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llentétben a leíró katalógus feladatainak témájával, amely az utóbbi egy-két évtizedben meglehetősen az érdeklődés előterébe lépett, a címleírás tárgyainak kérdését a könyvtári címleírási szabályzatok és szabályzat-tervezetek s az elméleti irodalom egyaránt még
ma is negligálják. Hiba lenne ebből a tényből arra következtetni, hogy
ennek a kérdésnek a tisztázása nem is fontos. A címleírás tárgyainak
minél precízebb elhatárolása nemcsak az elmélet, de a gyakorlat szempontjából is elsőrendű fontosságú, hiszen egyet jelent a leíró katalógus
feladatainak részletekbe menő, pontos elhatárolásával.
Az alapfeladatok szokásos meghatározásai természetszerűleg elvi alapon nyugszanak, logikailag zártnak tüntetik fel e feladatokat, következetesen, teljes egészükben végrehajtandóknak, s ezért csak nagy vonalakban, megközelítőleg határolják el a leíró katalogizálás által ellátandó
területet. A katalogizálás azonban a gyakorlat szükségletei által irányított tevékenység, s így az alapfeladatok végrehajtásának elvi kerekdedségét minduntalan eltorzítják ezek a szükségletek: azokon a részterületeken, ahol a teljes végrehajtás nem látszik meghozni az általa megkövetelt áldozatnak megfelelő gyümölcsöket, ott e végrehajtásiban csorbaságok, vakfoltok mutatkoznak, viszont ahol ez érdemesnek látszik, ott
a címleíró vállal olyan feladatokat is, amelyek az alapfeladatok szigorúan
vett határain kívül fekszenek már. Az alapfeladatok ellátásának tényleges
határai az utóbbi esetben ki-, az előbbiben pedig betüremléseket mutatnak elvi alapon meghúzott határaik szabályos vonalaihoz viszonyítva.
Ha nem akarunk megállni az alapfeladatok lényegének meghatározásánál, hanem meg akarjuk világítani tényleges ellátásuk határainak szeszélyes görbületei közül legalább a jelentősebbeket, akkor a reájuk vonatkozó vizsgálatot ki kell egészítenünk a katalogizálás tárgyainak vizsgálatával, így konkrétabb, valóságközelibb módon vázolhatjuk annak a területnek a határait, amelyet a katalógus nyújtotta információk megvilágítanak.
Persze, a különbség az alapfeladatok elvi meghatározásával szemben
csak fokozati lehet: a tárgyak számbavétele sem adja abszolúte teljes
és minden részletre kiterjedő térképét az említett területnek — hiszen
a teljes valóság ábrázolása az elméletnek nem is lehet feladata. Az viszont, hogy a két témát, az alapfeladatok és a tárgyak tisztázását, a leíró
7

katalogizálás területe elhatárolásának kérdését illetőleg csak fokozati k ü lönbség — a katalogizálás tárgyai meghatározásánál alkalmazott általánosítás alacsonyabb foka — választja el egymástól, egyúttal azt is jelenti,
hogy a két téma helyenkint egybefolyik. Ez természetes, hiszen katalógusalapfeladatról nem beszélhetünk anélkül, hogy ne jelöljük meg legalább
nagy általánosságban annak tárgyait, vagyis a katalogizálás ama tárgyait,
amelyekről az mformiáció-nyújtás az alapfeladatot képezi.
A címleírás tárgyairól szóló fejezet így a címleírás elméletének egyik
központi jelentőségű fejezete és elmaradhatatlan kiegészítője a katalógus
feladatait tárgyaló fejezetnek. 1 Az alábbiakban ennek a megszerkesztésére teszünk kísérletet, vagyis megpróbáljuk — bizonyos alább precízírozandó korlátok között — szambavenni, és rendszerbe foglalni a könyvtári katalogizálás tárgyait, s mindenütt, ahol ez lehetséges és szükséges,
minél pontosabban és részletesebben kijelölni e tárgyak határait — t e r mészetesen az adott történelmi helyzet, a jelenleg fennálló társadalmi
szükségletek és lehetőségek nézőpontjából.
Melyek azok a korlátok, amelyek között e feladat megoldását megkíséreljük?
A könyvtári katalogizálás információ-szolgáltatás a könyvtár állományáról. Következésképpen a leíró katalogizálásnak tárgya minden
olyan az állománnyal kapcsolatos tény, amelyről a leíró katalógus sajátos módszereinek megfelelő módon információt nyújt. E tárgyak köre
mindenekelőtt két szektorra osztható. Az elsőbe azok a materiális és immateriális objektumok tartoznak, amelyekről a katalógus külön bejegyzést vagy bejegyzés-csoportot tartalmaz, még pedig olyant, amelyet a
katalógus betűrendjébe ez objektumoknak saját, a konvenció által e r r e
a célra kijelölt megkülönböztető jegyei alatt sorolunk be — úgy, ahogyan
egy telefonkönyvbe az előfizetőket megállapodásos megkülönböztető j e gyük: nevük alatt. Ebbe az első csoportba tartozó tárgyak tehát maguk
határozzák meg saját helyüket a katalógusban, s ezért a katalogizálás
autonóm tárgyainak nevezhetjük őket.
Katalógusunk azonban nem csak ilyen autonóm tárgyakról ad információt, hanem pl. arról is, hogy egy bizonyos ilyen autonóm tárgy
Velencében 1501-ben jelent meg. Ez a két tény nyilván szintén tárgya
a katalogizálásnak, de csak alárendelt tárgya: közlésük egyedüli célja
egy autonóm tárgynak a pontosabb meghatározása, közelebbi jellemzése.
A katalogizálás tárgyainak ez az elvileg éles szétválása k é t különböző kategóriára megfelel a katalogizálás problematikája két, ugyancsak
jól elhatárolható fő területének: az alárendelt tárgyak regisztrálása a
címleírás tartalmának, szűkebb értelemben vett leíró részének a megszer1

Az utóbbit „A leíró katalógus alapfeladatai" с tanulmányomban (= Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II. 1964. 7—43. 1.) próbáltam meg vázolni. Jelen írás
szorosan kapcsolódik e tanulmányhoz — a témánkkal kapcsolatos, de ott már részletesen 'kifejtett kérdésekre a következőkben legfeljebb röviden, összefoglalóan
tértink ki.
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kesztésével kapcsolatos, az autonómoké viszont a címfej és a rendszó'
megválasztásának a kérdését veti fel. Az előbbi terület módszereit és
szabályait azok az alárendelt tárgyak, az utóbbiét pedig azok az autonóm
tárgyak határozzák meg, amelyekről a leíró katalógus keretében felvilágosítást nyújtunk. A leíró katalógus használhatósága mindenekelőtt az
utóbbi terület problémáinak a szerencsés megoldásától függ — ezért ez a.
címleírás elméletének fontosabbik és legtöbbet vitatott része, amely ismét két részterületre oszlik: az első a címfej megválasztásának, a második a címfej formájának s a rendszó megválasztásának a kérdéseit
öleli fel. Jelen írásunk az előbbi részterület problémáinak a tisztázásához kíván hozzájárulni s így persze a címleírás autonóm tárgyainak
vizsgálatára szorítkozik.
A katalogizálás autonóm és alárendelt tárgyait elválasztó határvonal
érvénye azonban nem abszolút. A nyomdász neve és a nyomtatás éve
az alapvető katalogizálás, vagyis a nem speciális anyagok katalogizálásának vonatkozásában alárendelt tárgyak; viszont az csnyomtatványkatalogizálás területén, ahol legalább mellékbejegyzéseket kapnak, autonóm tárgyaikká válnak. De még magának az alapvető katalogizálásnak
a területén belül is igen gyakori az olyan tárgy, amely hol autonóm,
hol pedig csak alárendelt jelleggel lép fel. Egy gyűjtőkötetbe foglalt tanulmány például, amelyről szerzője neve és saját címe alatt mellékbejegyzés készült, autonóm tárgy, de ha ugyanezt a tanulmányt csak a
címleírás szövege említi s mellékbejegyzés nincsen róla, akkor m á r a l á rendelt tárggyá válik. Az alárendelt tárgyak jórésze tehát potenciálisan
autonóm tárgy, s csak az a tény, hogy saját megkülönböztető jegyeik
alatt nem tesszük megtalálhatóvá, degradálja őket alánrendelt tárgyakká.
Hiszen így m á r csupán egy tőlük különböző tárgynak az övékétől eltérő
jegyei alapján hozzáférhetők, ami végeredményben azt jelenti, hogy a katalógusban való feljegyzésük elveszti öncélúságát és egy másik, egy autonóm tárgy pontosabb meghatározásának vagy — olykor nem is a leíró
katalógus célkitűzéseit szolgáló12 — közelebbi jellemzésének az eszközévé
válik.
Témánk második fontos leszűkítése, hogy az autonóm, tárgyak egy
részét is kizárjuk vizsgálódásainkból, ti. azokat, amelyek sohasem lépnek fel az alapvető katalogizálás területén autonóm tárgyakként, nem
tartoznak e területnek még potenciálisan autonóm tárgyai közé sem.
Az első kérdés itt az, hogy mit is értünk egészen pontosan „alapvető
katalogizálás" alatt?
2

Címleírásainkban a leírt elemi tárgyaknak, s különösen e tárgyaik tartalmának a közelebbi jellemzését szolgáló adatok között köztudomásúlag vannak ugyanis
olyanok is, amelyeknek a beiktatását a leíró katalógus funkciói nem indokolják.
Ezek azért kerülnek bele címleírásainkba, mert a tárgyi katalógusok használóinak
jó szolgálatot tehetnek — tárgyi totalógusaink bejegyzéseiül ugyanis ökonómiai
okokból általában változtatás nélkül ugyanazokat a címleírásokat használjuk fel,,
mint leíró katalógusunkban.
9

Alapvető katalogizálás alatt a címleírás centrális, messze kimagasló fontosságú területién folyó 'katalogizálásit, a legnagyobb jelentőségű
és gyakoriságú nyomtatványfajták katalogizálását értjük, amelynek módjáról a tipikus, tradicionális nagy címleírási szabályzatok rendelkeznek.
Az alapvető katalogizálással a speciális jellegű katalogizálás áll szemben,
az, amelyet másodrendű fontosságú területeken: néhány speciális nyomtatványfajta (zeneművek, térképek, képzőművészeti alkotások, ősnyomtatványok és más bibliofil jelentőségű anyag, aprónyomtatványok), valamint a nem nyomdai (vagy ezzel rokon) technikával előállított dokumentumok (kéziratok, hanglemezek, diapozitívok, filmszalagok, mozgófényképek) 3 területén alkalmazunk. E speciális területeken a katalogizálás szabályai eltérésieket mutatnak az alapvető katalogizáláséitól, s ezért e területekről vagy külön szabályzatok, vagy az általános szabályzat keretében külön függelékek, vagy legalább külön fejezetek intézkednek.
Azt, hogy az alábbiakban az alapvető katalogizálás területén kívül
fekvő tárgyakra nem terjeszkedünk ki, természetesen igazolnunk kell, s
pontosabban ki is kell fejtenünk, hogy melyek ezek a területek. Az utóbbi feladatnak pozitív oldala is van témánk szempontjából: amikor elvégezzük, egyúttal számbavesszük a leíró katalogizálásnak azokat a területeit, amelyek speciális tárgyainak a számbavételével a tárgyaknak az alábbiakban elvégzendő seregszemléje elvileg is teljessé válnék.
Ami e leszűkítés igazolását illeti, szemügyre kell vennünk azt a kérdést, hogy nem elhibázott-e elméleti vizsgálódás határaiínak a k i t ű zésénél a meglehetősen spontán módon a gyakorlat talajából sarjadt címleírási szabályzatokat akár csak approximativ iránymutatóul is elfogadni?
A válasz tagadó. A katalogizálás gyakorlati tevékenység, technika.
Elméletének kiindulópontjaiul tehát a gyakorlat szükségleteinek kell szolgálniuk. A gyakorlat pedig különválasztja az alapvető katalogizálás szabályozását a különleges területekétől. Ennek természetesen részben történeti okai vannak, mert hiszen e speciális területek régebben vagy nem
játszottak említésre méltó szerepet, vagy nem részesültek címleírásilag
különleges kezelésben, vagy pedig egyszerűen nem léteztek. A különválasztás azonban a viszonyok megváltozásával is, mindmáig, fennmaradt.
Ebbe kétségtelenül belejátszott a könyvtárosok közismert konzervativizmusa, amelyet azonban ezúttal a különválasztás célszerűsége teljes mértékben igazol. Az utóbbi állítást bizonyítanunk kell. Félreértések elkerülése végett: nem az a kérdés vár itt tisztázásra, hogy célszerű-e az az
3

Neon, keld ezek közé sorolnunk azokat a mikrofilmeket és fotókópiákat,
amelyek alapvető katalogizálás alá eső nyomtatványokról 'készültek. Igaz, hogy ezeknek az előállítási technikája nem nyomdai, de viszont ők maguk pótolják a
nyomtatványt, amelynek a kópiái, címleírásuk pedig — egy az előállítási módira
vonatkozó megjegyzéstől eltekintve — tökéletesen azonos e nyomtatvány címleírásával. Az előbbi momentum indokolttá teszi, hogy az alapvető katalogizálás alá
eső nyomtatványok 'katalógusaiban róluk is számot adjunk; az utóbbi, hogy az
alapvető katalogizálás alá eső, tehát témánk határain beiül fekvő anyagnak tekintsük őket.
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európai tradíció, amely általában ragaszkodik a fent felsorolt speciális
könyvtári dokumentumfajtáknak külön katalógusokban való feltárásához,
hanem csak az, hogy helyes vagy helytelen-e a szabályzatok
különválasztásának világszerte megtalálható tradíciója. Ezt a kérdést nemcsak
azért kell felvetnünk, m e r t szükséges láncszeme érvelésünknek, hanem
azért is, m e r t újabban sűrűsödnek a hangok, amelyek minden könyvtári
dokumentumfajtára kiterjedő érvényű egységes címleírási szabályokat,
generális szabályzatot követelnek.
A hagyományos címleírási szabályzatnak nem-hagyományos könyvtári anyagra való kiterjesztésére egy kísérlet történt már. Érdemes ezt
a kísérletet szemügyre vennünk, mert plasztikusan demonstrálja a szabályozás tradicionális felparcellázásának a helyességét.
Az említett kísérletet az amerikai katalogizálási szabályzatnak S.
Lubetzky által kidolgozott nagyjelentőségű reformtervezete, ill. ennek
második, már egy sor bizottsági tárgyaláson átesett és erősen módosított, 1960 márciusi verziója végezte el. A kísérletet azóta ugyan — nem
elvi, hanem pusztán gyakorlati okokból — feladták, ez azonban nem
változtat azon, hogy az a mi céljainkra kiválóan alkalmas bizonyító
anyagot szolgáltat.
Az említett tervezet 1. §-a így hangzik: „Egy személy műve, bármilyen legyen is e mű jellege és az anyag, \amely közvetíti, a személynek, mint a bemutatott mű szerzőjének
a neve alatt
katalogizálandó".4
A szabályhoz fűzött megjegyzés megadja a szerző-fogalom definícióját:
„A szerző az a személy, akinek a műve közlésre vugy bemutatásra
kerül,
és nem az, aki a mű egy bizonyos kiadását elkészítette
vagy
bemutatását eszközölte. Ha egy előadó (performer) művészete vagy
felkészültsége (skill) kerül bemutatásra, akkor őt kell a bemutatott mű szerzőjeként kezelni". A szabályt illusztráló példák könyveken kívül egyedül
hanglemezekre vonatkoznak.
Az idézett definíciónak az első mondata, bár mint definíció elégtelen, nem áll ellentétben a szerző fogalmának a közfelfogás által elfogadott tartalmával. A második mondat viszont homlokegyenest ellentmond
a közfelfogásnak s az első mondatnak, sőt magának a szabálynak is.
Az előadó művészete és felkészültsége minden hanglemez esetében „bemutatásra kerül", az idézett passzus szerint tehát minden lemezt az
előadó neve alatt kellene felvenoii. Ilyesmit a Tervezet persze nem akar.
Amit valóban akar, az legföljebb annyi lehet, hogy azoknál a lemezeknél, amelyeknél az előadó művész fontosabb a műnél, a felvétel az ő
neve alá kerüljön. Világos azonban, hogy teljesen lehetetlen megvonni
egy olyan határvonalat, amely ebből a szempontból elválasztja a m ű
szerzője alatt katalogizálandó hanglemezeket az előadó alatt leírandóktól — hiszen arról nyilván szó sem lehet, hogy zeneszerzőket és
4

Ld. Code of cataloging rules. Author and title entry. An unfinished draft,
prepared by Seymour Lubetzky. Ed. by the A. L. A. March 1960. — §. 1.
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előadókat egy rangsorba rangsoroljunk. A szabály csődje természetesen
még nagyobb méretű lenne, ha annak a feltevésnek a szemszögéből vetnők alá bírálatnak, hogy szándékolt érvénye a hanglemezek mellett más
speciális könyvtári anyagokra is kiterjed.
Mindent összevéve, igen primitív szabályalkotói hibával állunk itt
szemben — valószínűleg a bizottsági munka egy jellegzetes produktumával. A szabályt az említett hiba felé alighanem annak a nézetnek pillanatnyi felülkerekedése hajlíthatta el, amely közös, egységes szabályzatot követel a különböző könyvtári anyagok számára, de ez az elhajlás is
sután félbemaradt: a speciális könyvtári anyagok túlnyomó részének a
jellegzetességeit és különleges szükségleteit a szabály integráns részét
képező definíció teljesen figyelmen kívül hagyja.
A tervezet által megkísérelt megoldás azonban nagyobb óvatosság
mellett sem sikerülhetett volna sokkal jobban. A megfelelőbb megoldás
ugyanis — szemben a Tervezetével, amely elhibázott módon a szerző fogalma alá szubszumálja az előadót — nyilván csak úgy képzelhető el,
hogy keresünk egy olyan átfogóbb fogalmat, amelyben szerző és előadó
egyenrangú felekként megférnek egymás mellett. Persze minden ilyen
lehetőség — például: a dokumentum tartalmának létrehozatala körül
legfontosabb szerepet játszott személy (vagy testület); vagy: a szerepet
játszó személyek (vagy testületek) közül az, akit a dokumentum maga
formailag a legnagyobb nyomatékkal említ — messze túlmegy a Tervezet szerzőinek tényleges szándékain. Hiszen ezeknek az alternatíváknak
mindegyike sokkal jobban kitágítaná a címfej pozíciójára számbajövő j e löltek körét, mint ahogyan ez az ő intencióiknak megfelelne, s emellett
mindegyik még sokkal több bizonytalanságot vinne a szabályba, mint a
Tervezetben szereplő megoldás.
A tervezett szabály ugyanilyen elhibázottnak mutatkozik akkor is,
ha nem belülről, hanem a címleírás legáltalánosabb irányelvei szemszögéből, kívülről vesszük vizsgálat alá.
A címleírási szabályok szerkesztőjének két ellentétes hiba közötti
szűk határsávon kell megtalálnia az arany középutat. Egyrészt őrizkednie
kell a szabályozandó terület túlságos felaprózásától, tehát a túlságosan
speciális részletkérdésekre szabott, nagyon korlátozott érvényű szabályoktól, mert ezek túl bonyolulttá, az olvasó számára áttekinthetetlenné teszik a katalógus szerkezetét, s mert a szabályok számával együtt szaporodnak a szabályok érintkezési pontjain elmaradhatatlanul jelentkező,
címleírónak és olvasónak egyaranit sok vesződséget és bosszúságot okozó
bizonytalan hovatartozású határterületek. Másrészt azonban őrizkednie
kell a tényállás lényeges elemeiben egymástól különböző eseteknek egy és
ugyanazon szabály alá való szubszumálásától is, m e r t az ilyen túlzottan
általánosító szabály többnyire hézagosra sikerül, alkalmazási területének
határai fokozottan bizonytalanok a nem tiszta fogalom-kapcsolások, a
nagymértékben inkongruens eseteknek közös keretbe erőszakolása következtében. Az előbbi hibát menti vagy enyhíti, ha a különbözőképpen sza12

bályozott két esetcsoport, ill. tényállás elhatárolása kellő élességgel, világos kritériumok alapján ejthető meg; az utóbbit ugyanez a körülmény
végleg igazolhatatlanná teszi.
Az amerikai tervezet inkriminált szabálya nyilvánvalóan súlyosan
vét a második alapelv ellen. A nyomtatványok és hanglemezek katalogizálásánál figyelembe veendő tényállások között lényeges különbség van
annak következtében, hogy az előadó személyében az utóbbiaknál egy
olyan tényező jelenik meg, amely az előbbieknél hiányzik. Abban a pillanatban, amint arra gondolunk, hogy a fő katalógus-bejegyzés címfejévé
ezt az új tényezőt tegyük, a nyomtatványok és a hanglemezek közötti
eme különbség címleírásilag egyenesen alapvető jelentőségűvé nő. Ilyen
alapvetően különböző, ennyire heterogén dolgoknak egy kalap alá foglalása vitathatatlanul elhibázott, különösen, miután az egyetlen egységes
szabály két ellentétes szabályra való széttagolásának fő kontraindikációja
— a két különböző tényállás egymástól való éles elvi elhatárolását lehetővé tevő kritérium hiánya — itt igazán nem forog fenn: a kétfajta
dokumentum közötti technikai különbség, és a szerző és az előadó m ű vész közötti nem kevésbé világos fogalmi különbség fölös mértékben szolgáltatnak ilyen kritériumokat.
A szemügyre vett kísérlet tehát kétségtelenül azt mutatja, hogy a
nem nyomdai előállítású könyvtári dokumentumok címleírási szabályzatának a hagyományos, t e h á t az alapvető katalogizálási szabályzatokba
való beolvasztása nem célszerű, a generális szabályzat gondolata elhibázott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden ilyen speciális anyag számára külön teljes szabályzatot kell szerkeszteni. Világos, hogy minden
olyan ponton, ahol nincsenek tényálláskülönbségek, az első alapelv, az
ugyanazon szabály minél szélesebb körben való alkalmazásának a követelménye, menten újra jogaiba lép, hiszen egy címleírási megoldásnak
minden fajtájú könyvtári anyagra kiterjedő egységessége ilyenkor — például a személyek különböző nevei és névformái közötti választást illetőleg — árnyoldalaktól mentes, komoly előnyt biztosít a katalógus-használó számára. A nem nyomdailag előállított könyvtári anyagok számára
tehát elég kiegészítő szabályzat-függelékeket vagy szabályzatokat szerkeszteni, amelyek már csak azokra a pontokra vonatkozó intézkedéseket
tartalmaznak, amely pontokon az illető anyag különleges jellegéből folyó
speciális problémák az általános szabályzatokban előírtaktól eltérő megoldásokat követelnek.
De ugyanez a megoldás a legmegfelelőbb azoknál a nyomtatványfajtáknál is, amelyeknél a közlés eszköze nem az írott nyelv —• ezek
katalogizálásánál ugyanis a közlésmód e különbsége szintén az alapvető
katalogizálásinál alkalmazottaktól eltérő módszereket követel. Ide tartoznak először is a térképek, a zeneművek, valamint a képzőművészeti
alkotások reprodukciói. Az utcibbiak könyvszerű formáit az alapvető katalogizálási szabályzatok fel szokták ugyan ölelni — ez azonban logikai
hiba, a címleírás hőskorából származó maradvány, amely többnyire m a 13

gán viseli e kor címleírási stílusának jegyeit is: a szóbanforgó szabályok
a mai igények szemszögéből már többnyire felszínesek, elégtelenek.
Ezek a nyomdatermék-fajták mintegy félúton állnak az imént megbeszélt speciális könyvtári anyagok és a „könyvek" között, amennyiben
előállításuk technikáját illetőleg az utóbbiak közé tartoznak ugyan, de a
közlés módját illetőleg lényegesen különböznek a nyomtatványok legfontosabb fajtájától, attól, amely az írott nyelvet használja a közlés eszközéül. A közlésmód e különbözőségei a többi nyomtatványokéitól különböző címleírási konstellációkat teremtenek, s ennek következtében e
nyomdatermék-fajták megfelelő katalogizálása részben sajátos eljárásokat
követel.
Rajtuk kívül ide tartoznak még az írott nyelvet használó nyomtatványok közül is azok, amelyeknek az átlagos könyvekénél nagyobb vagy
kisebb jelentőséget tulajdonítunk, s amelyeket ezért az alapvetőnél gondosabb, aprólékosabb, vagy pedig egyszerűbb, sommásabb módon akarunk katalogizálni. Ezek között vannak olyan kategóriák, amelyeket formális kritériumok alapján egységesen és élesen el szokás különíteni a
nyomtatványok többi fajtáitól, — ilyenek a skála felső végén az ősnyomtatványok, az alsón az akcidenciák. De vannak olyanok is, a m e lyeket hol az egyik, hol a másik eljárás szerint katalogizálunk. A XVI—
XVII. századi magyar könyvekéi a legtöbb magyar könyvtár kiemeli az
alapvető szabályok szerint katalogizált anyagiból, külföldi könyvtáraknak azonban ez eszébe sem jut. Ennek a példának ellenlábasai a skála alsó
végén az aprónyomtatványok bizonyos csoportjai, amelyeiket a könyvtárak
zöme legfeljebb egyszerűsített katalogizálásiban részesít, szemben egyes
helyi ill. szakkönyvtárakkal, amelyek helyi ül. szakmai jelentőségük miatt
a könyveknek kijáró részletességgel dolgozzák fel őket.
Nyilvánvaló, hogy itt egy olyan területre bukkantunk, amelyen az.
alapvető katalogizálás határa nem húzható meg egyértelműen. Itt is
változó státusú anyagról van szó, éppúgy mint azoknál a tárgyaknál,,
amelyek csak néha öltenek autonóm jelleget. Ugyanúgy mint ott, természetesen ez a változó státusú anyag is témánk határain belül esik, —
hiszen ehhez elég, hogy az alapvető katalogizálás területén autonóm
tárgyként jelentkezőéiik. De persze csak annyiban esik témánk határain
belül, hogy mindaz, amit a katalogizálás tárgyairól az alábbiakban mondám fogunk, erre az anyagra is vonatkozik — olyankor, amikor ez alapvető katalogizálásban részesül. Az a kérdés viszont, hogy mikor részesüljön abban, már egyáltalában nem tartozik ránk, — ez m á r nem címleírási, hanem gyűjtemény-szervezési kérdés, amelyet minden könyvtár
maga, mondhatnók „szubjektívan" dönt el.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a címleírás szabályozásának hagyományos módszere — amely egyrészt felparcellázza a címleírás egész teriiletét a leírandó dokumentumok 1. előállítási technikája, 2. közlési módja
és 3. relatív jelentősége, értéke szerint; másrészt pedig a szabályok fun14

damentális rendszerét az alapvető katalogizálás alá eső nyomtatványok
szempontjából és számára dolgozza ki, a speciális anyagok számára pedig
csak kiegészítő szabályzatokat szerkeszt — jól alkalmazkodik a gyakorlat
szükségleteihez.
Ez viszont egyúttal azt is jelenti, hogy témánknak az aliapvető címleírás területére való korlátozása is jogosult. Jogosult e terület külön elméleti vizsgálata azért, mert még m a is vitathatatlanul ez a messze legfontosabb részterülete a címleírásnak, s mert e terület alapvető problémáinak megoldása egyúttal a speciális területek problémáinak zömét is
megoldja, Másrészről azt, hogy az alábbiakban a speciális részterületeket
kizárjuk vizsgálatainkból, az igazolja, hogy e területek helyi problémáinak a szemügyreviótele és az eltérések regisztrálása nagyon hosszadalmas lenne, emellett jórészt csak vicinális jelentőségű eredményekre vezetne s így a címleírók zöme számára n e m bírna érdekkel —• szóval igen
kevéssé lenne gyümölcsöző.
Félreértések elkerülése végett talán nem fölösleges kifejezetten h a n g súlyozni, hogy a folyóiratok, az egyéb periodikumok és a sorozatok t é mánk határain belül fekszenek. Ez természetes, hiszen a könyvtári a n y a gok három kizárt kategóriájának egyikéhez sem tartoznak: előállításuk
nyomdai vagy ezzel rokon úton történik, a közlés eszközéül az írott . n y e l vet használják, s fontosság tekintetében semmivel sem mamáidnak el a szűkebb értelemben vett könyvek mögött. Hogy mégis szükségesnek t a r t juk megemlíteni, hogy mondanivalóink reájuk is vonatkoznak, annak az
az oka, hogy sok szabályzat külön fejezeteit szentel nekik, éppúgy m i n t pl.
a térképeknek vagy a zeneműveknek, s ez azt a benyomást keltheti, hogy
itt is „speciális" könyvtári anyagról v a n szó. Ezeket a külön fejezeteket
azonban csak a címleírás ill. a szabályzatszerkesztés technikai szempontjai hívják életre. A szóbanforgó kiadványfajták hosszú időre széthúzott, folyamatos megjelenése ugyanis számos olyan, a szűkebb é r t e lemben vett könyveknél elő nem forduló formai sajátosság forrása, a m e lyeket címleírásuknak tükröznie kell, s amelyek különleges rendelkezéseket követelnek. Ezeket a különleges rendelkezéseket gyűjtik össze a
szabályzatok fentemlített külön fejezetei; e rendelkezések zöme a címleírás szűkebb értelemben vett leíró részére vonatkozik, de akad közöttük a címfejre vonatkozó is — például a változó című periodikumok mindenkori címe alatti katalogizálásának egyre inkább tért hódító szabálya.
Az így létrejövő külön fejezetek azonban mit sem változtatnak azon,.
hogy annak, amit fent alapvető katalogizálásnak neveztünk, éppen ezek
a kiadványfajták képezik az egyik legfontosabb részterületét, hogy a z
alapvető katalogizálási szabályzatoknak integráns részét képezik a reájuk
vonatkozó szabályok, s hogy az alapvető katalogizálás általános elveit,,
elméleti kérdéseit nem lehet ezeket a kiadványfajt;ákat figyelmen k í v ü l
hagyva tárgyalni.
A fentiekben elhatároltuk a könyvtárakban gyűjtött dokumentumoknak azokat a fajtáit, amelyekre az alapvető katalogizálási szabályokat r á 15-

szabjuk. Ezek a dokumentumok, a teljes katalogizálásra méltatott r ö p laptól a százkötetes folyóiratsorozatig, adják a könyvtári katalogizálás
tárgyainak zömét. A következőkben m á r csak ezekről lesz szó.
ELEMI
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Az eddigiekben a „katalogizálás tárgya" terminusát három különböző, fokozatosan szűkülő jelentéssel használtuk. Az első jelentés szerint a katalogizálásnak tárgya minden olyan tény, amiről a leíró katalógus információt nyújt, A második jelentés az alárendelt tárgyak kizárásával leszűkítette a terminus tartalmát a katalogizálás ún. autonóm
tárgyaira. A harmadik jelentés kizárta az autonóm tárgyak közül azokat,
amelyek csak speciális könyvtári anyagoknál fordulnak elő, s ezzel leszűkítette a terminus tartalmát az alapvető katalogizálás autonóm tárgyaira.
Most térjünk rá centrális témánkra, annak a megvizsgálására, hogy
az alapvető katalogizálás alá eső dokumentumok, amelyekről eddig még
csak mint a katalogizálás tárgyainak homogén és egysíkú tömegéről b e széltünk, közelebbről milyen képet mutatnak. Meg fogjuk látni, hogy „az
alapvető katalogizálás alá eső dokumentumok" szimplexnek tűnő t e r m i nusa .mögött szinte kaleidoszkópikus változatosságú és emellett sokoldalú
objektumok rejtőznek, melyeknek számos különböző aspektusáról katalógusunkban külön információkat akarunk nyújtani, s amelyek cinnek következtében a katalogizálásnak több különböző autonóm tárgyát egyesíthetik magukban. E soron következő feladatunk elvégzése során a „katalogizálás tárgya" terminusa m á r nem fog új jelentést kapni — e feladat egyszerűen abban áll, hogy közelebbről szemügyre vegyük az alapvető katalogizálás autonóm tárgyait, e tárgyak sokféleségét, tagozódását különböző csoportokra és fajtákra, és megpróbáljunk valami rendet
vinni e sokféleségbe.
E tárgyak körének, e kör határainak megállapítását illetőleg az egyedi könyvtár nem dönthet olyan szuverén módon, mint a bibliográfiai
és az egyszerűsített címleírás határainak kérdésében —• ennek útjában
állnak a címleírási szabályzatok. Abszolút, általános érvényű tételeket
ugyan ezek sem mindig állíthatnak fel, különösen a kisebb jelentőségű
kérdéseket illetőleg nem. A fontosabb pontok egy részére vonatkozólag
viszont már eléggé határozott többségi álláspontok alakultak ki, s ott
is, ahol ez még nem történt meg, részben kibontakozóban vannak az
egyöntetűség felé tartó fejlődés körvonalai. Azokon a pontokon pedig,
ahol még nem jutottunk ennyire, ott annak a nuegvizsjgálása lesz a feladatunk, 'hogy a katalógus ma adott funkciói és szerkezete milyen fejlődést mutatnak kívánatosnak. Feladatunk tehát a jelenlegi címleírási gyakorlat tényleges tárgy-választásainak a számbavétele és rendszerbé-foglalása — de emellett, ahol ez szükséges, az ennek a gyakorlatnak a kikerekítésére, továbbfejlesztésére irányuló javaslattétel is.
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A katalogizálás autonóm tárgyai rendszerezésénél e tárgyakat a
leíró katalógus három alapfeladata köré kell csoportosítanunk.
Az első alapfeladat a hagyományos megfogalmazás szerint a könyvtárban meglevő egyes könyvekről való információ nyújtásában áll; ez
azt jelenti, hogy az első alapfeladat szemszögéből minden könyv külön
tárgy, amelyről pusztán önmagáért kell információt adni. Már itt előre
kell bocsátanunk, hogy a könyv hétköznapi jelentései mind túlságosan
szűkek ahhoz, hogy mindazokat a tárgyakat felölelhessék, amelyek az
első alapfeladat területéhez tartoznak. Egyelőre mégis megmaradunk a
hagyományos szóhasználat és az első alapfeladatnak ehhez rendelt koncepciója mellett, utalva arra, hogy a későbbiekben sor fog kerülni a korrekcióra.
Ezen az alapon azok a tárgyak, amelyekről az információ-nyújtást
az első alapfeladat követeli meg, egybeesnek az autonóm módon regisztrált könyvekkel. Azt már említettük, hogy autonóm módon való regisztrálás alatt a katalogizálás tárgyainak saját megkülönböztető jegyeik —•
amelyekről alább még részletesen lesz szó — alatti katalogizálását értjük,
amelynél e jegyek határozzák meg a tárgyakra vonatkozó információ
helyét a katalógusban. A könyveknek e helymeghatározó jegyeit, m i után a könyvek általában érzékelhető alakban viselik ezeket magukon, a
következőkben a rövidség kedvéért anyagi jegyeknek
fogjuk nevezni 5
— megkülönböztetésül a második és harmadik alapfeladat tárgyainak elvileg anyagi alakban meg nem jelenő helymeghatározó jegyeitől.
A második és a harmadik alapfeladat lényege az első alapfeladat
keretében regisztrált izolált könyv-egyedekre vonatkozó információknak szervesen összefüggő összetett információ-egységekké való egybefűzésóben áll, — e feladatok egyedi tárgyai tehát szintén összetettek. Szembeállítva ezekkel az összetett tárgyakkal,
az első alapfeladat tárgyait,
mint azokat az elemeket, amelyekből ezek az összetett tárgyak felépülnek, a katalogizálás elemi tárgyainak nevezhetnők. Az első alapfeladat
kizárólag elemi tárgyakról való információ-nyújtásban áll, — és megfordítva, elemi tárgyakról szóló információk nyújtása csak az első alapfeladat tágabb értelemben vett területén fordul elő. Ezért a következőkben azoknak a tárgyaknak az összefoglaló megjelölésére, amelyekről az
információ-nyújtás az első alapfeladat tágabb értelemben vett területét
képezi, a rövidség kedvéért az elemi tárgy terminusát fogjuk használni.
Hogy mit nevezünk az első alapfeladat tágabb értelemben vett területének, s hogy miért kerüljük az „első alapfeladat tárgya" terminusának
a használatát, az az alábbiakban fog kiderülni (1. alább, 50, L).
5

Gyakran előfordul persze, hogy egy katalógus-bejegyzés helyének a pontos
meghatározásához a könyv további jegyeit is igénybe kell még venni. E további
jegyek szerepe azonban már igen kevéssé jelentős, s kiválasztások kérdése nem
is tartozik a címleírás, hanem csak a katalógusszerkesztés problemiatikájába. így
nincs akadálya annak, hogy a „helymeghatározó jegy" és az „anyagi jegy" terminusokat mi a szerzőre és a címre korlátozott jelentéssel használjuk.
2 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei Ш. — 6158
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A második alapfeladat — a hagyományos megfogalmazás szerint —
az egyes műveknek, irodalmi egységeknek, egymás helyettesítésére különböző szempontokból különböző mértékben alkalmas, az állományban
megtalálható különböző kiadásait és variánsait fogja össze belső összefüggésű komplex egységekké — amit úgy is ki lehet fejezni, hogy ennek az alapfeladatnak a tárgyai a művek, az irodalmi egységek.
A harmadik alapfeladat — ugyancsak a hagyományos megfogalmazás szerint — ez egyes egyéni vagy testületi szerzőktől származó, az állományban megtalálható valamennyi könyvről szóló információ összegyűjtésében áll, másszóval, e feladat tárgyai az egyes szerzőknek a könyvtárban megtalálható teljes oeuvre-je.
Az utóbbi két alapfeladat megoldásának az eszköze egy-egy Komplex
tárgy valamennyi komponensének egyforma helymeghatározó jegyek
alatti regisztrálása, amelyek biztosítják, hogy az ezekre az összetett tárgyakra vonatkozó valamennyi bejegyzés egy helyen összegyűjtve is m e g található legyen a katalógusban. Ha kell, e jegyek természetesen különböznek a könyvek anyagi jegyeitől, amelyek alatt a könyveket az első
alapfeladat tárgyaiként regisztráljuk. Nevezzük e jegyeket röviden egységesített
jegyeknek.
A három különböző katalógusfeladat következtében az egyedi könyv
ál tálában a katalogizálás három — ill. a fel nem oldott anonímák esetében
két — különböző tárgyává válik; az első alapfeladat szemszögéből k ü lönálló, elemi tárggyá, a második és harmadik alapfeladat szempontjából
pedig e feladatok egy-egy tárgyának részévé, e tárgyak komponenseinek egyikévé. Ez áll akkor is, ha ugyanannak a műnek, irodalmi egységnek a különböző kiadásain mindig ugyanazok az anyagi jegyek, és ugyanazon szerző valamennyi könyvén ugyanaz a szerzői név, ill. névforma
szerepel, amelyet emellett az irodalmi úzus is egyhangúan elfogad. Ilyenkor a különböző kiadásokról, ill. az oeuvre-hez tartozó könyvekről szóló
összetett információt, tehát a második és harmadik alapfeladat ellátását,
már maguk az egyöntetűen használt anyagi jegyek biztosítják, mintegy
automatikusan. így az egyes könyveknek a katalogizálás három (ill. két)
különböző tárgyaként való regisztrálása ténylegesen megtörténik, annak
ellenére, hogy e három (ill. két) különböző tárgy regisztrálásához csak
egyetlen bejegyzés szükséges, s így a tárgy és az információ hármassága
(ill. kettőssége) nem jut három (ill. két) különböző bejegyzés beiktatásában materiálisán is kifejezésre. Ha a könyvek anyagi jegyeinek ez az egyöntetűsége csak a szerző nevét vagy csak az irodalmi egység címét illetőleg áll fenn, akkor persze a három tárgy regisztrálása csak két bejegyzést
igényel.
Nehezebb a válasz arra a kérdésre, hogy fennforog-e a feladat és
a tárgy hármassága ill. kettőssége azokban az esetekben is, amikor egy
irodalmi egységnek csak egyetlen kiadása létezik, vagy egy szerzőtől
csak egyetlen m ű egyetlen kiadását ismerjük. Miután a második és har18

madik alapfeladat lényegéhez tartozik bizonyos információ-egyedek öszszegyűjtése, csoportosítása, ezeket az eseteket úgy ítélhetnők meg, hogy
ezekben, nem lévén mit összegyűjteni, e feladatok hiányzanak; a szóbanforgó könyvek t e h á t csak az első alapfeladatnak tárgyai.
Van azonban itt egy bökkenő. Közönséges eset, hogy egy könyvtárban egy több kiadásban megjelenít irodalmi egységnek csak egy kiadása, egy több könyvű szerzőnek csak egyetlen [könyve van, meg. Ha
abból indulunk ki, amiből az előbb, hogy ti. a második és harmadik
alapfeladat lényege bizonyos információ-egyedek összegyűjtése, akkor a r ra az eredményre kell jutnunk, hogy az említett könyvtárban a szóbanforgó könyv a katalogizálásnak csak. egyszeres tárgya, gazdagabb állományú könyvtárban viszont hármas, ill. kettős.
Ez aligha helyes eredmény. Ha a két könyvtár azonos elvek alapján katalogizál, akkor a szóbanforgó esetben teljesen egyformán fog eljárni; az a könyvtár, amelyben csak egyetlen kiadása van meg, éppúgy
regisztrálni fogja ezt a kiadást nemcsak anyagi, hanem egységesített jegyei alatt is, mint a másik. Ügy fog tehát tenni, mintha a második és
harmadik alapfeladat által előírt egybegyűjtést is el kellene végeznie, s
három (vagy két) különböző tárgyként fogja regisztrálni az illető darabot — egyrészt nyilván a katalógus egyöntetűsége kedvéért, de emellett
azért is, m e r t az első kiadás, a szerző első könyve mellé bármikor b e futhat egy második, harmadik is. A helyes álláspont tehát az, ha a több
kiadásban megjelent irodalmi egység minden kiadását, s a több könyvű
szerző minden könyvét elvileg, mindig, a katalogizálás hármas, Ш. kettős tárgyának tekintjük — mindenki számára, aki a második és a harmadik alapfeladatot egyáltalában vállalja.
Ha ebből indulunk ki, akkor m á r lényegesen kevésbé látszik indokoltnak az is, hogy az egyetlen létező kiadás, az egyetlen könyvű szerző
esetében tagadjuk a katalogizálás tárgyának a három alapfeladatban gyökerező többességét. Egy másik kiadásnak, a szerző egy másik könyvének a felfedezése vagy megjelenése soha sincsen kizárva — ez a lehetőség nagyon közel hozza ezt az esetet az előbb tárgyalthoz. Emellett
az sincsen kizárva, hogy a szóbanforgó esetben ugyanannak a katalogizálási eljárásnak az alkalmazására kerüljön sor, mint a hármas, ill. kettős tárgyak tipikus eseteiben: előfordulhat, hogy az irodalmi egység, ill.
a szerző az egyedüli kiadáson szereplő anyagi jegyektől eltérő cím ill.
név alatt ismertebb az irodalomban, s így e kiadást egyedülvalósága ellenére két különböző jegygarnitúra alatt kell regisztrálni.
Nézetünk szerint tehát nincs szükség arra, hogy a katalogizálás t á r gyai „rendszertanának" azt az alaptételét, amely szerint az alapfeladatok
hármassága az egyes dokumentumokat a katalogizálás hármas (ill. kettős)
tárgyaivá teszi, áttörjük, komplikáljuk azzal, hogy kivesszük érvénye
alól az egyetlen kiadású irodalmi egységet és az egyetlen könyvű szerző
könyvét. Ezeknek a szempontja legfeljebb annyit követel meg, hogy r á mutassunk, hogy ezek esetében a tárgy többessége csak potenciális, nem
2*
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aktuális. A csupán potenciális többesség jelenségével azonban annál az
előbb említett könyvtárnál is találkoztunk már, amely egy több kiadásban megjelent műnek csak egy kiadásával rendelkezik.
Fenti tételünk nemcsak azt jelenti, hogy minden katalogizálásra k e rülő elemi tárgy a második és harmadik alapfeladatnak is tárgya, legalább is elvileg — hanem megfordítva, azt is, hogy nincs olyan eset,
hogy valamit csak a második és a harmadik alapfeladat tárgyaként regisztrálnánk, elemi tárgyként azonban nem. Ennek a hangsúlyozása fölösleges mindaddig, amíg az első alapfeladat hagyományos megfogalmazása által megadott keretek között maradunk, vagyis amíg feltesszük,
hogy az elemi tárgyak mind könyvek — hiszen ahhoz, hogy a legtágabb
értelemben vett könyvek kivétel nélkül mind elemi tárgyak, úgysem férhet kétség. Alább azonban meg fogjuk látni, hogy ez az elképzelés korrekcióra szorul, mert az elemi tárgyak egy része nem minősíthető könyvnek a szó legtágabb lehetséges interpretációja mellett sem, s hogy ezek
között vannak olyanok, amelyekkel kapcsolatban eléggé kézenfekvőnek
látszik a feltevés, hogy katalogizálásukat csak a második és a harmadik
alapfeladat teszi szükségessé, másszóval, hogy kizárólag ezeknek az alapfeladatoknak tárgyai, de nem elemi tárgyak. Ez a látszat azonban csal.
Ennek bizonyítását csak az e látszatot keltő ,,nem-könyv-tárgyaknak" a
megbeszélése során lehet majd elvégezni (1. alább, 44—45. és 48—49. 11.).
Addig is bizonyítottinak fogjuk tekinteni a fenti tételt, hogy ti. a katalogizálásnak nincsen olyan tárgya, amely csak a második és/vagy a harmadik
alapfeladat tárgya, Щ. e feladatok egyedi tárgyainak komponense volna
anélkül, hogy egyúttal elemi tárgy is lenjne.

