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készült linóleummetszete 64 minden eredé lisége mellett párhuzamra késztet az Egy ember
szenvedése olvasó munkásával. Hasonló képzettársítást idéz fel a Börtön (193б) 6 °, a felvonuló tömeg ábrázolása (Forradalom, 1942 66 ), a háború fenyegető rémének víziószerű meg-

Buday György: Ex libris Stephani Vincze. (1935)

jelenítése a padon ülő szerelmespár mögött álló, szuronyos halállal (Háború, 1933 67 ), továbbá szintén a háború iszonyatát tükröző önarcképe (1933 68 ). Masereel hatása legerősebben két fametszet-sorozatán jelentkezik. A Horogkereszt és Fasizmus című, 1933-ban
készült, illegálisan terjesztett 12 lapos sorozat a haladó külföldi sajtóban élénk visszhangot
«4 Uo. 59.101. sz.
65
Uo. 55-22 1. sz.
w
Uo. 59.12 1. sz.
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keltett; Varsányi művészetét Käthe Kollwitzéhoz és Masereeléhez hasonlították; Romain
Rolland is a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott róla69. A sorozat egyik darabján a malomszerűen kiképezett német sisak és horogkereszt ontja magából a vért és a csontvázakat;
körülötte mindenütt a pusztulás, az erőszakos halál képe. Másik, 7 linómetszetből álló,
1936-ban készült sorozata — Gulliver Kapitáliában — a munkásosztály allegorikusán ábrázolt harca és győzelme is erősen Masereelt idézi70.
Igen érdekes masereeli inspirációt mutat a fasizmus áldozataként fiatalon elpusztult
Fehér György grafikája. Masereeli egyszerűséggel és átérzéssel ábrázolja a munkások életét.

Gáborjáni Szabó Kálmán: Olvasó. (1925)

(Pihenő71, Szövőnő,72 Sinépitő munkások15, Szerelőmunkások a létrán1*.) József Attila több
verséhez készített illusztrációkat. Ezek közül az Áradat (Öt szegény szól) című vershez
készített két kép közül arra kívánjuk felhívni a figyelmet, amely az öt szegénytől körülvett,
megrettent botos ispánt ábrázolja.75 A háttérből közeledő forradalmi tömeg sötét foltját
beragyogja a felkelő nap.
A proletárforradalmi képzőművészetnek világviszonylatban egyik legnagyobb alakjánál, Derkovits Gyulánál sem nehéz felismerni a masereeli ösztönzéseket. Már az 1920-as
89
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évek első felében, bécsi tartózkodása idején találkozott Masereel művészetével, amelyet
nagyon szép, nemes útnak tartott; a német expresszionisták szélsőséges túlzásaival ellentétben rögtön megnyerte ez az egyszerű, világos, a valósághoz közelálló művészet76. Minden
bizonnyal megragadta az Egy ember szenvedése és a belga művész más kötetei is foglalkoztatták. Masereel képregényeit szeretettel, érdeklődéssel forgatta.77 Kétségtelen, hogy
Masereel segítette fejlődésében, a tömeg jellemzésében, mozgásának dinamizmusában, a
fekete-fehér elosztásában. Mihályfi Ernőnek persze igaza van abban, hogy a világ forra-

Dallos Hanna: Nagyváros. (1932)

dalmi művészetében páratlan Dózsa-sorozat létrejöttében sem Uitz Ludditák-soxozatának,
sem Masereel műveinek közvetlen hatásáról nem lehet szó78.
Dési Huber Istvánhoz is igen közel állott Masereel művészete. Tudjuk, hogy
nagyrabecsülte a művészt, az Egy ember szenvedése és az Óráim Könyve meg is volt
tulajdonában79. Masereel forr?dalmi művészete tematikájával nyilvánvalóan ösztönözte,
de ez nemigen észlelhető formaadásában. Talán csak 1928-ban készült TV. rend című linóleummetszet-sorozata késztet bizonyos párhuzam megvonására. A sorozatban szereplő Agi7(i
77
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Varga Nándor Lajos közlése, Derkovitscsal folytatott beszélgetése alapján.
Derkovits Gyuláné közlése.
Mihályfi Ernő: „1514". Derkovits Gyula forradalmi fametszeteinek új kiadása. Népszabadság, 1963- I.
19- 8.1. — Masereelnak Derkovits grafikájára, s különösen az Í514 sorozat kialakítására tett hatásáról 1.
Julia Szabó: Die Holzschnittfolge ,Д514" von Gyula Derkovits. Acta Históriáé Artium Academiae
Scientiarum Hungaricae. Tom. X. Fase. 1—2. 1964. 200—203. 1.
Dési Huber Istvánné és Bortnyik Sándor közlése alapján.
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tátorso — a jobbszélen kiemelkedő, kiáltó alak, vele szemben az egybeforrt, kiáltozó tömeg
— az eltérő formai megoldás ellenére összhatásában nem idegen az Egy ember szenvedése
agitáló munkáshősétől.
Tanulmányunk azokra a hatásokra kívánta felhívni a figyelmet, melyeket Masereel
művészete az ellenforradalmi Magyarországon kifejtett. 81 Ezek a hatások természetesen alig
választhatók el a korszak legjobb magyar képzőművészeinek hatásaitól, összefonódnak
ezekkel. Kétségtelen mégis, hogy a két világháború között megelevenülő, nemzetközileg

Csabai Ékes Lajos: Egy művész élete

Gy. Szabó Béla Barangolókönyv с
képregényéből. (1939)