AZ ELSŐRENDÚ ELEMI TÁRGYAK

Vegyük most sorra az elemi tárgyak különböző fajtáit. Abból, hogy
a második és a harmadik alapfeladat egyedi tárgyainak építőkövei kizárólagosan az elemi tárgyak, következik, hogy az elemi tárgyak számbavétele és rendszerbe foglalása egész témánk sútyponti feladata. Ha ezt elvégeztük, akkor elvégeztük a n n a k az alapanyagnak a számbavételét és
rendszerezését is, amelyből a második és a harmadik feladat egyes összetett tárgyai felépülnek, —• vagyis a második és a harmadik alapfeladat
tárgyainak vizsgalata terén jelentkező feladataink legjelentékenyebbikét is.
Az elemi táirgyak számbavételénél válasszuk kiindulópontul az első
alapfeladat hagyományos megfogalmazását. Eszerint, mint tudjuk, az első
alapfeladat a könyvtár állományában meglevő egyes könyvekről szóló
információ nyújtásában áll — e feladat tárgyai, az elemi tárgyiak, tehát
az egyes egyedi könyvek. A ,,könyv" szónak azonban itt a hétköznapi
szóhasználatétól erősen eltérő jelentése van — a Párizsi Tervezet ezt,
elég ködösen, úgy fejezi ki, hogy „e Tervezetben a könyv szó a hasonló
20

jellegű könyvtári anyagot is magában foglalja"? Első feladatunk annak
a megvizsgálása, hogy mit foglal magában a „könyv" szónak ez a hátköznapitól eltérő jelentése.
A bevezetőben elmondottaknak megfelelően a könyv szó e jelentése
magában foglalja egyrészt az alapvető katalogizálást végző címleíró k e zébe kerülő füzetet, brosúrát, aprónyomtatványt, másrészt pedig minden
folyóiratot, sorozatot és gyűjteményt is. Viszont leszűkíti a szó közönséges jelentését azzal, hogy kirekeszti belőle egyrészt azokat a könyvformájú nyomdatermékeket, amelyek nem az írott nyelvet használják a
kifejezés eszközéül, másrészt mindazokat a könyveket, amelyeket valamilyen okból az alapvető címleírásnál alaposabb, részletesebb módon,
„bibliográfiai eljárással" kívánunk leírni.
Már ebből is k é t fontos dolog derül ki. Az egyik az, hogy itt a könyv
szót olyan jelentéssel használjuk, amelyben a hangsúly a köznapi nyelv
könyv szava által megjelölt kétarcú — részben anyagi, részben szellemi
— jelenségnek az anyagi oldalára esik. A másik, hogy ennek ellenére a
könyv az itt használt értelemben nem mindig esik egybe a fizikai darabbal. Az világos, hogy a köznapi szóhasználat szerint minden könyvnek fizikailag különálló darabnak kell lennie, de viszont vannak olyan
könyvek, amelyek több ilyen darabból tevődnek össze. Ilyenek egyrészt
a folyóirat-évfolyamok, a füzetes kiadványok (Lieferungswerke), a többkötetes művek, másrészt pedig a többek együttműködéséből megszületett
többkötetes gyűjteményes művek, a sorozatok, a folyóiratok és az egyéb
periodikumok. Az utóbbiak egy részénél a több különálló fizikai darabból összetevődő egység jelensége két különböző szinten ismétlődik: több
füzetből tevődik össze a köznapi értelemben vett könyv: az évfolyam —
és évfolyamokból tevődik össze a címleírás átfogóbb könyv-egysége: a
teljes periodikum. Az első csoportba tartozó kiadványok egyes darabjait a kiadó egyáltalában nem szánja különálló egységeknek, s csak technikai, üzleti, vagy a kiadvány jellegében és céljában rejlő okokból ad
nekik fizikai különállást — ezeknél tehát a kiadói egység, a kiadói darab is több fizikai darabból áll. Az utóbbiba tartozók rész-darabjainak
viszont két ellentétes aspektusa v a n : egyrészt egy bizonyos közbülső
fokon önmagukban is befejezett egészek, címleírásilag regisztrálandó kiadói egységek, másrészt csupán egy átfogóbb egésznek, egy címleírásilag egységnek tekintett könyvnek a részei., Az összetartozást mindkét kategóriánál félreérthetetlen materiális formák juttatják kifejezésre: azonos anyagi jegyek, sorszámozás, stb.; a füzetes kiadványoknál ezekhez
még az egyes darabok egy bizonyos csonkasága is járul (címlap hiánya,
átfutó lapszámozás).

6

Vö. a Párizsi Tervezet 1. §-аоак jegyzetét ( = Report, International Conference an Cataloguing Principles. Paris, 9th—18th October, 1961. London, 1963.
91. 1.)
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Mindezeknél a kiadványfajtáknál több fizikai darab együttesen alkot
egyetlen könyvet címleírási értelemben, vagyis a katalogizálásnak egyetlen elemi tárgyát. A fent említett második csoportba tartozó kiadványok
egy részére azonban ennek a megállapításnak a fordítottja is érvényes:
ezeknél nemcsak egyetlen könyv állhat több fizikai darabból, hanem
egyetlen fizikai vagy kiadói darab is egyesíthet magában több könyvet.
Nyilvánvaló, hogy a könyv szónak ez a használata m á r élesen elválik e
szó hétköznapi jelentésétől. Lássuk közelebbről, hogy miről van itt szó.
Mint mondottuk, az első alapfeladat megköveteli, hogy a katalógus
minden egyes könyvről saját anyagi jegyei alatt adjon információt. Vannak azonban olyan könyvek, amelyek egyformán hangsúlyozottan két
teljesen különálló, egymással össze nem keverhető és össze nem egyeztethető ilyen jegygarnitúrát viselnek, amely jegygarnitúrák közül az
egyik egy több darabból álló keret-kiadványé, könyvé, ennek a megjelölésére szolgál, a másik viszont eme átfogóbb kiadvány keretébe tartozó
egy-egy fizikai vagy kiadói darab megjelölésére. Ilyenek az előbb már
említett két aspektusú könyvek közül a sorozatoknak, valamint sok gyűjteményes műnek a részei, a periodikumok részcímes darabjai. Nem vitás,
hogy a sorozat egésze a benne foglalt monográfiától, a részcímes szám
a periodikum egészétől különböző könyv a fenti értelemben: saját külön
anyagi jegyeik mindegyiküket a katalogizálás külön, a velük ugyanabban
a fizikai darabban egyesülő másik elemi tárgytól független elemi tárgyává teszik. A dolog még tovább is bonyolódhatik: olyan kiadói darabok is
vannak, amelyekben a katalogizálásnak három (sorozat — külön regisztrálást követelő alsorozat — monográfia), sőt néha négy különböző elemi
tárgya is egyesül.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a több különböző szintű könyvet magukban egyesítő daraboknak is mind különálló fizikai daraboknak kell len-,
niük vagy több ilyen darabból kell összetevődniük.
Illusztráljuk ezt 'egy-két példával. Egy tudományos társulat periodikusan kiadott monográfia-sorozata egy-egy évfolyamának különálló füzetekben publikált 10—15 tanulmányát egyenként két-két különböző
tárgyként regisztráljuk akkor is, ha a füzeteket az utólag kiadott é v folyam-címlap egyetlen egységgé fogja össze. Ha viszont ugyanez a 10—
15 tanulmány ugyanannak a periodikumnak a keretében, de csak k ö tetbe foglalva látott napvilágot, akkor általában eltekintünk az egyes
tanulmányok külön katalogizálásától. Vagy: A világirodalom tíz legszebb
novellája című antológiának csak a gyűjtemény-cím alatti katalogizálását tartjuk általánosan kötelezőnek; de ha ez az antológia ugyanezzel a
címmel és tartalommal 10 külön kötetkében került kiadásra, akkor m á r
regisztráljuk az egyes novellákat is külön-külön.
A tartalom és a kétrendbeli anyagi jegyek azonossága együttesen
sem elegendő tehát ahhoz, hagy a keret-kiadványok szellemileg különálló
részei számiára azonos elbánást (biztosítson. E részek kettős elemi tárgyák22

ká csak akkor válnak, ha a fizikai különállás anyagi—formai kritériumával is rendelkeznek.7
A döntés afölött, hogy e részek megkapják-e az autonóm tárgy státusát, egy anyagi—formai kritériumtól függ tehát, s ennek következtében ugyanazon mű, ugyanazon szellemi objektum, különböző kiadásai
egészen következetlen módon hol szerepelnek a katalógusban, hol nem.
Ugyanezt látjuk azoknak a műveknek az esetében, amelyek hol különállóan, hol egy vegyes tartalmú kötetbe foglalva kerülnek kiadásra — a
külön kötetben kiadott Bánk bán autonóm tárgy; a Katona összes műveit tartalmazó kötetben foglalt kiadása viszont nem az.
Rendben levőnek tekinthetjük a dolgoknak ezt az állapotát? Világos, hogy a katalógushasználók a könyveket általában tartalmukért keresik, s így az látszanék természetesnek, hogy tartalmuké, szellemi komponensüké legyen a döntő szó annak meghatározásában, hogy a katalógusnak milyen információkat kell nyújtania, más szóval a katalogizálás
tárgyainak elhatárolásában — nem pedig anyagi sajátságaiké. Hogyan
lehetséges hát, hogy a katalogizálási gyakorlat mégis döntő szerepet ad az
anyagi különállás momentumának?
Ez a kérdés egy generálás jelentőségű elvi ршЬйета része — hogy választ adhassunk rá, e probléma egészét kell szemügyre vennünk. E probléma az, hogy a leíró katalogizálásnak tulajdonképpen mi a tárgya, miről
nyújt információt: szellemi objektumokról, vagy anyagiakról, vagy mind
я kettőről, — s a z utóbbi esetben, hogy a kettőről való inf'Ormiáció-nyújtás
hogyan viszonylik egymáshoz?
7

Ez az oka annak, hogy az analitikus katalogizálás, nem sorolható a kettős
elemi tárgyak itt megbeszélt 'kategóriájába — annak ellenére, hogy ennél is egyetlen darab a katalogizálás két elemi tárgyát egyesíti: egy keret-kiadványt és ennek
külön katalogizált részét. A kettős elemi tárgy fent megbeszélt kategóriájánál, mint
mondottuk, az egész mindig több darabból áll, a rész pedig fizikailag különálló
darab: az analitikus katalogizálásnál viszont a résznek ez a fizikai különállása
hiányzik. Ez a különbség az analitikusan katalogizált tárgyat az elemi tárgyak
egy másik, később tárgyalandó csoportjába utasítja.
Speciális és nagymúltú variánsa az analitikus katalogizálásnaik a külön belső
címlappal rendelkező, de más művekkel egybenyomtatott mü külön regisztrálása.
Ennél az átmeneti formánál a fizikai darab egyes, tartalmilag különálló részei
külön komplett belső címlappal rendelkeznek, amely csak e részek saját anyagi
jegyeit viseli. Korai besorolását a katalogizálás autonóm tárgyai közé ez a különleges könyvkiadási forrna átmeneti jellegének köszönhette — a teljes címlapot a
könyvtáros általában a különálló fizikai darab velejárójának tudta, s így ha egy
kötet belsejében találkozott vele, az ott is a különálló fizikai darabnak kijáró
viselkedést váltotta ki belőle Teljesen indokoltan persze, hiszen az olvasónál is
feltételezhető ugyanez a reakció.
Jegyezzük itt még meg, hogy a feolligátum jelensége természetesen egyáltalában nem rokon a belső címlap esetével, és nem is tartozik témánk körébe. A
kolligátum minden egyes darabja teljesen külön „könyv", és az egybekötöttség
ténye címleírásilag irreleváns — legfeljebb egy nem a szorosan vett címleíráshoz
tartozó megjegyzést involvál, de az is elég, ha a jelzetben jut kifejezésre.
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Az első kérdésre a válasz elég egyszerű. A leíró katalogizálás tárgyai — egy-két nem jelentős kivételtől eltekintve, amelyekről alább fogunk szólni — összetettek: legtöbbjüknek anyagi és szellemi aspektusa
és komponense is van. A könyv szó hétköznapi jelentése világosan egy
ilyen összetett tárgyra utal — ahhoz, hogy egy könyv létrejöjjön, m ú l hatatlanul szükséges az anyagi komponens jelenléte éppúgy, mint a szellemié. De megvan ez a két komponens az összetett tárgyaknál is. A
második alapfeladat egy-egy tárgya — nyersen, megközelítően meghatározva — anyagi oldaláról nézve nem egyéb, mint az ugyanazon művet
tartalmazó könyvek együttese, szellemi oldaláról nézve viszont maga ez
a mű. S ennek a megfelelője áll a harmadik alapfeladatra is; itt a szellemi oldal — ugyancsak nyersen meghatározva —• a szerzői oeuvre.
E két oldal azonban a katalogizálás különböző tárgyainál különböző
mértékben lép az előtérbe — s ezért a fent feltett második kérdésre a
válasz m á r jóval bonyolultabb, mint amilyen az elsőre adott volt. A
plasztikusabb megvilágítás érdekében, Összehasonlításul szóljunk egy szót
bevezetőben a tárgyi katalógusok tárgyairól.
A tárgyi katalógusok a katalógus-használóknak azt a lényegesen kisebbik hányadát szolgálják ki, amely pusztán egy bizonyos szellemi tartalmat keres, tekintet nélkül annak egyedi megjelenési formájára. E katalógusok közvetlenül tartalmuk, szellemi oldaluk alapján csoportosítják, és teszik hozzáférhetővé a könyveket, ül. az ezekről adott információkat. A tárgyi katalogizálásnál tehát a könyvek szellemi komponense
annyira az előtérben áll, hogy a tárgyi katalogizálás tárgyait az egyszerűség kedvéért tisztán szellemi objektumoknak minősíthetnők.
Nem ilyen egyszerű a helyzet a leíró katalógusnál. Ez, mint tudjuk,
a keresőknek több különböző kategóriáját szolgálja ki — egyrészt azokat, akik egy bizonyos szellemi tartalomnak egy meghatározott anyagi
formához kötött megjelenési alakját keresik, vagyis egy bizonyos könyvet; másrészt — nyersen megfogalmazva —• azokat, akiknek egy műre
vagy egy szerzői oeuvre-re van szükségük.
Az utóbbi két alapfeladat tárgyainak katalogizálásánál nyilvánvalóan e tárgyak szellemi oldala áll az előtérben. A művet kereső olvasót
kevéssé érdekli a második alapfeladat egyedi tárgyának az anyagi oldala,
vagyis az a könyv-kollekció, amelynek mindegyik tagja tartalmazza a
keresett művet; egyáltalában nem ezt a kollekciót akarja megkapni, hanem ennek csak egy tetszőleges, vagy meghatározott tagját, azt, amely a
művet, a szellemi objektumot, amire az ő szükséglete valóban irányul,
a számára legalkalmasabb formában tartalmazza. Hasonló a helyzet a
szerzői oeuvre-t kereső olvasókkal is. Viszont aki egy meghatározott
könyvet keres, az m á r nem tekinthet el igénye tárgyának anyagi oldalától, — hiszen az általa keresett szellemi tartalom itt már egy egyedileg
meghatározott anyagi objektumhoz van kötve. Világos tehát, hogy az anyagi oldal itt lényegesen nagyobb hangsúlyt kap az olvasó számára, mint a
másik két alapfeladat tárgyainál. Ehhez nem férhet kétség — ha egy
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meghatározott könyvre gondolunk, akkor többnyire az érzékelhető anyagi'
objektum jelenik meg képzeletünkben; ha egy műre gondolunk a második
alapfeladat értelmében, vagyis arra a szellemi objektumra, amelyet egy
sor különböző könyv közül bármelyik nyújthat számunkra, akkor semmi
sem indokolja egy anyagi objektum képzetének felmerülését. Mindebből
az következik, hogy az első alapfeladat tárgyai katalogizálásánál e tárgyak anyagi oldalát sokkal jobban figyelembe kell venni, mint a másik
két alapfeladatnál — ez az oldal itt nem maradhat annyira a háttérben,
mint ott. A második és a harmadik alapfeladat tárgyai ezek szerint á t meneti helyet foglalnak el a tárgyi katalógusok tárgyai és a leíró katalógus első alapfeladatának tárgyai között. Az előbbiekkel abban rokonok,
hogy katalogizálásuknál a hangsúly immateriális, szellemi oldalukra esik,
— erről a második és harmadik alapfeladat, tárgyalása során meg részletesebben lesz szó fi. alább, 53. 1.). Az utóbbiakkal viszont abban,
hogy egyedileg meghatározott, materiális objektumokban (könyv-csoportokban) testesülnek meg, s hogy a bibliográfiai gyakorlat saját formai
jegyekkel — még pedig az anyagi jegyektől külsőleg meg sem különböztethető formai jegyekkel, az egységesített jegyekkel — ruházza fel őket,
megnevezésük és regisztrálásuk megkönnyítése érdekében.
Annak a kérdésnek alaposabb megvilágításához, hogy a különböző
alapfeladatok tárgyainak az anyagi ill. szellemi oldala milyen mértékben
lép az előtérbe, milyen szerepet kap a katalogizálásnál, meg kell vizsgálnunk, hogy a tárgyak, az elemi és az összetett tárgyak, hogyan v i szonyulnak a katalogizálás kétféle módszeréhez, pontosabban a tormái
jegyek két különböző kategóriájához.
A katalogizálási gyakorlatnak általánosan elfogadott alapelve, hogy az
egyes könyveket regisztrálni kell a katalógusban egyrészt saját anyagi
jegyeik alatt, másrészt a bennük foglalt mű egységesített jegyei alatt.
Ahhoz nem fér kétség, hogy az utóbbit a második és harmadik alapfeladat teszi szükségessé. Igaz ugyan, hogy e két alapfeladatot elvileg
meg lehetne oldani egységesített jegyek alkalmazása nélkül is, úgy, hogy
a minden egyes könyvet a saját anyagi jegyei alatt regisztráló katalógusbejegyzések mellett „ld. még"-utalókat helyezünk el az illető könyvben
szereplő mű minden olyan meglevő kiadására, amely az e könyvéitől
eltérő anyagi jegyek alatt jelent meg, ül. az ebben a könyvben foglalt
mű szerzője alatti minden olyan bejegyzésre, amely a szerzőnek egy
másik névformája alatt áll. Ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy olyankor, amikor egy összetett tárgy komponensei több különböző jegygarnitúrát viselnek, e garnitúrák mindegyike alatt össze kell gyűjteni az e
tárgyra vonatkozó összes információt, persze, jórészt csak utalások formájában. Világos, hogy ez a módszer lényegesen rosszabbul szolgálná ki a
katalógus-használót, mint az egységesített jegyek alatti összegyűjtés módszere, s emellett lényegesen vesződségesebb, költségesebb is lenne, mint
az utóbbi. A második és harmadik alapfeladat eüátása t e h á t gyakorlatilag
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tényleg nem lehetséges anélkül, hogy azokat a könyveket, amelyek e feladatok összetett tárgyainak komponensei, fő- vagy legalább melléklapokon egységesített jegyek alatt is regisztráljuk.
Lássuk most, hogy a katalogizálás fentemlített kétféle módszere közül
a z első is ugyanilyen elengedhetetlen-e? A könyv két komponense közül
az érzékelhető anyagi oldal a szembeötlőbb. Miután ez az oldal rövid és
világos ismertető, megkülönböztető jegyeket is visel — az anyagi j e gyeket —, nyilvánvaló, hogy azok, akik ezt az anyagi oldalt ismerik,
ezekre az anyagi jegyekre támaszkodva fogják keresni a könyvet. Nem
lehet vitás, hogy a katalógus első alapfeladata magában foglalja azt a
követelést, hogy az ilyen keresőket föltétlenül ki kell elégíteni, vagyis
hogy a könyvtár könyveit anyagi jegyeik alatt megtalálhatóvá kell tenni.
A középkori könyvtáros még megengedhette magának, hogy ettől eltekintsen, de azóta nagyot változtak a könyvtári viszonyok — nagykönyvtárakban a katalógus konzultálása nélkül csak kivételesen lehet elérni a
keresett meghatározott könyvet, s azoknak a tábora, akik eközben a
könyv anyagi jegyeire hivatkoznak, tekintélyesre nőtt, s ezek jórésze
anyagi jegyein kívül semmi egyebet nem tud a keresett könyvről.
De — egyes szórványos ellentétes nézetek, pl. a Porosz Instrukciók
egyes szabályainak ellenére 8 — nem vitatható az sem, hogy ezt az anyagi
jegyek alatti regisztrálást minden egyes katalogizált könyvnél el kell v é geznünk — hiszen mindegyiket kereshetik, még pedig joggal, e jegyek
alatt. Kivétel nincsen — az anyagi jegyek alatti regisztrálást akkor is el
kell végezni, ha a könyv szellemi oldalát más formai jegyek hatékonyabban jelölnék meg, találóbban jellemeznék, sőt akkor is, ha ezek az anyagi
jegyek a tartalom szempontjából nézve egyenesen tévesek és félrevezetőek. A gyakorlatban ugyan adódhatnak konkrét esetek — nem gyakran
persze —, amelyekben anyagi jegyei alatt soha senki nem fogja keresni
a katalogizált könyvet; de ezek az esetek nem igazolhatják a könyvek
anyagi jegyei regisztrálása föltétlenül kötelező elvének az áttörését. Egyrészt azért nem, mert nincsen olyan eset, amelyben előre biztosra v e hető lenne, hogy az olvasók között nem lesz olyan, aki anyagi jegyei
alatt keresse a könyvet; főleg azonban azért nem, mert ennek az alapvetően fontos elvnek az áttörése nemcsak az ilyen olvasó érdekeit sértené, hanem ezen túlmenően számos másét is, azzal, hogy bizonytalanságot vinne a katalógusba, hogy kaput nyitna eme alapvetően fontos feladat ellátásának a katalógus hatékonyságát már érzékenyen csorbító elmulasztása előtt is.
Leíró katalógusainkban a két formai jegyfajta nem kizárólagosan
csak azt a feladatot szolgálja azonban, amelynek ellátásához az illető
jegyfajta alatti regisztrálást az előbbiekben elengedhetetlennek minő8
Vö. Instruktionen für die alphabetischein Kataloge der preusisischen Bibliotheken. 2. Ausg. in der Fassung vom 10. August 1908. Berlin, 1909, Behrend. —>
80. és 183. §§.
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sítettük — az ellentétes módszer is emeli az egyes alapfeladatok ellátásának szintjét, intenzitását.
Az egyes könyveknek anyagi jegyeik alatti regisztrálása az első alapfeladatnak csak az olyan katalógushasználók szemszögéből tesz eleget,
akik vagy maguk látták a könyvet, vagy egy olyan forrásból értesültek
róla, amely anyagi jegyeit felhasználva írja azt le. A meghatározott könyvet kereső katalógus-használók között azonban szép számmal vannak
olyanok is, akik olyan forrásból értesültek a könyv létezéséről, amely
anyagi jegyeitől eltérő jegyeket használ annak leírására. Ezek a katalógus-használók nyilván csak akkor találhatják meg a keresett könyvet,
ha azt a -katalógus ezek alatt az anyagi jegyektől eítérő jegyek alatt is
regisztrálja. Ez annyit jelent, hogy minden katalogizált könyvet megtalálhatóvá kell tenni a benne foglalt műnek az irodalomban használt
jegyei, lényegében a leggyakrabban használt, tehát az egységesített jegyei alatt is. így lép be az egységesített jegyek alatti regisztrálás az első
alapfeladat kielégítő ellátásának az eszközei közé.
De a második és a harmadik alapfeladat keretébe tartozó szolgáltatást igénylő olvasók között is számos olyan akad, aki nem juthat célhoz, ha a katalógus nem végzi el a könyveknek anyagi jegyeik alatti regisztrálását — ti. mindazok, akik valamely mű tetszőleges kiadását vagy
egy teljes szerzői oeuvre-t keresnek ugyan, de a műről ill. a szerzőről
a műnek ill. a szerző valamelyik könyvének egy olyan 'kiadásából szereztek tudomást, amely a mű ül. az oeuvre egységesített jegyeitől eltérő
anyagi jegyeket visel, vagy egy olyan bibliográfiából, amely ilyen anyagi
jegyek alatt regisztrálja e könyvet ill. kiadást. Leszögezhetjük tehát,
hogy az anyagi jegyek alatti regisztrálás nem kizárólagos eszköze az első
alapfeladat ellátásának, de nem is kizárólagosan csak az első alapfeladat
ellátásának az eszköze. S ugyanez áll az egységesített jegyek alatti regisztrálásról s a második és harmadik alapfeladatról is.
Kitérésképpen említsük itt meg, hogy a legutóbb említett keresők
kielégítése még az előbb említetteknél is nagyobb követelményeket támaszt. A könyvtár könyveinek anyagi jegyeik alatti következetes regisztrálása ugyanis csak akkor elégíti ki a legutóbb említett típusú keresőt, ha az a kiadás, amelyet ő ismer, megvan a könyvtárban. Ha nincs
meg, akkor hiába van meg a könyvtárban a keresett műnek számos, az
ő számára tökéletesen 'kielégítő kiadása ill. a keresett szerzőnek egy
egész sor munkája — a katalógus ezek közül egynek sem vezeti őt nyomára. Az ilyen kereső kielégítéséhez tehát még az is kell, hogy a katalógus a könyvtárban meglevő minden művet ül. szerzőt megtalálhatóvá
tegyen mindazok alatt a jegyek alatt, amelyek alatt e mű valamelyik
kiadása Ш. a szerző valamelyik könyve megjelent —• akkor is, ha az
illető kiadás ill. könyv nincs meg a könyvtárban. Ez a követelés túlzottnak tűnhetik, de tény, hogy a szerzői neveket és névformákat, valamint a legfontosabb anonímák (anonim klasszikusok) címvariánsait illetően — vagyis végeredményben minden igazán lényeges vonatkozás27

ban — a nagy könyvtárak katalógusainak többsége eleget tesz neki. Ellentétben Jolleyval 9 , ezt a többségi gyakorlatot egészségesnek tartom.
Még egy kis kitérés! Említsük meg, hogy a feladatok, és az eszközök közötti teljes korreláció is megteremthető lenne — a feladatok átfogalmazása útján. Az első alapfeladatot úgy is meghatározhatnék, mint
annak a katalógus-használónak a kielégítését, aki egy bizonyos könyvet
annak anyagi jegyeire hivatkozva keres. Ez egyúttal azt jelentené, hogy
annak a kiszolgálása, aki ugyanazt az adott könyvet keresi ugyan, de
ezt nem a könyv anyagi, hanem a benne levő mű egységesített jegyeire
támaszkodva teszi, m á r a katalógus második ill. harmadik alapfeladatára tartozik. E két utóbbi alapfeladat a megfelelő átfogalmazásban ugyanis annak a katalógus-használónak a kiszolgálásában állna, aki egységesített jegyek alapján keres nemcsak egy művet vagy oeuvre-t, hanem
egy adott könyvet is. Vagyis ez a megfogalmazás a feladatokat nem tárgyaik természete, lényegi különbségei alapján határolná el egymástól és
határozná meg, hanem a megkülönböztető jegyeknek a különböző k a t e góriái alapján, amelyekre támaszkodva a katalógus-használók e tárgyakat a katalógusban kereshetik; más szóval, nem a katalógus-használók
szükségletei, hanem magatartása, a katalógus oldaláról nézve pedig annak a módszernek az alapján, amely az e magatartásnak megfelelő katalógus-bejegyzést produkálja.
A címleírás elméletében a feladatok elhatárolása és a tárgyak osztályozása e két szempontjának, úgy gondolom, egyforma létjogosultsága
van. A megszokottól eltérő, itt felvetett szempontú elhatárolásnak az az
előnye, hogy a feladatoknak és az ellátásukra szolgáló eszközöknek korrelációját eredményezi. Ez az elméletnek, a katalogizálás feladatai meghatározásának és tárgyai rendszertanának a szempontjából számottevő előny
a feladatok elhatárolásának e módját nézetem szerint elvileg egyenrangúvá teszi a megszokott móddal. Viszont éppen az utóbbi megszokottságának a ténye mégis ennek a javára billenti a mérleget — a rendszerezés
két egyenrangú szempontja közül kétségtelenül a m á r meghonosodottat
illeti meg az elsőbbség. Ennek a megállapításával a feladatok elhatárolása itt felvetett új módjának a kérdését le is zárhatjuk.
Láttuk, hogy az egyes alapfeladatok tárgyainak és a különböző formai jegyeknek a koordinációja gyakorlatilag nem egyértelmű, nem k i zárólagos. S ezt még kiegészíthetjük azzal a megjegyzéssel, hogy nem
is igen állapítható meg, hogy ténylegesen a formai jegyek melyik kategóriája alatti bejegyzések segítik céljához az egyik vagy a másik alapfeladat tárgyát kereső olvasók többségét. Ennek ellenére az egyes feladatoknak és formai jegyeknek az az összetartozása, amelyet a fent e l mondottak indikálnak, mégis fennáll abban az értelemben, hogy szük9
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ségszerű kapcsolat csak az anyagi jegyek és az első alapfeladat, tehát
az elemi tárgyak, valamint az egységesített jegyek és a másik két alapfeladat, tehát az összetett tárgyak, között áll fenn. Ha feltesszük, hogy.
a katalógusnak csak az első alapfeladatot kell ellátnia, s e célra a két
formai jegykategória közül csak az egyiket veheti igénybe, akkor ez
egyedül csak az anyagi jegyek kategóriája lehet. Hasonló feltételek mellett a második és a harmadik alapfeladat viszont föltétlenül az egységesített jegyeket követeli meg múlhatatlanul. Az a szolgálat, amelyet az
egyes feladatokhoz koordinált jegykategóriák az illető feladat körül ellátnak, lényegükből folyik és szükségszerű; az, amelyet az ellenkező oldalon látnak el, csak járulékos eredménye az előbbi eEátásámak, és, bár
értékes, de nem nélkülözhetetlen.
A katalogizálás elméletének kiváló művelője, S. Lubetzky, az első
alapfeladat ellátásának szükségszerű módszerét illetőleg egy az itt kifejtettel ellenkező álláspontot foglal el. Bár kétségtelenül az első alapfeladat hagyományos elhatárolásának alapján áll, vagyis az egyes könyvek megtalálhatóvá tételében látja e feladat lényegét, mégis a következőket mondja: „. . . míg a második alapfeladat (tudvalevőleg ő is a m á sodik és harmadik alapfeladatot egy kalap alá fogó hagyományos fogalmazást fogadja el) megköveteli egy szerző valamennyi művének e szerző
ugyanazon neve alatti katalogizálását, de nem írja elő, hogy erre a
célra milyen névformát
kell választani, addig az első alapfeladat
megköveteli, hogy a könyv a szerző nevének ama formája alatt
szerepeljen
a katalógusban, amely alatt a szerzőt bizonyára a leggyakrabban
fogják
idézni és a kabalógus-használók
a leggyakrabban fogják
keresni"}0
Annak a teljes ellentmondásnak, amely Lubetzky állásfoglalása és
a mienk között fennáll, az a magyarázata, hogy Lubetzky egészen más
szempontból teszi fel a kérdést, mint mi: ő a gyakorlat, a célszerűség,
mi pedig az elmélet, a tárgyak és formai jegyek logikai koordinációja
szempontjából. Lubetzky tétele összhangban van az általános címleírói
gyakorlattal, amely az első alapfeladat tárgyairól, az egyedi könyvekről,
olyan szerzők esetében, akik több név vagy névforma alatt szerepelnek,
valóban csak a legismertebb név alatt számol be egyedenként, s a könyveken tényleg szereplő nevekről ill. névformákról megelégszik egyszerű
névutalásokkal. Ennek a gyakorlatnak azonban nem az a gyökere, hogy
ez a módszer az első alapfeladat ellátásának elméletileg adekvát módszere; sőt még az sem, hogy ez szolgálja a legjobban a több név alatt
szereplő szerző egy meghatározott könyvét kereső olvasók összességét,
vagyis az első alapfeladatot — ez egyáltalában nincs bizonyítva, s az
ellenkezője nagyon is elképzelhető. E gyakorlat valódi gyökere ökonómiai
természetű: az, hogy ilyenformán megtakaríthatjuk egy sor könyv kettős regisztrálását, a második regisztrálás egy sorát egyetlen utalóval pótolván, még hozzá úgy, hogy ez az olvasóknak csak mérsékelt kényelmet10
Lubetzky, S.: Cataloging rules and principles. Washington, 1964, Library
of Congress. 38. 1.
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lenséget okoz, Erre a kérdésre alább még vissza fogunk térni (1. alább,
39. 1.). A megoldás gyökere tehát egyedül a célszerűség, s a oélszerűség
szempontjából a megoldás kétségtelenül nelyes is; a három feladatot
együtt lemérve — és figyelembe véve a gazdaságosság szempontját is —
ez a legpraktikusabb megoldás. Semmiképpen sem helyes azonban a Lubetzky-féle tétel, — egyebek között azért sem, m e r t megfogalmazása nem
juttatja kifejezésre, hogy e megoldást csak a célszerűség szempontja igazolja, s így azt a benyomást kelti, mintha a legismertebb jegyek alatti
regisztrálást az első alapfeladat lényegéből folyó, e feladat ellátása logikailag szükségszerű módjának nyilvánítaná.
Mi viszont kifejezetten a r r a a kérdésre kerestünk itt választ, hogy
a tárgyak és formai jegyek különböző fajtái között mi a logikai kapcsolat — hogy milyen formai jegyek igénybevétele nélkül nem képzelhető el
az egyes tárgyak regisztrálása. S ezt kérdezve, csak a fenti válaszhoz juthatunk el. Hogy a tényleges gyakorlat nem felel meg a felfedett logikai
összefüggésnek, m e r t a oélszerűség ezt az utóbbit elfátyolozó megoldást
követel meg, az a logikai összefüggés érvénye szempontjából irreleváns.
Lubetzky érvelésében v a n még egy további hiba is. Az az állítása
sem áll meg, hogy a „második" alapfeladat nem határozza meg azt a
speciális névformát, amelyet egységesített jegyül kell választani. A „második" alapfeladatot ellátó egységesített névforma a könyvtárosok és bibliográfusok kreációja, ellenkezik a könyvek közléseivel, tehát tulajdonképpen az anyagi valósággal. Ez e névforma használatának egy bizonyos
Önkényesség jellegét adja, amit egyedül az olvasók érdeke, közelebbről a
második és a harmadik alapfeladat, igazolhat. Viszont világos, hogy az
olvasók összességének érdeke e feladatok terén csak egyetlen egységesített névforma alkalmazását igazolhatja: a legisimertebbét, a leggyakrabban használtét. A „második" alapfeladat tehát igenis meg)határozza az
egységesített jegyül választandó névformát.
A tárgyak és a formai jegyek koordinációja kérdésének megoldásaként Lubetzky tétele azonban nemcsak az emiitett hibák miatt elfogadhatatlan, hanem azért is, mert nem tudja megfelelő módon megmagyarázni azt az elvet, hogy a könyveket anyagi jegyeik alatt föltétlenül megtalálhatókká kell tenni. Lévén ez egy úgyszólván általánosan elfogadott,
kivételt nem ismerő elv, szükséges, hogy levezethető legyen valamelyik
alapfeladatból; alacsonyabbrendű feladatból való levezetése nem fogadható el. A második alapfeladat ebből a szempontból n e m jöhet szóba —•
az első viszont igen. Lubetzky ezt a lehetőséget ejti el, amikor az első
alapfelaidatból egyedül a legismertebb, másszóval az egységesített jegyek
alatti regisztrálás követelményét vezeti le, tehát azt, amelynek a m á sodik alapfeladat m á r úgyis tökéletesen kielégítő igazolását adja.
Az elmondottakat összefoglalva: az első alapfeladat ellátásának szükségszerű — bár nem kizárólagos — eszköze az egyes könyveknek anyagi
jegyeik alatti regisztrálása; a második alapfeladaté a könyveknek a bennük
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foglalt m ű egységesített jegyei alatti regisztrálása; a harmadik alapfeladaté ismét csak az egyes könyveknek a bennük foglalt m ű szerzőjének e g y ségesített névformája alatti
regisztrálása.
A különböző tárgyak és formai jegyek eme összefüggése alapján egy
lépéssel tovább mehetünk ez egyes tárgyak anyagi ül. szellemi jellegét
illető kérdésre adott válasz terén. Fent annyit áüapítottunk meg, hogy
az első alapfeladat tárgyainál az anyagi oldal jobban az előtérbe lép,.
nagyobb hangsúlyt kap, mint a másik k é t alapfeladatéinál. Az. első alapfeladat tárgyai és az anyagi jegyek közötti szoros összefüggés figyelembevételével azonban már úgy fogalmazhatjuk át a tételt, hogy az elsőalapfeladat tárgyainak az anyagi oldala áll az előtérben, a katalogizálásnál erre nagyobb hangsúly esik, m i n t szellemi oldalukra — ellentétben
a másik két alapfeladat tárgyaival. 11 De arról mégsem beszélhetünk, hogy
e tárgyak az előbbi esetben tisztán anyagi, az utóbbi esetben tisztán s z e l lemi objektumok lennének, —• a háttérben maradó oldal is érdekli az olvasót, és kihat a katalogizálásra is. Számos olyan szabályunk van, amely
az első alapfeladat tárgya, az egyes könyv, katalogizálásának a módját,
anyagi jegyeinek címleírói interpretációját és felhasználását, a könyv tartalmától teszi függővé. A második és a harmadik alapfeladat egyedi tárgyainak volumenére, határaira viszont n e m egyszer e tárgyak koanponen- .
seinek anyagi tulajdonságai gyakorolnak döntő 'befolyást —' erről még'
lesz szó.
Vegyük most részletesebben szemügyre azt a tételt, hogy az elsőalapfeladat tárgyainak az anyagi oldala áll az előtérben. E tétel kifejezésre juttatja, hogy az ezt az alapfeladatot szolgáló katalógus-bejegyzések
nem pusztán anyagi objektumokat regisztrálnak. Hogy a könyv mint
a saját anyagi jegyei alatti bejegyzés tárgya is komplex jelenség marad,.
s hogy az ilyen bejegyzés sem egyedül a könyv anyagi oldaláról, egy
anyagi tárgyról ad hírt, hanem egyúttal az ahhoz tartozó szeüemi t á r g y ról is, az formailag is szembeszökő az olyan könyveknél, amelyek egyetlen m ű v e t tartalmaznak, vagy amelyeknek tartalmában egyetlen m ű r e
esik a hangsúly, s amelyeknek az anyagi jegyei nemcsak lényegileg, hanem formaüag is egybeesnek a bennük foglalt m ű megkülönböztető j e gyeivel. De olyankor is, amikor a könyv és mű jegygarnitúráinak ez a:
formai egyezése hiányzik, világos, hogy a könyvek anyagi jegyei alatti
bejegyzések egyáltalában nem pusztán anyagi objektumokat regisztrálnák, hanem kétoldalú, szellemi komponenssel is rendelkező objektumokat. Ezen m i t sem változtat az, hogy a .mai uralkodó gyakorlat ilyenkor
a szellemi összetevő teljesen kielégítő regiszrálásához még egy (esetleg'
két) külön, egységesített jegyek alatti bejegyzést is szükségesnek tart..
11