jelentős magyar grafika mesterei — éppúgy, mint a külföldi művészek világszerte — nehezen tudták magukat Masereel hatása alól kivonni.
A munkásmozgalomtól többé-kevésbé távolálló, új utakat kereső polgári művészek
(Buday György, Csabai Ékes Lajos, Dallos Hanna, Gáborjáni Szabó Kálmán, Gy. Szabó
Béla, Nagy Imre stb.) is szívesen elfogadják Masereel mélységes humanizmusát, az elnyomottakkal való együttérzését, a tőkés renddel szembeni kritikáját, keserű iróniáját, anélkül,
hogy eljutnának harcos forradalmiságához, történelmi optimizmusához. Nagyon valószínű,
hogy a belga mester művei megerősítették az egyes művészeinkben lappangó rokon tendenciákat. Egyesek félreismerhetetlen masereeli sugalmazásra ábrázolják a művész bolyongását a világban, a nap felé törekvését, az ember nyomasztó magányát a nagyváros föléje
boruló bérkaszárnyái közt, a tőkés társadalom válságának jeleit.
Masereel művészete a polgári művészeket elvezeti egy képmutatás nélküli, igaz humanizmushoz, a fennálló rendnek a lázongásig elmenő kritikájához,—a szocialista művészek
80
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Legújabbkori Történeti Múzeum 59-1002.1. sz.
Az emigrációban élő művészek is élénken érdeklődtek Masereel művészete iránt. L.: Béla Uítz: Appel an
Masereel. Pour un art prolétarien, 1931- 5- sz. — Masereel moszkvai látogatása alkalmából a Forradalmár
Képzőművészek Szövetségében a magyar vezetőségi tagok — Ék Sándor és Kemény Alfréd — is elbeszélgettek a művésszel. Ék Sándor közlése. — Kemény Alfréd: Masereel új könyve. „Feketéből fehérre.'' Új
Hang, 1939. 5. sz. 91—9З. 1.
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kezébe az osztályharc éles fegyverét adja. Hangsúlyozzuk: nehéz elválasztani ösztönző, felszabadító, harcra késztető hatását Derkovits Gyula vagy Dési-Huber István hatásától; annál
is nehezebb, mert hiszen legjobb szocialista művészeink alkotásaiban sem lehet biztonsággal megállapítani, mennyiben lehet masereeli ösztönzésekről és mennyiben Masereeltől
független rokon törekvésekről beszélni. Mégis, bizonyossággal állíthatjuk: hatása óriási
volt. Szocialista képzőművészeink fejlődésében letörölhetetlen nyomot hagyott az Egy
ember szenvedése, de természetesen hatottak Masereel más művei is, különösen Az eszme,
A nap, A város, A feketétől a fehérig. A Szocialista Képzőművészek Csoportjához tartozó és
a csoporthoz közelálló művészek (Berda Ernő, Fehér György, Háy Károly László, Józsa
Sándor, Varsányi Pál stb.) éppúgy tanultak a kizsákmányoló társadalmi rendet leleplező
kritikájából, mint forradalmi romantikájából, pátoszából. Erről tanúskodnak a proletariátus életét hitelesen, harcait forradalmi romantikával ábrázoló és antifasiszta műveik, amelyekben újra meg újra visszatérnek Masereel tipikus alaphelyzetei: az ellenállhatatlan, sodró
erejű tömeg, a munkás összeütközése a tőkéssel és a hatalmi szervekkel, a forradalmár
munkás a bíróság előtt, hősi halála stb. Nemritkán rögtön felismerjük Masereel képnyelvének sajátos eszközeit, a jelképszerű tömörítést, a fekete-fehér drámai harcát, a jellemző
hangsúlyokat a kép felépítésében. Masereel nevelte szocialista művészeinket az emberellenes erők iránti gyűlöletével, szenvedélyes életszeretetével, eszköztelen egyszerűségével és
eredetiségével, esztétikailag rendkívül igényes, harcos művészetével. Nem ok nélkül tekintették példaképüknek, mint a forradalmi írók Gorkijt. Neve, — mint Gorkij neve — nem
véletlenül fonódott össze a Petőfiével.
A negyedszázados ellenforradalmi rendszer bukása új lehetőségeket nyitott meg Masereel művészetének szélesebb körű megismerése és hatása előtt. A legutóbbi években sikeres kezdeményezések történtek, amilyenek A város kiadása, vagy Romain Rolland Pierre és
Luce című kisregényének megjelentetése Masereel illusztrációival. Itt említjük meg az
1964. szeptemberében, a budapesti Szépművészeti Múzeumban rendezett Masereelkiállítást is. Ezt további lépéseknek kell követniük; sokkal erőteljesebben kell munkálnia
nálunk is ennek a nagyszerű, élő művészeti hagyománynak, amely a legkorszerűbb, legvilágosabb válaszokat adta napjaink égető kérdéseire.
MASEREEL EN HONGRIE
(RÉSUMÉ)