Az alapfeladatokról szóló fenit idézett cikkemben az első és a másik két alapfeladat tárgyai között ebben a vonatkozásban fennálló ellentétet úgy jellemeztem,,
hogy az előbbiek anyagi, az utóbbiak pedig szellemi objektumok. Ez a fogalmazás,
túlságosan kiélezte a szóban, forgó ellentétet.
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Az eredmény mind a két esetiben megnyugtatóan egyforma: a katalógus
a könyvről nemcsak mint anyagi objektumról, hanem annak szellemi összetevőjéről is megfelelő módon, mindkettőről a hozzájuk tartozó
formai jegyek alatt, ad számot. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy éppen ezért a könyvekről, mint az első alapfeladat tárgyairól szólva, nem
lenne értelme a katalogizálás két különböző — anyagi és szellemi —• t á r gyáról beszélni, hiszen ez a kettő a könyvben bár komplex, de szorosan
egybeforrott egységet alkot. A könyv komplex természete csak feladatközi
vonatkozásban többszörözi meg a tárgyakat: mint láttuk, mindaz, ami a
katalogizálás elemi tárgyaként jelentkezett, egyúttal a második és esetleg
a harmadik alapfeladatnak is tárgya lesz, e feladatok egy tárgyának, t e hát egy olyan tárgynak a komponense, amelynek már az immateriális
oldala áll az előtérben.
A könyvek egy másik csoportjánál, az összetett tartalmú, több, néha
-sok művet tartalmazó könyveknél azonban már nem olyan megnyugtatóan egyszerű a helyzet, mint az egyetlen művet tartalmazóknál. Itt
jelentkezik a szellemi összetevő háttérbe szorításának az a jelensége,
amely a katalogizálás tárgyai anyagi ill. szellemi jellegének, és a formai
jegyek különböző kategóriáival való összefüggésüknek a megvizsgálására
indított bennünket, s amelynek magyarázatához és értékeléséhez e vizsgálat elvégzése után most már kielégítő alappal rendelkezünk.
Mint mondottuk, a művek, amelyekből az ebbe a kategóriába tartozó
könyvek tartalma összetevődik, (például egy antológia novellái) elsikkadnak a katalógusban, nem jelennek meg ebben autonóm tárgyakként. Ez
persze még mindig nem jelenti azt, hogy ilyenkor a katalógus csak egy
puszta anyagi objektumot regisztrál, szellemit egyáltalában nem. A k a talógus-bejegyzés ilyenkor is kétarcú tárgyra utal, e tárgy szellemi ösz.szetevője azonban már a könyv összetett tartalmának az egésze, nem
pedig a könyviben foglalt egyes művek. Az ilyen könyveknek ugyanis
úgyszólván mindig vannak saját, a bennük foglalt művek jegyeitől különböző anyagi jegyeik, 12 amelyek tartalmuk egészére utalnak, s e könyvek
általában vagy csak ezeket a saját jegyeiket hangsúlyozzák, vagy legalább
is ezeket jobban hangsúlyozzák, mint a bennük foglalt művekéit. Az első
alapfeladat világosan azt követeli, hogy az ilyen könyveket e hangsúlyozott, ill. legjobban hangisúlyozott, tehát a könyv egészére, az anyagilag
különálló darabra vonatkozó anyagi jegyek alatt vezessük ibe a katalógusba, — s ebből folyik aztán, hogy igen sok esetben ennyivel meg is
elégszünk s a könyv tartalmát alkotó egyes művek külön elemi tárgyként való regisztrálását m á r mellőzzük, e műveket egyszerűen elsikkasztjuk.
Nem tagadható, hogy ez a megoldás a tartalomnak, a könyv szellemi
összetevőjének az anyagi összetevő általi bizonyos fokú háttérbe szorí12
Amikor nincsenek, akkor a világszerte elfogadott gyakorlat szerint a rajta
-elsőnek feltüntetett mű helymeghatározó jegyeit használjuk a könyv helymeghatározó jegyeiként — mintha a könyv csak ezt az egyetlen művet tartalmazná.
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tásával egyértelmű. Hiszen a tartalmat képező művek kiszorulása a k a talógusból itt egyedül annak tulajdonítható, hogy nem lévén anyagi k ü lönállásuk, helymeghatározó jegyeik a háttérben maradnak, s kevésbé
alkalmasak arra, hogy az őket tartalmazó könyvnek, az anyagilag különálló darabnak a nyomára vezessék az olvasót, mint az utóbbi saját jegyei.
Jelenlegi gyakorlatunk döntő szempontja tehát az,, hogy az anyagilag
különálló darabot tegye könnyen megtalálhatóvá, — e cél érdekében az
anyagi jegyek formális hangsúlyának megfelelően jár el, s eközben gyakran feladja a könyvben foglalt szellemi objektumokról, művekről való
számotadásnak azt a mértékét, amit egyébként meg'követel (lásd a Bánk
bán fentemlített példáját). A végeredmény: katalógusaink az anyagi darabokról mindig számot adnak, a bennük foglalt szellemi „darabokról",
a művekről, viszont igen gyakran nem. Az előbbi tulajdonságuk kétségtelenül csak helyeselhető — az utóbbi azonban problematikus.
Az első érv, amit védelmében felhozhatunk, az ökonómiai megfontolás. Egy verseskötet minden versét, egy enciklopédia minden cikkét
nyilván nagyon költséges lenne külön katalogizálni; ez az eljárás k a t a lógusunkat nagyon megterhelné, s a haszon, amit hajtana, sehogyan sem
lenne egyensúlyban hátrányaival. Azután: az összetett tartalmú könyvekben foglalt művek egyrésze nem rendelkezik kielégítő helymeghatározó jegyekkel (egy forráskiadványban közölt történeti dokumentumok).
És végül: az ilyen könyveknél az olvasók érdeklődésének elég gyakran
nem a tartalom meghatározott darabja a tárgya, hanem maga a komplex
egész, amely a benne foglalt művek summáján túl szellemi többletértéket is nyújt — rokon anyag összegyűjtésével, áttekinthető elrendezésével, kommentálásával stb. Természetesen mindezek az érvek csak r e latív érvényű igazolását adják a szóban forgó gyakorlatnak. Lehetséges,
hogy egy nem is nagyon távoli jövő könyvtárosa nagyon le fog nézni érte
bennünket.
Kitérésképpen említsük itt meg, hogy az uralkodó gyakorlat egyáltalában nem mond le egységesen az összetett tartalmú könyvekben foglalt művek külön regisztrálásáról. E könyvek skálája igen széles — a
folyóiratoktól a chrestomathiákig, egy tudományos társulat periodikus
tanulmánykötet-sorozatától a Bibliáig terjed. Egy lírai antológiánál vagy
egy forráskiadványnál a felsorolt szempontok alapján ma teljesen igazolhatónak érezzük a benne foglalt egyes m ű v e k negligálását; egy hat darabot tartalmazó drámai antológiánál vagy egy symposium öt előadást t a r talmazó aktáinál már kissé rosszul érezzük magunkat, ha mellőzzük a
tartalom egyes darabjainak a külön regisztrálását; annál a kötetnél pedig,
amely í quattro poeti italiani cím alatt a Divina commediat,
Petrarca
verseit, az Orlando furiosot és a Gerusalemme
liberataX tartalmazza,
már egyszerűen képtelenek vagyunk respektálni az anyagi különállás k r i tériuma által megszabott határt. Az összetett tartalmú könyv tartalmát
képező műveknek elsősorban a száma, másodsorban a súlya különböző
3 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. — 6158
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eljárásra készteti tehát a címleírót. Ez a forrása az analitikus katalogizálásnak, amelyről más összefüggésben lesz szó.
Egyébként az elmondottak arra is rávilágítanak, hogy az elemi t á r gyak összefoglaló megjelölésére a m ű szó — amelyet pedig nem egy
szabályzat használ ilyen értelemben 13 — teljesen alkalmatlan. Ezt az a l kalmatlanságát még fokozza valamelyest, hogy e tárgyak közt számos
olyan van, amely nem fér vagy nem illik bele a mű fogalmába.
Ezzel eljutottunk az első alapfeladat szokványos definíciójában az a l a p feladat tárgyát megjelölő könyv szó interpretációjának végére. Kiderült,
hogy a hagyományos definíció, amely a könyvtárban meglevő egyes k ö n y vekről adott hatékony felvilágosítást jelöli meg a katalógus első alapfeladataként, slogan-szerű tömörséggel inkább csak jelez, mint m e g h a t á roz egy összetett és bonyolult tényállást; Ennek megfelelően összetett és
bonyolult a meghatározásban szereplő és az első alapfeladat tárgyait
megjelölő könyv szó valóságos jelentése is, amelyre a fentiek során fény
derült. Minden bonyolultsága mellett ez az itt kifejtett jelentés mégis
az uralkodó szakmai felfogásnak megfelelő keretek között marad — azt
hiszem, nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem lépi túl a Párizsi Tervezet
által emlegetett „hasonló jellegű könyvtári anyag" ködbe vesző korlátait
s e Tervezet intencióit.
Természetesen elengedhetetlen, hogy aki a könyv szót a fenti kibővített tartalommal használja, ezt mindig explicite kifejezésre is juttassa.
Az alábbiakban olyankor, amikor hangsúlyozni kívánjuk, hogy a könyvszót e speciális jelentéssel, tehát az első alapfeladat fent részletezett k ü lönböző tárgyainak megjelölésére használjuk, mindig idézőjelbe fogjuk
azt tenni, sőt amikor különösen fontosnak érezzük minden félreértés l e hetőségének a kizárását inkább a katalogizálás elsőrendű elemi tárgya
terminust fogjuk használni. Az ,,elemi" jelző itt, mint az előzőkben is,
a második és harmadik alapfeladat összetett egyedi tárgyaitól való m e g különböztetés célját szolgálja; az „elsőrendű" jelzőre viszont azért van
szükség, mert, mint meg fogjuk látni, az elemi tárgyaknak vannak az eddig számbavettektől különböző további fajtái is.
Említsük még meg, hogy kézenfekvőnek látszanék itt a „bibliográfiai
egység" terminusának használata, amely már eléggé elterjedt, még p e dig — bár jelentésének pontos kifejtését célzó kísérlettel a magam r é széről még sehol sem találkoztam — általában nagyjából a fentiekben elmondottaknak megfelelő jelentéssel. Mégis lemondunk e terminus használatáról, mert annak eddigi jelentését mindig az a feltevés színezte,
hogy az első alapfeladat területéhez tartozó tárgyak a fentiekben m e g határozott elsőrendű elemi tárgyakra szorítkoznak. Miután ez a feltevés
13
Ez még a legfrissebb fejleményekre is áll, — vö. az amerikai code-revjzlós
tervezetnek S. Lubetzky és C. S. Spalding állal szerkesztett és, I960, márciusában
ül. 1964. augusztusában publikált változatait (1.: 4. és 16. jegyzet). Mindkettőnek
már az 1. §-a elköveti a fent-említett pontatlanságot.
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elhibázott, a bibliográfiai egység terminusát csak az eddig megszokottól
eltérő konnotációval használhatnók, ami zavart kelthetne.
E fejezet lezárásául vessünk egy pillantást az elsőrendű elemi t á r gyak területén felvetődő szabályalkotási feladatokra.
Az alapvető kérdésben, hogy ti. a címleírónak minden egyes eléje
kerülő elsőrendű elemi tárgyat külön regisztrálnia kell a katalógusban,
a katalogizálás autonóm tárgyaként kell kezelnie, nincsen véleménykülönbség; viszont ezt a szabályzatok általában nem juttatják eléggé v i lágosan kifejezésre. Az antológiákra vonatkozó szokványos rendelkezés
betűje például annyit jelent, hogy fenti példánk tíz novellát tartalmazó
antológiáját egyformán k e h kezelni, akár egy kötetben, akár tízben j e lent meg, vagyis az egyes novellák külön regisztrálását az utóbbi esetben sem engedi meg. E szabály nyilván n e m juttatja kifejezésre a szabályalkotó valóságos intencióját, vagyis fogalmazásában elhibázott. A h i ba elkövetése a r r a vezethető vissza, hogy a szabályzatok teljesen negligálják a fizikai különállás momentumának azt a mai gyakorlatban t é n y legesen játszott döntő szerepét, amelyre az előzőkben rámutattunk. Ezzel
rokon természetű hibájuk, hogy azt sem juttatják explicite kifejezésre,
hogy ugyanaz a daraib gyakran a katalogizálás két vagy több különböző
elemi tárgyát egyesíti magában. így például beszélnek külön a könyvek
katalogizálásának a módjáról és külön a sorozatokéról, anélkül, hogy e m lítenék, hogy az utóbbi eljárás általában csak az előbbivel együttesen
kerül alkalmazásra ugyanannak a darabnak a feldolgozása során, s hogy
nem elegendő, h a e darabot egyedül az egyik vagy a másik módon k a talogizáljuk. Mindez egyáltalában nincsen rendjén — a szabályzat legyen
artikulált, és n e feltételezze, hogy az, akihez szól, úgyis tudja, hogy
mit kell tennie. Ezt nemcsak logikai szempontból kell megkövetelni, h a nem a gyakorlat érdekében is — minden vétség ez ellen az elv ellen
a gyakorlatban bosszulja meg magát.
Egy további hiba, hogy az ugyanazon darabban egyesülő két elsőrendű elemi tárgy közül az átfogóbbnak, a keret-tárgynak, a katalogizálására vonatkozó rendelkezéseket a legtöbb szabályzat olyan terminusokra alapozza, amelyeknek jelentése tisztázatlan. így például úgy b e szélnek a sorozatok és gyűjtemények katalogizálásának módjáról, mintha
nem volna nagymértékben homályos, hogy hol végződik a sorozat, és hol
kezdődik a gyűjtemény, s még inkább, hogjy hol van a határ közöttük és
a többkötetes mű között, amelyet már csak mint egyetlen tárgyat kell
regisztrálni. Más esetekben az ilyesfajta terminusok használatát azért kell
elhibázottnak minősíteni, mert egy kalap alá vesz címleírásilag élesen
különböző tényállásokat. Az ALA-szabályzat ,,collection" címszó alatt
együtt tárgyalja az egykötetes lírai antológiát és a Muratori-féle g y ű j teményt, mit sem törődve azzal, hogy az előbbi a katalogizálásnak csak
szimpla elemi tárgya, az utóbbinak viszont majdnem minden kötete legr
alább kettős elsőrendű elemi tárgy.
3*
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Kétségtelenül fontos, hogy ezeket a logikai és terminológiai pongyolaságokat is kiküszöböljük szabályzatainkból. Mert igaz ugyan, hogy az
esetek zömében a címleíró a hagyományos s többnyire a szabályzatot
megelőző időkre visszanyúló gyakorlatra támaszkodva a félig értelmetlen
szabály ellenére is helyesen fog eljárni — viszont az is igaz, hogy ilyenkor a szabályzat teljesen fölöslegesnek, sőt haszontalannak bizonyul.
A szabályzatnak nem az a dolga, hogy az amúgy is evidens esetekre
adjon instrukciókat az amúgy is tájékozott címleírónak. A pongyola szabály éppen ott mond csődöt, ahol valóban szükség lenne az útmutatásra
— az átmeneti formákkal, a bizonytalan határesetekkel szemben, és a
kezdő címleíró kezében.
Az utóbb említett pongyolaságok kiküszöbölésének egyik módja a
szokványos terminológia revíziója lehetne. Ennek a megszokott ,,sorozat",
„gyűjtemény", „gyűjtőmű", „periodikum" szavak jelentésének optimálisan pontos meghatározásán kívül még meg is kellene rostálnia, másrészt pedig ki kellene egészítenie ezt a terminológiát úgy, hogy az simuljon a címleírás valóságos igényeihez, s csak címleírásilag releváns
különbségekre, de ezeknek aztán mindegyikére alkalmazzon különböző
terminusokat. A két szempont, az elihatárolások hézagtalan élessége és
címleírási relevainciája szempontjainak összeegyeztetése persze nem sikerülhet mindig maradéktalanul. Azokon a pontokon, ahol a két szempont
ütközik, a típus-fogalmakra alapozott szabályoknak is szükségszerűen hézagosaknak kell maradniuk. Ez azonban nem menti fel a szabályalkotót
az alól a kötelezettség alól, hogy a n n y i r a precíz szabályokat alkosson,
amennyire ezt az említett nehézségek megengedik.
Fel kell azonban vetni a kérdést, hogy az említett út nem túlságosan vesződséges és körülményes-e, s hogy nem lenne-e egyszerűbb, ha
a kiadvány-tipológia kidolgozásának közbenső lépését mellőzve, a kettős
elsőrendű elemi tárgyakra vonatkozó szabályokat egyenesen a szóbanforgó kiadványok anyagi—formai sajátságaira, s ezek között is elsősorban anyagi jegyeikre támaszkodva szerkesztenők meg. Valahogyan a következőképpen ;
Több kiadói darabból álló elsőrendű elemi tárgyak minden olyan
darabját, amely e tárgy minden egyes darabjával közös, saját anyagi
jegyei mellett még egy másik, csak a kiadói darabra vonatkozó anyagi
jegygarnitúrát is visel, a katalogizálás kettős tárgyának kell tekintem és
mindkét fajta anyagi jegyei alatt regisztrálni kell. Ebben a vonatkozásban
az anyagi jegyek terminusának az általánosnál (1. fent, 5. jegyz.) tágabb jelentést kell adni, amennyiben a csak a darabra vonatkozó szerző 14 vagy
cím önmagukban is mindig, a csak a darabra vonatkozó alcím pedig bizonyos feltételek mellett m á r elégséges saját anyagi jegy garnitúrának t e kintendő, amely a darab külön regisztrálását involválja.
n

A figyelembe veendő szerzők számát itt célszerűnek, látszik háromról kettőre redukálni.
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Az alcím e rang-emelésének az előfeltételeit azonban sajnos aligha
lehet teljesen kielégítő módon meghatározni. E feladat, amennyire én látom, nem oldható meg egyedül formai sajátságokra támaszkodva; m á r
pedig, ha nem tudjuk megakadályozni a katalogizálandó tárgyak tartalmából merített ismérvek beszüremkedését az előfeltételek közé, az már
önmagában elégtelenné teszi a keresett meghatározást, miután a tartalmi
kritériumok ritkán körvonalazhatók a címleírási szabályzatokban megkívánt élességgel. Ha például azt mondjuk, hogy az alcím csak olyankor
tekintendő külön bejegyzést követelő fizikai jegynek, ha önmagában
zárt, önálló témát jelöl, vagy csak olyankor, ha nem a keret-kiadvány
címében megjelölt téma egyik szükségszerű fejezetét jelöli meg — akkor
éppen csak megközelítőleg sejtettük intencióinkat, olyan ködösen és bizonytalanul, ahogyan szabályzatnak sohasem lenne szabad beszélnie. Nem
javulna a helyzet akkor sem, ha distinktiv alcímről beszélve, ezen a ponton is a címleírási terminológia egyik legtöbb galibát okozó jelzőjének
a bevetésével próbáin ók leplezni a tényt, hogy képtelenek vagyunk
kielégítő módon megoldani az előttünk álló feladatot. Tekintettel azonban
arra, hogy ez a kérdés csak az anonim rész-darabok esetében, tehát nem
túl gyakran válik aktuálissá — a szóbanforgó megoldás e hiányosságából származó h á t r á n y nem túlságosan súlyos.
A végső mérleg: sem a hagyományos módszer, a kiadványtípusok
fogalmaira építő szabályalkotás, sem az itt javasolt, a tipológia mellőzésével közvetlenül az elemi tárgyak anyagi—formai sajátságaiból kiinduló, nem vezetnek tökéletes eredményre: egyik segítségével sem sikerül
a többes elsőrendű elemi tárgyak köréit teljes pontossággal elhatárolni. Ez
egyúttal azt is jelenti, hogy már az elsőrendű elemi tárgyak, tehát a legfontosabb tárgy-fajta elhatárolása sem sikerül hiánytalanul — m á r itt sem
sikerül a címleírónak olyan útmutatást adni, amely sohasem hagyja cserben. Azoknak a pontoknak egyikére b u k k a n t u n k itt rá, amelyeken a
könyvkiadás formáinak korláttalan változatossága, az átmeneti 'és vegyes
formák sokasága lehetetlenné teszi a maradéktalanul kielégítő szabályozást. Mégis, az ilyen pontokon is törekednünk kell a szabályozás kiküszöbölhetetlen hézagainak minél szűkebbre összehúzására — s ezt az adott
esetben az itt ajánlott módszerrel talán valamivel messzefofomenően végezhetjük el, mint a kiadvány-tipológiára támaszkodó hagyományos módszerrel.
Persze, a jelemben nein csupán a szabály-szerkesztés formai kérdései várnak a kielégítő megoldásra a kettős elsőrendű elemi tárgyak katalogizálásának vonatkozásában, hanem még a feladat maga is vitatott
bizonyos pontokon. A részcímes periodika-számnál, a sokak közreműködésével készült nagyobb lélegzetű gyűjteményes mű messzemenően zárt
és önálló részköteténél nincsen nézeteltérés — valamirevaló címleírónak
nem is juthat eszébe, hogy ne regisztrálja ezeket a kétarcú típusokat
mind a két nézőpontból. Távolról sem ilyen kedvező a helyzet az egyszerű sorozatok esetében, amelyek egyes tagjait pedig a fentiekben mi
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teljesen egy sorba helyeztük a kettős elemi tárgyak egyéb típusaival.
Az, egyszerű „kiadói sorozatok" regisztrálását a Porosz Instrukciók csak
kivételes esetekben engedik meg, s ha az újabb nagy szabályzatok általában eltávolodást mutatnak is ettől az állásponttól, a kis könyvtárak
számára készült egyszerűsített szabályzatok még ma is ragaszkodnak hozzá. Nyilvánvalóan helytelenül, mert a sorozatokról adott külön információ több szempontból értékes, költsége pedig — miután egyszerű mellékbejegyzéssel elintézhető — csekély. Előnye elsősorban az, hogy valószínűleg a sorozatcím a leghasználhatóbb azok között a pót-fogantyúk k ö Kött, amelyek a szerzőt és a címet nem ismerő kereső számára a sorozat
keretében megjelent egyes könyvet hozzáférhetővé tehetik, vagyis ez a
leghatékonyabb azok között a második vonalbeli segédeszközök között,
amelyeket — főleg a nagykönyvtárak katalógusaiban —• a hiányosan tájékozott kereső eligazítása érdekében, biztonság kedvéért, alkalmazni
szokás. De maga a könyvtári üzem is, szerzeményezés, katalogizálás és
olvasószolgálat egyaránt, sok hasznát látja a sorozatokról nyújtott részletezett információnak. A tartalmilag homogén sorozatok külön bejegyzésének pedig még egy további előnye is van — az, hogy az e sorozatok
tagjai közötti tartalmi rokonság következtében sok kereső m i n t tárgyi
jellegű információt is értékelni fogja a sorozat egészéről nyújtott felvilágosítást. Miután ez az információ igen egyszerűen hozzáférhető, az
utolsó érv közművelődési könyvtáraknál talán még fokozottabb mértékben esik a latba, mint a nagy- és szakkönyvtáraknál. Mindezt figyelembe véve kívánatos, hogy a sorozatok saját formai jegyeik alatti külön részletezett regisztrálásának az első alapfeladat elengedhetetlen részeként
való elismerése minél előbb általánossá váljék.
EGYÉB ELEMI TÁRGYAK

Amint erre már céloztunk, azzal, hogy tisztáztuk az első alapfeladat
hagyományos definíciójában szereplő könyv szó jelentését, még távolról
sem végeztünk az első alapfeladat területéhez tartozó tárgyak témájával.
Láttuk, hogy a katalogizálás elemi tárgyai kivétel nélkül az első
alapfeladat területéhez tartoznak —• a második és harmadik alapfeladat
területén elvileg nincsenek elemi tárgyak, csak összetettek. Minden elemi tárgy ex definitione autonóm tárgy lévén, mindegyikhez tartozik egy
katalógus-bejegyzés, mindegyik egyúttal egy ilyen bejegyzésnek is tárgya.
Ha tehát azt akarjuk ellenőrizná, hogy az elsőrendű elemi tárgyakon kívül van-e még egyéb az első alapfeladat területéhez tartozó (más szóval:
elemi) tárgya a katalogizálásnak, akkor nyilván legcélszerűbb sorravenni
katalógusaink bejegyzésfaj tóit, és megvizsgálni, hogy mi az az elemi tárgy,
amit regisztrálnak.
Előre kell bocsátanunk, hogy a katalogizálás bármely tárgyának a u t o nóm módon való regisztrálását a három általánosan használatos katalógus-bejegyzésforma (főbejegyzés, mellékbejegyzés és utalás, amely utóbbi
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magában' foglalja az ún. hivatkozást is) mindegyike elláthatja. Ha a
címfej-kiválasztás kérdéseiről van szó, akkor természetesen nem szabad
lekicsinyelni a legmegfelelőbb bejegyzés-forma alkalmazásának a fontosságát. Ez azonban egy későbbi kérdés; a mi szempontunkból még nincs
különbség a három bejegyzés-forma között: valamely tárgy autonóm r e gisztrálásának tényén mit sem változtat az, hogy e regisztrálásra a három
forma közül melyiket használtuk.
Ami a fő- és mellékbejegyzést illeti, ez eléggé evidens. Aközött a
címleíró között, aki egy sokkötetes kézikönyv önmagában is lezárt egészet
képező rész-kötetéről a főbejegyzést a kézikönyv anyagi jegyei alatt készíti el, s a rész-kötet anyagi jegyei alatt megelégszik egy mellékbejegyzéssel, és aközött, aki ennek a fordítottját teszi, a katalogizálás tárgyait
illetőleg nincsen véleménykülönbség — mind a kettő nyilvánvalóan két
különböző tárgyat akar regisztrálni. Egyszerűen arról van itt csak szó,
hogy a két tárgy egyikét ökonómiai meggondolások mellékbejegyzésre
relegálják, de világos, hogy ez egyáltalában nem befolyásolja az illető
tárgy regisztrálásának autonóm jellegét.
Kevésbé evidens a bejegyzések egyenlő értéke — sőt még az elemi
tárgy regisztrálásának ténye is — utalás alkalmazásának az esetében.
Ha egy szerző számos könyve a szerző közismert névformájától eltérő
nevet Ш. névformát tüntet fel, akkor e könyvek mindegyikét általában
a második és harmadik alapfeladatot szolgáló egységesített névforma
alatt katalogizáljuk, de már a könyveken tényleg feltüntetett névforma
alatt az egyes könyvekről nem helyezünk el külön katalógus-bejegyzéseket, csupán egyetlen név-utalást. Ezt a megoldást azonban nem szabad úgy értékelni, hogy az elejti az elemi tárgyaknak autonóm tárgyakként való regisztrálását. Nincs itt másról szó, mint arról, hogy egy
praktikus, takarékossági meggondolásból eredő forma elfátyolozza a való
tényállást. A két feladat egyikének nem a teljes bejegyzés-sor megismétlése, hanem egyetlen egyszerű utalás útján való megoldása rendkívül racionális és szellemes, de egyúttal — amint ezt igen korai megjelenése
bizonyítja — igen kézenfekvő megoldás is. Nem szabad, hogy e megoldás megszokottsága elfeledtesse velünk, hogy a szóbanforgó utaló az
első alapfeladat a n n y i különálló elemi tárgyára vonatkozó külön bejegyzést helyettesít, a h á n y dokumentumunk az utaló fejében szereplő nevet
valóban magán viseli. Persze első pillantásra meglepő, hogy e megoldás
az első katalógus-feladat tárgyának nem a főbejegyzést juttatja, hanem
csak a legkisebb hatékonyságú bejegyzésformát, az utalást; ennek a megoldásnak a magyarázata és igazolása azonban nem tartozik ide. 15
Mielőtt a bejegyzések fent jelzett megrostálásához hozzáfoghatnánk,
előbb még egy előkészítő feladatot kell elvégeznünk: ki kell küszöböln ü n k azokat a momentumokat, amelyek a katalógus-bejegyzések és a
katalogizálás elemi tárgyai koordinációjának áttekinthetőségét zavarják.
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Vö. az alapfeladatokról szóló fent idézett cikkemet, 35—37. 1.
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A könyvek — itt köznapi jelentésével használjuk e szót —• nagyobbik
részének katalogizálása során egyetlen bejegyzés készül. Ilyenkor teljes
a korreláció elemi tárgy és katalógus-bejegyzés között. Igen nagy azonrban azoknak az eseteknek a száma is, amikor egyetlen könyv katalogizálása során több bejegyzés készül, s a megfordított eset —• hogy egy
bejegyzés több ilyen tárgyat szolgál — is előfordul (az imént említett
utalások). Jelen feladatunk megoldásánál a nehézséget az előbbi eset
okozza, mert az ugyanazon könyv katalogizálása során készült több bejegyzés esetei négy csoportba sorolhatók. Vannak közöttük olyanok, a m e lyekben a többlet-bejegyzés(eke)t az alapfeladatok hármassága teszi
szükségessé, s így e bejegyzések nem elemi, hanem összetett tárgyakat
regisztrálnak; azután olyanok, amelyek több különböző szintű bibliográfiai egységet magában egyesítő könyv katalogizálása során készülnek s
különböző elsőrendű elemi tárgyakról — pl. egy sorozattagról és egy
különálló bibliográfiai egységről — adnak számot; olyanok, amelyek mind
ugyanarra az elsőrendű elemi tárgyra vonatkoznak; végül pedig olyanok,
amelyek az elsőrendű elemi tárgytól különböző elemi tárgyat regisztrálnak. Bennünket itt csak a negyedik csoport érdekel — csak az ebbe
tartozó többlet-bejegyzés-fajták adnak a felvetett kérdésre pozitív választ, ezt kell tehát a többitől elkülönítenünk. Az első két csoporttal
m á r foglalkoztunk — ezek itt nem okoznak újabb problémát. Nem így
a harmadik csoport — ennek az elkülönítése a negyediktől alkotja most
soron következő feladatunkat.
Mint tudjuk, az alapvető katalogizálás alá eső dokumentumok első
helymeghatározó jegyeként a szerző nevét használjuk. Ha a szerző neve
ismeretes, a címleírók túlnyomó többsége megelégszik egyetlen bejegyzéssel, s ez alól csak akkor tesz kivételt, amikor ez a szerző alatti bejegyzés nem teljes értékű: amikor a dokumentum nem említi, vagy nem
elég nyomatékkal említi a szerző nevét, vagy amikor a szerző-fogalom kiterjesztésével a szerző helyét, ill. helymeghatározó funkcióját nem valóságos szerzőkre: gyűjtemények összeállítóira, szerkesztőire, vagy testületi
szerzőkre ruházzuk. Ilyenkor a címleírók zöme szükségesnek érzi a katalógushasználó esélyeinek feljavítását egy cím alatti mellékbejegyzés beiktatása útján.
A szerző neve alatti egyetlen bejegyzés tárgya nem lehet vitás: e
tárgy az elsőrendű elemi tárgy, a kétarcú „könyv", amelynek regisztrálását az első alapfeladat minden körülmények között megköveteli. S az
sem lehet vitás, hogy ha a rejtett szerző vagy a quasi-szerző neve alatti
főbejegyzés mellett még egy cím alatti mellékbejegyzés is készül, e n nek tárgya azonos a főbejegyzésével — a több bejegyzés mögött ugyanaz
az elemi tárgy áll. A többes bejegyzés egyedüli oka ilyenkor az, hogy a
rejtett szerző ill. quasi-szerző alatti bejegyzés nem egészen kielégítő, s
ezért a cím alatti mellékbejegyzés alkalmassága az elemi tárgy megtalálását szolgáló fogantyú szerepére nem, vagy nem sokkal marad el a szerzői bejegyzés alkalmassága mögött, vagy pláne felül is múlja az utóbbit
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— s így önkényes és igazolhatatlan lenne, ha a „könyvet" egyedül a szerző neve alatt jegyeznők fel a katalógusban.
Az egy és ugyanazon elsőrendű elemi tárgy regisztrálását szolgáló
k é t párhuzamos bejegyzés nem csak a rejtett szerző vagy quasi-szerző
és a cím alatti kettős bejegyzés esetében fordul elő, hanem számos más
olyan esetben is, amikor egy tárgynak két — vagy akár több — olyan
anyagi jegye van, amelyek megközelítőleg egyformán alkalmasak az i l lető tárgyat regisztráló katalógus-bejegyzés címfejéül, miután egyforma
hatékonysággal mozdíthatják elő a tárgy megtalálását. Ilyen esetek például: a két vagy több különböző nyelvű címmel ellátott anoníma, a k é t
vagy három társszerzőtől származó, továbbá a nem az eredeti szerző által gyökeresen átdolgozott írásmű, a testületi szerző valamint a cím alatt
felvett testületi kiadvány, az egyéni szerkesztő kiadásában megjelent anoníma, a főcímnél jellemzőbb vagy jobban hangsúlyozott alcímmel rendelkező könyv, a valakit ünneplő emlékkönyv, stb. Ezeknek az eseteknek
a legtöbbjében a szabályzatok világszerte kötelezővé teszik ugyamnnnak.
az elsőrendű elemi tárgynak két ill. több különböző anyagi jegye alatti
regisztrálását, kétségtelenül azon az alapon, hogy az — a relatíve legalkalmasabb jegy, az egyetlen egyéni szerző nevének híján —• csak két vagy
több erre a feladatra megközelítőleg egyformán alkalmas anyagi jegye
alatti egyidejű bejegyzéssel katalogizálható kielégítő módon. Az ilyen esetekben alkalmazott mellékbejegyzések eszerint a főbejegyzésekkel meglehetősen egyenlő értékűek — nevezzük őket ezért mellérendelt
mellékbejegyzéseknek.
A nélkülözhetetlen mellérendelt mellékbejegyzések egy másik csoportja ugyanazt az elsőrendű elemi tárgyat nem két különböző fajtájúanyagi jegye, hanem ugyanazon anyagi jegyének — szerzői vagy kiadói
következetlenségből, időközi változásból, vagy egyszerű hibából eredő —
két (vagy több) különböző variánsa alatt regisztrálja. Ilyen esetek: a
címlap-címtől különböző borítékcím, két vagy több különböző főcím, a
szerző nevének két különböző formában való jelentkezése a könyv k é t
különböző szembetűnő pontján, a többkötetes mű címének, vagy szerzőjének, vagy a szerzők számának vagy sorrendjének megváltozása egy k é sőbb megjelenő köteten stb.
Mielőtt továbbmegyünk, vessünk egy pillantást a mellérendelt mellékbejegyzések kérdésére de lege ferenda.
Mint mondottuk, az ugyanazon elsőrendű elemi tárgyra vonatkozó,
szóval a mellérendelt mellékbejegyzés-fajták elkészítéséről a legtöbb szabályzat kielégítő módon, explicite rendelkezik.
Kivétel ez alól a testületi szerzőség fejezete, amely ebben a v o n a t kozásiban is minden szabályzatban olyan melléfogásokat és hiányosságok a t mutat, amelyekhez foghatókat az illető szabályzat egyetlen más fejezetében sem találunk. A melléfogások között a legnyilvánvalóbb a cím.
alatti kötelező mellékbejegyzés mellőzése a testületi szerzői címfejű f ő 41

bejegyzéssel katalogizált kiadványok egy soránál. A testületi szerzős bejegyzés sohasem lévén az egyéni szerzőssel egyenlő értékű, a címrendszós mellékbejegyzés kötelező alkalmazása a testületnév alatti címleírásnak nélkülözhetetlen korrektívuma. Vannak ugyan esetek, amelyekben e
korrektívum alkalmazásának a gyakorlati értéke csekély, ezek azonban
relatíve ritkák, s így a reájuk való hivatkozás nem igazolhatja a kivételek minél takarékosabb alkalmazása elvének az áttörését.
Szélesebb körben és ezért még kellemetlenebbül érezteti hatását egy
másik, úgyszólván minden szabályzatban megtalálható hiányosság: az
ugyanazon kiadvány körül különböző funkciókat ellátó több testület sűrűn előforduló konstellációjára vonatkozó rendelkezések hiánya. 16 A testületi szerzős címleírás bibliája, az ALA szabályzata például állandóan
csak a testületek kiadványairól beszél, annak a kifejezett megemlítése
nélkül, hogy a kiadványban közölt szövegeket létrehozó olyan testületet
is bele kívánja foglalni a testületi szerző fogalmába, amelynek a kiadvány
publikálása körül semmi szerepe sincsen. Valóságos intenciói artikulált
megfogalmazásának ez az elmulasztása természetesen nem marad következmény nélkül: sehol sem rendelkezik explicite például arról, hogy mi
a teendő az olyan kiadvány esetében, amely testület által létrehozott szövegeket tartalmaz, de amelyet egy másik testület publikált. így bizonyára nem fognak hianyzani az olyan címleírók, akik a két testület közül az egyiket kiválasztják a testületi szerző szerepére s a főbejegyzés
címfejébe teszik, a másik autonóm regisztrálását pedig mellőzik. Ha még
az ALA-szabályzat is ilyen mértékű mulasztásokat enged meg magának,
akkor nem meglepő, hogy lényegesen kevésbé átgondolt epigonjainak idevágó rendelkezései néha nagyon is ködösek. Hány olyan a testületi szerzőség koncepcióját elfogadó szabályzattal találkozunk, amely a cím alatt
felvett kiadványok körül szerkesztői vagy összeállítói funkciót ellátó testületnek nem adja meg a kötelező mellékbejegyzést — viszont arról, hogy
testületek esetében a szerzői és a szerkesztői funkció közötti különbség
teljesen elmosódik, szót sem ejt. Azután: ma m á r egészen közönséges
az olyan kiadvány, amelynek létrejöttében négy-öt különböző funkciójú
testületnek van része, esetleg több egyéni szerkesztővel konkurrálva. Elengedhetetlen, hogy szabályzataink egy ilyen hétköznapi konstellációról
adekvát módon intézkedjenek — de tény, hogy ezt úgyszólván sohasem
teszik meg. Mindezek egyáltalában nem jelentéktelen kérdések — az első
.alapfeladat ellátása, vagyis az elsőrendű elemi tárgyak kielégítő regisztrálása mellett kockán forog itt e tárgyak szellemi összetevőjének a megfelelő figyelembevétele, s ezzel együtt a harmadik alapfeladat kellő mélységű ellátása is.
16

Egyenesen, megdöbbentő, hogy ezen a téren
Még az amerikai code-revízáós munkálatok sem
•dést sem. Vö. Cade of cataloging rules. Chapter 1.
Code Revision Committee of the A. L. A. by C. S.
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mennyire nem jutunk előbbre.
hoznak itt egy Lépésnyi fejlőDraft prepared for the Catalog
Spalding". August 1964.

A testületi szerzőség számos nyitott kérdése megoldásának módjával és nehézségeivel más helyen részletesen foglalkoztam,17 — ezért itt
csak ottani konklúzióim közül ismétlem meg azokat, amelyek az elsőrendű elemi tárgyak regisztrálásánál alkalmazott kettős bejegyzések kérdését érintik. Nézetem szerint nagy- és szakkönyvtárakban az egyéni
szerző alatt nem katalogizálható elsőrendű elemi tárgyak prelimináriáin,
kolofonjában, kötésén és borítékán szereplő testületek bőséges regisztrálása látszik kívánatosnak, tekintet nélkül arra, hogy a testületnek mi volt
a funkciója a kiadvány létrehozatala körül, de mindig mellékbejegyzésen. Kisebb könyvtárak takarékosabban járhatnak el, de egy bizonyos minimumot ezek számára is célszerű lenne kötelezővé tenni, — például a
kiadványban szereplő szövegeket létrehozó és a formailag leghangsúlyozottabb közreadó testület mindenkori regisztrálását.
Kisebb jelentőségű hiányossága szabályzatainknak, hogy az elemi
tárgy ugyanazon anyagi jegye variánsainak kérdését általános formában
nem említik, s emellett legtöbbjükből még az idevágó legfontosabb konkrét intézkedések is hiányzanak.
Van ezután a kettős bejegyzések komplexumának egy nagyon is jelentős kérdése, amelyet, azt hiszem, időszerű lenne megfontolás tárgyává tenni. Ez az a fent már említett többségi gyakorlat, amely egyéni
szerzős főbe jegyzés esetén a cím alatti mellékbejegyzés alkalmazását a
nem teljes értékű szerzői — vagyis a rejtett szerzős és a quasi-szerzős
— főbejegyzések eseteire korlátozza. Kétségtelen, hogy a cím alatti bejegyzés a könyv megtalálhatóvá tételének az egyéni szerző neve alatti bejegyzés után a leghathatósabb eszköze. Sok olyan olvasó van, aki a szerző nevét nem tudja vagy nem pontosan tudja, de a könyv címét ismeri.
Az ilyen olvasókat a tradicionális leíró katalógus nem szolgálja ki. Pedig ma egészen általános a törekvés katalógusaink hatékonyabbá tételére a keresett elemi tárgy anyagi jegyeiről hiányosan tájékozott olvasó
minél messzebbmenő kielégítésének az irányában — széles körben alkalmazunk olyan mellékbejegyzéseket, amelyek elkészítésének indokai között előkelő szerepet játszik ez a célkitűzés. Miért éppen a cím alatti
mellékbejegyzés vonatkozásában vagyunk hát szűkkeblűek, amely mindezek között a segéd-fogantyúk között a leghatékonyabb?18 A szerző alatt
katalogizált könyvek cím alatti mellékbejegyzésének kötelező előírása
azok közé a ritka intézkedések közé tartozik, amelyekkel ma a leíró katalógus hatékonyságát aránylag kis áldozattal számottevő mértékben lehetne fokozni.
17

2. no)
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L. Taté kísérlete, — Vö. E. L. Taté:
revised Cataloging Code. ( = The Lib1.) A szerző le is. vonja kísérlete eredmelléklap általános alkalmazása mel-
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Tovább nyomozva az elemi tárgyak egyéb fajtái után, vegyük most
szemügyre, hogy a mellérendelt rnellékbejegyzéseken kívül milyen mellékibejegyzések készülnek még egy „könyvnek", egy elsőrendű elemi
tárgynak a katalogizálásakor.
Ide tartoznak az analitikus katalogizálás során egyes összetett tartalmú kiadványok tartalmának többé-kevésbé elkülönülő összetevőiről,
azután a fontosabb függelékekről, a kísérő tanulmányokról, a bevezetésekről, elő- és utószavakról, a kommentátorokról és a jegyzet-apparátusok összeállítóiról, az illusztrátorokról, fényképészekről és a művész neve
alatt katalogizált képes kiadványok szövegíróiról stb. írott mellékbejegyzések. Egy pillanatig sem lehet ugyanis vitás, hogy ezeknek a bejegyzés-fajtáknak a rendeltetése alapvető módon különbözik a mellérendelt
mellékbejegyzésekétől. Az utóbbiak ugyanazt a tárgyat regisztrálják, mint
a főbejegyzés; az előbbieknek — például az analitikusan katalogizált
drámákra vagy a bevezető tanulmányokra vonatkozó mellékbejegyzéseknek — viszont nyilvánvalóan más a tárgya, mint a főbejegyzésé, amelyhez kapcsolódnak. Amazok tárgya az elsőrendű elemi tárgy — a bejegyzés ennek a tárgynak az egészére vonatkozik, s ennek anyagi jegyei alatt
áll. Az analitikusan katalogizált drámáról vagy a bevezető tanulmányról
írott mellékbejegyzés viszont annak a „könyvnek", amelynek katalogizálása során készült, csak egy világosan megkülönböztetett részére utal,
e rész saját külön jegyei alatt, amelyek egészen mások, m i n t magának
az elsődleges elemi tárgynak, a ,,könyv" egészének, az anyagi jegyei.
E tárgyak autonóm tárgyakká emelésiével a katalógus az elsőrendű elemi
tárgyakon túl új információs anyaggal gazdagodik. Ez új tárgyak között
számos olyan van, amely teljesen egyenértékű az elsőrendű elemi t á r gyakkal, így pl. az analitikusan katalogizált dráma e dráma önálló kiadásával. Az, hogy e tárgyak, bár anyagilag is világosan elhatároltak minden
más tárgytól, de nem különállóak anyagilag abban az értelemben, ahogyan egy fizikai darab különálló, továbbá az, hogy mindig csak mellékbejegyzést kapnak, külön tárgy-mi voltuk szempontjából teljesen irreleváns.
A katalogizálásnak ezeket az egyedi tárgyait — amelyeket az első
alapfeladat hagyományos definíciója nem említ — nevezzük a katalogizálás másodrendű elemi tárgyainak; a bejegyzéseket pedig, amelyek ezek e t a tárgyakat regisztrálják, járulékos
mellékbejegyzéseknek.
Külön kategóriát alkotnak az egyéni fordítókról és sajtó alá rendezőkről írott mellékibejegyzések; s ezekkel egysorba állíthatjuk azokat a
mellékbejegyzéseket is, amelyeket egyes mellékesebb funkciókat ellátó
testületekről — pl. a testületi fordítóról, sajtó alá rendezőről, egy kongresszust vagy symposiumot megrendező, patronáló, vendégül látó testületről —• írunk olyan dokumentumokkal kapcsolatban, melyeket testületi
szerző alatt katalogizálunk vagy egy magasabb funkciót ellátó — pl. öszszegyűjtő, közreadó — testület alatt mellékbejegyzésen is regisztrálunk.
Ezek a mellékbejegyzések különböznek a járulékos mellékbejegyzésektő] és hasonlítanak a mellérendelt mellékbejegyzésekhez abban, hogy egy
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elsőrendű elemi tárgynak nem csupán egy részére, hanem az egészére vonatkoznak. De a mellérendelt mellékbejegyzésektől is különböznek, még
pedig egyrészt abban, hogy nincsen anyagilag is elkülöníthető tárgyuk,
másrészt pedig abban, hogy még csak megközelítőleg sem egyenértékűek
az ugyanerre az elsőrendű elemi tárgyra vonatkozó többi bejegyzéssel.
A fordító vagy a sajtó alá rendező neve alatti bejegyzés hatékonysága
annyira elmarad az egyéni szerző alatti bejegyzésé mögött, hogy alkalmasságát az elsőrendű elemi tárgy regisztrálására elhanyagolhatónak
mondhatjuk. így aligha vonható kétségbe, hogy ezeket a bejegyzés-fajtákat elsősorban nem az elsőrendű elemi tárgynak a megtalálását elősegítő
pótfogantyú funkciója kedvéért alkalmazzuk — s így nem sorolhatjuk
őket a mellérendelt mellékbejegyzések közé —, hanem azért, m e r t a fordítói, sajtó alá rendezői stb. teljesítményt magát kívánjuk regisztrálni
katalógusunkban.
A szóban forgó — aránylag nem nagy jelentőségű — bejegyzéscsoport tehát nem illik bele sem a mellérendelt, sem a járulékos mellékbejegyzések csoportjába. A két előbbi mellékbejegyzés-fajta tárgya egyaránt az általuk autonóm módon regisztrált dokumentum maga, tehát
csupa két-aspektusú tárgy: részben anyagi, részben szellemi objektum
— a mellérendelt mellékbejegyzéseknek a tárgya fizikailag is különálló,
nem olvad össze más tárgyakkal egy anyagi egységgé; a járulékos mellékbejegyzéseké fizikailag nem különálló ugyan, de mégis világosan elhatárolható anyagilag is minden más tárgytól. A szóbanforgó harmadik
bejegyzés-fajtára ez nem áll — ennek nincsen materiális tárgya, tárgyának nincsen anyagi összetevője. E tárgy ugyanis nem a lefordított vagy
sajtó alá rendezett „könyv", hanem csak a fordítói vagy a sajtó alá
rendezői teljesítmény, ill. funkció. Ezért, azt hiszem, nem tehetünk mást,
mint hogy elismerjük ennek a harmadik mellékbejegyzés-fajtának a k ü lönállását. Ezzel a katalogizálás tárgyainak egy egészen új kategóriája
jelent meg a színen: a pusztán immateriális tárgyaké.
A tárgyaknak ez az új kategóriája egy vonatkozásban mégis közeli
rokonságot m u t a t az első- és másodrendű elemi tárgyakkal: mint minden tárgy az első alapfeladat területén, ez is anyagi jegyei alatt regisztrálandó. Bármennyire' paradoxán hangozzék is, ennek az immateriális
tárgy-kategóriának is vannak ugyanis anyagi jegyei: azok az anyagi jegyek, amelyekkel az elsőrendű elemi tárgy, amelyhez az immateriális
tárgy kapcsolódik, az utóbbira utal.
Hangsúlyoznunk kell, hogy mindannak, amit e harmadik mellékbejegyzés-csoportba tartozó bejegyzés-fajtákról mondottunk, az érvénye
korlátozott, bizonyos kísérő körülmények függvénye. Az egyéni fordítói
mellékbejegyzést illetőleg például az elmondottak föltétlenül állnak, ha
a „könyvet", amelynek katalogizálása során e bejegyzés készült, valóságos
egyéni szerző alatt katalogizáltuk. Kevésbé föltétlenül, de talán még állnak akkor is, ha egy anonimáról v a n szó, amelynek egyéni szerkesztőjéről, vagy összeállítójáról is készült mellékbejegyzés. Viszont elvesztik
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érvényüket, ha az anonimának nincsen szerkesztője, s az egyéni fordító
neve alatti mellékbejegyzés az egyetlen róla készült mellékbejegyzés;
ebben az esetben e bejegyzés a mellérendelt mellékbejegyzés rangjára
emelkedik.
Ugyanez áll a fent felsorolt mellékesebb funkciójú testületekről k é szült meüékbejegyzésekről is. Egy anonim m ű lefordított kiadásánál,
amely a mű címén kívül egyetlen anyagi jegyként a fordítást nyélbeütő
vagy kiadó testület nevét viseli, aligha mulasztjuk el e testület neve
alatti mellékbejegyzés beiktatását. Ha viszont a dokumentumot regisztráljuk az eredeti szövegeket létrehozó ill. publikáló két testület neve alatt
is, .akkor a fordítást nyélbeütő testületről írott mellékbejegyzést — h a
elkészítjük — nyilván m á r nem az elsődleges elemi tárgy megtalálásának
elősegítésére készítjük el, hiszen erről m á r kielégítően gondoskodik a
két fontosabb funkciójú testület alatti regisztrálás. E bejegyzés tárgya
tehát ekkor már nem lehet más, mint a testületnek a fordítás körüli ténykedése. Ez a két példa azt mutatja, hogy a „fordító" testületről írott mellékbejegyzés osztályozásának különböző esetekben különbözőnek kell lennie — és már sejteti azt is, hogy vannak olyan konstelláció-fajták is, a m e lyek egyértelmű osztályozására nincsen megfelelő alap. Ha például a dokumentum a ,,fordító" testület neve mellett a fentemlített két másik testület közül csak az egyik nevét említi, akkor m á r valószínűleg meg fognak
oszlani a vélemények abban a kérdésben, hogy a fordító testületről írott
bejegyzésre szükség van-e magának a dokumentumnak a megtalálásához
vagy sem, s így a r r a vonatkozlag is, hogy az e testület neve alatt elkészített mellékbejegyzés tárgya az elsőrendű elemi tárgy-e, vagy pedig a fordítói ténykedés. S ilyen példasort, amelyben az egyedi esetek megítélése
az egyik pólustól egy 'bizonytalan határfelületen át egészen az ellentétes
pólusig mehet, többet is produkálhatunk. Gondoljunk például a symposiumok anyagát tartalmazó kiadványokra, amelyek a sympasiumot megrendező és patronáló testületek, és esetleg a kiadvány egyéni szerkesztőinek neve mellett gyakran közlik még a 'kiadást eszközlő, valamint a n nak a testületnek a nevét is, amelynek a helyiségeiben a symposiumot
megtartották. A kevésbé fontos funkciókat ellátó testületekről írott mellékbejegyzések osztályozása tehát nem ejthető meg pusztán az eHátott
funkció alapján, hanem csakis az egész címleírási konstelláció figyelembevételével, s a határesetekben ez az alap is csődöt mondhat.
Nem k e l b e ezek után felvetni a kérdést, hogy egyáltalában érdemes és célszerű-e a mellékbejegyzések harmadik kategóriájának és vele
az immateriális elemi tárgy kategóriájának a bevezetése? A katalogizálás
tárgyainak egész rendszere kétségtelenül sokkal egyszerűbbé válna nélkülük — az elemi tárgyak mind erősen hangsúlyozott materiális komponenssel rendelkező tárgyak lennének, s mind beleférnének a dokumentum
fogalmába is.
A csábítás nagy, de azt hiszem, nem engedhetünk neki. Az egyéni
szerzős művek fordítóiról és sajtó alá rendezőiről szóló mellékbejegyzé46

seknek a mellérendelt mellékbejegyzések közé sorolása, nézetem szerint,,
megengedhetetlen, s ugyanez áll a bizonyos mellékes funkciójú t e s t ü l e tekről írott mellékbejegyzéseknek egy részéről is.
Maradjunk tehát annyiban, hogy az elemi tárgyaknak három osztálya van. Nevezzük a harmadik osztályba tartozó tárgyakat a katalogizálás harmadrendű elemi tárgyainak, az őket regisztráló katalógus-bejegyzéseket pedig harmadrendű
mellékbejegyzéseknek.
Miután, mint láttuk, a másod- és harmadrendű elemi tárgyakat nem
sorolhatjuk máshova, mint az első alapfeladat keretében regisztrálandó
tárgyak közé, s miután, másrészt, az a tárgy-fogalom, amely az első
alapfeladat .hagyományos definíciójából a „könyv" terminus jelentésének
fönti részletes kifejtése útján vezethető le — az elsőrendű elemi tárgy
fogalma — ezeket nem öleli fel, felmerül a kérdés, hogy magának az
első alapfeladatnak ez a definíciója nem alapvetően elhibázott-e, nincs-eszükség lényegbevágó kiegészítésére?
Vegyünk mindenekelőtt szemügyre két plauzibilisnak tűnő
érvet,
amelyek, ha helytállóak, feloldják a másod- és harmadrendű elemi tárgyak létezése és az első alapfeladat hagyományos definíciója közötti ellentmondást.
A másod- és harmadrendű elemi tárgyakra vonatkozó mellékbejegyzések nemcsak egy funkciót látnak el, szolgálatuk nem merül ki abban,.
hogy informálják az olvasót egy-egy ilyen tárgy létéről, öncélúan, kizárólag azért, hogy az olvasó magáról erről a tárgyról tudomást szerezhessen. Ezen kívül még két másik vonatkozásban is hozzájárulnak a katalógus hatékonyságának a fokozásához. Először: kisebb-nagyobb mértékben elősegítik annak az elsőrendű elemi tárgynak a megtalálását, amelyben a másod- vagy harmadrendű tárgy, amelyet regisztrálnak, bennfoglaltatik. Másodszor: kiegészítő anyagot szolgáltatnak a második és harmadik alapfeladat ellátásához, kimerítőbbé, nagyobb teljességűvé teszik
ezt. A szóbanforgó két bejegyzés-kategória e három különböző funkciójának egymáshoz viszonyított súlya, jelentősége a bejegyzés tárgya szer i n t változik.
A második funkció kézenfekvő. Előfordul, hogy a kereső, aki nem.
ismeri annak az elsőrendű elemi tárgynak, amelyre szüksége van, a szerzőjét és címét, megtalálja ázt a benne foglalt írásmű analitikus felvétele,
vagy a bevezető tanulmány szerzőjének, sőt esetleg éppen a fordítónak
a neve alatt. Általánosabb megfogalmazásban: az olyan katalógus-használót, aki egy elsőrendű elemi tárgyat keres, d e annak anyagi jegyeit
nem ismeri, esetleg nyomravezetheti az elsőrendű tárgyban foglalt másodvagy harmadrendű elemi tárgyra vonatkozó bejegyzés.
Elképzelhető, hogy az első alapfeladat szokványos definícióját fenyegető fentemlített ellentmondást valaki úgy próbálja feloldani, hogy a
másod- vagy harmadrendű elemi tárgyak létét egyszerűen tagadja, vagyis
a járulékos és a harmadrendű mellékbejegyzések egyedüli célját az első47'

rendű elemi tárgyak megtalálását szolgáló pótfogantyú-szerepükben látja,
tehát ezeket a mellékbejegyzéseket is mellérendelt mellékbejegyzéseknek
minősiti.
Történeti alapon ezzel a szemlélettel nem birkózhatunk meg — a szándék, a cél, amely azoknak a szeme előtt lebegett, akik a másod- és harmadrendű elemi tárgyakra utaló mellékbejegyzések gyakorlatát kialakították, teljesen felderíthetetlen. A fenti szemléletet tehát csak a szóban
forgó bejegyzések tényleg ellátott funkcióinak az oldaláról közelíthetjük
meg. Erről az oldalról viszont teljesen védhetetlennek mutatkozik, hiszen nem vitás, hogy a járulékos és a harmadrendű mellékbe jegyzések
az elsőrendű elemi tárgyaktól különböző tárgyakat tényleg regisztrálnak.
Megdöntéséhez annak a ténynek a hangsúlyozására, hogy az elsőrendű
elemi tárgyak megtalálásának elősegítése a járulékos és a harmadrendű
mellékbejegyzéseknek csak járulékos, másodrendű funkciója, m á r nincs
is szükség.
A másod- és harmadrendű elemi tárgyak regisztrálásának harmadik
funkciója éppen olyan nyilvánvaló, mint a második. Minden ilyen külön
regisztrált tárgy gazdagítja azt az amorf alap-anyagot, amelynek egységeiből a második és a harmadik alapfeladat szervesen összetett tárgyegyedei felépülnek. A katalógus sokkal intenzívebben láthatja el ezt a
két alapfeladatát, ha például a Barbároknak Móricz novellásköteteiben
és prózai antológiákban megjelent kiadásait is regisztrálja; vagy a harmadik feladatát, ha alapanyaga nemcsak az egyes szerzők önállóan megjelent munkáiról, hanem szerkesztői, előszó-írói, fordítói stb. produkciójáról is hírt ad.
Vitathatatlan, hogy a másod- és harmadrendű elemi tárgyak külön
regisztrálásának ez a funkciója igen jelentős — sőt, talán ez a legfontosabb mindhárom funkciója között. Felvetődhetik a gondolat, hogy az
ezekre az elemi tárgyaikra vonatkozó bejegyzéseknek nem az az egyedüli
rendeltetése-e, hogy a második vagy a harmadik alapfeladatot szolgálják? Az igenlő válasz azt jelentené, hogy e bejegyzések mögött álló
tárgy az első alapfeladat szempontjából nem tárgya a katalogizálásnak,
tehát ennek a módszerei szerint nem is kell azt regisztrálni, s így — ha
valamennyi másod- és harmadrendű elemi tárgyra vonatkoznék — megszüntetné az első alapfeladat hagyományos definíciója és a másod- és
harmadrendű elemi tárgyak létezése közötti ellentmondást,
A válasz azonban föltétlenül tagadó, mégpedig nemcsak a másod- és
harmadrendű elemi tárgyak egyes fajtáira, hanem kivétel nélkül ezek
valamennyijére vonatkozólag — nincs közöttük olyan, amely kivételt képezne az alól a szabály alól, hogy a második és harmadik alapfeladat
összetett tárgyainak a komponensei mind egyúttal elemi tárgyak is, tehát
a — tágabb értelemben vett — első alapfeladat tárgyai között is helyet
foglalnak. Hiszen teljesen világos, hogy a másod- és harmadrendű elemi
tárgyakat a saját anyagi jegyeik alatti bejegyzések különálló tárgyakként
ugyanúgy és ugyanazzal a hatékonysággal regisztrálják, mint az első48

rendű elemi tárgyakat az ezek anyagi jegyei alatti bejegyzések; reájuk
nézve pontosan ugyanúgy eleget tesznek a n n a k a katalógus-használónak
is, aki nem egy irodalmi egységet vagy szerzői oeuvre-t keres, hanem
csak az illető bejegyzés egyedi tárgyát. Ha ez nem így volna, ha a k a talogizálás másod- vagy harmadrendű elemi tárgyai között lennének
olyanok, amelyeket az első alapfeladatnak mefelelően, mint elemi tárgyakat, nem regisztrálunk, akkor ezekre vonatkozó külön szabályainknak is kellene lenniök, amelyek megkülönböztetett kezelést írnak elő.
Ilyesmivel azonban seholsem találkozunk. Minden jól szerkesztett katalógus a másod- és harmadrendű elemi tárgyakat éppen úgy minden esetben regisztrálja anyagi jegyeik alatt, mint az elsőrendűeket — akkor is,
ha e jegyek kizárólag másod- és harmadrendű elemi tárgyakon fordulnak elő.
A másod- és harmadrendű elemi tárgyakat regisztráló bejegyzések
mellékfunkciói tehát nem oldják fel azt az ellentmondást, amely e tárgyak regisztrálásának vitathatatlan ténye és az első alapfeladat hagyományos definíciója között fennáll. Az ellentmondás eltüntetésére így a
magam részéről csak két lehetőséget látok.
Az első lehetőség az első alapfeladat hagyományos definíciójának,
pontosabban ezen belül a „könyv" terminusnak az elvetése, és helyettesítése az „elemi tárgy" terminussal. Miután azonban ennek a terminusnak közismert jelentése nincsen, ez a megoldás lényegében azt jelentené,
hogy a szokványos definíciót egy hosszú taxatív felsorolással helyettesítjük — azoknak az első-, másod- és harmadrendű elemi tárgy-fajtáknak a részletes felsorolásával, amelyekből katalógusaink információs anyaga összetevődik. Ha arra az eredményre jutunk, hogy a szóbanforgó dilemmából ez az egyetlen logikailag elfogadható kiút, az azzal a
formai következménnyel jár, hogy az első alapfeladat meghatározásának
fel kell ölelnie mindazokat a problémákat, amelyeket az elemi tárgyak
számbavétele során a fentiekben érintettünk, tehát a hagyományos általános katalogizálási szabályzatok érdemi rendelkezéseinek egy igen tekintélyes hányadát. Miután a logika szempontjából kívánatos, hogy a katalogizálási szabályzatok végre magukévá tegyék Cutter módszerét, s
mindenekelőtt arról nyilatkozzanak nemcsak explicite, de most m á r a
Cutterénél nagyobb precizitással, hogy a leíró katalógusokat milyen alapfeladatokkal kívánják felruházni — ez a kiút egyúttal a szabályzatok
szerkezeti felépítésének egy meglehetősen újszerű módját is jelentené.
Van azonban egy szempont, amely amellett szól, hogy a szóbanforgó
dilemma megoldásának nem ez a helyes módja. A másod- és harmadrendű elemi tárgyak ugyanis lényegesen különböznek az elsőrendűektől.
Az utóbbiakat föltétlenül regisztrálni kell a katalógusban, — ezt a feladatot minden egyes könyvtárnak minden egyes ilyen tárgyat illetőleg el
kell látnia. Viszont a másod- és harmadrendű elemi tárgyak regisztrálását már távolról sem tartjuk ilyen elengedhetetlennek; a reájuk vonatkozó előírások általában fakultatívak. Ez természetszerűen, következik e
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különböző tárgy-kategóriák igen különböző súlyaiból, jelentőségéből. S
e nagy különbségek viszont nagyon kétségessé teszik, hogy helyes-e a
tárgyakat egy kalapba dobni. Az elsőrendű elemi tárgyakról szóló információ nyújtása kétségtelenül elsőrendű feladata minden leíró katalógusnak — valóban alapfeladat — a másod- és harmadrendű tárgyak zöméről viszont ezt a legjobb akarattal sem mondhatjuk el.
Ezért, azt hiszem, dilemmánk megoldásának s egyúttal az első alapfeladat körébe tartozó tárgyak osztályozásának legmegfelelőbb módja a
következő.
Az első alapfeladat hagyományos definíciója és a másod- és h a r m a d rendű elemi tárgyak létezése közötti ellentmondás csak látszólagos. A tradicionális definíció helyes úton jár, amikor egyedül a „könyveket", azaz
az elsőrendű elemi tárgyakat, minősíti az első alapfeladat tárgyainak —
maga a szűkebb értelemben vett alapieladat valóban nem terjed túl az
ezekre vonatkozó információk szolgáltatásán. Ezt a tételt azonban ki kell
egészíteni annak a hangsúlyozásával, hogy az első alapfeladathoz csatlakoznak további kisebb jelentőségű, alacsonyabb rendű feladatok, amelyeknek az ellátása kiegészíti, kibővíti azt a területet, amelyet az első alapfeladat keretében nyújtott információk megvilágítanak. Ezek az alacsonyabbrendű feladatok nem részei a szorosan vett első alapfeladatnak,
nem foglaltatnak abban benne — viszont tárgyaik (mind elemi tárgyak) lényegileg azonos természetűek, ellátásuk módja (az egyedi tárgyak
saját anyagi jegyei alatti besorolása a katalógusba) azonos az alapfeladatéval, s ez világossá teszi, hogy e feladatok az első alapfeladathoz
kapcsolódó, annak alárendelt feladatok, az, általuk ellátott területet tehát
úgy kell felfognunk, mint az alapfeladat tágabb értelemben v e t t t e r ü letének kiegészítő szektorát. Eszerint a konstrukció szerint magának az
első alapfeladatnak csak az elsőrendű elemi tárgyak, a „könyvek", a t á r gyai — a másod- és harmadrendű elemi tárgyak viszont az első alapfeladat területéhez tartozó alacsonyabbrendű kiegészítő feladatok t á r gyai. Az utóbbiakat az, aki csak magának az alapfeladatnak a tárgyait
akarja számbavenni, negligálhatja; de az, aki a katalogizálás valamennyi
autonóm tárgyának a számbavételét teszi feladatává, ezt nem teheti meg.
Még egy megjegyzés a fenti konstrukció védelmében: az az út, hogy
a másod- és harmadrendű elemi tárgyakról való információ-nyújtást k ü lön negyedik (ill. akkor már inkább második) a Zapf eladatnak minősítsük.,
e tárgyak aránylag csekély fontossága miatt szintén nem járható.
De lege ferenda a másod- és harmadrendű elemi tárgyakról nincs
sok mondanivalónk. A gyakorlat e tárgyak regisztrálását illetőleg r u g a l mas, összhangban a szabályzatokkal, amelyek ezekre vonatkozólag többnyire csak fakultatív szabályokat tartalmaznak. S ez nem is helyteleníthető -—• nincsen ellentétben a katalogizálás terén egyöntetűségre
és következetességre irányuló általános törekvéssel. Nemcsak a könyvtárak — sőt az egyes nagyobb könyvtárakon belül a különböző r e n d e l 5.0.
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tetésű leíró katalógus-egyedek — jellegének és feladatainak a különbségei, hanem a másod- és harmadrendű elemi tárg*-fajtákhoz tartozó
tárgy-egyedek jelentősége közötti nagy eltérések is igazolják azt a szabadságot, amit ezen a téren a szabályzatok a címleírónak meghagynak.
Egy kommentár lehet olyan jelentős, hogy egy kicsiny népkönyvtárban
is hiba lennie mellőzni a reá vonatkozó mellékbejegyzést, de lehet
olyan jelentéktelen is, hogy még a nagy szakkönyvtár is negligálhatja.
S ez áll a másod- és harmadrendű tárgyak majdnem mindegyik fajtájára. A mai szabályzatok egy része tartalmaz egyes cogens rendelkezéseket, például a komplex kiadványokban foglalt művek analitikus katalogizálásáról vagy a függelék regisztrálásáról, előírva, hogy az előbbieket külön tárgyként kell katalogizálni, ha számuk nem több háromnál,
az utóbbiakat pedig, ha a címlap megemlíti őket. Ezek az előírások nem
szerencsések, m e r t egyrészt jelentéktelenségek regisztrálásiára kényszerítik a címleírót, másrészt felmentik az alól, hogy megfontolás tárgyává
tegye, vajon komoly értéke nem tenné-e indokolttá egy negyedik egyfoenyomtatott mű, vagy egy címlapon nem szereplő függelék külön regisztrálását. Emellett a különböző könyvtártípusok feladatai közötti különbségekre sincsenek tekintettel, pl. arra, hogy egy szakkönyvtárnak saját
szakterületén nyilván messzebb kell elmennie az analitikus katalogizálásban, mint egy általános gyűjtőkörű könyvtárnak.
Annyit mégis megállapíthatunk, hogy a nagy- és a szakkönyvtárakban a másod- és harmadrendű tárgyak regisztrálása e regisztrálás mindhárom fentemlített szolgálata, haszna szempontjából fokozottabban indokolt — ezek a könyvtárak jól teszik tehát, ha az e tárgyakra vonatkozó információkat bőkezűen adagolják. A leíró katalógus információs
potenciáljának a növelésére irányuló permanens tendencia ezért a kizárólag az ilyen könyvtárak számára készült szabályzatokban előreláthatólag a másod- és harmadrendű tárgyak regisztrálását előíró cogens szabályok szaporításának az irányában fog hatni. Fontos*, hogy e fejlődés
során ne jöjjenek létre az előbb említett példákhoz hasonló, elhibázottan
merev és formális előírások.

AZ ÖSSZETETT TÁRGYAK

Föntebb rámutattunk már, hogy az első alapfeladat tágabb értelemben vett területéhez tartozó tárgyaknak, az elemi tárgyaknak, a számbavételével a második és a harmadik alapfeladat tárgyait, az összetett tárgyakat, illető egyik központi kérdés is tisztázódik. Miután a két utóbbi
feladat összetett tárgyai kizárólag az elemi tárgyakból épülnek fel, az
utóbbiak meghatározásával meghatározást nyer az az alapanyag is, amelyből e két feladat tárgyai meríthetnek.
Ebből persze nem következik, hogy a 'második ül. harmadik alapfeladat határait kizárólag e feladatokon kívül fekvő tényezők alakítá*
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ják ki. Az analitikus katalogizálás megjelenésében és egyre szélesebb körűvé válásában például nyilván igen jelentős szerepe volt annak, hogy a
könyvtárosokat nyugtalanította, hogy katalógusuk egy-egy jelentősebb
m ü kiadásai között nem tüntette fel a gyűjtőkötetben megjelent kiadásokat. Ez mit sem változtat azonban azon, hogy a regisztrálásukra vonatkozó döntés — még ha a lökést ehhez egyedül a második és harmadik alapfeladat adta volna is meg — e kiadásokat menten elemi tárgyakká is teszi. A második és harmadik alapfeladat tehát csak közvetve,
az első alapfeladat tágabb értelemben vett területének határaira gyakorolt hatása útján hathat saját határai kialakítására.
De nem következik bevezető tételünkből az sem, hogy az elemi t á r gyak meghatározása egyúttal meghatározza és elhatárolja a második és
harmadik alapfeladat egyes egyedi tárgyait is. E tétel csak annyit mond,
hogy a második és harmadik alapfeladat egyedi tárgyainak komponensei
között nincsen olyan, amely ne lenne egyúttal elemi tárgy is. De hogy
ezekből az elemi tárgyakból melyek tartoznak a második és harmadik
alapfeladat egy bizonyos egyedi tárgyának komponensei közé és melyek
nem, tehát, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek egy elemi tárgyat a második ill. harmadik alapfeladat egy bizonyos összetett tárgyának
részévé tesznek — ez olyan kérdés, amelyet az elemi tárgyak körének
meghatározása természetesen nem dönt el, amelynek tisztázása még hátra
van. Ide tartozik egy a harmadik alapfeladatra vonatkozó speciális kérdés
megoldása: a katalogizálásnak vannak olyan elemi tárgyai, melyek nem
hozhatók kapcsolatba egy bizonyos szerzővel, pontosabban egy őket létrehozó ill. elvégző egyénnel vagy testülettel, amelyek tehát nem tárgyai
a harmadik alapfeladatnak — ezeknek az egyéb tárgyaktól való elhatárolását is el kell végeznünk. Feladatunk integráns része végül az érintkező egyedi összetett tárgyak közötti határ megvonása azokban az esetekben, amelyekben ez a határ elmosódó.
Elmondottuk már, hogy a szokványos megfogalmazás szerint a második alapfeladat az ugyanazon m ű n e k a könyvtárban megtalálható kiadásaira és variánsaira (fordításaira, átdolgozásaira, kivonataira stb.) vonatkozó elemi információ-egységeknek szervesen összefüggő összetett információ-egységekké való összetűzésében áll. E meghatározásban természetesen bennfoglaltatik, hogy az, összegyűjtésnek a mű valamennyi kiadására stb. ki kell terjednie — viszont láttuk, hogy az általánosan elfogadott gyakorlat kirekeszti belőle a nem különállóan megjelent kiadások zömét. A mű szó tehát a második alapfeladat tárgyainak a pontos
megjelölésére éppen olyan alkalmatlan, mint az első alapfeladatéinak a
megjelölésére (1. fent, 34. 1.). A m ű szó jelentésének bizonytalansága egyes
szerzőket arra indított, hogy e szót az „irodalmi egység" terminussal h e lyettesítsék, amelynek már nyilván tetszés szerinti jelentést adhatnának.
E szerzők viszont mindmáig nem jutottak el odáig, hogy valamilyen definitív jelentéssel valóban fel is ruházzák ezt a bianco terminust. Már
láttuk, hogy a második alapfeladat egyedi tárgyai ugyanúgy kétaspek52