Les pensées, les sentiments et les aspirations de l'homme du XX е siecle, ainsi que ses lüttes pour un ordre
social equitable, sönt évoqués avec une profondeur, une variété et une force de Synthese incomparables dans
l'art de Frans Masereel. L'influence universelle de son art révolutionnaire s'exprimant dans un langage nouveau
n'égale peut-étre que celle de Gorki. S'il existait des moyens objectifs permettant de préciser comment certaines oeuvres d'art acquierent une force capable de transformer la société, la Passion iun homme, roman en gravures sur bois, qui établit la reputation mondiale de Masereel, cette révolutionnaire „bible des pauvres" serait
— tout comme la Mere de Gorki — certainement au premier rang.
La revue speciale hongroise, Magyar Grafika attira l'attention sur l'art de Masereel, relativement de trés
bonne heure, déja au debut des années vingt, mais le nom et les oeuvres de l'artiste n'arriverent ä la notoriété
qu'en 1926—1927. C'est alors que parvinrent en Hongrie—presqu'uniquement dans des editions allemandes—
ses volumes d'art graphique et ses romans en images connus dans le monde entier, qui exercérent d'emblée une
influence extraordinaire sur les écrivains et les artistes de gauche, aussi bien sur les artistes révolutionnaires vivant dans l'émigration. En 1927, Iván Hevesy rendit hommage ä Masereel dans une excellente analyse parue sur
les pages de la revue Nyugat. Aussi la presentation dans le mouvement ouvrier ne se fit pas attendre: le Calendrier de „Népszava" pour 1928 publia plusieurs images de la Passion. En merne temps la revue 100% —dans le
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compte rendu d'une exposition ouvriére — rappela le röle de pionnier joué par Masereel dans les beaux-arts de
la revolution du proletariat. En 1929, lors de Pexposition d'art graphique francais moderne organisée au
Musée Ernst, l'artiste se fit remarquer par plusieurs bois et aquarelles originaux, ainsi que par un lavis.
Dans les années trente, les meilleurs écrivains hongrois de gauche (Miklós Radnóti, György Bálint) s'enthousiasmérent de Tart de Masereel. A la mérne époque, le parti communiste illegal hongrois se servit de tracts
s'inspirant de certaines pages de la Passion, dans sa lutte contre la loi martiale, et pour engager ä l'appui du
Secours Rouge et ä la commemoration de la Revolution d'Octobre. C'est encore le héros de la Passion, l'agitateur s'adressant ä la foule, qui figura sur le tract du I e r mai 193Ő du Parti Social-Démocrate, suivi, au bas de
la page, des vers cites du célébre роете de Petőfi, Les poetes du XIXе siede, évoquant la société communiste.
Déja dans les années trente, Károly Rosner signala Pinfluence exercée par Masereel sur certains artistes
graphiques hongrois. La technique originale du mitre — inseparable de son optique profondément humaniste — entraina aussi plusieurs artistes qui, bien qu'en quete de voies nouvelles, étaient plus ou moins étrangers au mouvement ouvrier (György Buday, Lajos Csabai Élkes, Hanna Dallos, Kálmán Gáborjáni Szabó, Béla
Gy. Szabó, Imre Nagy, etc.); Ton ne saurait méconnaitre l'inspiration de Masereel dans leur maniére de représenter l'errance de l'artiste dans le monde, son aspiration vers le soleil, la solitude accablante de Phomme des
grandes villes au milieu des casernes qui le surplombent, ainsi que les signes de la crise de la société capitaliste.
И va sans dire, toutefois, que c'est sur les artistes d'esprit révolutionnaire et socialiste qu'il exerca la plus grandé
influence. Son inspiration émancipatrice et stimulante ne fut pas sans laisser son enpreinte mérne dans l'oeuvre
d'une individualité aussi marquante que Derkovits. Une influence du т ё т е ordre se décéle dans les gravures
d'István Dési-Huber tirant leur sujet de la revolution du proletariat. Des impulsions thématiques et de forme
plus prononcées se manifestent dans les ouvrages des artistes appartenant au Groupe des Artistes Socialistes ou
sympatisant avec le dernier (Ernő Berda, István Cserepes, György Fehér, Károly László Háy, Sándor Józsa,
Pál Varsányi, etc.), notamment dans leurs oeuvres réflétant fidélement la vie du proletariat ou figurant ses
luttes avec un romantisme révolutionnaire, ainsi que dans leurs productions antifascistes. Les artistes hongrois
socialistes ont profité de sa critique démasquant l'ordre social exploiteur aussi bien que de son romantisme et
de son pathétique révolutionnaires. II a contribué á leur formation par sa protestation contre les forces inhumaines, par son amour passionné de la vie, par sa pure simplicity et son originalité, de mérne que par la supreme
perfection de son art militant. Non sans cause ils le prirent pour modele, tout comme les écrivains révolutionnaires qui se moulaient sur Gorki.
Le régime contre-révolutionnaire tömbé aprés un quart de siécle, de nouvelles voies sönt ouvertes ä une
connaissance et une influence plus larges de l'art de Masereel. Les heureuses initiatives — comme l'édition de
La mile, ou la publication du conte de Romain Rolland, Pierre et Luce, avec les gravures de Masereel et l'exposotion en septembre 19б4, au Musée des Beaux-Arts de Budapest —ne doivent pas rester sans suite.
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