tusúak, mint az első alapfeladatéi, a „könyvek". Anyagi oldaláról
nézve a dolgot, a második alapfeladat alapján létrejövő egy-egy összetett
információ-egységnek materiális objektumok csoportja a tárgya — azoknak a könyveknek a csoportja, amelyek egy bizonyos művet tartalmaznak; szellemi oldalról nézve viszont egyszerűen maga ez a .mű a tárgya,
tehát egy immaterialis objektum. A tárgy materiális oldala itt kevésbé
lép az előtérbe, mint az első alapfeladatnál; a második alapfeladat t á r gyainak regisztrálása elvileg egyes elemi összetevőik anyagi jegyeinek
mellőzésével olyan jegyek alatt történik, amelyek szellemi komponensüket hangsúlyozzák.
A tárgy szellemi oldalának ez a nagyobb hangsúlya azonban odáig
mégsem terjed, hogy a fizikai különállásnak azt a döntő szerepét, amit az
első alapfeladat területén megállapítottunk, kiküszöbölhetné, s oda hathatna, hogy egy-egy műnek valóban minden kiadása, a nem különállóan megjelentek is, regisztrálásra kerüljenek a második alapfeladat keretében. Ennek útjában áll a tény, hogy a második és harmadik alapfeladat tárgyai csak az első alaptéladat elemi tárgyaiból tevődhetnek öszsze, s az utóbbiak körének határait sohasem léphetik át. Ebből viszont
az következik, hogy ha pontosságra törekszünk, és nem csak megközelítőleg .akarjuk jelezni a második alapfeladat tartalmát, magvát, akkor
nem indulhatunk ki e feladat tárgyának szellemi oldalából, a műből, hanem csakis materiális oldalából.
Ezen az alapon meghatározva, a második alapfeladat egyedi t á r gyai azoknak az elemi tárgyaknak a komplexumai, amelyek egy bizonyos szöveg (vagy más könyv-tartalom) ős-formáját, átdolgozásait, kivonatait, szemelvényeit, valamint ezek valamennyijének a fordításait foglalják magukban, — tekintet nélkül arra, hogy az ős-szöveghez járulnak-e reá vonatkozó kísérő szövegek vagy sem, mindaddig, amíg ez az
ős-szöveg Ш. annak átdolgozása, fordítása, kivonata vagy része marad
az elemi tárgy tartalmának kiemelkedő központi része. A második alapfeladat maga tehát ezekről az egyedi tárgyakról való hatékony, vagyis
egy-egy "tárgy valamennyi tagját egységesített jegyek alatt összegyűjtő
információ-nyújtásban áll.
Ebből a meghatározásból az következik, hogy a második alapfeladat
egyedi tárgyai között az összetettség foka szempontjából óriási különbségek vannak — egyes tárgyaknál a fenti definícióban felsorolt komponens-fajták (eredeti, kommentált eredeti, átdolgozott, stb. szöveg, és mindezek különböző nyelvű fordításai) mindegyike megtalálható több-kevesebb változatban, másoknál csak egyetlen egy, s — a második alapfeladat tárgyai fogalmának kiterjesztő interpretációja alapján (1. fent, 19—20.
1.) — ez is csak egyetlen dokumentummal képviselve.
A második alapfeladat tárgyainak ez a meghatározása további k i fejtésre szorul: szemügyre kell vennünk a felsorolt komponens-fajták
közül azokat,, amelyeknél a két szomszédos egyedi tárgy közötti választóvonal elmosódhatik.
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Az azonos szövegeket tartalmazó elemi tárgyak nem okoznak probс
lémát —• világos például., hogy Voltaire La Ligue és La Henriade
könyvei a második alapfeladat ugyanazon egyedi tárgyának részei, s így
az ezt az alapfeladatot vállaló katalógusokban azonos, egységesített jegyek alatt is megtalálhatóknak kell lenniök. Ugyanez áll az eredeti szövegre és bármilyen nyelvű fordítására is.
Az ős-szöveghez járuló toldalékok, függelékek viszont m á r bonyodalmakat okozhatnak a két szomszédos egyedi tárgy közötti határ pontos kijelölésénél. A Beowulf valamennyi kiadása nyilván ugyanannak a
tárgynak része, tekintet nélkül arra, hogy milyen tartalmas, összetett
és hosszú bevezető tanulmány, kommentár, jegyzetapparátus, glosszárium
stb. járul hozzá. Ez még akkor is áll, h a e körítés terjedelme többszöröse
a kommentált szövegének — legalább is mindaddig, amíg a könyv címlapján a közreadó tudós szerényen az utóbbit állítja az előtérbe, és a
saját szerepét valami ilyen formulával: „X. Y. tanulmányával
az eposz
nyelvtörténeti
jelentőségéről"
másodlagosnak minősíti. Ha viszont pontosan azonos tartalom mellett azt írja a címlapra, hogy „A Beowulf
nyelvtörténeti
jelentősége. írta X. Y. Függelékben az eposz teljes szövegével", akkor már elkerülhetetlen, hogy a címleírók egy része X. Y.
műveként katalogizálja a könyvet; s hogy ezek magára a
Beowulfга
szánnak-e egy mellékbejegyzést vagy sem, az a függelékeket illető általános gyakorlatuktól fog függni.
Itt ugyanannak a jelenségnek egyik megnyilvánulásával találkozunk,
amelyről az első alapfeladattal kapcsolatban beszéltünk már, ti. hogy a
katalogizálás módjára s a katalogizálás tárgyai körének elhatárolására
döntő befolyással bírnak az elemi tárgyak anyagi sajátságai, formái. Példánkban a címlap formái határozzák meg a második alapfeladat két különböző egyedi tárgyának a határát, tekintet nélkül a tartalmi tényezőre,
sőt ennek ellenére.
Vessük fel itt is a kérdést, hogy nem kifogásolandó-e ez? Hiszen
a példánkban említett második címlapot az a szerző is elkövetheti, aki
az eposz szövegénél jóval rövidebb s emellett jelentéktelen tanulmánnyal
járult csak hozzá a könyv tartalmához. Nem lenne-e helyesebb minden
olyan esetben, amikor egy könyv két különböző szintű szöveget (vagy
szövegeket) tartalmaz, amelyeknek egyike a másiknak a tárgya, a könyvet mindig a korábbi szöveg alapján katalogizálni? Sajnos, ez sem lenne
jó megoldás, mert a korábbi szöveg jelentősége, értéke néha valóban
eltörpül a későbbié mellett — például amütor csak az utóbbi témája
egy részletének az illusztrálására szolgál.
Bele kell nyugodnunk abba, hogy az összetett tartalmú könyvek eme
fajtájára vonatkozólag nem lehet olyan szabályt szerkeszteni, amely élesen is, és a tartalom szempontjából következetesen is vonná meg a m á sodik alapfeladat két érintkező egyedi tárgyát elválasztó vonalat. Ha az
élesen formulázott szabály módszerét választjuk (pl. a címlap szövegezésének a mindenkori elfogadását), ez azt eredményezi, hogy a második
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alapfeladat egyes tárgyairól nyújtott információink csonkák maradnak;
ha pedig a címleíróra bízzuk, hogy a formák és a tartalom együttes mérlegelése alapján döntsön, akkor tágra nyitjuk a kaput a katalógusba beszüremlő egyenetlenségek előtt. A kettő közül az előbbi látszik az elviselhetőbb rossznak. Mindkét megoldás hátrányainak gyakorlati kihatásai lényegesen csökkenthetek azonban a másodrendű elemi tárgyakról
nyújtott információk szaporításával — a fenti példa esetében a függelékekről és a kommentárokról írott mellékbejegyzések bőséges adagolásával. E mellékbejegyzések alkalmazását tehát a szóbanforgó határesetekben
általánosan kötelezővé kell tenni — akár .merev, akár laza megfogalmazását választjuk az idevágó szabálynak.
A fentiekhez hasonló nehézségeket okoznak az átdolgozások is. Az á t dolgozásnak vannak olyan fokai, amelyeket már sokkal célszerűbb —
m e r t az olvasók várakozásainak jobban megfelel — az eredeti mű egységesített jegyeitől eltérő saját egységesített jegyei alatt katalogizálni, a
második alapfeladat egy külön, új tárgyának komponenseként kezelni
(pl. egy kézikönyvet, amely m á r csak kegyeletből és mellékesen említi
meg a fél évszázaddal korábban megjelent eredeti szerzőjét és címét,
vagy egy regény nyomán készült film-forgatókönyvet). A nehézség itt
is az, hogy az átdolgozások sorát valahol — esetleg több helyen — át
kell vágni, s e cezúrá(k)tól jobbra eső könyveket már egy új, a balra
állótól különböző tárgy részeiként kell kezelni. A cezúra helyének elvi
alapon való általános érvényű meghatározása itt sem lehetséges teljesen
kielégítő módon. Ha a tartalmi kritériumra, tehát az átdolgozás gyökerességének mértékére alapoznék a döntést, ez alig megoldható feladat
elé állítaná a könyvtárost, s egyáltalában nem mindig szolgálná jól az
olvasót sem. Ha viszont a címlap megfogalmazását, tehát az anyagi jegyek tényleges formáját ismernők el egyedül irányadónak, az e megfogalmazások önkényességei következtében éppúgy hiányosságokat okozna a katalógusban, mint a hasonló megoldás az előbb megbeszélt esetben.
Emellett a címlap megfogalmazása gyakran nem is egyértelmű — így pl.
amikor egy könyv az eredeti átdolgozott kiadásának vallja ugyan magát, de az eredeti címét és szerzőjének nevét csak mellékesen (például
kisebb betűtípussal) közli. Mindez oda vezetett, hogy a szabályzatok nem
tudtak eljutni az említett cezúra helyének elvi alapon való pontos meghatározásához, vagyis alapjában véve a címleíróra hárították a konkrét esetben a döntést. Az ebből folyó következetlenségek hatását pedig többnyire azzal enyhítették, hogy általánosan kötelezővé tették a mellékbejegyzést az átdolgozóról 'ill. az eredeti szerzőről. Ezt a megoldást a tárgyak szempontjából úgy karakterizálhatjuk, hogy az a fentemlített cezúra
két oldalán levő két különböző összetett tárgyat kétféleképpen kezeli:
egyrészt egyetlen tárgyként — hiszen mindkettő valamennyi komponensét
ugyanazon címfej alatt gyűjti egybe; másrészt azonban elismeri a két
tárgy különbözőségét, különállását is — hiszen ezt a teljes egybegyűjtést
mindkét tárgy egységesített jegyei alatt, kétszer végzi el.
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A második alapfeladat tárgyainak utolsó komponens-kategóriája —
a szemelvényes, kivonatos és rövidített kiadások — ismét kevés problémát okoznak. Ezekre is vonatkozik az, hogy közülük csak azok válnak
a második alapfeladat egy-egy tárgyának részévé, amelyek szerepelnek
az elemi tárgyak között.
A harmadik alapfeladat egy-egy "összetett tárgyát alkotó elemi tárgyak között lazább a kapcsolat, mint a második alapfeladatéi között.
Az utóbbinál egy-egy tárgy tagjait az eredet rokonsága mellett még a
tartalom rokonsága is összefűzi, — a harmadik alapfeladatnál viszont
már csak az eredet, az egyéni vagy testületi szerző azonossága az egyes
elemi tárgyak között a kapocs. A harmadik alapfeladat bibliográfiai jellege kifejezettebb — e feladat jobban eltávolodik a leíró katalógus alapvető feladatától, az első alapfeladattól, mint a második alapfeladat.
Amint korábban láttuk már, a harmadik alapfeladat hagyományos
megfogalmazása értelmében e feladat tárgyai az egyes szerzők oeuvre-jei,
ill. az, ami ezekből az oeuvre-ekből a könyvtárban megvan. E szűkszavú
tétel pontos értelmének a megállapításához meg kell vizsgálnunk, hogy
milyen jelentéssel használjuk itt a „szerző" s az „oeuvre" szavakat.
A feladatot célszerű lesz két részre tagolva elvégezni: külön az egyéni
és külön a testületi szerzőre vonatkozólag.
A köznapi nyelv szerző szavának a jelentése elég világosnak látszik.
E jelentés nyilván az egyéni szerzőre korlátozódik, s az írásművek (amelyek persze itt is nemcsak szövegek lehetnek, hanem nem-szövegszerű
közlések összességei is, pl. szótárak, bibliográfiák, tabelláris összeállítások) megalkotóját jelöli meg. Sajnos, az írásmű megalkotójának fogalma
sem egészen világos, ha közelebbről vesszük szemügyre. A dokumentumban testet öltött szöveg megalkotójáról nem lehet itt szó, mert hiszen
akkor a fordítót ill. az átdolgozót illetné meg — vagy: is megilletné —
a szerző rangja. Megfelelőbb lenne-e az a meghatározás, hogy a szerző
az, akitől a gondolatok származnak, amelyeket a szöveg hordoz? Aligha,
mert ez a megfogalmazás kizárja az ismeretterjesztő műveket, tankönyveket, stb. Ez ellentmondana a szokásos szóhasználatnak, amely szerint
még a gondolatok fűzésének, formába öntésének sem kell a szerző sajátjának lennie — vitán felül áll, hogy egy plagizált frásrnű szerzőjének
a plagizátort tekintjük.
A szerző szó közkeletű jelentését tehát nem könnyű meghatározni.
S nyilván még nehezebb lenne e szónak mint címleírási terminusnak a
meghatározása, hiszen ennek már a jelentés pontos elhatárolását is nyújtania kellene. Ennek ellenére még sincsen baj. Ez nyilván egyike azoknak az eseteknek, amikor egy definiálhatatlan fogalom a gyakorlatban
egészen jól használhatónak mutatkozik — elég ritkán fordul elő, hogy
a címleírónak a szoros értelemben vett egyéni szerzőség fogalma nehézséget okozzon. Ami nehézséget okoz, ami kérdéses, az általában csak a
szerzőség, ténye — elsősorban a bizonytalan szerzőségű művek esetében.
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Az ezzel kapcsolatos problémák megoldása azonban az irodalom- és t u dománytörténetre és a bibliográfiára tartozik, a címleíró egyszerűen á t veszi az ezek által szállított adatokat, s ha ezek kétesek, akkor regisztrálja a kételyt, ill. a különböző posszibilis feltevéseket. A meglepő problémátlanság oka az, hogy a címleíró ebben a vonatkozásban is elsősorban
az anyagi objektumot látja a könyvben, és ezt regisztrálja — hacsak az
irodalomtörténet és a bibliográfia nem javallják ennek az ellenkezőjét,,
simán elfogadja a könyvnek a szerzőségre vonatkozó állítását.
Egy másik kérdés, ami a szerzőséggel kapcsolatban elég sok nehézséget okoz a címleírónak, a szerzői teljesítmény elhatárolása másfajta.
teljesítményektől, pl. a szerkesztőitől. Ez a probléma azonban csak a főbejegyzés címfejének a megválasztásánál okoz gondot — a harmadik a l a p feladat tárgyainak elhatárolásánál fel sem merül. Az általános gyakorlat,
mindazokat az elemi tárgyakat, amelyeket a katalógus egy bizonyos egyén
neve alatt regisztrál, teljesen egyértelműen a harmadik alapfeladat m e g felelő tárgyának komponenseként kezeli, föltétlenül beiktatja a katalógusba az illető egyén egységesített névformája alatt — akár fő-, a k á r
mellékbejegyzés regisztrálja a szóbanforgó elemi tárgyat. Az oeuvre fogalma tehát rendkívül egyszerű a má számunkra. Akár egy bizonyos e g y é n
könyvével v a n dolgunk, akár valami csekélyeibb írásával, vagy pláne csak
valamilyen egyáltalában nem szerzői — pl. fordítói vagy sajtó alá r e n dezői, sőt rendelet-kibocsátói vagy mecénási teljesítményével — h a egyszer ez az írás vagy teljesítmény szerepel az elemi tárgyak között az:
illető neve alatt, akkor már a harmadik alapfeladat megfelelő egyedi
tárgyának is részévé válik. Ebből viszont az következik, hogy a harmadik alapfeladat valójában nem a szerzői oeuvre-ről való információ-adásban áll, hanem a katalógusban szereplő egyének minden fajta, egészen
heterogén természetű, különböző irányú tevékenységeiről való információ-adásban. Ugyanazon egyén oeuvre-jének a határai így a különböző
könyvtárak katalógusaiban hol szűkebbek, hol tágabbak, aszerint, hogy
az illető könyvtárak milyen messzire m e n n e k el a másod- és harmadrendű elemi tárgyak figyelembe vétele terén.
Mindez persze azt is jelenti, hogy a szerző szó használata a h a r madik alapfeladat meghatározását eleve pontatlanná teszi. Ennél az alapfeladatnál is ugyanaz a helyzet tehát, m i n t az első kettőnél: a feladat
szokványos definíciója éppen csak megközelítően jelzi a feladat l e g l é nyegesebb vonását, természetét, de igen távol van attól, hogy annak teljes terjedelmét kifejezésre juttassa, határait az elérhető pontossággal k i jelölje.
Végül említsük meg, hogy azok a fentebb megbeszélt esetek, a m e lyekben a második alapfeladat két egyedi tárgya között az átmenet úgyszólván észrevétlen s ezért a kettő közötti cezúra helye problematikus,.
általában a harmadik alapfeladat egyedi tárgyai határainak a kijelölésénél is nehézséget okoznak.
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Hogyan állunk ugyanezekkel a problémákkal a testületi szerzőség vonatkozásában?
Hogy mit tekintsen a címleíró testületnek, az általában éppoly k e véssé okoz gyakorlati problémát, mint az egyéni szerző fogalma. Minden
akár állandó, akár alkalmi szervezet vagy egyesülés, amelynek valami
köze van egy elsőrendű elemi tárgy létrejöttéhez, s amelynek címleírásban használható neve van — a címleíró számára testület.
Nem ilyen egyszerű a testületi szerző fogalmának kérdése. 19 Testületi
szerzőnek bizonyos meghatározott kiadvány-fajták közreadó testületét
szokás nevezni, ama fikció alapján, hogy e kiadvány-fajták tartalmát ez
a testület produkálja, s így alapjában véve az egyéni szerzőével azonos
funkciót lát el. Ugyanezen az alapon a szóbanforgó kiadvány-fajtákat
a testületi szerző alatt szokás katalogizálni, pontosabban főbejegyzésüket
a testület neve alá szokás állítani. A testületi szerző terminusának pontos jelentését tehát azoknak a kiadvány-fajtáknak a köre határozza meg,
amelyeknél a katalogizálásnak ez a módja kerül alkalmazásra. A logikai
sorrend ezek szerint nem az, hogy meghatározzák a testületi szerző fogalmát, s ebből vezetik le a testület alatt katalogizálandó kiadványok
körének elhatárolását — hanem éppen megfordítva: e kiadványok k ö r é nek elhatárolásából kell levezetni a testületi szerző fogalmát. Ezért a tesrtületi szerző és a testületi oeuvre fogalmait nem is lehet egymástól elkülönítve tárgyalni. A testület alatt katalogizálandó kiadványok körét
azonban minden szabályzat másképpen, s emellett általában homályosan
és hézagosan határolja el. így a testületi szerző és a testületi oeuvre
fogalmainak annyi jelentése van, ahányféleképpen a különböző szabályzatok az említett kört elhatárolják, s e jelentések mind többé-kevésbé
elmosódóak.
Ez a rendkívül sajnálatos helyzet azonban a harmadik alapfeladat
szempontjából nem okoz nehézséget, A tesületi szerzőről is áll az, a m i t
az egyéni szerzőről mondottunk: a harmadik alapfeladat a testület egész
tevékenységét felöleli, akár szerzőinek minősítjük ezt a tevékenységet,
akár kompilátorinak, szerkesztőinek, sponsorinak stb. A testületnek minden olyan kiadványa vagy tevékenysége, amely mint elemi tárgy a testület neve alatt is kapott akár fő- vagy mellékbejegyzést, akár utalást,
komponense lesz a testületi oeuvre-nek, mint a harmadik alapfeladat
egyedi tárgyának. A testületi szerző terminus tehát semmivel sem meg19
Jól dokumentálja a címleírás logikai megalapozásának a kezdetlegességét,
hogy a legújabb kodifikációs kísérlet, az amerikai code-tervezet első fejezetének
16. jegyzetünkben idézett legújabb verziója, a fent mondottakkiail homlokegyenest
ellentétben a testület fogalmát meghatározza, a testületi szerzőét viszont nem:
seholsem adja ama kiadványok körének az elhatárolását, amelyeknek közreadó
testületét testületi szerzőként kívánja kezeltetni. Az egyéni szerző felé elhatárolja
ugyan ezt a kört, a címrendszó felé azonban teljesen nyitva hagyja a határt —
vagyis a testületi szerző círnleírási fogalma legtfontoisabb pontjának a tisztázására
még csak kísérletet sem tesz.
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felelőbb a harmadik alapfeladat pontos jellemzésére, mint az egyéni
szerzői.
A harmadik alapfeladat szemszögéből nézve tehát egyedül az a fontos, hogy a testület neve alatt is regisztrálandó elemi tárgyak köre lehetőleg határozottan jelöltessék ki — de emellett megfelelően is, vagyis
úgy, hogy minden olyan testületi teljesítmény, amelynek regisztrálása
kívánatos, elemi tárgyként megjelenjék a katalógusban. Hogy a legtöbb
katalógus, s a legtöbb szabályzat nem tesz eleget ennek a követelménynek, erről fent az elemi tárgyak témájával kapcsolatban beszéltünk már;
valamint arról is, hogy e hiányosság kiküszöbölése érdekében mi lenne
a teendő.
Természetesen a testületekkel kapcsolatban is adódnak konstellációk,
amikor a címleírónak problémát okoz két testületi szerző Ш. testületi
oeuvre között a határvonal meghúzása. Ezek a problémák azonban egészen más jellegűek, mint a két egyéni szerzői oeuvre szétválasztása körül
felmerülök, s hatásosan demonstráljak, hogy az egyéni és testületi szerző
közötti párhuzam tisztán címleírói szemszögből nézve is erősen sántikál.
Ilyen problémák adódnak azoknál a testületi kiadványoknál, 1. a m e lyek produkciójában több különálló testület vett részt, 2. amelyek több
egymásnak alárendelt testület nevét viselik magukon, és 3. amelyeket
névváltoztató testületek adtak közre.
Az első konstellációval foglalkoztunk már az elemi tárgyak elhatárolásával kapcsolatban, s így erre itt nem kell kitérnünk. A második
konstelláció nem sok nehézséget okoz. A valószínűség amellett szól, hogy
a megemlített testületek közül a legalárendeltebb a kiadvány tényleges
szerzője, közreadója, életrehívója, m e r t különben megemlítésére n e m is
került volna sor. A legproblematikusabb a harmadik konstelláció, m e r t
névváltoztatás esetén felmerül a gyanú, hogy a testület azonossága sem
áll már fenn — a probléma tehát az, hogy valójában csak egyetlen vagy
két különböző testülettel van-e dolgunk. A címleírónak igen gyakran
nincs módjában megállapítani, hogy a névváltoztatás össze van-e kötve
lényeges szervezeti változással vagy sem — s ez a 'momentum az ellenkező oldalra billenti a mérleget a n é w á l t o z t a t ó testületek esetében, mint
amerre az a névváltoztató egyéni szerzők esetében kileng. Kétségtelen,
hogy az utóbbi esetben is vannak szempontok, amelyek az ellen szólnak,
hogy a n é w á l t o z t a t ó szerző minden művét egy helyre gyűjtsük össze a
katalógusban, a harmadik alapfeladat egyetlen egyedi tárgyaként kezeljük, — ezek a szempontok azonban kisebb súllyal esnek a latba,, mint az
egybegyűjtés előnyei. A felismerés, hogy a testületi szerzőség esetében
az említett momentum miatt ennek a megfordítottja áH, a legújabb kodifikáeiós törekvésekben (Lubetzky-tervezet, Párizsi tervezet, nyugatném e t tervezet) már kifejezésre is jut: a néwáltoztató testületet e g y r e inkább m i n t külön, új testületet kezdik kezelni.
Persze, mindhárom konstelláció főleg a főlapon alkalmazott testületi címfej megválasztásánál okoz nehézséget, tehát olyan vonatkozás59

ban, amely kívül fekszik témánk keretein. A harmadik alapfeladat nézőszögéből csak az a kérdés bír érdekkel, hogy a fenti három esetben a
konkurráló testületek közül melyik kapjon egyáltalában bejegyzést (hogy
milyen fajtájút — főbejegyzést, mellérendelt, járulékos vagy harmadrendű mellékbejegyzést vagy pedig utalást-e —• az közömbös) és melyik
nem. Ez a kérdés azonban a mai nemzetközi gyakorlatban csak az első
problematikus konstelláció egyes eseteiben megoldatlan — amelyekkel az
elemi tárgyak megbeszélése során már végeztünk. A második konstelláció
esetében egyre jobban tért hódít az utalás elkészítése a mellőzött testületiek) mindegyikéről, ami egyértelmű azzal, hogy a dokumentum,
amely több fölé- ill. alárendelt testület nevét viseli, ezek mindegyikének
neve alatt a katalogizálás elemi tárgyává és ezzel együtt mindegyikük
feljegyzett oeuvre-jenek részévé is válik. Ami a harmadik konstellációt
illeti, annak az újabban t é r t nyerő, elvileg erősen önkényes, de gyakorlatilag helyes megoldásnak, amely a változott nevű testületet a tényleges
helyzet kutatása nélkül mindig új, az eredeti nevűtől különböző testületként kezeli, általánosan alkalmazott korrekciója a valamennyi névváltozatot összekötő kereszt-utalás-rendszer. Ez a biztosíték funkcióját ellátó u t a lásrendszer végeredményben azt jelenti, hogy a névváltoztató testület valamennyi neve alatt megtalálhatóvá tesszük — ha részben csak közvetve
is, utalások közvetítésével — az összes nevei alatt kifejtett teljes t e v é kenységére vonatkozó valamennyi információt. E megoldással a katalógus
ott, ahol nemcsak névváltoztatásról van szó, hanem a testület azonosságának a megszűnéséről is, nyilván túlteljesíti vállalt feladatát, anélkül
azonban, hogy ezzel zavart okozna.

Az elmondottak fényében vessük fel még egyszer a kérdést, hogy
vajon mindaz, amit elmondottunk, nem gyakorlatilag érdektelen, üres
logikai játék-e csupán? Hiszen a címleírók emberemlékezet óta sikeresen
dolgoznak, anélkül, hogy eszükbe jutott volna a címleírás tárgyainak
számbavételén és rendszerbe foglalásán törni a fejüket.
Ez igaz, de az is igaz, hogy dolgozhatnának a mainál lényegesen sikeresebb módon is. Ennek a dokumentálására elég egy momentumra rámutatni.
A címleírás: technika, s így teljesen racionális alapokra helyezhető
és helyezendő, amiből viszont az következik, hogy a legtöbb adott feladatra kell lennie egyetlen megoldásának, amely adott időpontban optimálisnak tekinthető, s így országhatárokra való tekintet nélkül mindenütt egyöntetűen alkalmazandó. Ezzel szemben az egyes nemzetek címleírási gyakorlata és szabályzatai még a rokon kultúrájú, így pl. az
európai—északamerikai országokban is igen jelentős eltéréseket mutatnak
egymástól — még pedig nemcsak a részletkérdésekben, hanem egészen
fundamentális vonatkozásokban is. Ez pontosan annyit jelent, hogy ezeken a pontokon a szabályzatok — legföljebb egy kivételével — szubopti60

malis megoldásokat írnak elő, nem fogadják el a másutt már alkalmazásban levő optimális vagy legalább is jobb megoldást. A gyakorlatnak ezt
az elmaradott állapotát aligha lehet mással magyarázni, mint azzal, hogy
a címleírás elméleti megalapozása körül komoly bajok vannak.
Annak az eldöntésére, hogy az egymással konkurráló megoldások
közül melyik a legjobb, ma általában statisztikai vizsgálatokat szokás követelni. E vizsgálatok azonban igen nagy nehézségekbe ütköznek, s ezért
nem sok kilátás van arra, hogy a belátható jövőben egy olyan méretű
vizsgálatot sikerüljön elvégezni, amelynek eredményeit legalább megközelítően konkluzívoknak lehessen tekinteni. De ettől eltekintve is — statisztikai vizsgálatot csak elméletileg megfelelően alátámasztott kérdésfeltevéssel érdemes végrehajtani.
A gyakorlat érdeke tehát mindenképpen azt követeli, hogy a katalogizálás elméleti alapjait igyekezzünk végre kiépíteni, vagyis hogy alapos vizsgálatnak vessük alá fogalmainkat, terminológiánkat, s hogy módszeresen számbavegyük a címleírásilag releváns tényeket, megpróbáljuk
rendszerbe foglalni őket, és felderíteni a közöttük fennálló összefüggéseket. A katalogizálás tárgyai e releváns tények egyik legfontosabb csoportját alkotják; a címleírás kiépítendő elméletének egyik alapvető fejezete tehát e tárgyak számbavétele és rendszerbé-foglalása — amit a
fentiekben megkíséreltünk.

DIE IM ALPHABETISCHEN KATALOG VERZEICHNETEN
(ZUSAMMENFASSUNG.)

OBJEKTE

Im Gegensatz zum Thema der Grundaufgaben des alphabetischen Katalogs
(für den der vom H. Tretet vorgeschlagene Name „Formaltoatalog" unzweifelhaft
vied treffender wäre), für das sich in den letzten Jahrzehnten bereits einiges Interesse gezeigt hatte, wird das Thema der Objekte, die von diesem Katalog erfasst
werden, auch heute noch völlig übersehen. Verfehlterweise —• dieses Thema gehört
zu den fundamentalen Fragen der Theorie der Titelaufnahme, und ist selbstredend
auch für die Praxis von der grössten Bedeutung.
Die üblichen Definitionen der drei Grundaufgaben des Katalogs beschränken
sich, der Natur der Sache gemäss, auf eine Bestimmung der Grenzen der Gebiete,
über die der Katalog Auskunft zu erteilen hat, nur in grobem Umriss;; sie lassen
jede dieser Aufgaben als logisch geschlossen und widerspruchsfrei erscheinen. Da
aber die Herstellung von Katalogen eine auf die Bedürfnisse der Praxis a n gerichtete Tätigkeit ist, muss die prinzipielle Vollständigkeit der Grundaufgaben
immer wieder durchbrochen werden. In bestimmten Grenz- und Tedlgebáeten einer
Grundauf gäbe, wo die Erfüllung dieser Aufgabe grössere Opfer zu fordern scheint
als. der erzielte Dienst wert ist, wird man auf diese Erfüllung eben verzichten.
Dafür werden an anderen Punkten, wo dies lohnend erscheint, Informationen mit
in den Katalog aufgenommen, die schon ausserhalb der Grenzen dre Grundaufgaben
liegen. Die Ausdehnung des Gebietes, das von den Informationen im alphabetischen
Katalog beleuchtet wird, wird deshalb durch eine Angabe der Grundaufgaben des
Katalogs nur annäherungsweise angedeutet, und eine genauere Bestimmung der
Grenzen dieses Gebietes, ist nur im Wege einer Ermittlung der Objekte, über
die der Katalog Auskunft gibt, zu bewerkstelligen.
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Der vorliegende: Aufsatz ist ein Versuch, die verschiedenen — einfachen und zusammengesetzten, materiellen und geistigen usw. — Objekte, über die der alphabetische Katalog von heute Auskunft gibt, zu ermitteln und in ein System einzuordnen; wobei einerseits die von der Praxis tatsächlich beobachteten Grenzen
all dieser Objekte im einzelnen festgestellt werden, andrerseits aber — wenn diese
tatsächlichen Grenzen unvorteilhaft gelagert oder aber unbestimmt sind — mach
dem dem heutigen Stand der alphabetischen Katalogisierung entsprechend optimalen Verlauf dieser Grenzen gefragt wird.
Das; Thema wird jedoch nur insoweit aufgerollt, wie es für den der Wahl
des Titelkopfes gewidmeten Drittel der Problematik der Titelaufnahme von Belang ist; der Aufsatz beschränkt sich also auf die Besprechung derjenigen Objekte,
die im alphabetischen Katalog über eine eigene Katalogeintragung verfugen. Es
werdein ferner auch die besonderen Fragen aller speziellen von Bibliotheken
gesammelten Materialien unberücksichtigt gelassen — nämlich die spezifischen Fragen der nicht durch den Druck hergestellten Dokumente, der als Ausdrucksmittel
nicht die geschriebene Sprache gebrauchenden Druckwerke, und schliesslich derjenigen unter den die geschriebene Sprache gebrauchenden Druckwerken, bei deren
Katalogisieren besondere, die allgemein verwendeten an Genauigkeit und Ausführlichkeit entweder übertreffende, oder hinter diesen zurückbleibende Methoden
angewendet werden.
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„EGY KOMISZ KÖLÖK NAPLÓJA"
(Nyomozás egy közismert mű szerzője után)
PÁLVÖLGYI ENDRE

N

éhány esztendeje többen is felkeresték az Egyetemi Könyvtár t á jékoztató szolgálatát azzal a kérdéssel, ki a szerzője az Egy fcomisz kölök naplójának? Kissé restelkedtünk, m e r t bár mindenki
jól emlékezett a csínyekben kifogyhatatlan kisfiú történetére, valamint
a r r a is, hogy a könyvet Karinthy Frigyes fordította, a szerző neve mégsem jutott eszébe senkinek. Ennek ellenére az első percben úgy tűnt,
nem lesz nehéz választ adni a kérdésre.
Sajnos ezúttal is az történt, mint oly sok más esetben: csakhamar'
kiderült, hogy az egyszerűnek látszó kérdés elég bonyolult problémátvetett fel, s csak most, jó három esztendővel később mondhatjuk el, hogy
megoldódott ez az irodalmi, vagy talán inkább bibliográfiai „rejtély".
Úgy véljük, a „nyomozás" közben szerzett tapasztalatok közreadása m ó d szertani szempontból is hasznos lehet, ezért az alábbiakban részletesen
beszámolunk az eredményekről és a kudarcokról egyaránt.
Először abból a feltevésből indultunk ki, hogy a magyar fordítás
könyvészeti leírását kell csak megtalálni, és ez minden bizonnyal tartalmazni fogja a szerző nevét. Várakozásunkban csalódtunk. A Magyarkönyvészet
ugyanis csupán ennyit mond: „Egy komisz kölyök
naplója.
Angolból ford.: Karinthy
Frigyes. Farkas László rajzaival.
11—20.000.
[12. kiad.] Bp., 1920 [1919]. Uránia. 163 V'1
Az első kiadást a Magyar könyv észéiben hiába kerestük, az OrszágosSzéchényi Könyvtár katalógusa szerint 1918-ban jelent meg, a harmadik
— és utolsó — kiadás (Hollán Mária rajzaival) 1943-ban. A cím. mindhárom kiadás esetében Egy komisz kölök naplója (a Magyar
Könyvészetben tehát hibás a „kölyök"), és a szerző neve egyik kiadáson sincs feltüntetve, az Országos Széchényi Könyvtárban is anonim munkakénttartják nyilván.
Találtunk, egy olyan magyar kiadványt is, amelyik a legnagyobb határozottsággal megnevezi a szerzőt. Leacock Humoreszkek
c. kötetének az
Olcsó Könyvtár sorozatban megjelent kiadásáról van szó. Ennek névtelen, rövid utószava azt állítja, hogy „ugyancsak Leacock írása szolgált
1

Magyar könyvészet 1911—1920. 1. köt Bp., 1939. 208. p.

63:

^alaptémául Karinthy: Egy komisz kölyök naplója című könyvéhez"?
Két
tévedés egyetlen mondatban! A Komisz kölök nem Karinthy „könyve",
nem idegen alaptémából született átültetés, hanem hű fordítás. Másodszor Leacock 1869-ben született, tehát — mint később látni fogjuk —
mindössze tíz esztendős volt a mű első, angol nyelvű kiadásának megjelenésekor,
Az Egyetemi Könyvtár katalógusa már hasznosabb segédeszköznek
bizonyult. Bár sem a magyar fordítás, sem az angol eredeti nem szerepelt benne, akadt egy német nyelvű fordítás, természetesen címrendszó
alatt. 3 A fordító, J. Botstiber, előszavában mindössze a n n y i t árul el, hogy
a kis kötet azért jelent meg névtelenül, mert ő maga sem tudta, ki a
szerző. „Minden valószínűség szerint — írja Botstiber —• az eredeti valamelyik newyorki újságban jelent meg, és csak ezután adták ki először
Amerikában, később pedig Angliában könyvalakban
is."/l
Annyit tehát megtudtunk, hogy a Komisz kölök eredetileg is névtelenül jelent meg, és nem csak a magyar fordításról m a r a d t el a szerző
neve. Ez — úgy gondoltuk — nagy mértékben megkönnyíti a további
nyomozást, hiszen csaknem biztosra vehető, hogy a külföldi irodalomtörténészek és bibliográfusok azóta felderítették a népszerű könyv szerzőjét.
Minthogy az első nyomot a német fordítás adta kezünkbe, az egyszerűség kedvéért először a közismerten pontos és lelkiismeretes német
nemzeti bibliográfiát vizsgáltuk át. 5 Nem is hiába, több kiadásra is rábukkantunk. 1899-ben a m á r említett Botstiber-féle fordítás látott ism é t napvilágot a Reclam-sorozatban, G 1918-ban és 1922-ben további kiadások jelentek meg ugyanott. 7 A müncheni Delphin-Verlagnál is készült
néhány kiadás, 1912-ben kettő, 1920-ban és 1923-ban egy-egy. 8
A húszas évek végén új adattal egészült ki a német bibliográfia
-címleírása; ezúttal már nemcsak az eredeti címet tüntették fel, hanem
szögletes zárójelben az ismeretlen segédeszköz alapján felkutatott szerző
nevét is: „Tagebuch eines bösen Buben. (A bad boy's diary.) [Von Geo.
2

Bp., 1955. 230. p.
Tagebuch eines bösen Buben. Aus dem Englischen van J. Botstiber. Leipzig,
1893, Reclam. 203. p. (Univeraal-Bibliothek 3149—3150.)
4
3. p. Az előszó 1892-ben, Bécsben kelt.
5
Deutsches Bücherverzeichnis. Leipzig.
6
Tagebuch eines bösen Buben. Aus. dem Englischen von J. Botstiber. Leipzig,
1899. 203 p. (Reclam's Unterhaltungs-Bibliothek für Reise und Haus. 3.)
7
Leipzig, [1918]. 203 p. (Reclam's Uni Versal-Bibliothek.) [Neue ausg,] és Leipzig, [1922]. 202 p. (Reclaim's Universal-Bibliotheik 3149—3150.) [Neudr.]
s
Tagebuch eines, bösen Buben. (Aus dem Englischen von J. Botstiber. 3.
Aufl.) München, 1912.; Tagebuch eines bösen Buben. (Die Übersetzung aus deni
Englischen stammt von J. Botstiber. Die Bilder zeichnete Eugen, Oswald. Das
Begleitwort schrieb Th. Etzel. 3. Aufl.) München, 1912. 288 p.; U. a. 12—16. Tausend.
[1920].; u. a. 17—20. Tausend. [1923].
3
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W. Peck]"? de továbbra is címrendszó alatt szerepeltették a művet, Peckről pedig utalás készült a címre. Nem változott a helyzet 1937-ben sem, 10
az 1947-es esztendő azonban újabb fordulatot hozott a német fordítások történetében. A változás nemcsak abban állott, hogy új, modern fordításban tették közzé a Naplót, hanem abban is, hogy a sok névtelen
kiadás után ezúttal első ízben megjelent a szerző neve a könyv címlapján, 11 és ezzel anonim volta — legalább is a német könyvészeti gyakorlatban — végképp megszűnt, a Deutsche Bücherverzeichnisben
is
Peck neve alatt készült a felvétel, címrendszó alatt hiába keresnénk,
még utalást sem találunk róla.
A német könyvtári gyakorlat megfelel a bibliográfiainak. A berlini
Deutsche Staatsbibliothek katalógusában szerepel az 1893. évi Reclam-kiadás (3. sz. jegyzet), egy 1913. évi, második kiadásúnak feltüntetett példány (a 8. sz. jegyzetben
második helyen leírt kiadás változata) és az
1937. évi kiadás (10. sz. jegyzet). Valamennyit G. W. Peck neve alatt
tartják nyilván. 12
Amikor arra a kérdésre kerestünk választ, milyen forrásból merítették a német bibliográfusok a szerző nevének kikutatásához szükséges
adatokat, n e m volt nehéz dolgunk. Pontosan azokban az években, amikor a német bibliográfiákban feltűnt Peck neve, két olyan angolnyelvű
kiadás is napvilágot látott, amelyeknek címlapján szintén ez a név volt
olvasható. 13 Érthető, hogy a németek minden 'ellenőrzés nélkül elfogadták, és átvették az angolok szolgáltatta megoldást. Miért ne fogadtuk
volna el mi is? Meg is tettük, és igazán nem ellenőrzésképpen, hanem
csupán azért, hogy más oldalról még további bizonyítékokat szerezzünk,
néztünk utána, ki is volt az a George Wilbur Peck, mit tud róla az irodalomtörténet?
1840. szeptember 28-án született a New York állambeli Hendersonban, de még gyermekkorában Wisconsin államba került. Nyomdász és
lapkiadó. lett, Lacrosse-ban 1874-ben megvásárolta a Sun с hetilapot,
majd négy évvel később Milwaukee-ba költözött, ahová lapját is magával vitte. 1882-ben ez a lap, a Sun kezdte közölni folytatásokban azokat
a történeteket, amelyek Henneryről, a komisz kölyökről szóltak. 14 A tör9
Aus d. Englischen, übers, v. J. Botstiber. [Neue Ausg.] Leipzig, [1929]. Ph.
Reclaim jun, 256 p. (Reclaim Undvensal-Bibliothek. 3149—3150a.)
10
Tagebuch eines bösen Buben. [Von Geo. W. Peck] Aus. d. Engl. v. J.
Botstiber. Mit 49 Zeiehn. v. Betty Straub. Salzburg, (1937), Das, Bergland-Buch.
292 p. (Bergland-Bücherei.)
11
Peck, George Wilbur: Tagebuch eines bösen Buben. (A bad boy's diary.
Übers, v. Gg. Boikowsky.) Linz—Pittsburgh—Wien, 1947, Ibis-Verlag. 230 p.
12
Sajnos a második világháború során mindhárom elveszett.
13
The bad boy's diary. By G. W. Peck. London, [1925]. W. Foulsham and
Sons. 185 p.; [A reissue]. London, [1930] (Foulsham's Mayflower Library) (Ld.
„British Museum. General catalogue of printed books. Photolithographic edition
to 1955." 182. vol. London, 1963. 657. hasáb).
14
Dictionary of American biography. Edited by Dumas Malone. 14. vol. London, 1934. 376—377. p.
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fenéteknek óriási sikerük volt, írójuk néhány hónap alatt országszerte
közismert és közkedvelt személyiség lett. 1883-ban a chicagói Belford,
Clarke and Co. könyvalakban is kiadta a kalandok első sorozatát Peck's
bad boy and his Pa címmel, majd még ugyanabban az évben a második
sorozatot is, a The grocery man and Peck's bad boyt.
A nyolcvanas évek végére, hála a. komisz kölyöknek, Peck lett
Wisconsin állam legkedveltebb lakosa, és kezdetét vette politikai pályafutása is. Először Milwaukee polgármesterévé, majd 1890. novemberében Wisconsin állam kormányzójává választották. Politikai karrierjéhez
minden kétséget kizáróan a komisz kölyök-történetek adták az első lökést, későbbi sikereit azonban már nemcsak ennek, hanem liberális, haladó politikai állásfoglalásának is köszönhette, amelynek lapjában hangot
adott.
Sikerére jellemző, hogy az Egyesült Államok történetének ezt az
időszakát később úgy jellemezték, hogy a nyolcvanas évek Amerikájának főbb sajátságai a „biztonsági" bicikli, a celluloid gallér, a pompadour-frizura, a reklámkártyák, a gyógyszer-készítményeket árusító
vegyesboltok, a turnür, a porcelán-nadrág, a leanycserkészek és a Peck's
bad boy and his Pa voltak. 15
Peck később megkísérelte folytatni a komisz kölyök sorozatot, m e g írta a Peck's bad boy abroad, (1905) és a Peck's bad boy with the cowboys (1907) с. műveket, ezeknek azonban már nem volt átütő sikerük.
A Peck's bad boy and his Pa, amely azóta számos kiadást ért meg, a
XIX. század végének legnagyobb „bestsellerei" közé tartozott. A különféle kiadások számát és példányszámát ma már pontosan meg sem
lehet állapítani, azt azonban tudjuk, hogy a Sunban megjelent folytatásos változat egymaga több mint 80 000 példányban forgott közkézen. w
Eddigi eredményeink alapján úgy látszott, Peck személyében sikerült
végre ráakadnunk a Bad boy's diary szerzőjére. Csupán az zavart n é miképp, hogy az irodalomtörténeti kézikönyvek, lexikonok, bibliográfiák
Peck művei között sehol sem említik ezt a könyvet, annál gyakrabban
a Peck's bad boy and his Pat. Annyira jelentéktelen volna? Ez alig hihető, talán inkább az lehet a magyarázat, gondoltuk, hogy a kétféle
cím azonos művet takar? Amikor azonban sor került a Bad boy's diary
és a Peck's bad boy and his Pa szövegének összehasonlítására, nyomban kiderült, hogy Peck történetei merőben más jellegűek, sem a szereplők neve, sem a környezet nem mutat semmiféle hasonlóságot. A
Bad boy's diaryhen a kölyök naplójának meséli el a vele történteket,
a gyermekes írásmód, a hemzsegő helyesírási hibák adj;ák a mű egyik
legfőbb sajátságát. Peck kölyke nem vezet naplót, nincs nővére, csínyjeit apja rovására követi el. Felmerült még az a feltevés, hogy Peck
jG

Albert Jchannsen: The House of Beadle and Adams and its dime and nickel
novels. The story of a vanished literature. 1. vol. Norman, Ofelia., 1950. 63. p.
10
E. F. Bleiler előszava, George W. Peek: Peck's bad boy and his Pa. Complete edition. Introduction by E. F. Bleiler. New York, 1958. IV. p.
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valamelyik másik művéről van szó, a stílus azonban annyira, eltérő,
hogy a két mű szerzője aligha lehet azonos. Ezt a feltevést tehát el kellett vetnünk, a kutatást tovább kellett folytanunk.
A British Museum könyvtárának katalógusa (Boy rendszó alatt)
a mű különböző kiadásait sorolja fel az 1882 és 1924 közötti évekből, 17
és a névtelenül megjelent könyvek szerzőjeként M. V. Fullert nevezi
meg. Azok a kiadások azonban, amelyeknek címlapján Peck neve szerepel szerzőként, nincsenek közöttük. Ezek Peck neve alatt találhatók
meg, szerzőségével kapcsolatban a katalógus szerkesztői kételyüknek adnak ugyan hangot: ,,. . . By G. W. Peck [or rather by M. V. Fuller,
afterwards Victor]", 18 a főfelvételt mégis Peck neve alatt sorolták be,
Fuller-nél csupán utalót találunk, Boy alatt pedig még, azt sem.
Sajnos minél tovább tanulmányoztuk a British Museum könyvtárának katalógusát, annál több ellentmondásra bukkantunk benne. Egy
másik anonim munka, a The Blunders of a Bashful Man címlapján feltünteti, hogy a Bad. boy's diary szerzője írta, és a katalógus ezt M. V.
Fullerként oldja fiel.10 Annál meglepőbb, hogy egy másik névtelen mű,
a The B&anpole Papers esetében, amelynek címlapján szintén szerepel
a jelzés: a »Bad boy's diary« szerzőjétől, már nem Fullert, hanem Pecket
tekinti szerzőnek. 20
További zavar mutatkozik a komisz kölyök-történetek egyik folytatásának esetében is. A Peck's bad boy abroad, melyről m á r szóltunk,
Peck művei között szerepel a katalógusban, 21 és ez természetes is. K e vésbé érthető, hogy Boy rendszó alatt is szerepel egy The bad boy
abroad с. mű, 22 szerzőként M. V. Fuller feltüntetésével.
17
A bad boy's diary. [By M. V. Fuller, afterwards Victor]. London:, [1882],
A. Haye 176 p.; [Another ed.] By the author of „The Blunders of a bashful man"
[i. e. M. V. Fuller]. Londonr—New York, [1883], Ward, book and C a 96 p.; Unabridged ed. London, [1883], F. Warne and Co. 126 p.; Unabridged ed. London, [1883],
Simpkin, Marshall and Co. 31 p.; A bad boy's diary and More leaves from a
bad boy's diary. [By M. V. Fuller]. London, [1883], G. Routledge and Sons, 160
p.; [Another issue] London, [1883]; [A reissue] London, [1905]; [Another ed.] London, [1924], George Newnes. 252 p.; A bad boy's diary. Illustrated. London, [1883],
R. March and Co., A different work from the preceding. (British Museum. General
catalogue of printed books. 23. vol. Lonon, 1938. 965. hasáb.); az új fotolitograrikus
kiadás (25. vol. London, 1965. 147—148 hasáb) sem hozott változást e tekintetben.
18
British Museum. General catalogue of printed books, Photolithographic
ed. 182. vol. London, 1963. 657. hasáb.
19
The blunders of a bashful man. By the author of „A bad boy's, diary" [i.
e. M. V. Fuller, afterwards Victor]. London, (1883) G. Routledge and Sons:. 93 p.
(British Museum. General catalogue of printed books. 20. vol. London, 1937. 891.
hasáb. „Blunders" rendszó alatt.)
20
The Beanpole рарещ. By the author of „A bad boy's diary" [i. e. George
Wilbur Beck]. London, [1884], G. Routledge and Sons. 127 p. (I. m. 12. vol. London,
196. hasáb. „Beanpole" rendszó alatt.)
21
[1905]. 471 p. (I. m. Photolithographic ed. 182. vol. London, 1963. 657. hasáb.
„Peck" rendszó alatt.)
22
[By M. V. Fuller, afterwards, Victor]. London, 1883. G. Routledge and Sons.
125 p. (I. m. 23. vol. London, 1938. 965. hasáb. „Boy" rendszó alatt).
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A British Museum könyvtárának katalogizátorai tehát nem voltaki
képesek egységes szemlélet kialakítására, katalógusukban a Bad boy's
diaryt két esetben Peck neve alatt írják le, de felhívják a figyelmet
arra, hogy a szerző M. V. Fuller fid. a 13. sz. jegyzetet), más esetekben
csak M. V. Fuller nevét említik, Peckről hallgatnak (id. a 17. és a 19.
sz. jegyzetet), ismét m á s u t t egyedül Peck nevét szerepeltetik (Id. a 20.
sz.
jegyzetet).
Ezek után bár Peck szerzőségét elvetettük, M. V. Fullert sem fogadhattuk el minden további nélkül. Egyértelműbb, megbízhatóbb t á m pontért más forrásokhoz kellett fordulnunk.
Az angol anonim lexikon is M. V. Fullert, asszonynevén M. V.
Victort tekinti a Bad boy's diary írójának. 23 A lexikon ugyancsak Mrs.
Victor műveiként oldja fel a The biunders of a bashful rnant, és még
tíz más művet. 24 Végső bizonyságképpen sajnos ezt sem fogadhatjuk el,
mivel az esetek többségében, így a Bad boy's diary né\ is, a lexikon forrásaként a British Museum katalógusát jelöli meg. A kör tehát bezárult.
A helyzet komikumát fokozta, és egyre gyanakvóbbá t e t t bennünket, hogy csaknem mindenütt, ahol könyvünkre vonatkozó adatokat
kutattunk, újabb és újabb meglepő, a korábbiaknak ellentmondó, vagy
nyilvánvalóan téves állításokra bukkantunk. Már említettük, hogy a
Magyar könyvészet
„kijavította" a címet kölök helyett kölyökre,
a
Leacock-utószóról is beszéltünk már. í m e egy újabb apróság, ha nem
is tartozik szorosan témánkhoz, de kutatás közben került elő: George
Wilbur Peck egyik névrokona, George Washington Peck (1817—1859)
a maga idejében sikeres könyvet írt Kaliforniáról Aurifodina, or Adventures in the Gold Region címmel. A mű 1849-ben jelent meg New
Yorkban, Cantell A. Bigly álnéven. William Cushing álnév lexikona 25
szerint a szerző valódi neve: G. W. Peck. Minden bizonnyal ez vezette
félre a British Museum katalógusának készítőit, amikor a könyvet George
Wilbur Pecknek ajándékozták, 26 tekintet nélkül arra, hogy ő a könyv megjelenésekor csupán kilenc esztendős volt!
Meglepő felfedezésre bukkantunk a Cumulative
Book Indexben is.
Ebben a bibliográfiában ugyanis a Bad boy's diary és a Blunders of a
23

„BAD (a) boy's diary. [By Mrs. Metta Victoria Victor, née Fuller]. New
York, 1880, (James Kennedy—W. A. Smith—A. F. Johnson : Dictionary of anonymous and pseudonymous English literature. New and enl. ed. 1. vol. London, 1926.
171. p.).
2Í
Közöttük az alábbiakat: „Beanpole papers. By the author of A bad boy's
diary. London, 1904'' (i. m, 182. p.), „Good (a) boy's diary. By the author of A
bad boy's diary- London 1833" (i. m. 6. vol. 206. p.). A feloldás részben a British
Museum katalógusa, részben John F. Kirk: Supplement to Allibone's dictionary-je
alapján történt.
25
Initials and pseudonyms. A dictionary of literary disguises. 1. vol. London,
1886. 35. p.
26
19. vol. London, 1937. 276. hasáb.
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bashful man egyaránt Walter Т. Gray neve alatt szerepel..27 Először azt
hittük, talán a legújabb kutatások kiderítették, hogy sem Pecket, sem
Mrs. Victort nem illeti meg az érdem, hanem egy harmadik szerzőé a
dicsőség. Amikor azonban utánanéztünk, ki is ez a Walter Т. Gray, egy
irodalmi lexikonból kiderült, hogy „ezzel az álnévvel
M. V, Victor
müveinek
olcsó újranyomásait
látták
el'%
A komisz kölyök a magyar fordítót is megtréfálta, nemcsak a bibliográfusokat. Hősünket Hacker Bandinak hívják, egy helyütt azonban
váratlanul ezt olvastuk a magyar fordításban: „Akor valaki hátulról a
keszit a szájamra nyomta, felemelt a Magasba és a válára tet és mikor
ránésztem: hát a doktor vőt. De ijet. — Nem fogunk Párbajozzni
gyűri,
monta" (1918. évi kiadás, 83, p.). P á r sorral lejjebb a kisfiút ismét Bandinak hívják. A hirtelen névváltoztatás oka a fordító pillanatnyi figyelmetlensége volt, az eredetiben ui. a komisz kölyök neve: Georgie (a
németben Schorschi), ezt Karinthy mindenütt Bandira magyarította,
ebben az esetben azonban megcsúszott a tolla.
Az első pillanatban talán érthetetlennek tűnik, miért a túlzott aggályoskodás? A felsorolt ellentmondások, tévedések ellenére minden, valószínűség amellett szól, hogy Mrs. Victor a könyv szerzője. Miért olyan
nehéz ebbe beletörődni? Szívesen belenyugodtunk volna, és örömmel
tettük volna félre valamennyi aggályunkat, ha nem érezzük szokatlannak, valószínűtlennek, hogy egyidőben két ennyire hasonló jellegű mű
keletkezett, mindkettő az Egyesült Államokban, mindkettőnek egyformán egy komisz kölyök a főhőse, mindkettő világhírű, világsikerű lett,
mindkettőt lefordították idegen nyelvekre, 29 és szerzőjük mégsem azonos? Túl nagy szerep j u t a véletlennek, ha ezt az elképzelést tesszük
magunkévá. Érthetőbbnek, hihetőbbnek tűnt az a feltevés, hogy különböző álnevek alatt mégis csak azonos szerző rejtőzik a két m ű mögött.
Ahhoz, hogy kijuthassunk a zsákutcából, és eloszlathassuk kételyeinket, többet kellett t u d n u n k Mrs. Victor életéről és tevékenységéről.30
27
The United States; catalog. Books in print January 1, 1928. 4. ed. New
York, 1928. 1184. p.
28
W. J. Burke—Will D. Howe: American authors and books. Rev. ed. New
York, 1963. 296. p.
29
G. W. Peck: A huncut kölyök és a bácsija. Ford. Gáspárné Dávid Margit.
111. Mühlbeck Károly. Bp.} 1924, Nova. 127 p., 8 t.
30
Mrs. Victor művei a British Museum könyvtárának katalógusában leánykori neve alatt (Metta Victoria Fuller) találhatók, a Bad boy's diary legrégibb
itt szereplő kiadása 1882-ből való (Id. a 17. sz. jegyzetet). Ez azonban angol (londoni) kiadás, és ez erősen kétségessé teszi, hogy valóban az elsőről van szó, mivel a jelek szerint Mrs. Victor amerikai szerző. Megtalálható ugyanitt a mű több
későbbi kiadása is, de valamennyi címleírás — az 1882. évi kiadásét is beleértve —
Fuller neve alatt csupán utalás a Boy illetve a Peck rendszóra. (Fhotoláthographic
ed. 80. vol. London, 1961. 508. hasáb).
A Komisz kölök naplójának, sikere — akárcsak Peek esetében, — a történetek
folytatására adott ösztönzést. A British Museuna katalógusában Walter Т. Gray
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Sajnos az irodalomtörténetek és irodalmi lexikonok rendkívül szűkszavú közlésekre szorítkoznak Mrs. Victort illetően. Mindössze azt sikerült megtudni belőlük, hogy Metta Victoria Fuller 1831. március 2-án
született a pennsylvaniai Erie-ben (Egyesült Államok), írónő és újságíró volt, 1857-től New Yorkban élt, és 1885. június 26-án halt meg.
Irodalmi munkásságát 1847-ben kezdte, több könyvet írt, és ezeket többnyire álnéven jelentette meg. 31
Az amerikai regény és az amerikai humoros irodalom történetét
tárgyaló monográfiák 32 megemlékeznek férjéről, Orville James Victorról
(1827—1910), akivel 1856 júliusában kötött házasságot. Ekkortájt még
a feleség volt az ismertebb nevű irodalmár, a férj csak New York-i ú j ságíró, aki nevét később azzal tette híressé, hogy — állítólag — feltalálta az ún. dime növelt.^ 1860-tól kezdve O. J. Victor számos New
York-i kiadónak volt munkatársa, valamennyi az olcsó, népszerű kiadványokra specializálta magát, ezek egyike a Beadle and Adams kiadó
volt.
Az irodalomtörténetek és lexikonok elégtelen információi arra kényszerítettek, hogy bibliográfiai segédeszközökben kutassunk Mrs. Victorra vonatkozó dokumentumok után. Mivel azonban a rendelkezésünkre
álló segédeszközökben ilyet nem találtunk, ráfanyalodtunk a közvetett
megoldásra: azoknak a kiadóvállalatoknak a történetét kezdtük tanulmányozni, amelyeknek O. J. Victor dolgozott. Szerencsénk volt, m e r t
a Beadle and Adams cég történetét részletesen feldolgozta Albert J o neve alatt szerepet kiét-ilyen folytatás is: 1. The bad boy at home and his experiences in trying to become an editor, etc. New York, 1885, J. S. Ogilvie and
Co. 16. p., 2. The bad boy's start in life. His diary as a journalist. London, [1885],
Ward, Look land Co. 93 p.
Valószínűnek látszik, hogy ezeket már nem Mrs. Victor írta, hanem, férje,
Orville J. Victor, és esetleg önéletrajzi elemeket is tartalmaznak. O. J. Victor szerzőségére enged következtetni az a tény is, hogy a Gray álnevet Mrs. Victor és
férje már korábban is egyaránt használták.
31
William Cushing: i. m. 578. p., W. J. Burke—Will D. Howe: i. m. 767. p.
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A. Cowie: The rise of the American novel. New York, 1948; A. B. Shepperson: The novel in motley. Cambridge, Mass., 1939; W. Blair: Native American
humor 1800—1900. New York, 1937. stb.
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American authors: 1600
1900. A biographical dictionary of American literature. Ed. by S. J. Kunitz and H. Haycraft. New York, 1938. 773—774. p.; W. J.
Burke—W. D. Howe: i. m. 767. p. A „dime novel"-t talán „filléres, regénytár"-nak
fordíthatnánk leghelyesebben. Az amerikai pionírok életéről szóló romantikus, hazafias, vadnyugati és indiántörténetek, történelmi és detektívregények olcsó sorozata
volt, kötetenként tíz centért (a tízcentes amerikai neve dime) árusították. Igen nagy
példányszámban, rendszeres időközökben jelent meg. Nem volt azonos a „sárgafedelű" regényekkel, hiszen ilyenek már korábban is forgalomban voltak (bár nagy
divatjuk csak később kezdődött), de nem volt azonos a detektívregényekkel sem,
ezek csak a nyolcvanas években árasztották el a könyvpiacot. A „dime novel" ben nem a tartalom volt döntően új, a kiadott művek jó része már korábban
megjelent más formában, hanem a folyamatos sorozat-jelleg és a tízcentes ár.
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hannsen. 34 A rendkívül alapos, nagy felkészültséggel és tárgyi ismeretekkel megírt m u n k a nemcsak a vállalat keletkezéséről, működéséről
és kiadványairól számol be, hanem második kötetében a kiadó számára
dolgozó szerzők életrajzi lexikonát is tartalmazza. A tárgyalt szerzők
között szerepel Mrs. Victor is, így végre sikerült részletesebb ismereteket szerezni életéről és irodalmi tevékenységéről.
Metta Victoria Fuller 13—15 éves korában kezdte irodalmi működését, novellái és kisregényei hetilapokban jelentek meg. 1851-ben h ú gával, Frances-szel közös verseskötetet adott ki. 1856 júliusában ment
férjhez O. J. Victorhoz, aki addig az ohioi Sanduskyban megjelenő
Daily Register с. lap segédszerkesztője volt, de a házasságkötés után a
New York-i Cosmopolitan Art Journal szerkesztője lett. 1858 nyarán a
házaspár New Yorkba költözött, ekkor került kapcsolatba Mrs. Victor
a m a r említett Beadle and Adams céggel.
Beadle-ék szintén ebben az esztendőben tették át székhelyüket Buffaloból New Yorkba, és addig Buffaloban megjelent, nők számára k é szült The Ноте с folyóiratuk szerkesztését Mrs. Victorra bízták.
Ugyancsak Mrs. Victor írta Beadle-ék első könyvsorozatának, a Beadle's
Dime Handbooksnák
első köteteit 1859-ben. 35 A következő évben, 1860ban indult meg Beadle-ék Dime Novel с. sorozata, ebben látott napvi-,
lágot Mrs. Victor első regénye, az Alice Wild (1860. aug. 1-én, a sorozat 4. számaként). Ezt gyors egymásutánban követte a többi, részben a
Dime Novelben,
részben Beadle-ék egyéb sorozatos kiadványaiban. 36
A Dime Novel sorozat kis, tizenhatodrét formátumú, kb. száz lapos, szép tiszta-szedésű, fekete fametszetekkel díszített narancssárga b o rítóval ellátott kötetekből állott. A szerzők átlag 75—150 dollárt kaptak
kötetenként, a nevesebb írók azonban jóval többet, Mayne Reid például
indián történeteiért 6—700 doBárt is. A kis könyvek legtöbbje álnév
alatt jelent meg. így akarták elkerülni, hogy az olvasó ugyanazt a nevet
túl gyakran lássa a sorozatban, és ezért az a gyanú ébredhessen benne,
hogy aki ilyen sokat ír, az csak összecsapja a műveket. Később, amikor
a nőírókat egyre inkább háttérbe szorították a férfiak, az álnév alkalmas volt á r r a is, hogy a gyengébb nem férfinak álcázza magát. Mrs.
Victor maga is igen sok álnevet használt, az eddig ismertek: Singing
Sybil, Lous Legrand M. D., Rose Kennedy, Seeley Regester, Mrs. Mark
Peabody, Walter T. Gray, Corinne Cushman, Eleanor Lee Edwards.
Mrs. Victor férje csak később, 1861-ben került kapcsolatba a Beadle
kiadóval a cég kiadványainak szerkesztőjeként, és ebben az állásában
meg is maradt nyugalombavonulásáig, 1879-ig. Nem felel meg tehát a
valóságnak az a legenda, amely O. J. Victort t e t t e meg a dime novel
34
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The dime cook book, The dime recipe book.
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The backwoods bride Dime Novel 10. sz. 1860. nov. 1.; Myrtle, the childe
of the prairie Hali Dime Novelettes 1, sz. 1860. dec. 8. Mindkettő Rose Kennedy
álnéven jelent meg ;
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feltalálójának, hiszen a Beadle-féle kiadványsorozatok Victor tevékenységének megkezdésekor m á r csaknem kétéves múltra tekintettek vissza.
Eeadle-ék kezdeményezése rendkívül sikeresnek bizonyult, egyre-másra
jelentek meg az új sorozatok, a cég 25 különféle könyvsorozatot, és hét
folyóiratot illetve magazint adott. ki. 1865. július elsejéig a Dime Novel
sorozat első húsz kötetéből az Egyesült Államokban 4 millió 352 ezer
példányt, az ugyancsak Beadle-ék kiadásában Angliában megjelenő American Library köteteiből 1864. január elsejéig 1 millió 223 ezer példányt
adtak el.
Más kiadók is rávetették magukat az új műfajra, és nem egy közülük felül is múlta a Beadle and Adamsat, a Street and Smith például
nem kevesebb mint 50 regénysorozatot adott ki-. Csakhamar Európában
is megjelentek az utánzók, a Reclam's Universal Bibliothek például csaknem pontos, szolgai másolata volt a Dime Növelnék, mind a formátum,
mind a borító-papír, a tipográfiai és a grafikai elrendezés tekintetében.
A régi magyar Olcsó Könyvtár — német közvetítéssel — szintén innen
vette a mintát.
Mrs. Victor a Beadle and Adams egyik leghűségesebb munkatársa,
szinte házi szerzője volt. Évente átlag két-három, sőt néha öt kötete is
megjelent. Könyvei igen népszerűek voltak, a legnagyobb sikert a Dime
Novel sorozat 33. számaként 1861-ben megjelent Maum Guinea and her
plantation children, or Holiday-week
on a Louisiana estate című, A slave
romance alcímű kötetével aratta. A rabszolgák elviselhetetlen életet megható színekkel ábrázoló műnek az amerikai polgárháború adott politikai
aktualitást és biztosított kiemelkedő sikert. A kis könyv 100 000 példányban kelt el, és csakhamar több idegen nyelvre is lefordították. Jó szolgálatot tett a déliek elleni harcban, így érthető, miért értékelte Abraham
Lincoln olyan nagyra, hogy — állítólag — a Tamás bátya
kunyhójához
hasonlította.
Beadle and Adams sorozataiban Mrs. Victornak igen sok regénye
jelent meg, közöttük jónéhány olyan is, amelynek címlapján a „Bad
boy's diary szerzőjétől"
jelzés szerepelt. Márpedig ez a kiadó kétségkívül pontosan tudta, hogy „házi szerzője", a sorozatok szerkesztőjének
felesége, mit írt és mit nem! Ez annyit jelent, hogy véglegesen és m e g nyugtatóan bebizonyosodott: a Bad Boy's diary szerzője valóban Mrs.
Victor.
Ez jelentős eredmény volt, és most m á r csupán egyetlen feladat m a radt: megállapítani, mikor jelent meg a mű első kiadása? Azt már t u d juk, hogy Peck bad boya a Sunban jelent meg először, 1882-ben. De
mikor látott napvilágot elsőízben a Bad boy's diary? A British Museum
katalógusában szereplő legrégebbi kiadás ugyancsak 1882-es évszámot
visel. Ez volna az editio princeps? Mit mondanak erről a bibliográfiák?
John Foster Kirk A supplement
to Allibone's Critical dictionary of
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English literature and British and American authors c. összeállításában 37
említ egy New York-i, 1880-ban készült kiadást. A Kennedy—Smith—Johneom-féle anonim lexikon 38 , a British Museum példányaira hivatkozva
szintén felsorolja ezt a kiadást, a British új nyomtatott katalógusa a z o n ban nem tud róla.
Ha ezt az adatot hitelesnek tekintjük, az elsőség kérdése mindenesetre tisztázódott volna, és Peckkel szemben a Bad boy's diary szerzőjét illetné az elsőség. Előbb azonban meg kell győződni arról, hogy ez a
kiadás valóban létezett-e? Bár Joharmsen könyve felsorolja Beadle and
Adams valamennyi kiadványát, még a cég folyóirataiban, hetilapjaiban
folytatásokban megjelent regényeket is, a Bad boy's diary nem szerepel
közöttük.
Korábbi vizsgálódásaink során többször találtuk hol halványabb, hol
erőteljesebb jelét annak, hogy a Komisz kölök eredetileg nem önállóan,,
hanem folytatásos regényként látott napvilágot. Már a német fordító,
J. Botstiber is erre utalt, de ún. belső bizonyítékok is szóltak e feltevés
helyessége mellett. A 24. fejezet címe: „Végzetes kísérlet". Ebben a k o misz kölyök újabb csínje következtében szinte reménytelen helyzetbekerül, egy elszabadult léggömb kosarában egyedül sodródik a tenger f e lett. A fejezet végén az alábbi kiadói megjegyzést olvashatjuk: „Több
mint egy hét elmúlt azóta, hogy a fiatalkorú aeronauta ellebegett és róla
semmi hír...
a remény már veszendőben
van.,m
A fenti megjegyzés jellegzetes folytatásos-regény fogás: végsőkig
csigázni az olvasó érdeklődését, végveszélybe sodorni a főhőst, majd ar
legizgalmasabb pillanatban sorsára hagyni, és csak annyit közölni: „folyt.
köv", hadd izguljanak az olvasók egy héten át kedvencükért, így biztos,
hogy megvásárolják a lap következő számát is. Könyvalakban megjelenőtörténet esetében az ilyen fogásnak természetesen semmi értelme, hiszen az olvasó láthatja a következő fejezet címét, „A léggömbön",
és
ebből tudja, hogy folytatódnak a kalandok. 40
Ez tehát ismét amellett szól, hogy a mű valamelyik folyóiratban látott először napvilágot. De v a n itt még egy érdekes dolog. Mit jelent:
az, hogy az imént idézett kiadói megjegyzés a fejezet végén olvasható?'
„Több mint egy hét elmúlt azóta. . " Ennek csak akkor volna értelme,.
ha a „Végzetes kísérlet" с fejezet közlése óta valóban eltelt volna e g y
hét, vagyis ha a kiadói megjegyzés n e m ugyanabban a számban jelent
volna meg, amelyben a 24. fejezet, hanem egy héttel később. De h a
így történt volna, akkor a megjegyzés pontosan a következő folytatás
élére kerül, és így megint csak nincs értelme, hiszen a kiadó maga is.
37
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olvashatta, és olvasnia is kellett, a 25. fejezetet, t e h á t látta, hogy igenis
van már hír a kölyökről. A problémára még visszatérünk.
A Bad boy's diary tehát minden bizonnyal folytatásos regényként
jelent meg először, csak így érthető, miért kerestük hiába bibliográfiákban és könyvtárkatalógusokban. Minthogy pedig a Beadle and Adams
cég kiadványai között sem szerepelt, nyilvánvaló volt a következtetés:
valamelyik másik kiadó hetilapjában látott napvilágot. De melyikben?
"Nyilván azok egyikében, amelyekhez Mr. és Mrs. Victornak valami köze,
pontosabban kapcsolata volt. Ilyen azonban több is van. Az
Illuminated
Western Worldöt például egy ideig O. J. Victor szerkesztette, és Mrs.
Victor három hosszabb elbeszélése is megjelent benne/' 1 A Cosmopolitan
Art Journalban, amelyet egy ideig ugyancsak férje szerkesztett, szintén
több humoros történetét közölték névtelenül vagy Mrs. Mark Peabody
álnéven. 1870. után munkatársa lett a New York Weeklynék
is, ebben
a hetilapban jelent m e g többek között a Blunders of a bashful man/12
Melyik lehet ezek közül a keresett folyóirat? Megkönnyítette volna a
•választ, ha sikerül megállapítanunk, körülbelül melyik év jöhet számításba a Bad boy's diary megjelenése szempontjából? Erre vonatkozóan
igyekeztünk támpontokat találni. í m e mutatóba néhány.
Feltételeztük, hogy a komisz kölyköt esetleg saját fiáról mintázta.
Mrs. Victornak kilenc gyermeke volt, hét lány és k é t fiú. Csak a fiúk
jöhettek számításba, közülük az idősebb — Winthrop — 1861-ben, a
fiatalabb — Guy — 1865-ben született. A könyvbeli fiú naplóját nyolcadik születésnapjára kapta, eszerint a mű keletkezési ideje vagy 1869,
vagy 1873, illetve az ezt követő évek.
Mrs. Victor New Yorkba költözésétől haláláig rendszeresen dolgozott a Beadle and Adams kiadónak, kivéve az 1867—1868 és az 1871—
1875 közötti éveket. A Bad boy's diaryt valószínűleg azokban az években írta, amikor nem Beadleéknek, hanem valamelyik másik kiadónak
dolgozott.
Johannsen már idézett művében az írói honoráriumokról szólva, csak
úgy mellékesen megjegyzi, hogy Mrs. Victor például azokért a történetekért, amelyeket „kizárólagos joggal" a New York Weekly számára
írt, 1870 október 20-tól kezdődően folytatólagosan 25 000 dollárt kapott. 43
Ez az adat rendkívül fontosnak bizonyult számunkra. Ha ui. Mrs. Victor
1870-ben hosszabb időre szóló 'és kizárólagos közlési jogot kikötő szerződést írt alá, ebből természetszerűen következik, hogy a New York
Weekly
számára írt művei nem jelenhettek meg egy másik kiadónál, vagyis a
Beadle and Adams sorozataiban, még utónyomásként sem, a szerződés
ezt lehetetlenné tette. Új könyve pedig azért nem jelent meg Beadleéknél a szerződést követő öt évben, mert új munkája, úgy látszik, minden
idejét igénybe vette.
41
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A The dead letter, a The figure eight és a The red room,
1876 Junius 19-től kezdődően, Id. Johannsen: i. m. 2. vol. 279. p.
U. о.

Ezek alapján arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy a Bad boy's
diary eredetileg folytatásos regényként látott napvilágot, mégpedig minden bizonnyal a New York Weeklyben, 1870 és 1880 között. Ezt a hipotézist azonban még be is kellett bizonyítani. A bizonyításhoz magára az
eredeti kiadványra, a New York Weeklyre lett volna szükség, ez azonban hazai könyvtárainkban nem volt megtalálható, ezért kénytelenek
voltunk egy amerikai könyvtárhoz fordulni segítségért. Az alábbiakban
ismertetjük a levélváltás eredményét, de m á r elöljáróban meg kívánjuk
jegyezni, hogy azoknak, akik most kajánul azt mormolják: nem lett
volna egyszerűbb, ha ezt nem a rengeteg időtrabló keresgélés, nyomozás,
bonyolult hipotézisek felállítása után, hanem helyette tesszük, nem lesz
igazuk.
Először a New York Public Libraryhez fordultunk, mivel a kézikönyvek szerint ebben a könyvtárban jelentős dime novel-gyűjteményt
őriznek/'' 1 Megkérdeztük, szerepel-e állományukban a Bad boy's diary; ha
igen, melyik annak legkorábbi kiadása? Megkérdeztük azt is, tudnak-e
arról, hogy az említett m ű első ízben folytatásos regényként látott volna
napvilágot? 45 A New York Public Library „Ritka könyvek osztálya" készségesen válaszolt levelünkre, és közölte, hogy a keresett műnek mindössze egyetlen kiadásával rendelkeznek. Ennek impresszuma a következő:
„New York: J. S. Ogilvie and Company, 29 Rose Street/', a címlap verzóján pedig ez olvasható: Copyright 1880, by Street and Smith". Arról,
hogy folytatásos formában jelent volna meg, a New York-i könyvtárban
nem tudtak. Levelükben felhívták figyelmünket arra, hogy a Bad boyt
három másik művel együtt említi Johannsen könyve, de csak egyikről,
a The blunders of a bashful mariról írja, hogy eredetileg folytatásokben jelent meg. 46 Ez utóbbi közléssel, minthogy Johannsen könyvéből
m á r régen tudtuk, nem sokra mentünk, az azonban végképp bizonyságot
nyert, hogy a Bad boyt könyvalakban valóban'1880-ban tették közzé
(Id. a 23. sz. jegyzetet),
az elsőség tehát mindenképpen Mrs. Victore
Peckkel szemben.
Ismét levelet írtunk a könyvtárnak, közöltük feltevésünket arról,
hogy a kérdéses m ű a New York Weeklyben
jelent m e g 1870 és 1880
között, és kértük, ha lehetséges, nézzenek utána, megtalálható-e a lap
említett évfolyamaiban. Azt válaszolták, nincs tudomásuk arról, hogy a
m ű folytatásokban jelent meg, nem találtak bibliográfiai adatot az 1880.
évinél korábbi kiadásról, a New York Weekly pedig nincs meg állományukban. 47 Az egyetlen, a m i t sikerült felkutatniuk, egy rövid életrajzi
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vázlat Mrs. Victorról, arcképpel és műveinek jegyzékével 1897-ből.48 A
jegyzékben szerepel a Bad boy's diary is, „New York, 1874" impresszum
megjelöléssel. Ez semmiképpen sem járult hozzá a kérdés tisztázásához,
sőt inkább növelte a zavart. Még szerencse, hogy a levél írója ehhez az
bibliographical
adathoz hozzáfűzte: „We do not think this book has any
weight..
,,m
Sikertelen próbálkozásunk után elhatároztuk, hogy Johannsenhez,
a Beadle and Adams kiadó történetének írójához fordulunk tanácsért,
hátha ő — a könyv megírása óta — kutatásai során új adatok birtokába
jutott a Komisz kölökre vonatkozóban. Levelünket közelebbi cím hiányában a könyv előszavának végén 50 megnevezett floridai egyetemi városkába, Winter Parkba, küldtük. 51 Hosszú ideig v á r t u n k a válaszra, míg
végül csaknem két hónap múltán egészen máshonnan, az illinois-i Creteből érkezett levél címünkre. A levelet Johannsen fia, Albert T. Johann--n írta, és közölte, hogy édesapja 1962. januárjában, kilencven esztendős korában elhunyt. Rendkívül csodálkozott, amikor levelünket kézhez
kapta, mivel jelenleg egyetlen rokona sem él Floridában, apja halála
után édesanyja is elköltözött onnan. Biztosított arról, hogy édesapja részletes felvilágosítással szolgálhatott volna a bennünket érdeklő témáról,
de azért ő is mindent elkövetett, hogy segítségünkre legyen. Alaposan
átvizsgálta apja könyveit és feljegyzéseit, sikerült is rábukkannia a mű
egyik példányára, mégpedig az 1880. évi kiadásra. Végül A. T. Johannsen
úr felhívta figyelmünket arra, hogy a kiadó, amelynél ez az 1880. évi
kiadás megjelent, tudomása szerint ma is létezik, és talán választ tudna
adni kérdésünkre.
Erre m á r mi is gondoltunk, de a megvalósítást a m á r elküldött levelekre érkező válaszoktól tettük függővé. Őszintén szólva jobban bíztunk egy könyvtárban és egy tudósban, mint egy kiadóvállalatban. A
nemleges illetve ki nem elégítő válaszok után írtunk a Street and Smith
kiadónak, és kíváncsian vártuk a választ. Ez meg is érkezett, de a borítékon a Condé Nast Publications Inc. cégjelzésével. Már rosszat sejtettünk, de az első néhány sorból kiderült, hogy a Street and Smith időközben beolvadt az említett vállalatba, és ezért levelünket a posta hozzájuk továbbította.
A válaszból kiderült, hogy feltevésünk helyes volt! A Bad boy's
diary eredetileg valóban a New York Weeklyben
jelent meg folytatásokban, 1879. szeptember 1 és 1880 június 14 között. Az első tizenöt folytatást 1879 szeptember 1-től december 15-ig hetenként, megszakítás
nélkül közölték, majd néhány hónapos szünet után 1880. április 5-től
május 24-ig ismét hetenként jelentek meg a folytatások, ezután egy hét
48
American women. Ed. by Frances E. Williard and Mary A. Livermore. 2.
vol. 1897. 734—5. p.
49
„Nézetünk szerint e kiadvány bibliográfiai szempontból nem, i r á n y a d ó . . . "
50
Johannsen: i. m. 1. vol. XI. p.
51
Levelünk kelte: 1964 július 8.
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ismét kimaradt, és csak június 7-én jelent meg az újabb részlet. Ez utóbbi
megmagyarázza a már korábban tárgyalt és értelmetlennek látszó kiadói
megjegyzést a léggömb-kalanddal kapcsolatban. Az említett megjegyzés
nem a fejezet végén, de nem is a következő fejezet elején látott napvilágot, hanem 1880. május 31-én, a lapnak abban a számában, amely
nem közölt újabb napló-részletet,
nem volt benne semmi más a komisz
kölyökről, csupán ez a megjegyzés! A kölyök megmenekülésének története csak a következő számban jelent meg, egy hét kihagyással. így
— és csak így — már valóban van értelme, funkciója. Hogy mi volt vele
a cél, az olvasók érdeklődésének fokozottabb felcsigázása, vagy az, hogy
az írónő nem készült el idejében a következő fejezettel, esetleg az, hogy
talán így akarta befejezni a naplót, de azután akár ő, akár a kiadó túl
szomorúnak találta, és ezért mégis folytatta, ezt még nem tudjuk. 52
A kiadó rendkívül készségesnek mutatkozott, leveléhez mellékelte
a Baci boy's diary első folytatásának xerox-másolatát, valamint a New
York Weekly egy későbbi számából annak a lapnak a Xerox-másolatát,
amelyen a Bad boy könyvalakban történő megjelenését jelentik be 53 (sajnos nem tüntették fel, a lap melyik számáról készült a másolat). Elküldte
a kiadó ezeken kívül Johannsen már többször említett könyvének azt
a lapját is — ugyancsak xerox-másolatban —, amelyen Mrs. Victor életrajza olvasható. Ez utóbbinál ugyan ismét elfelejtette feltüntetni, mely
m ű n e k része, vagyis honnan való ez a lap, de még így is csak a legnagyobb dicsérettel emlékezhetünk meg a Condé Nast vállalat segítőkészségéről.
Összefoglalva vizsgálódásaink eredményeit, sikerült minden kétséget
kizáróan megállapítanunk, hogy a Komisz kölök naplójának írója Mrs.
Metta Victoria Victor, a m ű először folytatásos regényként jelent meg
a New York Wéeklybexi 1879—1880-ban, könyvalakban pedig 1880-ban
látott első ízben napvilágot, mindkét esetben a szerző nevének feltüntetése nélkül. Beigazolódott tehát, hogy az Egyesült Államokban csaknem
egyidőben két egymástól független komisz kölyök-kalandsorozát keletkezett, időrendben az első Mrs. Victore, a második, 1882-ből, G. W. Pecké.
A könyvtári feldolgozó munka során a címfelvevő természetesen nem
végezhet egy-egy számára szükséges hiányzó adat feltalálásáért hasonló
„nyomozást'', legtöbbször kénytelen megelégedni a rendelkezésre álló
segédkönyvek, nyomtatott katalógusok szolgáltatta megoldással, tekintet
nélkül arra, helyes vagy helytelen, minden szempontból kielégítő vagy
hiányos ez a megoldás.
Az itt ismertetett eset a r r a figyelmeztet mindenkit, címfelvevőt, r e ferensz-könyvtárost, bibliográfust egyaránt, hogy munkájában az eddi52
Ezzel kapcsolatos újabb levelünkre azt a váliaszt kaptuk, hogy a cég 1870—
80-as évekbeli irattára és levelezése ma már nem hozzáférhető.
53
A hirdetés; lapvéleményeket is közöl, ezek egyike szerint „humor és szellem tekintetében ez а mű felülmúlja Mark Twain könyveit is."
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ginéi sokkal nagyobb óvatosságra van szükség. Nem szabad kritikátlanul
elfogadná az első megfelelőnek t ű n ő adatot, h a lehetőség adódik (és csaknem mindig adódik), legalább egyszer ellenőrizni kell egy másik segédkönyvben. Hiszen az üzletek pénztárainál, még a legegyszerűbb összeadást
is kontroll követi, legalább ennyit a katalogizálási-bibliográfiai m u n k a is
megérdemelne. Már csak azért is, mert az ilyen hibáknál nagyon könnyen
fellép a láncreakció: csak egy kis pontatlanság, vagy még az sem, csak
egy felesleges rövidítés, parányi egyszerűsítés, indokolatlan szűkszavúság, félreérthető fogalmazás, formai következetlenség, és máris megvan
az alap, a kiindulópont az „utódok" számára a hibák elkövetéséhez.
Egyik hiba szüli a másikat, és ami talán még veszedelmesebb: az ilyen
hibák élettartama szinte korlátlan.
A BAD BOY'S DIARY
(Investigation for the author of a widely known, work)
(SUMMARY)

One of the readers; of the Budapest University Library asked for the author
of the well-known humorous book „A Bad Boy's Diary", translated into Hungarian
by F. Karinthy. We have taken a lot of trouble in answering this question: in the
course of our investigations there arose a number of interesting methodological
problems, and many mistakes or slips of pen made by very respectable reference
works have been disclosed, too. Not even the German tanslator of the book did
know the author's name, he knew only that „originally the work was published
in a New York newspaper, in book-form it was edited only thereafter, first in
the USA and later in England."
German bibliographies and library catalogues used to hold that George Wilbur
Peck was the author. In Deutsches Bücherverzeichnis also the recent editions are
entered under his name; and Peck's name figures on the title-pages even of two
English editions (the first published in 1926, the second i n 1930).
On the other hand, The English Bibliography of Anonymous Works (Kennedy—;
Smith—Johnson) regards Metta Victoria Fuller as author. This solution is accepted
by the British Museum Catalogue, not without inconsistencies, however. The titlepages of the twoi anonymous books „The Blunders of a Bashful Man" (1883) and
„The Beanpole Papers" (1884) both contain the author statement „by the author
of ,A Bad Boy's diary' " — yet, the British Museum Catalogue attributes the first
to M. V. Fuller, the second to G. W. Peck.
This confusion is mainly due to the fact, that two different Bad Boy stories
appeared almostt simultaneously in the United States. Both met with tremendous
succes and were translated into foreign languages. On one of them the name of
the author was indicated (Peck's Bad Boy and His Pa), while the other gained
the readers' favour as an anonymous work' (A Bad Boy's Diary). So it is not surprising that later both works got to be attributed to G. W. Peck.
The anonymously published work was written in fact by M. V. Fuller, born
Victor, and also the chronological priority is due to heir, since the first edition of
her Bad Boy appeared in book-form in 1880. Moreover, it was already published
in 1879—1880 as a serial in the New York Weekly, as. w e succeeded to disclose in
the course of a correspondence with the one-time publisher of this weekly, respectively with his legal successor. Peck's Bad Boy stories were published first, likewise in sequels in the paper entitled Sun, a little later, in 1882.
78

EGY BESZTERCEBÁNYAI KÖNYVKERESKEDŐ
A XVI. S Z Á Z A D K Ö Z E P É N
HERMANN ZSUZSANNA

A MOHÁCS UTÁNI MAGYARORSZÁGI

KÖNYVKERESKEDELEM

S

zámos tényezővel magyarázható, általános jelenség az, hogy a:
nyomtatott könyv történetének kutatásában nagyobb szerepet k a pott a kezdet, a XV. század és a századforduló, mint a közvetlen
folytatás. A magyarországi könyvtörténet irodalmában talán elsősorban
a könyvkereskedelemre jellemző ez.
Elég sokat tudunk ma m á r a könyvkereskedelem magyarországi úttörőiről, azokról, akik a XV. század végén és a XVI. század elején Budán működtek. A XVI. század végétől kezdve ugyancsak vannak meglehetősen alapos értesüléseink egyes könyvkereskedőkről. A Mohács utáni
könyvkereskedelem azonban nemcsák elhanyagolt, hanem lebecsült terület is a könyvterjesztés történetében. Az általános nézet kifejezésének
tekinthető egy újabban megjelent m u n k a véleménye: „A mohácsi vész
után a [könyvkereskedői]
pálya leromlott, kisszerűvé vált, s aki könyvek
árusításából akart élni, annak más jövedelmi forrásról is
gondoskodnia
kellett."1 Nem lenne nehéz magyarázatot találni erre a jelenségre, hiszen a mohácsi vész utáni időszak a nem kevés vihart megélt magyar
történelemben is az egyik legnehezebb volt. Azt a kis, többnemzetiségű
területet is, amelyet akkor Magyarországnak neveztek, polgárháború és
a török pusztította vagy fenyegette. Nem lenne csoda, ha a könyv olvasása és ezzel a könyvkereskedelem is háttérbe szorult volna.
A helyzet mégsem volt ennyire komor. A török hódítás után megmaradt magyarországi városok egyikének, Besztercebányának, levéltári
anyagában olyan adatokra bukkantam, amelyek alapján cáfolnom kell az
előbbi, a korszak könyvkereskedelmét általánosan elmarasztaló ítéletet.
Ezek az adatok azt mutatják., hogy ennek a szlovákokkal keveredett, de
akkor még túlnyomóan német lakosságú bányavárosnak az 1530-as évektől saját, önálló könyvkereskedője volt, aki hivatásszerűen — és a jelek
szerint kizárólag — könyvek és papíráruk terjesztésével foglalkozott. Az
önálló könyvkereskedő megjelenése pedig mindenképpen a könyv t e r jesztésének haladottabb fokát, a könyvkiadáson belüli munkamegosztás
fejlődését jelzi. Még fejlettebb viszonyokra mutat, ha ez a könyvkereskedő egy bizonyos szűkebb körzeten belüli könyvigényeket elégít ki.
1

Fitz J.: A magyar könyv története 1711-ig. Bp., 1959. 104. 1.
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A XV. század végén és a XVI. század elején működő budai könyvkereskedők még elsősorban kiadók voltak: kereskedelmi tevékenységük
az általuk kiadott könyvek értékesítésére szorítkozott. A könyvkiadás
történetében azt a fázist képviselték, amikor a nyomdász és a kiadó személye már elkülönült egymástól, de a kiadó még egy személyben k e reskedő is volt. A további munkamegosztás m á r itt elkezdődhetett, ha a
"kiadott könyvek értékesítését külön alkalmazott végezte. A könyv iránti
igény megnövekedésével azonban ez a munkamegosztás tovább fejlődött:
a kiadói és könyvterjesztői munka elkülönült egymástól. Megjelentek az
önálló, a kiadóktól független könyvkereskedők, akiknek tevékenysége
m á r nem egy-egy kiadó könyveinek értékesítésére szorítkozott, hanem
.általában a kiadott könyvek terjesztésére.
Ezek a nem kiadói alkalmazottként működő könyvkereskedők is k ü lönböző fokon és módon dolgoztak. A „házaló" könyvárus egyik helyről
a másikra vándorolva, főleg a vásárokon árulta portékáját —• a könyv
mellett valóban sokszor egyéb árut is. (Őt mintázza az a sokszor reprodukált korabeli kép, amely a XVI. századi könyvkereskedőt vándorlása
köziben, egyik kezében tarisznyáját fogva, a másikban egy könyvet k í nálva ábrázolja.) Olyan helyeken azonban, ahol ezt a könyvigény lehetővé
tette, megjelentek az, inkább helyhez kötött, esetleg üzlettel rendelkező
könyvárusok is.
A határvonal azonban nem volt éles e különböző típusú könyvárusok között. Egy-egy konkrét esetben igen nehéz megállapítani, hogy a
könyvkereskedő melyik fajtájáról van szó. (A magyarországi könyvtörténet irodalma — némi leegyszerűsítéssel —• általában „vándor" könyv.árusoknak nevezi e korszak könyvkereskedőit.) A korabeli szóhasználat
ugyanis semmiféle megkülönböztetést nem tett: egyaránt „bibliopolá"nak illetve „ Buchführer "-nek neveztek mindenkit, aki a könyv terjesztésével foglalkozott, a kiadótól a „házaló" könyvárusig. (A „Buchführer"
szó egyébként, szemben a mai „könyvelő" jelentésével, akkor még kizárólag könyvkereskedőt jelentett.)
Németországban már a XV. században megjelentek az önáHó könyvárusítók: az 1483 és 1500 közötti augsburgi adókönyvekből 12 „Buchführer" mutatható ki, Lipcsében 1489 és 1530 között 30 működött, ebből
3 még a XV. században. 2
Egy-egy adat arra mutat, hogy már a XVI. század elejétől Magyarországon is működtek ilyen önálló könyvkereskedők. Annak, hogy igen
keveset t u d u n k róluk és ezáltal a könyvkereskedelemnek erről a fázisáról, egyszerű gyakorlati oka van. Ezek a könyvkereskedők nem voltat*,
sem társadalmilag jelentős, sem gazdag emberek, a történelemírásnak
pedig örök nehézsége, hogy szegény és társadalmilag jelentéktelen e m 2
E. Kuhnert—H. Widmann: Geschichte des Buchhandels. (Handbuch der
Bibliothekwissentschaft. 2. Aufl. 1. Bd. Wiebaden, 1952 301. 1.; — F. Kapp:
Gesch. des deutschen Buchhandels, 1. Bd. Leipzig, 1886. 274—277., 303. 1.
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berekről csak akkor kap hírt, ha valami rendkívüli történik velük.
Könyvkereskedői tevékenységükről is sokszor csak onnan értesülünk,
hogy vezetéknévként foglalkozásukat jelölték meg. (Ebben az esetben
ugyanis természetesen nem lehet szó a foglalkozásnak vezetéknévként
való megkövüléséről, a bibliopola, Buchführer elnevezés nyilván tényleges tevékenységet takar.) Azt sem tudhatjuk biztosan, hogy magyarországi városok polgárai vagy külföldiek voltak-e.
Általában a könyvkereskedelemtől teljesen függetlenül bukkannak
elő egy-egy városi feljegyzésben. így szerepel egy Márk nevű könyvkereskedő (Marcus bibliopola) egy eperjesi polgár 1519-ben írt végrendeletében azok között, akiknek a végrendelkező tartozott. 3 Nagyszebenben először 1506-ban és utoljára 1524-ben t ű n i k fel egy Johannes „Buchfyrer" illetve „bibliopola", 1524-ban olymódon, hogy két szebeni polgár
közt folyó perben szerepelt/'
Külön kell szólnunk a Kassán 1535-ben és Eperjesen 1542—43-ban
felbukkanó Márton könyvkereskedőről, m e r t az irodalom éppen őt hozta
fel a könyvkereskedelem lezüllését bizonyító példaként. 1535-ben a k a s sai jegyzőkönyv szerint Márton könyvkereskedő
és könyvkötő
Ambrus
nevű segédje által két kassai polgárral szembeni pénzkövetelését jelentette be. 5 Az eperjesi számadáskönyvekben viszont 1542-ben és 1543-ban
szerepel egy-egy tétel a Márton könyvkereskedőtől vásárolt fűszerről.
A két személy azonosságát nagyon valószínűvé teszi az a tény, hogy az
eperjesi számadáskönyvban 1542-ben Márton mellett egy Ambrus b i bliopola is előferdül, azonos nevű azzal, akit a kassai jegyzőkönyvben
Márton könyvkereskedő és könyvkötő segédjeként említettek. 6 Ez a Márton tehát nem is az önálló könyvkereskedelemre, hanem a r r a az •—
egyébként gyakori — esetre példa, amikor a könyvek árusítását a könyvkötő végezte. Az a mód viszont, ahogyan az irodalomba bekerült, arra
példa, milyen rendkívül szívós a felületes megállapítások élete. Az irodalomban ugyanis Gulyás Pál nyomán makacsul és szinte szószerint ismétlődött az a korabeli könyvkereskedelem állapotának jellemzésére felhozott kijelentés, hogy egy bizonyos Márton könyvkereskedő Eperjesen
több fűszert adott el, mint könyvet.' Nyilvánvaló, hogy a fennmaradt
adatok egy dolgot bizonyítanak biztosan: azt, hogy Márton könyvkereskedő Eperjesen fűszert is eladott-. Ennek — minthogy a város vásárolt
3

Iványi В.: Az írás és könyveik Eperjesem, ia XV—XVI. században. Magyar
Könyvszemle 1911. 220. 1.
4
F. Kapp i. m. 302. 1.; Iványi В.: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák
Magyarországon 1331—1600. Bp., 1937. (Az OSzK kiadványai. 4.) 21—22. 1.
5
Kemény L.: Adalékok a kassai könyvmásolók, könyvkereskedők és; könyvnyomtatók történetéhez. M. Könyvszemle. 1910. 190—191. 1.
в
Iványi В.: Az írás és könyvek Eperjesen. 220. 1.
7
Gulyás P.: A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől napjainkig.
M. Könyvszemle. 1&23. 70. L; Gulyás P.: A könyvnyomtatás Magyarországon a
15. és 16. században. Bp., 1931. 252. 1.; Fitz J. i. m. 104. 1.
g Az pgyetemi Könyvtár Évkönyvei III. — 6158
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tőle — nyoma maradt a számadáskönyvben, míg arra, hogy könyvekkel
foglalkozott, „csak" a neve utal. (Szigorúan ragaszkodva egyébként a fennmaradt adatokhoz, azt kellene mondanunk, hogy Márton könyvkereskedő
csak fűszert árusított.)
Az 1540-es évekből azonban szórványosan hírt kapunk
valóban
könyvkereskedői tevékenységről is. Brassóbari 1543-ban Valentinus
könyvkereskedő 312 forintért vásárolt könyveket az új iskolai könyvtár
számára. Gutler Gáspár eperjesi könyvkereskedő 1547 és 1563 között
csaknem ugyanilyen értékben vásárolt és terjesztett könyveket. 8 Bártfán pedig egy Dudlig Kristóf nevű könyvkereskedő 1548-ban 100 forint
értékben vett át könyveket hitelbe egy wittenbergi cégtől. 9
Valószínű, hogy a városi levéltárak anyagában még rejtőznek hasonló
elszórt utalások egy-egy könyvkereskedőről, sőt ezek egyikérői-másikáról
talán ennél többet is meg lehetne tudni.
A következőkben a besztercebányai ugyancsak Márton nevű könyvkereskedőt szeretnénk bemutatni, amennyire ezt a róla fennmaradt adatok megengedik. Ez a bemutatás nem lehet életrajz jellegű, márcsak
azért sem, m e r t ennek a 400 évvel ezelőtt élt könyvkereskedőnek legfontosabb életrajzi adatait sem ismerjük. Semmit sem tudunk a családjáról, nem ismerjük születése és halála évét, még kevésbé gondolatait,
vágyait, érzéseit, az emberi egyéniség legfontosabb összetevőit. Inkább
egy olyan könyvkereskedői típus körvonalait szeretnénk rajta keresztül
megrajzolni, amely az irodalomban nem kapott helyet. Ez pedig talán
adalék lehet a kor kulturális színvonalának megismeréséhez.
Egy könyvkereskedő tevékenysége mindig kölcsönhatásban áll környezete műveltségi viszonyaival. A mi esetünkben ez egyrészt azt jelenti,
hogy a besztercebányai könyvárus működése egyúttal városának a XVL
század közepén elért kulturális színvonalát is jellemzi. Másrészt viszont,,
éppen ennek a működésnek körvonalazásához, érintenünk kell Besztercebánya — és környéke — e korszakbeli műveltségi viszonyait is.
A BESZTERCEBÁNYAI MÁRTON KÖNYVKERESKEDŐ ÜZLETI KAPCSOLATA
A VÁROSI TANÁCCSAL

Besztercebánya városának monográfusa, Jurkovich Emil, noha más
összefüggésben említést tesz Márton bibliopoláról is, az önálló k ö n y v kereskedő megjelenését a városban 1578-ra teszi. Ekkor tűnt fel ugyanis
egy könyvárus, aki 4 forint adót fizetett az óra-toronyban levő boltja
után. 10 Valójában azonban, az üzlettel még nem rendelkező Márton sze8

Pukánszky В.: A magyarországi német irodalom története a legrégibb
időktől 1848-ig. Bp., 1926. (Német philologiai dolgozatok. 31.) 147. 1.
9
Gulyás P.: A könyv sorsa . . . 69. 1.
10
Jurkovich E.: Besztercebánya ez. kir. város monographiája. 1922. OSzK
Kézirattár. Fol. Hung. 1930. 714. lev.
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mélyében, már az 1530-as évektől volt a városnak önálló könyvkereskedője.
1533-tól az 1560-as évekig több-kevesebb rendszerességgel szerepelt
Martin vagy Merthen „Buchführer" neve a város számadáskönyveiben.
Szemben az Eperjese fűszert eladó Mártonnal, a besztercebányai könyvárus valóban könyvkereskedői funkciót látott el: könyvet ugyan csak
kivételesen, de papírt és papírárut adott el a városnak — ez pedig a b ban az időben szorosan a könyvkereskedő tevékenységi köréhez tartozott.
A számadáskönyvek 1533-ban említik először Martin „Puechfuerer"-t:
1 forint 33 dénárt fizettek neki 1 rizsma papírért „és néhány könyvért".
A „könyv" („puech") itt valószínűleg ugyancsak papírt jelent. A papírt
ugyanis kétféle mértékegységben árusították: a kisebb, 24—25 ívből álló
konc (Buch) és annak általában hússzorosát, 480—500 ívet kitevő rizsma
(Riess) egységében. 11 Az előbbiből Márton könyvkereskedő általában 2—3at, egy esetben 9-et adott el, konconként 8 és 10 dénár közötti értékben. Gyakrabban vettek tőle 1—2 rizsma papírt, amiért rizsimánkémt 1
forint 25 dénár és 1 forint 50 dénár közti árat számított.
Az árak arra mutatnak, hogy viszonylag jobb minőségű papírt á r u sított: Eperjesen ugyanis ugyanebben az időben 1—1 konc papírt 7—8
dénárért, a rizsmát 1 forint és 1 forint 25 dénár közti áron vásárolták. 12
A besztercebányai számadáskönyvekben ugyancsak találunk 1 forint —
1 forint 10 dénáros rizsmaárakat is. Egyes 1 forint 50 dénáros tételeknél
pedig külön megjegyzik, hogy ezt az összeget 1—1 rizsma jó papírért
fizették ki, az egyik esetben éppen Márton könyvkereskedőnek.
A legjelentősebb összeggel Márton könyvárus az 1542-i számadáskönyvben szerepel, amikor 5 forintért „két nagy városi iktató-könyvet
(Statregister)" adott el, egyiket a számadások, másikat a bírósági ügyek
bejegyzésére. 13
11
Kivételképpen előfordult, hogy 1 rizisima Iß koncot tett ki: Selmecbányán
1550-be« 1 rizsma papírért konconként 8 dénárt számítva 1 forint 28 dénárt fizettek. Ld: Selmecbánya város lt. Inv. IX. 1928. (1550-i száimadáskönyv.) 30. 1.
(Mfihnen: OL Filmtár С 346. doboz.)
12
Iványi В.: Az írás és könyvek Eperjesen... 137—146. 1. — Bogdán István
a 16. század első felének átlagos rizsmaárát 1 forint 53 dénárban állapítja meg.
A század közepére1, úgy látszik, az átlagár alacsonyabb lett. Ld: Bogdán I.: A magyarországi papíripar története 1530—1900. Bp., 1963. 29. L — Az árak viszonyítása érdekében néhány adat az 1530—1560 közötti besztercebányai számadáskömyvekből: 1 messzely (Seitel vagy Seideíl = kb. 0,35 1.) bor ára 3—6 dénár; 1 fertály
(Viertel) gabonáé a 30-as években 40 dénár körül; 1 fertály zabé ugyancsak a
30-as években, 20 dénár körül; 1 libáé 1559-ben 14 dénár; 1 pár cipő 15—16 dénár;
1 pár cisiizma 33 dénár; 1 16 12—14 forint. (A forintoit 100 dénárral számolták.)
13
Az említettekéin kívül a következő évek Sízámadáskönyveiban szerepel Márton könyvkereskedő papírárusítása: 1540 és 1546 között minden évben, majd 1558,
1561, 1563. Teririiészetesen lehetséges, hogy egy-egy, az eladóit meg nem jelölő papírvétel mögött is ő szerepel. A besztercebányai számadáskönyvek mikrofilmen
megvannak az Országos Levéltárban is. (C 78—83. doboz).
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Egy-egy adat arra az — egyébként valószínű — tényre mutat, hogy
Márton bibliopola papírárusítása a szomszédos bányavárosokra is kiterjedt: 1537-ben Körmöcbánya városa 1 rizsma papírt, 14 1554-ben pedig
Selmecbánya városa két iktató-könyvet (Register) vásárolt tőle. 15
A besztercebányai számadáskönyvekben két alkalommal szerepel
Márton bibliopola neve kifejezetten könyv-eladással kapcsolatosan. 1537.
augusztus 23-án 3 forintot fizetett neki a város „egy nagy
könyvért,
amelyre a városnak szüksége van, és amelyet Heinrich Khindlinger
rendelt meg bírósága idején". Két évvel később, 1539-ben, pedig egy ,,Remissorium"-ért kapott „Mert puchfierer"
2 forintot;. Ezt a művet, a m e lyen minden bizonnyal a Sachsenspiegelhez
készült egyik mutatót kell
értenünk, ugyancsak Heinrich Khindlinger bírósága idején kérték a
könyvkereskedőtől. 16
Heinrich Khindlinger (vagy Kundlinger) 1534-ben volt bíró Besztercebányán. A könyvek megrendelése és átvétele között tehát három,
sőt öt év telt el! Nem a könyvárus volt a hibás ebben a késedelemben.
Könyvei szállítása közben olyan akadályba ütközött, amellyel szemben
az egyszerű könyvkereskedő tehetetlen volt: az akkori idők „bürokratizmusába".
Egy levélből értesülünk erről, amelyet Besztercebánya város tanácsa
Thurzó Elek országbíróhoz intézett Márton könyvárus érdekében. Az
1536. június 2-án kelt levél szerint Martinus bibliopola, a város „szegény
polgára („honestus et pauper nostre civitatis concivis") panasszal fordult
a tanácshoz a következő ügybein: A könyvkereskedőt a városi tanács és
a Fuggereknek Besztercebányán dolgozó hivatalnokai (officiales ac factores) megbíztak azzal, hogy néhány könyvet és számadáskönyvet (rationaria) Nürnbergben beköttessen illetve beszerezzen. Ezeket saját költségén Pozsonyba szállíttatta. Ott néhány hétig a harmincadházban őrizték
a holmiját, majd azokkal az árukkal együtt, amelyek harmincada a királynőt illetik, Wartberg oppidumba (Szene, ma Senec, Pozsony mellett)
szállították a harmincadosok, anélkül, hogy a könyvekről harmincadjegyzéket állítottak volna ki. Az áruk szokásszerinti átnézésénél megtalálták a könyvkereskedőnek a jegyzékbe fel nem vett könyveit, ezeket
lefoglalták, és a mai napig visszatartják „e szegény legnagyobb
kárára".
A városi tanács k é r t e az országbírót, a rájuk és a Fuggerekre való tekintettel segítsen „szegény polgárukon", minthogy a hiba nem őt, hanem a
zólyomi kapitányt terheli, aki a könyvek lefoglalását elrendelte. 17
14

Körmöcbánya város lit. 1537-i saámadásíkönyv. 56. 1. (OL Fi tatár С 105.
doboz.)
15
Selmecbánya város lt. Inv. IX. 1312. 8. 1. (OL Filmitár С 348. doboz.)
10
Besztercebánya város ült. 1537-i számiadásikönyv. 134. 1. és 1539-i számiadás:könyv, 85. 1. (OL Filmtár С 79. doboz.) — A Sachsenspiegelhez írt Remissoriumokról ld. G. Homeyer: Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters u. ihre Handschriften. Berlin, 1856. 57., 59. 1.
17
A levél fogalmazványa: Besztercebánya város lt. Protocolla diversa. Expedita soib judioatu Waltharis Heggíl.. . anno 1536. (OL Filmtár С 75. doboz.)
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A könyvárust ért jogtalanság, szerencsiére, a városi tanácsot és a
besztercebányai Fugger-faktorokat is érintette. A könyvárus szerencséjére, m e r t így, ahogyan a következő évek könyveladásai tanúsítják, —
ha késedelemmel is — visszakapta könyveit. És a mi szerencsénkre, mert
ezáltal az ügyből „történelmi adat" lett, ami némi halvány fényt derít
Márton bibliopola tevékenységére. Mindenesetre ennek alapján bátrabban
képzeljük magunk elé a besztercebányai könyvárust, ahogy időről-időre
Németországba megy, és az ottani nagy könyvvásár központokban — ezek
egyike Nürnberg — részben megrendelésre, részben talán anélkül is,
beszerzi könyv- és papíráruit. A könyvekkel kapcsolatos tevékenységi körét is bővülni látjuk: úgy látszik, olykor a könyvek köttetésében is közvetített, (A városi könyvek beköttetéséről — a számadáskönyvek t a n ú sága szerint — a tanács rendszeresen gondoskodott. 1537-ben és 1539-ben
például 35 dénárt fizetett erre a célra.)
A levélből levonható további következtetésre — a könyvárus vevői
körét illetően — még visszatérünk. Előbb azonban megkíséreljük meghatározni, mi lehetett a konkrét tartalma a levélben oly sokszor és következetesen említett „szegény polgár" megjelölésnek.
MÁRTON KÖNYVKERESKEDŐ TÁRSADALMI HELYZETE

Maga a „szegény polgár" kifejezés olyan szélesen értelmezhető, hogy
Önmagában csupán k é t negatívumot fejez ki: egyrészt azt, hogy nem volt
gazdag, nem tartozott a város patríciusai közé, másrészt azt, hogy ugyancsak nem tartozott a város legalsó, polgárjogot nem nyert, rétegéhez
sem.. Hogy e két szélsőség között milyen helyet foglalt el a város erősen
differenciált társadalmában, azt a levél írásának idejére, 1536-ra vonatkozóan nem tudjuk. Az 1540-es évektől kezdődően azonban m á r rendelkezünk néhány adattal, .amelyek segítségével hozzávetőlegesen meg t u d juk határozni társadalmi helyzetét.
Az első adalékot az 1542-i rendkívüli adó kivetésével kapcsolatos
összeírás nyújtja. Az 1542-i besztercebányai országgyűlés a Buda elfoglalása után fenyegető újabb török támadás el/hárítására rendkívüli adó kivetését rendelte el. Ebben az adózásban a királyi- és bányavárosok polgárai egyénenként, ingóvagyonuk hatvanad részével vettek részt (1542:30.
t. c.) A polgárságnak a főurakkal szembeni harcban sikerült elérnie, hogy
ingatlanaikat, házaikat, szőlőiket, ne adóztassák meg. Ez természetesen
elsősorban az ezekkel rendelkező gazdag patrícius réteg érdeke volt.18
18
Frakmói V.: Magyar országgyűlési emlékek. 2. köt. 1537—1545. Bp., 1875.
(Magyar tört. emiiékek. 3. oszt.) 312—400. 1.; — A királyi- és, bányavárosi polgárok
hatvanadadó-lajstrama az Orsz. Lvtárban: Kamarai lt. Coriscripitiones portarum. Fasc.
4. Civitatensóa.; Németül kiadta N. Relkovic a Karpathemlaind 1932—1935-ös évfolyamaiban;
A bányavárosok hatvanadadó-lajsitroimát Faulinyi Oszkár több szempontból is
feldolgozta. Ld: Paulinyj O.: A középkora magyar róatermelés jelentősége. (Eimlék-
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A besztercebányai adózókat — a tanácstagok
egyháziak kivételével —' topográfikusan: utcák és ezek házai szerint írták össze, minden
egyes házban felsorolva a ház tulajdonosát, ennek cselédeit és bérlőit.
Marianus bibliopola az adólajtsromban az Ispotály utcai (Piatea Hospitalis, Spitalgasse) háztulajdonosok között szerepelt 2 forintnyi adókötelezettséggel. Az összeírásból kitűnik továbbá, hogy egy cselédlányt t a r tott, bérlője nem volt. Ezek szerint 1542-ben a könyvárus ingó vagyonát
— amelynek nagyrészét nyilván a raktárán levő papírok és könyvek alkották — 120 forintra becsülték.
Társadalmi helyzetét tekintve ezek a számok csak iákkor mondanak
valamit, ha viszonylagos értéküket meg tudjuk határozni. Ehhez viszont
el kell döntenünk, hogy az adózók mely rétegéhez viszonyítsuk a könyvkereskedő adóját. Egyszerű átlagszámítással ugyanis nem sokra jutunk,
nemcsak azért nem, mert a 858 forint 63 dénárnyi összadó 13 az 1 dénár
és 90 forint közt mozgó összegekből gyűlt össze, hanem azért sem, mert
ez az összeg magában foglalta azoknak az adótételeit is, akiket más —
nem hatvanad — adókulcs szerint terheltek. Ezért helyesebbnek látszik,
ha kizárásos módszerrel közelítjük meg azt a társadalmi réteget, amelyhez a mi könyvkereskedőnk is tartozhatott.
Mindenekelőtt figyelmen kívül kell hagynunk a más adókulcs szerint fizetőket: a külföldi kereskedőket, a cselédeket és alkalmazottakat
(beleértve a bányamunkásokat, mint a Fuggerek alkalmazottait), továbbá
az egyháziakat.
Az ezek kizárása után megmaradt adózók differenciálására az adólajtsrom, amely a foglalkozásokat csak elvétve tünteti fel, k é t szempont
figyelembe vételét teszi lehetővé. Az egyik a topográfiai, t e h á t az, hogy
az adózó a város mely részén, nevezetesen a főtéren vagy a külutcák
egyikében lakott-e. A másik szempontot az a tény nyújtja, hogy háztulajp
donosként vagy bérlőként szerepelt-e az összeírásban.
A két szempont együttesen lehetővé teszi, hogy felfelé elhatárolhassuk a váras felső patrícius rétegét, ezt ugyanis a főtéren, a Ringen,
háztulajdonnal bírók alkották. 20 (A Ring 30 háztulajdonosánál az egy főre
eső adóátlag 9 forint 32 dénár, ezen belül a 10 szintén itteni háztulajdonnal rendelkező tanácstag közül egy főre 13 forint 45 dénár jut. Ezek
a számok azonban messzemenően nem fejezik ki a valóságos vagyoni különbséget a többi adózóhoz képest, m e r t ezek a polgárok rendelkeztek
ugyanakkor leginkább az adózásnál figyelembe nem vett ingatlan tulajdonnal is.)
könyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik évfordulójának ünnepére.) Bp., 1933.;
A garam-vidékd bányavárosok lélekszáma a XVI. sizázad derekán, Torit. Szemle.
1958. 3—4. ez.
19
Ennek az összegnek átadásiárol állított ki elismervényt 1542. júl. 3-án Stager Mihály, a város jegyzője. Ld: OL. Kamarai it. Conscrdptiones portarum. Fasc.
4. Civitaitensia.
20
Paulinyí O.: Tulajdon és társadalom a Garam vidéki bányavárosokban. Tört.
Szemle. 1962. 2. sz. 174—175. 1.
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Lefelé viszont a két szempont együttes figyelembevételével a Ringből nyíló külutcákban bérlőkként lakókat határolhatjuk el. Ez az elhatárolás már korántsem olyan egyértelmű és éles, mint a felfelé húzott
határvonal, tekintettel arra, hogy ebbe a rétegbe — amint azt a kirótt
adó is mutatja — a legkülönbözőbb elemek tartoztak. Felső rétegük, legalábbis amennyire a rájuk kivetett adóösszegből kiolvashatjuk, azonos,
sőt olykor kedvezőbb helyzetben volt a háztulajdonosok alsó rétegénél,
Túlnyomó részüket mégis a város szegény, plebejus elemei alkották, 21
közülük kerültek ki azok is, akikből még a kíméletlen adóösszeírók sem
tudtak semmi adót kipréselni. (A külutcákban lakó 151 bérlő — ebbe a
számba természetesen a Fugger-alkalmazottak nincsenek beleszámítva —
összesen 66 forint 57 dénárt fizetett, ami 44 dénárnyi átlagadónak felel
meg.)
Mindezen rétegek elhatárolása után megmaradnak a — még mindig
erősen differenciált — külutcabeli háztulajdonosok, akik közé a mi
könyvkereskedőnk is tartozott, továbbá a főtéren levő házak bérlői. A 124
külutcai háztulajdonos (ezenkívül még 5 Fugger-alkalmazott is tartozott
közéjük) összesen 196 forint 94 dénár adót fizetett, amiből egy főre átlagosan 1 forint 59 dénár jutott. Ezt az adó-átlagot egy még mindig nagyon széles — 25 dénár és 10 forint közötti — skálából nyerjük. 19-en
fizettek — a könyvkereskedővel együtt — 2 forint adót, 21-en 2 forinton
felül, a többi 84 tehát az előbbi két kategória több mint kétszerese, 2
forinton alul adózott (43-an 1 forintnál kevesebbet fizettek.) Az adóátlagot tekintve a Ring-beli házak bérlői a két réteg, a külutcai bérlők és
háztulajdonosok, között foglaltak helyet: 71-en fizettek 86 forint 6 dénárt,
átlagban tehát 1 forint 21 dénárt.
Az 1542. évi adólajtsrom adatai szerint tehát Márton könyvkereskedő a város középrétegéhez és azon belül is a jobban szituáltak közé
tartozott.
Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy az átlagszámítás többé-kevésbé pontos módszer lehet — a nagy számok törvénye alapján — egyegy nagyobb csoport társadalmi helyzetét vizsgálva, de önmagában nem
adhat teljes és hű képet a társadalomból kiragadott egyedről. Hozzájárul
ehhez a bizonytalansági tényezőhöz a vizsgált hatvanadadó jellege is. Az
a tény ugyanis, hogy ez az adó csak az ingóságokra — kereskedőről lévén szó, elsősorban annak raktári készletére — terjedt ki, nemcsak a polgárság összvagyonának megállapítását teszi lehetetlenné, de a vagyonmegoszlás kérdésében is torzít.
Ami Márton könyvkereskedő ingatlanát, az Ispotály utcában levő házát illeti, m á r korántsem olyan kedvező az elénk táruló kép, mint a hatrvanadadó elemzésénél. Erről a házról közelebbit abból az alkalomból
t u d u n k meg, hogy 1547. j a n u á r 4-én a könyvkereskedő bejelenti a tanács
Paulinyi O.: A garam-vidéki bányavárosok lélekszáma... 358. 1.
87

előtt annak eladását. 22 Hogy ugyanarról a házról van szó, az kiderül
abból, hogy az itt szomszédjaiként megjelöltek az 1542-i adólajstromban
is mellette szerepeltek. (Pontosabban egyik szomszédja, Thomas Tureck,
ugyanaz, másiknak a foglalkozása azonos: az adólajstromban Ádám, itt
Simon fegyverkovács szerepel.)
Az adás-vételi szerződésből megtudjuk mindenekelőtt a ház pontos
helyét. Ez a hely pedig az akkori tulajdonképpeni városon jócskán kívül
esett: „fur(= vov) der Statt" ahogyan a bejegyzés mondja. Pontosan: a
Beszterce patak mellett, az Anna kápolnával szemben állt. A Spitalgasse
vagy Untergasse — a ma Ul. Malinovského — a Ring alsó végéről délnyugat felé egészen a Beszterce patak hídjáig nyúlt, közben azonban nem
messze a Ringtől, átszelte a sánc, ami a belvárost a külvárosoktól elválasztotta. A XIV. század elején épült Anna kápolna a Beszterce patak
melletti ispotályhoz tartozott. 23
Nemcsak fekvése miatt, de egyéb szempontból sem lehetett túlságosan nagyigényű a ház, amelyet a könyvárus 50 forintért adott el. (Az
ár kifejezetten alacsony: nem beszélve a Ring házairól, amelyek vételára
500 és 800 forint között mozgott, a külutca béli házakat is általában 100—
200 forint körüli árban adták tovább.)
Az adás-vételi szerződésben a ház vevője engedélyezte Mártonnak,
hogy egy évig még díjtalanul használhasson b e n n e egy kamrát, továbbá
az istállót egy ló részére. Itt tehát hírt kapunk arról, hogy könyvárusunk
kereskedelmi tevékenységéhez „közlekedési eszközt" is használt.
A ház eladására egyébként azért került sor, mert a könyvárus másikat vásárolt, ez pedig anyagi emelkedésére mutat. Az új házat 1548.
március 10-én vette meg Jacob Sapper cipész örököseitől. Ez az ugyancsak az Ispotály utcában épült ház — pontos helyéről sajnos nem értesülünk — előkelőbb lehetett az előzőnél: 90 forintot adott érte Márton
könyvkereskedő. 24 Valószínűleg nagyobb is volt, legalábbis az 1542-i adóösszeírásnál egy bérlő is lakott benne.
A házeladással illetve vétellel kapcsolatos iratokból, helyesebben
abból, amit ezek nem tartalmaznak, a könyvkereskedő családi állapotára
is következtethetünk. Egyik sem említi ugyanis családját, feleségét vagy
gyermekeit, holott az adásvételi szerződésekbe ezeket általában belefoglalták. Ezek szerint Márton könyvkereskedő, legalábbis a negyvenes években, minden valószínűség szerint magányosan élt, se felesége, se gyermekei nem voltak.
1554 és 1555-ben még egyszer szerepel Márton könyvkereskedő a városi könyvben, most m á r tanúként egy örökösödési ügyben, 25 Talán sza22
Besztercebánya v. 1Л. Historica 28. Staditbuch 1542—1561. 663. 1. (OL Filmtár С 74. doboz.)
23
Jurkovich E. i. m. 68. Lev.; Jurkovich E.: Besztercebánya és vidékének kalauza, Besztercebánya, [1901]. 65. 1.
24
Stadtbuch 1542—1561. 693. 1.
25
U. о. 819., 821. 1.
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bad ebből a tényből társadalmi rangja emelkedésére következtetni, minthogy szerződéseknél való tanúskodással az érdekelt felek nyilván igyekeztek viszonylag tekintélyesebb polgárokat megbízni.
összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a besztercebányai Márton könyvkereskedő mindenképpen a város középrétegéhez
tartozott, és társadalmi-anyagi helyzete az évek során emelkedett.
Minthogy egyetlen jel sem m u t a t arra, hogy a papíron és könyvön
kívül mással is kereskedett volna, fel kell tételeznünk, hogy ezt az emelkedő anyagi szintet — legalábbis túlnyomó részben —• papír- és könyvárusításával érte el.
A dolog természetéből fakadóan azonban könyvárusító tevékenységéről — kivéve a városi tanácsnak a számadáskönyvekben rögzített vásárlásait — semmi konkrétat nem tudunk. Nem maradtak feljegyzések a r ról, hogy kik és milyen jellegű könyvet vásároltak tőle. Ezt a kérdést
más oldalról kell megközelítenünk, azt kell megnéznünk, eléggé elterjedt cikk volt-e ebben az időben és ezen a környéken a könyv ahhoz,
hogy egy könyvkereskedő annak árusításából nemcsak megélni, de g y a rapodni is tudjon. Sajnos a kérdésnek ilyen általános megválasszolása sem
könnyű, mert erre is csak egy-egy elszórt adat áll rendelkezésünkre.
A KÖNYV ELTERJEDÉSE BESZTERCEBÁNYÁN ÉS KÖRNYÉKÉN
A XVI. SZÁZAD KÖZEPÉN

Egyetlen konkrét adatunk v a n a könyvkereskedőnek a városi t a n á cson kívüli vásárlókörét illetően. Ezt az a — m á r említett — levél t a r talmazza, amelyben a besztercebányai városi tanács 1536^ban Thurzó Elek
segítségét kérte a Márton könyvárustól elkobzott könyvek visszaszerzéséhez. A levél szerint ezeket a könyveket a városi tanács és a Fuggereknek Besztercebányán dolgozó hivatalnokai rendelték meg Márton foibliopolától.
A Fuggerek besztercebányai főmegbízottja ebben az időben — 1538ban bekövetkezett haláláig — Georg Merz volt, mellette Hans Franck
és Hans Dernschwam dolgozott még faktorként. 26 Hármuk közül, ha
könyvvásárlásról v a n szó, elsősorban Dernschwam j u t eszünkbe, aki j e lentős és máig fennmaradt könyvtárát részben besztercebányai működése
alatt gyűjtötte össze.27 Dernschwam ugyan maga is számtalanszor utazott
Németországba, elsősorban gazdáihoz, a Fuggerekhez, így könyveinek
nagy részét valószínűleg személyesen vásárolta, de könnyen elképzelhető,.
26
1535. szept. 26-áin Anton Fugger hármuknak címezte levelét Besztercebányára. Ld: G. v. PöLnitz: Anton. Fugger. 1. Bd. Tübingen, 1958. (Studien zur
Fuggergeschichte. 13. Bd.) 680. 1.
27
Dernschwam könyvtára es annale katalógusa ma a bécsá Naticxnallbibliothekban. Ld.: Berlász Jenő: Dernschwam János könyvtára. M. Könyvszemle. 1963. 4. és
1964. 1. sz.
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"hogy alkalomadtán a könyvbeszerzésnek ezt — a helyi könyvkereskedő
által nyújtott — lehetőségét is igénybevette.
Könyvkereskedőnk további vásárióit illetően — konkrét adatok hiányában — találgatásokra vagyunk utalva. Valószínű, hogy elsősorban a
város — és a környező városok — értelmisége: papjai, tanítói és a gazdagabb polgárok közt kell őket keresnünk.
Számszerű adatunk a tárgyalt időre vonatkozóan csak a plébániák
könyvállományáról van, amelyet egy-egy plébános távoztával vagy hivatalba lépésiékor a plébánia egyéb vagyontárgyaival együtt leltárba vettek. Ezek szerint a besztercebányai plébániának 1538-ban (Philadelphias
Antal távoztakor) és 1541-ben (Hankó Márton hivatalba lépésekor) 163
kötetes könyvtára volt. 28 Selmecbánya plébániája ennél valamivel több
könyvvel rendelkezett: 1541-ben 188 kötet ,,régi" és több — pontosan
meg nem határozott számú —• „újabb" könyvet vettek leltárba. 29
Az egyházi етЬегбкпек azonban saját könyveik is lehettek. Steger
Rafaelnek, a városi jegyző egyetemet végzett fiának, aki 1546-tól a besztercebányai Szt. Erzsébet ispotály sok vihart felkavaró rektora volt, „tekintélyesebb
könyvgyűjteményéről"
tesz említést Jurkovich. 30 De, úgy
látszik, még egy olyan egyszerű prédikátor is, mint amilyen az 1529-ben
Eperjesről Besztercebányára hívott Antal prédikátor lehetett, h a egyébbel
nem is igen, de könyvekkel rendelkezett. Amikor ugyanis 1531-ben lut h e r á n u s eszméi miatt a város felsőbb nyomásra börtönbe vetette, Besztercebánya tanácsa „itt lévő könyveire"
adott neki kölcsön 4 forintot,
majd amikor 1532-ben a börtönből kiszabadulva el kellett hagynia a várost, 10 forintot kapott ruháinak és könyveinek elszállításához. 31 1561-ben
3 forintot adott a besztercebányai tanács „egy szegény papnak",
„hogy
könyveket
vásárolhasson".32
A tanítók, iskolaigazgatók könyveiről ebből az időből sajnos nem
maradtak feljegyzések. Nem kétséges azonban, hogy rendelkeztek ilyenekkel, hiszen az iskolai tananyag még a diákok részére is számos könyv
beszerzését tette szükségessé. Mindhárom nagyobb bányavárosnak, Beszterce-, Selmec- és Körmöcbányának, a század közepén jóhírű latin iskolája volt, ahol nemcsak a helybeli tehetősebb polgárok, hanem a környék nemesei, sőt főurai is taníttatták fiaikat. Így Révai Ferenc nádori
helytartó igen gondos nevelésben részesült fiai éppen Besztercebányán
kezdték meg tanulmányaikat, és, hacsak rövid időre is, mindhárom isko28

Jurkovich E.: Besztercefo. moinographiája. 765. ési 766. lev.
Breznyik J.: A Selmecbányái ágenst, hitv. evang. egyház és lyceum története.
1. füz. Selmecbánya, 1883. 80. 1.
30
Jurkovich E.: Beszterceb. ... monographiája. 790. lev.; 1545-ben Stéger
"Rafael a wittenbergi egyetem tanulója volt. Ld: Franikil V.: A hazai és külföldi
iskolázás a 16. században. Bp, 1873. 298. 1.
31
Besztercebánya v. lt. 1531-i számadáskönyv. 130. 1., 15324 számadáskönyv.
109. 1. (OL Hlmitár С 78. doboz.)
32
1561-i számadáskönyv. 113. 1. (C 83. doiboz.)
29
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lát látogatták: 1538-ban a besztercebányai, 1539-ben a Selmecbányái és
1544-ben a körmöcbányai iskolában tanultak. 33
Révai Lőrincnek 1544. április 20-án Körmöcbányáról írt levele konkrétan fényt derít bizonyos, az iskola által ezidőben támasztott, könyvigényre. A fiú három művet kért apjától: versbe szedett Evangéliumokat,
Erasmus Colloqiuaját és Jézus, Sirach fia könyvét latin fordításban. Leírta továbbá napirendjüket: reggel görög és latin nyelvtannal, valamint
Vergilius Aeneisével foglalkoznak, délben Erasmus Colloquiaját, Terentiust és Jézus, Sirach fia könyvét olvassák. 3 ''
Ez a napirend nagyjából megfelel az 1574. évi besztercebányai iskolai tanrendben a kisebbeknek előírt tanmenetnek. Valószínű, hogy a
bányavárosok iskolái m á r a harmincas, negyvenes években is lényegében a wittenbergi tanrendet követték, bár biztosan ez csak az 1560-as
évektől kezdve írásban rögzített tanrendekből állapítható meg. Ezekből
viszont m á r pontos képet kapunk az iskolai tanulmányokhoz használt
könyvekről: a görög és latin nyelvtankönyvek mellett a görög szerzők
közül Aiszóposz, Lukianosz, Démoszthenész és Hésziodosz, a latin klaszszikusok közül Cicero, Vergilius és Terentius, továbbá Erasmus és természetesen Melanchthon művei domináltak. 35
A tanuláshoz szükséges könyvek beszerzése olykor jelentős anyagi
megterhelést jelenthetett. Erre következtethetünk legalábbis abból, hogy
a városi tanács alkalomadtán hozzájárult ezekhez a költségekhez. így
1558-ban J a n molnár fiának „a tanulmányaihoz
szükséges könyvek
beszerzésére" 5 forintot adományozott. 36
Az iskola nemcsak közvetlenül támasztott könyvigényt, hanem közvetve, a műveltségi színvonal emelésével is. A bányavárosok viszonylagosan magas műveltségi színvonalát mutatja, hogy igen sokan kerültek
innen a külföldi egyetemekre, közülük nem egy a városi tanács anyagi
támogatásával.
A könyvigény természetesen ezen a vidéken sem volt kizárólagosan
városi jelenség, bár konkrét adatokat erről is csak a felsőbb rétegekre
vonatkozóan, és azoknál is csak elszórt utalások formájában szerezhetünk.
A bányavárosok környékén élő 'és azokkal kapcsolatot tartó n e m e sek és főurak közül nem egy fiainak gondos nevelést biztosított, és erre
a célra vagy sajátmagának könyvek beszerzéséről is gondoskodott. Ilyen
volt például a már említett Révai Ferenc, aki többnyire a turócmegyei
Szklabinya várában tartózkodott, Balassa János zólyomi kapitány, Ba33

Franki V.: Réwai Ferenc nádori helytartó fiainak hazai és külföldi
láztatása 1538—1555. (Értekezések a tört. tudományok köréből. 2. köt. 1873.)
19. 1.
34
Révai család lt. 1544. ápr. 20. (OL Filmítár. 1411. doboz. 7. cím.)
36
Franki V.: A hazai és külföldi iskolázás . . . 177—178., 329—335. 1 ;
nauer K.: A besztercebányai ág, hitv. ev. gymn. története. Besztercebánya,
25—26. L; Breznyik J.; i. an. 52—57., 313—318. 1.
36
Baszterceb. v. It. Spitall-register 1557—1560. 138. 1. (C 83. dob.)

isko7—8.,
Rose1876.
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lássa Bálint apja és Paluczky János, a Rózsahegy mellett fekvő Likava
vár kapitánya, aki fiát a wittenbergi egyetemen taníttatta.
Révai Ferenc levelezésében többször esik szó vásárolt vagy elküldött
könyvekről. 1539—40-ben Eck Bálint bártfai bíró, a Révai fiúk akkori
házigazdája, többek között, egy 12 dénárért vett görög nyelvtankönyvről
számolt el a fiúk apjának. 37 1549-ben Révai Bécsben vásároltatott m a gának könyveket: Erasmus Apophthegmatáját 51 dénárért és két példány
görög Hésziodoszt 20 dénárért. 38
Az egymásnak küldött könyvek között magyar vonatkozású, sőt m a gyar nyelvű is akadt: 1544-ben Wernher György — többek között egy
Magyarország vizeiről szóló könyv szerzője — Eperjesről Honter János
Cosmographiae rudimenta с művét küldte el Révai Ferencnek. 39 1551ben pedig Pöstyényi András, Révai Ferenc feleségének, Paksi Annának,
első házasságából született fia, anyjának egy magyar nyelvű könyvet
küldött. 40
Ezek az elszórt adatok nem adnak ugyan képet a vásárolt könyvek
mennyiségéről és jellegéről, de, úgy gondolom, azt a tényt kellőképpen
bizonyítják, hogy Besztercebányán és környékén a XVI. század közepén a
könyv általánosan elterjedt és keresett cikk volt.
Tartalmi szempontból a felsorolt példák, a Biblia mellett, inkább a
klasszikusok és Erasmus műveinek elterjedtségére utalnak. Márton
könyvkereskedőnek nyilván ezeket az igényeket is ki kellett elégítenie.
Mégis, valószínű, hogy forgalmának zömét nem ezek, hanem a reformáció sajtótermékei biztosították. Itt azonban már nem кеД teljesen sötétben tapogatóznunk. Besztercebánya egyházi viszonyaival kapcsolatban,
különösen 1559—1560-ban, isimét felvetődik a mi könyvárusunk neve.
MÁRTON

KÖNYVKERESKEDŐ ÉS A REFORMÁCIÓ
B E S Z T E R C E B Á N Y Á N 1560 E L Ő T T

HELYZETE

1559 végén királyi parancsra lefoglalták Márton könyvkereskedő
eretnek könyveit. Mit kell értenünk ez esetben az „eretnek" kifejezésen?
Erre a kérdésre a választ végső fokon ugyancsak a könyvigényekben kell
keresnünk, azokban az igényekben, amelyeket a könyvárus környezetének vallási-egyházi viszonyai támasztottak. Maguk a könyvelkobzással
kapcsolatos iratok ugyanis következetesen az „eretnek" kifejezést használták, e szó értelmezése pedig nagyon is széles és bizonytalan volt e b ben az időben. Katolikus részről eretneknek neveztek mindent, ami a
hivatalos egyházi tanításokkal szembenállt: a lutheri eszméket csakúgy.
37
38
39
40

Franki V.: Réwai F. ... fiainak ... iskoláztatása. 18. 1.
Révai as. lt. 1549. dec. 6. (OL Filmtár 1411. dob. 9. cim.)
Franki V.: Réwai F. ... fiainak ... iskoláztatása. 72. 1.
Révai cs. lit. 1551 „ez hónak első napján", Eperjes'. (OL Filmtár 1412. dob.
10. cim.) Pöstyényi András a könyvet valakitől kapta, aki „magyar yrast nem
olwaisis".
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mint a katolikus és lutheránus részről egyaránt üldözött radikálisok, az
anabaptisták és sacramentáriusok (főként Zwingli híveit nevezték így)
tanait. Sőt, bizonytalan volt az elhatárolás a katolikusok felé is, hiszen
a „hivatalos egyházi tanítások" a reformációval szemben még nem voltak tisztázva, ez csak a tridenti zsinat utolsó és döntő, 1562-ben kezdődő szakaszában történt meg. Ezért akadt annyi a „reformációhoz
húzó"
katolikus főúr ebben az időben. Ilyen volt például Révai Ferenc is, aki,
többek között, a Melanchthonnal szoros kapcsolatot tartó Stöckel Lénárdnál taníttatta középfokon a gyermekeit, egyetemre viszont — noha
Stöckel a wittenbergit ajánlotta — a szigorúan katolikus Páduába küldte
őket. Vagy Niádasdi Tamás nádor, akinek udvarában egyaránt helyet
kaptak a katolikusok és a „reformációhoz húzók" (mint Sylvester János),
és akit jó barátja, a katolikus egyház szigorú védője, Oláh Miklós esztergomi érsek, megrótt azért, mert lutheránus prédikációkat hallgatott. 41
Sok hasonló bizonytalanságot találunk Besztercebánya egyházi viszonyainak alakulásában is, noha lényegében a város lakossága ekkorra
m á r teljesen lutheránussá vált.
A lutheri tanok terjedése itt és a többi bányavárosban igen korán
elkezdődött: 1521—22-ben m á r határozott .jelei mutatkoztak. 1522-ben
éppen egy besztercebányai diák, Baumheckel György, volt az első, aki
Magyarországról a reformáció központját alkotó wittenbergi egyetemre
beiratkozott. Ugyancsak 1522-ben a humanista Bartholomeus Frankfordinus Pannonius Selmecbányáról a körmöcbányai jegyzőnek m á r a „mi
Lutherünk"-ről
írt. 42 Az 1526. évi Besztercebányáról kiinduló bányászfelkelésben a lutheri eszmék is szerepet játszottak.
1529-ben a város az elhunyt és a reformáció eszméivel élesen szembenálló plébánosa helyébe m á r lutheránust választott meg, s őt 1531ben Várdai Pál esztergomi érsekkel szemben is megvédte. Hagyta viszont ugyanakkor börtönbevetni, majd száműzni az Eperjesről elhívott
prédikátort, akit m á r — könyveivel kapcsolatban — említettünk.
A következő évek plébánosai, prédikátorai meglehetősen tarka képet
mutatnak: a szilárd lutheránusok mellett akadtak katolikusok is és olyan,
pontosan meg nem határozható nézetűek, mint amilyen Philadelphus Antal volt. Philadelphus, aki 1532-től 1538-ig volt plébános Besztercebányán, jellemző példa a kor vallási bizonytalanságára. Nős volt és lutheránus, de sok tekintetben a katolikus egyház tanaihoz húzott. Még m i előtt Besztercebanyára került volna, Kisszebenben összeütközésbe került
az anabaptista nézeteket valló Fischer Andrással, de minthogy a nyilvános vitára, amit Fischer ajánlott neki, nem vállalkozott, távoznia kellett. Besztercebányán, ahová Eperjesről került, 1534-ben felújult a Fi41

levelei.

1561. júl. 25. Bécs. OL Kamarai lit. Archívum fem. Nádaisdy. Oláh Miklós
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Zoványi J.: A reformáczió Magyarországon 1565-i.g. Bp., 1921. 23. ,1.; Bartholomeus Frankfordinus Pannonius: Opera quae supersunt. Ed, A. Vargha. (Bibíliotheca scriiptorum medii recentisque aevorum. Saec. XVI.) Bp., 1945. 17. 1.
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scherrel folytatott vitája. Ekkor Várdai Pál esztergomi érsek segítségéhez
folyamodott, aki mint „religiosus Catholicus"-t védelmébe is vette/' 3
Egyébként, úgy látszik, 1534 körül valóban kerültek Morvaországból
menekülő anabaptisták a bányavárosok vidékére, itt azonban visszautasításban volt részük. Legalábbis a bányavárosok az 1559. december 6-án
összeállított Confessio Heptapolitananák
nevezett hitvallásukban hivatkoztak arra, hogy az anabaptistákat vagy elveik visszavonására kényszerítették, vagy azokat, akik erre nem voltak hajlandók, elűzték, nehogy
polgártársaikat megfertőzzék. 44
Annak, hogy a város egyházi személyei nem mutattak teljesen egyöntetű képet a vallási felfogás kérdésében, a kor tisztázatlan vallási-egyházi viszonyai mellett, lehetett gyakorlati oka is. Nevezetesen az, hogy
rendkívül nehezen találtak megfelelő papot, prédikátort. Egy-egy plébánosnak a Szepességből, Morvaországból vagy Németországból való elcsábítását hosszas rábeszélés, levélváltás, követküldés előzte meg, nem
egyszer eredmény nélkül.
Ezekbe a pap-keresési akciókba olykor Márton könyvkereskedő is
bekapcsolódott. Valószínűleg könyvbeszerzési körútjait használták fel levelek, üzenetek közvetítésére. 1539-ben Besztercebánya tanácsa Leudischer György késmárki plébánost próbálta — egyébként eredménytelenül
— magának megszerezni. Leudischer a besztercebányaiak levelére válaszolva, megígérte, hogy két hét múlva „polgártársukkal,
Martinus
bibliopolával , megy majd hozzájuk személyes megbeszélésre/ 15 Késmárk város fekvése és a Leudischer által megadott kéthetes terminus igen k é zenfekvővé teszi azt a feltételezést, hogy a könyvárus Lengyelországba
vivő útján vette fel a plébánossal a kapcsolatot. Ez pedig azt jelentené,
hogy könyveit és papíráruit nemcsak Németországból szerezte be, hanem
Lengyelországból is.
1549-ben Selmecbánya pap-szerzési gondjaiban vett részt Márton
könyvkereskedő. Tridentius György tanítóval együtt Wittenbergbe utazott, hogy az ott tartózkodó körmöci születésű Egidius Fabrit plébánosnak meghívják/ 0 A Selmecbányai tanács komoly összeget áldozott erre
az útra: 1549-ben 50 forint aranyat, azaz 72 forint 50 dénárt, adott át a
Wittenbergbe utazóknak ellátásuk fedezésére, majd 1550-ben Márton
..Buchführer" j nek pótlólag még 38 forint aranyat, azaz 55 forint 56 dé13

Jurkovich: Beszterceb. . . . moinographiája. 714. lev.; Rosenauer i. m. 10—12.
1.; Zoványi i. m. 92., 135. 336. 1.
44
Breznyik i. m. 153. 1.; Zoványi i. m. 339—340. 1.
'.5 Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás, korából. Szerk. Bunyitay V., Rapaics R., Karácsonyi J. 3. köt. Bp., 1906. 354. 1.; Bruckner Gy.: A
reformáció és ellenreformáció története a Szepességen. 1. köt. Bp., 1922. 67—70. 1.
46
Breznyik i. m. 84., 309. 1. Breznyik a „Buchführ er"-t későbbi jelentésével
,számvevő"--nek,,
majd teljesen önkényesen városi jegyzőnek fordítva és — való!
színűleg Egidius Fabri nevével koimbinálva — Fabri vezetéknévvel felruházva,
Mártom könyvkereskedőből Fabri Márton számvevőt, ill. városi jegyzőt kreál.
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nárt, fizetett ki. 47 Könyvárusitása szempontjából itt sem érdektelen a
hely, ahová megbízása szólt: Wittenberg ugyanis nemcsak általában a
lutheri tanítások, hanem ezen belül a lutheránus könyvkiadás központja
is volt.
Könyvkereskedőnket, úgy látszik, más alkalommal is felhasználták,
küldönci szolgálatokra: 1542-ben a boroszlói plébános nyugtázta a Selmecbányái tanácsnak a Martinus bibliopola révén hozzá juttatott pénzt. 48
Ahogyan lutheránus .részről a katolikus egyháztól való elszakadás,
úgy katolikus részről ennek akadályozása sem volt határozott és következetes az 1560-.as évek előtt. Talán éppen a katolikus részről megnyilvánuló viszonylagos passzivitás volt az egyik oka annak, hogy a bányavárosok nyilvánvalóan lutheránus közössége sokáig nein érezte szükségesnek nézetei és szervezete tisztázását és elhatárolását. Nemcsak formálisan tartozott a bányavárosok egyházközössége a katolikus egyház k e retébe, és volt az esztergomi érseknek alávetve, de vallási életük is sok
katolikus vonást őrzött. Besztercebányán például — de valószínűleg a
többi bányavárosban is — 1541-ben m é g katolikus szertartás szerint szolgáltatták a misét. 49 Hitvallásuknak a lutheri szellemben való megfogalmazására is csak 1559-ben került sor a Confessio Heptapolitana
megalkotásával.
A bányavárosok lutheránus fejlődésével szembeni fellépés elsősorban
az esztergomi érsek kezdeményezésén múlt. Országos rendeleteket is hoztak ugyan az 1548-i és 1550-i országgyűléseken, majd ezeket állandóan
megismételve az 1550-es évek országgyűlésein, az „eretnekségek"
kiirtására — külön hangsúlyozva az anabaptisták és sacramentáriusok elleni
fellépést — és az egyházszervezeteknek „régi állapotukba" való visszaállítására, ezek azonban teljesen hatástalanok maradtak. Várdai Pál esztergomi érsek meg-megújuló kísérleteket t e t t a bányavárosokban a katolikus vallás visszaállítása érdekében, de súlyosabb következményekkel
járó beavatkozására az 1530-as évektől kezdve nem került sor. Komolyabbá vált a helyzet, amikor 1553-ban Oláh Miklós került az érseki székbe.
Oláh nagy buzgalommal látott a katolikus egyház megszilárdításának
feladatához. Vizitációkat tartott egyes egyházszervezeteknél a katolikus
tanoktól való eltérésük megállapítására és kiküszöbölésére, és magához
rendelte a papokat, hogy nézeteiket felülvizsgálja, és a nem megfelelő
személyeket eltávolítsa,
A bányavárosok sokáig ellenálltak az érsek ismétlődő felszólításainak::
papjaikat nem küldték el hozzá. Különösen azután vált élessé a helyzet,
hogy 1558-ban Oláh a nagyszombati archidiakonust, Zathay Balázst küldt e a bányavárosokba vizitáció tartására, aki számos „újítást" fedezett fel
47
Selmecbánya, v. It. Inv. IX. 1297. 1549—1550-i számadáskönyv. 68. és 120..
1. (OL Filmtár С 346. doboz.)
48
Egyházitart. emlélek. 4. köt. Bp., 1909. 46. 1.
49
Zoványi i..m. 137. l.; Egyháztört. emlékek. 3. köt. 539. l.
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ezek egyházi viszonyaiban. Az e tárgykörben váltott levelek még t ü k r ö zik a frontvonalak, az „eretnekség" értelmezésének bizonytalanságát, de
ugyanakkor hozzá is járultak ennek tisztázásához.
Ferdinánd királynak Besztercebánya város tanácsához intézett 1558.
július 24-i levelében, amellyel — nyilván Oláh Miklós — kérésére —
támogatni akarta őt, még a radikális „eretnekségeken"
volt a hangsúly.
Felszólította a tanácsot arra, hogy támogassa a prelátusoknak az egyházi
viszonyok megjavítására irányuló erőfeszítéseit, és ezért, ha esetleg vannak a városban anabaptisták vagy sacramentáriusok — az 1548-i és 1550-i
határozatok értelmében — húsz napon belül űzzék ki őket a városból.
Továbbá „egyéb veszélyes eretnekségek
követőit és doktorait" se merjék
az érsek vagy annak vizitátorai ellenében megvédeni:' 0 A lutheránusokra célzó óvatos megfogalmazást nyilván az magyarázza, hogy Ferdinánd német császárként az 1555-i augsburgi vallásbékéiben a német birodalom területén hivatalosan elismerte az evangélikus egyházat.
Ezek után azonban nem tűnik annyira naivnak az a levél, amelyben a bányavárosok ismét visszautasították papjaiknak az érsekhez rendelését. Az 1558. szeptember 23-án Oláh Miklóshoz intézett levelükben
hivatkoznak arra, hogy „sem anabaptistákat, sem sacramentáriusokat,
sem
más veszélyes szektát" nem pártolnak, hanem egyházukat „az ágostai
hitvallás szerint, Isten igéjének megfelelően"
rendezték be, „ez az eszme
•pedig már sok éve annyira gyökeret vert az emberek lelkében, hogy csak
a lelkiis7neret megsebzésével
lehet onnan kitépni". Ezért kérik az érseket, hogy hagyja sértetlenül vallásukat. 51
Oláh Miklós szeptember 24-én kelt válasza tiszta vizet öntött a pohárba: nem amiatt ostorozza őket — írta — mintha anabaptistákat, sacramentáriusokat vagy más veszélyes szektákat pártolnának, hanem éppen
lutheranizmusukat kifogásolja. 52
Ezek után került sor egyrészt a bányavárosok hitvallásának megfogalmazására 1559. december 6-án, másrészt viszont az érsek ideiglenes
győzelmére. 1560 februárjában Besztercebánya városa kénytelen volt királyi utasításra két prédikátorát, Kintzelius vagy (Kuntzelius) Jánost és
Aquila (Adler) Mártont száműzni.
A katolikus részről elért győzelemhez tartozott Márton könyvkereskedő könyveinek lefoglalása is.
1559. december 2-án Besztercebánya város tanácsa vendégül látta
Péchy Gáspárt, akit a király „a vallási ügyek miatt" küldött a városba
„és azonkívül azért, hogy Márton könyvkereskedőnél
a könyvek
felől
érdeklődjék
és vizsgálatot
tartson."53
50

Besztercét», v. lt. Regi strata acta. Fase. 267. No. 6.
Beszterceb. v. lt. Registrata acta. Fase. 267. No. 52; Breznyik i. m. 122—123. 1.
52
Breznyik i. m. 125—126. 1.
53
Beszterceb. v. It. 1559-i számadáskönyv. 98. 1. (OL Filmtár С 82. doboz.) —
Péchy Gáspárnak Besztercebánya város tanácsához szóló megbízólevele Beszterceb.
v. lt. Registrata acta. Fase. 12. No. 10. (OL Filmtár С 73. doboz.); — Péchy Gáspár
bl
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A város — és így a könyvkereskedő is — m á r előre tudhatott Péchy
érkezéséről. Korpona város jegyzője ugyanis 1559. november 23-án bizalmas levélben figyelmeztette a Selmecbányái plébánost, és „kollégáit"
arra, hogy Péchy Gáspár Zsolnába érkezett, és lutheránus könyvek után
kutat."
Ezek szerint nem -biztos, hogy a Bécsben tartózkodó kassai jegyzőnek, Kromer Lénárdnak, Pédhy küldetéséről szerzett értesülése teljesen
pontos volt. Ő ugyanis városának 1560. január 5-én beszámolva az eseményekről arról írt, hogy a -besztercebányai könyvkereskedő könyveit
még Péchy érkezése előtt lefoglalták és zárolták. (Ugyanakkor az érsek a
nagyszombati polgároktól is elkoboztatta a házkutatás során náluk talált
„gyanús" könyveket.) Péchyt szerinte m á r azért küldték Besztercebányára, hogy a könyvkereskedőt bilincsbe verve Bécsbe vigye. Minthogy a
könyvárus, akit hitfelei előre értesítettek a veszélyről, idejében biztonságba helyezte magát, Péchy dolgavégezetlen távozott a városból. 55
Akár szándékában állt Péchynek a könyvkereskedő bilincsbe verése,
akár nem, a könyvelkobzás mindenképpen megtörtént. A könyvekre vonatkozó végső ítéletet Ferdinándnak 1560. február 20-i levele tartalmazta,
amely válasz lehetett a könyvárus január 22-én Miksa főherceg t á m o gatását kérő beadványára is.56 A király a besztercebányai tanácshoz intézett, Oláh Miklós és Liszthi János által aláírt levelében, amelyben a két
prédikátor, Kintzelius és Aquila, száműzetését is elrendelte, a könyvekre
vonatkozóan ilyen utasítást adott: „Amint tudjátok, az elmúlt időben lefoglaltunk bizonyos eretnek könyveket.
Ezennel megparancsoljuk
archidiakonustoknak,
hogy válassza el az eretnek könyveket a nem
eretnekektől, és az utóbbiakat adja vissza a könyvkereskedőnek,
azzal a feltétellel
azonban, hogy a jövőben hasonló (eretnek) könyveket
sem
Besztercebányán, sem az uralmunk alatt lévő más területeken
ne tarthasson és ne
adhasson el, fővesztés terhe mellett. Azokat a könyveket pedig,
amelyeket az archidiakonus kiválasztott, vagy küldjétek el általa
Nagyszombatba
a vikáriushoz, vagy helyben égessétek el."07
A királyi parancs végrehajtásáról is értesülünk egy fogalmazványból, amelyben a városi tanács tiltakozott Ferdinánd vádja ellen, amely
királyi udvarnck és Ferdinánd pártfogoltja volt. A király 1555-ben nemesi címert
(Wagner K,: Diplomatára um сект. Sarosiensis. Pozsony — Kassa, 1780. 406. 1.), 1563ban pedig, a sárcisrnegyei Űjvár castrumot adományozta neki minden tartozékával
(Egyetemi Kvtár. Coll. Kaprinay. ér. 28. torn. 316. 1.). Ugyancsak 1563-ban 100 rajnai
arany értékű nászajándékot vásároltatott neki Ferdinánd {Wien, Hofkammerarchiv.
Gedenkbuch. No. 392. fa 149.).
5/1
Breznyik i. m. 144. 1. — A Selmecbányái plébános egyébként nagy öntudattal ezt válaszolta: „Könyveim közül egyet sem tudok jó lelkiismerettel
elrejteni."
55
Idézi Kemény L. i. m. 190. 1.; Megemlíti Molnár Imre is, aki azonban
Péchy küldetését kétségbe vonja (Molnár L: A cenzúra története Magyarországon
1600-ig. B p , 1912. 42. 1.)
56
A körmöcbányai bizottság jelentése. Horváth Mihály jegyzetei. Századok.
1875. 156. 1.; Molnár I. i. m. 42. 1.
57
Beszterceb. v. ít. Registrata acta. Fase. 267. No. 60.
*7 Az E g y e t e m i K ö n y v t á r É v k ö n y v e i III. — 6158
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szerint a vallási ügyek miatt felkelést szítottak volna Hohenwarter Wolfgang, a királyi bányaügyek prefektusa ellen. 53 A fogalmazvány hangsúlyozza, hogy a városi tanács mindent megtett a királyi utasítások zökkenésmentes végrehajtásáért: a tanács „Péchy Gáspár királyi
megbízólevele alapján városunk könyvkereskedőjének
összes könyvét átnézette, és
leltároztatta,
és ugyanennek
a Péchy Gáspárnak pecsétjével
zároltatta,
továbbá engedélyezte
azoknak a könyveknek
elszállíttatását,
amelyeket
(minus
Catholicos)
Zathay Balázs archidiakonus
nem katolikusoknak
ítélt." Sőt, éppen a zavargás elkerülése érdekében, a királyi parancs szerint száműzendő prédikátoraikat is éjnek idején bocsátották útnak. 59
Nem t u d u n k arról, mi történt könyvkereskedőinkkel „eretnek", azaz
lutheránus, könyveinek elkobzása után. Pályája megtörését, sőt tönkretételét is jelenthette ez az akció. Hiszen nemcsak azt az anyagi k á r t kellett kihevernie, ami könyveinek elkobzásával érte, hanem azáltal, hogy
egy lutheránus környezetben eltiltották a lutheránus könyvek árusításától, legfőbb jövedelmi forrásától foszthatták meg. Kérdés azonban,
mennyire vették komolyan az elkövetkezendő időkben a király utasításét.
Száműzött papjait ugyanis a város kezdettől fogva támogatta, anyagilag
és erkölcsileg egyaránt. Eltávozásukkor a lutheránus Laski Albert p á r t fogásába ajánlották őket, aki kérésüknek készséggel tett eleget. 00 1560
márciusától kezdve rendszeresen küldtek nekik pénzsegélyeket (1560-ban
összesen 12 forintot), és Kintzeliust 1562-ben már városukban is többízben vendégül látták, 61 1564-ben pedig Kintzelius — a város meghívására — ismét elfoglalta 1560 előtti tisztét. 62
Ennek megfelelően, lehet, hogy a könyvkereskedő Besztercebányán
maradt, és lényegében előző tevékenységét folytatta. Mindenesetre a városi számadáskönyvekben 1560 után is találkozunk nevével: 1561-ben,
majd 1563-ban is vásárolt tőle papirt a városi tanács.

58
A város Hohenwartert okolta lelkészei száműzetéséért, a beszterceibányaiak
szerint az ő feljelentése adott okot a vallási ügyeikbe való beavatkozásra,. Ezt a
véleményüket nem ingatta meg természetesen az sem, hogy a király védelmébe
rette Hohenwartert, biztosította a tanácsot arról, hogy az sohasem basáéit neki a
város eretnekségéről. (Beszterceb. lt. Registrata acta. Fase. 267. No. 61.)
50
Beszterceb. v. lt. Registrata acta, Fase. 186. No. 14. A város az elégetés és
Nagyszombatra szállítás alternatívájából tehát az utóbbit választotta. E könyvek
további somsáról nem tudunk, de feltehetőnn, hasonló szállítmányofc gyarapíthatták az Egyetemi Könyvtár régi „tilos", „Acatholici libri"-nék. nevezett különgyűjteményét is.
60
Leisten Albert „Késmárk és Rythwyiany ura" 1560. ápr. 1-én írt válaszlevelében teljes együttérzéséről biztosította a besztercebányai tanácsot. (Beszterceb.
v. lt. Regdstraita acta. Fase. 183. No. 5.); Laski Albert a lengyel Laski család tagja,
a Mohács utáni magyar történelemben és diplomáciában nagy szerepet játszó Laski
Jeromos egyik fia volt.
C1
Beszterceb. v. lt. Pfarrhofsraitung 1557—1561. 108., 112., 163. 1.; 1562-i számadáskönyv. 98. 1., 1563-i számadáskönyv. 112., 113. 1. (OL Filmtár С 83. dob.)
62
Beszterceb. v. lt. Registrata acta. Fase. 267. No. 26—27.
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Ennyi az, amennyit a besztercebányai Márton könyvkereskedőről sikerült megtudni. Ha mindezek alapján a könyvkereskedelem történetében elfoglalt helyét, könyvkereskedői tevékenysége jellegét próbáljuk
meghatározni, azt valahol a „házaló" könyvárus és az üzlettel rendelkező, megtelepedett könyvkereskedő közti átmenetben kell keresnünk.
Lakása, ahol az évek során, úgy látszik, eladásra szánt könyveket halmozott fel (számukról sajnos „eretnek" könyvei elkobzásával kapcsolatban
nem értesülünk), olyan könyvraktárnak tekinthető, amelynek tulajdonosa
nem üzletében várta vevőit, hanem maga kereste fel őket.
Ezeket a könyvieket, lóháton vagy szekéren járva, maga szerezte be
Németország és talán Lengyelország könyvpiacain. Lehetséges, hogy b e szerző körútjairól visszatérve, útközben is adogatott el könyveket és. papírárut, és ilymódon a „házaló", vándor könyvkereskedő bizonyos funkcióit is ellátta. Mégis, elsősorban az a város és környéke biztosíthatta
piacát, amelynek maga is polgára volt, és így a megtelepedett könyvkereskedőkhöz .állt közelebb.
Könyvei jelleget illetően a könyvelkobzással kapcsolatos iratokból
azt mindenképpen megtudtuk, hogy ezek „eretnek" és „nem
eretnek"
könyvekre voltak szétválaszthatok. A reformáció sajtótermékei mellett t e hát másfajta műveket is árusított, többek között valószínűleg a klasszikusok és humanisták munkáit. Nem kell ugyan csupa „komoly", értékes
műre gondolnunk, nyilván jócskán akadtak a könyvek között pár lapos
vitairatok, „Neue Zeitung"-ók
és. más, e korban oly elterjedt aprónyomtatványok is, de mindenképpen Besztercebánya és környéke kulturális
színvonalát dicséri, hogy m á r az 1530-as évektől .biztosítani tudta egy
önálló könyvkereskedő .megélhetését, sőt gyarapodását. A mohácsi vészt
követő nehéz évtizedekben a könyvkereskedelem —• legalábbis ezen. a
vidéken — nem romlott le, ellenkezőleg: tovább fejlődött.
Márton könyvkereskedő pedig, úgy gondolom, megérdemli azt, hogy
említést tegyünk róla, nemcsak azért, mert a könyvkereskedelem történetében egy átmeneti — és a kutatásban elhanyagolt — típust képviselt,
hanem talán személyében is, mint a magyarországi kultúra egyik szerény
munkása egy veszélyekkel terhes korban.
EIN NEUSOHLER BUCHHÄNDLER IN DER MITTE DES XVI. JAHRHUNDERTS
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der Geschichte des. ungarischen Buchhandels werden die Jahrzehnte nach
der Katastrophe von Mohács. (1526) vom der einschlägigen Literatur als eine Periode des allgemeinen Verfalls bezeichnet. Die Verhältnisse in Neusohl (Besztercebánya), in dieser damals, .noch überwiegend deutschen Bergstadt an der Gran
(Garam), ergeben aber ein anderes Bild. Ein Bürger dieser Stadt, namens Martin,
verdiente nämlich seinen Unterhalt schon vom Beginn der 1530-er Jahre angefangen, durch die Befriedigung der Bücher- und. Papieransprüche seiner Mitbürger.
Diese Tatsache ist ein überzeugender Beweis der Entwicklung, die sich seit den
Jahrzehnten voir Mohács vollzogen hatte; sie lässt nicht allein auf die Erscheinung
des Buchhandels als eines selbständigen Berufe sehliessen, sondern deutet auch auf
ein solches Anwachsen der Nachfrage nach Büchern, das auch in. diesem ver7*
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hältnismässig engen Gebiet den Anspruch nach einem eigenen Buchhändler
wachrief.
Sein Beruf sicherte dem Buchhändler Martin in Neusohl nicht nur einen anständigem Unterhalt, sondern verhalf ihm sogar zu einem materiellen und gesellschaftlichen Aufstieg. Innerhalb der stark differenzierten Gesellschaft der Stadt
gehörte der Buchhändler zu den besser gestellten Mitgliedern der Mittelschicht.
Ein schlagender Beweis für seinen wirtschaftlichen Aufstieg ist, unter anderen,
der Umstand, dass er sein Haus, welches er auch zur Lagerung der aus Deutschland und vielleicht auch aus Polen eingeführten Bücher und Papierwaren benützte, in 1548 gegen ein besseres vertauschen konnte.
Was seamen Käuferikreis be trifft, so erfahren wir aus den Neusohler Rechnungsbüchern, dass der Stadtrat zwischen den 1530-er und 1560-er Jahren regelmässig Papierwaren und gelegentlich auch Bücher von ihm gekauft hatte. Wir wissen
auch vom einem Fall, wo die Fuggerschen Beamten ihn mit der Beschaffung
einiger Bücher beauftragten. Seine übrigen Käufer kennen wir nicht, die kulturellen
Verhältnisse und die Bücheransprüche der Stadt und ihrer Umgebung machen es
aber wahrscheinlich, dass es. deren nicht wenige waren.
Die Bücher, die er verkaufte, waren wohl zum grössten Teil Presseprodukte
der Reformation. Hierauf ist nicht nur aus der Tatsache zu schliessen, dass die
Einwohner der Bergstädte, vom den 1530-er Jahren an, im wesentlichen bereits
Lutheraner waren; wir besitzen auch einen direkten Beweis dafür. In 1559 wurden
nämlich, aus Anlass eines auf die Rekatholisierung der Stadt gerichteten Verstosses, die „ketzerischen" Bücher des Buchhändlers Martin beschlagnahmt und konfisziert.
Die Tätigkeit des Buchhändlers. Martin ist ein Zeugnis nicht nur für die
allgemeine Entwicklung des Buchhandels, sondern auch — und hierin liegt ihre
besondere Bedeutung — für das Vorhandensein eines Buchhändlertyps, von dem
die Fachliteratur bisher nicht viel zu berichten wusste — er war nämlich ein
Mittelding zwischen einem wandernden Hausierer und einem sesshaften Ladenbesitzer,
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AZ E G Y E T E M I KÖNYVTÁR T Ö R T É N E T E
A S Z E R Z E T E S R E N D E K FELOSZLATÁSA K O R Á B A N *
(1773 — 1790)
TÓTH ANDRÁí?'

A

XVIII. század, a felvilágosodás százada, régóta kedves témája
mindazoknak, akik tudomány- és eszmetörténettel foglalkoznak.
A gazdasági, társadalmi és politikai erőviszonyok ismerete mellett
a korszak megértéséhez nélkülözhetetlenek azok az ismeretek, melyek a
felvilágosodás ideológiai küzdelmeivel kapcsolatosak. A janzenizmustól a
francia forradalmi ideológiahoz, ill. a jozefinizmushoz vezető eszmei szálak — hogy csak a legjelentősebbeket említsük — ismerete nélkül nehezen lehet eligazodni akárcsak a politikai történet eseményei közt is. A
jezsuita rend feloszlatása, a Mária Terézia korában érlelődő reformkatolicizmus, ill. a bontakozó antiklerikal izmus és egyházellenesség alapjaiban
rázta meg azt az ideológiai szerkezetet, melyre Európa állami vezetői az
előző évszázadokban szilárdan építettek.
A könyvtártörténész is kísértéseknek van kitéve, amikor az Egyetemi
Könyvtár felvilágosodáskori történetét próbálja megörökíteni. Kísértik az
eszmei áramlatok átalakulása és egymásbanövése; kísértik azok a társadalmi és gazdasági jelenségek, melyek ennek az eszmei forrongásnak
mélyén rejlenek, melyek ebből indultak további fejlődésnek. S bár tudja,
hogy ez a kísértés indokolt — hiszen az Egyetemi Könyvtár története is
szorosan összefügg a „külső" világ viharos átformálódásával, s a könyv* A tanulmány elsőrendű forrásanyaga az Országos Levéltár (OL) Helytartótanácsi levéltárának (Htt.) vonatkozó iratsorozatai:
1
Acta abolitae Societatis Jesu 1773—1783 (AASJ).
2
Acta consistorii Regiae Universitatis Tymaviensis (ACRUT).
3
Acta Senaitus Regiae Universitatas Budemisis (ASRUB).
4
Acta ad translationem Universitatis Tymaviensis speetantia 1776—1786
(ATUT).
5
Departamentum Literario-politicum 1783—1790 (Lp). A fenti sorozatokon belül
leggyakrabban alkalmazott rövidítések: f. (fons), p. (positio), Univ. (Universitas,),
Bud. (Budensiis), distr. (districtus), Lit. (Literaria), Lit. pol. (Literario-politica).
Ezeken kívül feldolgozásra került az Egyetemi Könyvtár levéltára (EK) és
kézirattárának (EK. MSS) az aboliciók történetére vonatkozó legfontosabb anyaga,
valamint Kovachich Márton Györgynek, az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában őrzött alábbi iratai:
a) Adversaria conceptum scriptoirum Bibliothecam Regiae Universitatis Budensis coincernentium Vol. I—III. (Kov. Adv.). Jelzete: Fol. lat. 53.
b) Instrumenta,. (Külső címe: Frotocallum actorum Bibliothecaie Universitatis
Budensis). Vol. I—III. (Kov. Instr.). Jelzete: Fol. lat. 69.
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táron belül is végbement (in nucleo) az az eszmei küzdelem, mely a régi
kategóriák sorát döntötte m e g — mégis erősnek kell lennie, s szorosra
кеД vennie azokat a kereteket, melyeken belül tárgyával foglalkozni
óhajt.
Bármennyire is csábító lenne, nem foglalkozhatunk a jezsuita abolíció előtörténetével, a janzenizmus magyarországi térhódításával, az
osztrák-cseh reformkatolicizmus eszmetörténetével, valamint azzal a bonyolult történeti fejlődéssorral sem, melyet a szaktudomány jozefinizmus néven tart számon. Csupán arra tehetünk kísérletet, hogy az adott
kor könyvtártörténetét véve alapul, megkíséreljük bemutatni: hogyan hatottak a koreszmék a könyvtár belső történetében, hogyan alakították át
annak belső és külső képét, s hogy ez az átformált könyvtár hogyan hatott tovább a tárgyi és eszmei ismeretek terjesztésében.
I.
A korszak, mely az Egyetemi Könyvtár fejlődéstörténetében döntő
jelentőségű, könyvtártörténeti vonatkozásban is két részre oszlik. Első
fele 1773-ban, a jezsuita rend feloszlatásával indul, s kb. egy évtizeddel
később, a jozefinista rendfeloszlatások első hullámával zárul (1782). Második fele ettől az időponttól II. József haláláig, ill. tágabb értelemben
a fetrenci abszolutizmus megszilárdulásáig tart. A jezsuita rend feloszlatása előtt a könyvtár a rend vidéki központjában a rendi egyetem, gimnázium és egyéb rendi intézmények könyvtáraként működött. Állománya
nagyságát és jeUegét tekintve csak kevéssé lépte túl egy teológiai főiskola könyvtárának méreteit, A korszak végén, II. József halálakor, már
az állami egyetem könyvtára volt az ország zajló életű központjában, s
mint akkor az ország nemzeti és egyetlen tudományos közkönyvtára, tudománypolitikai szempontból is jelentős szerepet játszott. Állományát
mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt felduzzasztottá a feloszlatott rendházak könyvtáraiból beáramló könyvanyag; fejlesztése felől —
ha meglehetősen csekély mértékben is — az állami költségvetés keretében
történt gondoskodás. A korszak elején más feladatokkal is bajlódó rendi
könyvtárosok kezelték; 1790-ben m á r rendszeres állásokra kinevezett s
nem feltétlenül papi hivatású szakemberek gondoskodtak állományának
fejlesztése, feltárása, olvastatása felől. A korszak első felében történt
meg a jezsuita rendházi könyvtárak állományának feldolgozása és részleges beolvasztása, a könyvtár állami intézménnyé válása, Nagyszombatról Budára költözése s az új típusú egyetem megszületésével kapcsolatos
reformintézkedések egy részének megvalósítása. 1782 u t á n az alaphangot
a jozefinista rendfeloszlatások adták meg. A pálos és egyéb rendek
könyvtáraiból igen értékes további anyag került a könyvtár polcaira. Ekkor történt meg a könyvtár átköltöztetése a főváros e g y r e jelentősebbé
váló pesti oldalára, valamint a berendezkedés az első önálló épületben.
Az Egyetemi Könyvtár történetének e korszakán belül — függetlenül a fent már említett k é t időbelileg elhatárolt egységtől, a belső fej102

lődés k é t jelentős elemét kell tárgyalnunk. Ezek közül az első a könyvtár belső története a könyvtári munka alaki, tartalmi és eszmei vonatkozásában; a második a rendfeloszlatásokkal kapcsolatos állományátalakulás története. Jelen tanulmányunkban a könyvtári
belső fejlődésnek
az
állományátalakulástól
elkülönített
történetével szándékozunk
foglalkozni,
mivel a másik téma bonyolult, adott körüményeink között el n e m végezhető előmunkálatokat kívánna meg.
A jezsuita rendnek 1773 július 21-én pápai rendelettel történt feloszlatása hosszú folyamatot zárt le, s a jövendő szempontjából jelentős új
folyamatot indított meg. A feloszlatás (mely megelőzően Portugáliában
1759-ben, Franciaországban 1762-ben történt meg) a haladó erők győzelmét jelentette. A politikai klerikalizmus erőinek védelmi harcra kellett berendezkedniök: az állami életben elfoglalt vezetőszerep helyett
ezentúl kisebb pozíciókból védték érdekeiket, álláspontjukat. A feloszlatott rendet más egyházi tényezők próbálták helyettesíteni. Ä győri megyéspüspök p. o. a lutheri-kálvini „tévelygések" ellen vívandó sikeres
harc érdekében volt jezsuita hitszónokok beosztását kérte egyházmegyéjébe. 1 A váradi püspök már határozottan arra utalt, hogy egyházmegyéje
„gonosz fajzatok, t. i. a nemkatolikusok és skizmatikusok között" lévén,
azt a feloszlatás elsősorban a köztoktatás vonatkozásában súlyos helyzetbe
hozta: „az ifjúság a debreceni iskolákba, mint valami Athénbe özönlik",
de „leselkednek a farkasok", akik a természethit, a deizmus és ateizmus
téveszméit terjesztik. Ezért javasolta a rend teljes vagyonának egyházi
célra fordítását, iskoláinak egyházi kézben való megtartását, hogy így
azok „kik az oltárt szolgálják, az oltárból is éljenek." 2
Ilyen formában erről persze akkor szó sem lehetett. Viszont történtek intézkedések oly irányba, hogy a volt rendtagok politikai szempontból jelentős helyen működhessenek. így р. о. a könyvcenzúra ügyeit
a feloszlatás után két volt jezsuita kezére bízták. 3 A rend vagyona azonban szinte teljes egészében az államra szállt. 4 A feloszlatás elvi és gya1
Htt. Lp. AASJ. Klob. (Klobusiczky tanácsos iratai) 291. 1773—12-27 (a hónapok; jelzése a továbbiakban is arab számjegyekkel).
2
U. o. Klob. 328. Ugyanezt a kérdést veti fel görögkeleti—görögkatolikus
vonatkozásiban a munkácsi püspök is. (U. o. 220.)
7
Klob. 5. A felosztás első személyi jellegű intézkedése alapján évi 500—500
Ffc javadalmazással két volt jezsuita vette át a könyveeinzúra-ügykört.
4
Az osztrák rendfeloszlatásokkal kapcsolatos könyvtári vonatkozású kérdések m a is; legjobb összefoglalása Laschitzer, S.: Die Verordnungen über die Bibliotheken und Archive der aufgehobenen
Klöster in Österreich. (Mitteilungen
des Institus für österreichische Geschichte. III. Bd. 1888. 403—440. 1.). A tanulmány
elsősorban a jozefinista abolícióval foglalkozik, de történeti bevezetése jezsuita
vonatkozásban isi hasznosítható. A tanulmány összeállítása során csupán az akkori
Magyarországon bekövetkezett rendfeloszlatásokkal foglalkoztunk. Így nem térünk
ki az erdélyi jezsuita intézmények, így р. o, a kolozsvári régi egyetemi könyvtár
sorsára. Erre 1. György Lajos: A kolozsvári régi egyetem könyvtárának, az ún.
Lyceum-könyvtárnak története 1579—1944. (Bp. Egyetemi Könyvtár MSS G. 913. jelzet alatt)
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korlati ügyeinek bonyolítására külön apparátust kellett létrehozni. Az
ügyeket irányító központi vegyesbizottság a helytartótanács és a kamara
képviselőiből állott: előadója Klobusiczky helytartósági tanácsos volt.
Ez a bizottság szabta meg a rendi könyv-, levél- és irattárak zár alá
vételének, leltározásának és kezelésének módját. Az első lépések meglehetősen merevek voltak: a rendtagoknak a náluk levő könyvtári könyveket vissza kellett szolgáltatniuk, s hosszú ideig még oktatási célra siem
kaptak kölcsön könyvet. 5
A feloszlatás gyakorlati bonyolítását megyei bizottságok végezték,
melyekben a helytartótanács, a kamara és a megyéspüspök képviselői
vettek részt. Magukról a könyvtárakról a feloszlatás első hónapjaiban —
mint p. o. Ausztriában is — kevés szó esett; elsősorban anyagi és személyi kérdések álltak előtérben (éppen ezért a fokozott gondot a levéltárakra fordították). A könyvtári kérdés rendezésére az év végén került sor.
Ekkor a vegyesbizottság javaslatára az uralkodó engedélyt adott arra,
hogy — a könyvtárak helyi leltározását meggyorsítandó — a megyei bizottságok e munkához katolikus hivatalos személy jelenlétében igénybe
vehessék a rendházakban visszamaradt rendtagokat, Ezidőtájt engedélyezték újra az oktatási célra történő könyvkölcsönzést is.6
így került sor a nagyszombati egyetem, könyvtár és nyomda ingatlan, ingó- és készpénzvagyonának leltározására.' A bizottság a könyvtárban meglehetősen nagy rendetlenséget talált: a visszaadott és k o r á b ban helyre nem rakott könyvek a földön hevertek. Ezért felelős könyvtáros sürgős kinevezését kérték. A bizottság részletes
állományfelmérést
hajtott végre. A belső, ún. nagy könyvtárhelyiségben 12 336 kötet könyvet, a külső „kis" helyiségben 507 kéziratos kötettel és 598 tilos könyvvel együtt 1145 kötetet találtak. A felmért teljes állomány 13 481 kötete
mellett 1 740 kötetről találtak névreszóló térítvényt. Ezek szerint az öszszes állomány ekkor 15 221 kötet volt.
Részletesebben kell foglalkoznunk a felmérés szakágazati részével,
mivel ennek alapján kaphatunk képet a könyvtár jellegéről, tartalmáról.
A kimutatás a belső teremben őrzött 12 336 kötet összetétele felől nyújt
tájékoztatást. Megnehezíti az áttekintést az, hogy a kimutatás elsősorban
nyelvek szerint készült s csupán a latin m ű v e k esetében ad szakszerinti
megoszlást. Ha a német, görög, héber, francia, olasz, szláv és magyar
nyelvű művek számát (1795 kötet), valamint a 486 kötetnyi vegyes jelzésű anyagot, valamint a nyilvántartásba nem vett, földön fekvő 1855
5

U. 0'. Klob, 1. 1773—9—20. E munkálat-oknak nagy jelentőséget tulajdonítottak
Erre mutat, hogy a pozsonymegyei bizottság Festetich Pál kamarai alelnök vezetése
alatt működött.
(i
Mindezekre Klob. 210., 226., 296. és Kancelláriai It. Acta generalia 1773/5614.,,
5978.
7
Az összefoglaló leltár: OL Kamarai levéltár, Lymbus III. XVIII/26. nélkü
lözhetetlen forrása az Egyetem államosítás előtti történetének.
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kötetnyi anyagot az Összállományból levonjuk, kereken 8200 latinnyelvű
kötet szakmai megoszlásáról tudunk számot adni. Ebből a mennyiségből
Teológia
Matematika
Jogtudomány
Filozófia
Történettudomány
Tankönyv
Összesen

4 671
392
634
1 019
696
788
8 200

kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet

57%
4%
8%
12%
9%
10%
100%

A kikölcsönzött művekkel kapcsolatos térítvényeket is számba vette
a bizottság s megállapította, hogy az összes kölcsönzők 29%-ánál volt
kint a művek 54%-a. A legtöbb kötettel szereplő kölcsönzők Katona István (történész), Nagy Ferenc, Nagy Antal, Frank György és Hubert F e renc (hittudósok), Taucher Ferenc (csillagász), Zachár András (irodalmár)
és Horváth János (fizikus) voltak.
A szakmai felmérés adataiból nyilvánvaló, hogy az új állami egyetem részére átvett könyvtár elsősorban hittudományi s az ezzel szorosan
összefüggő filozófiai műveket foglalt magában. A természettudományos,
jellegű művek igen alacsony számából viszont nem szabad mechanikus
következtetést levonnunk, mivel az akkori filozófiai, sőt hittudományi
művek is sok esetben tartalmaztak természettudományi (elsősorban fizikai) ismeretanyagot. Egy, az egyetem költöztetését megelőző időkből,
valószínűen Kempelen Farkas tollából származó feljegyzés szerint a
könyvtár ekkor inkább köteteinek számával és berendezésének szépségével t ű n t ki, mintsem minőségével. Jellege teológiai-filozófiai-aszkétikus.
A szentpétervári akadémia kiadványain kívül más európai tudós társaságkiadványai benne nem találhatók. Az egyetemen oktatott tárgyakkal
kapcsolatban alig van anyaga orvostudományi és természettudományi
művekkel, folyóiratokkal egyáltalán nem rendelkezik. „Ennek mind a
hallgatók, mind a professzorok dicséretes törekvései kárát látják"— hangsúlyozza a feljegyzés. 8
Nem lehet most feladatunk annak vizsgálata, hogy a könyvállomány
hittudományi-filozófiai vonatkozású része milyen mértékben szolgálta a
skolasztikus, s milyenben az akkor modern bölcseleti rendszerek egyetemi oktatását. 9 További egyetem- és oktatástörténeti kutatásoknak kell
majd megállapítaniuk, hogy vajon a XVIII. század közepe óta a nagy-szombati egyetem valóban „a magyar felvilágosodás egyik fontos előkészítőjévé'' vált-e? Fentiekben csak a könyvállomány tisztán statisztikai,
adatait kívántuk ismertetni.
8

ATUT fol. 339.
Erre 1. Csapodi Csaba: Két világ határán. Fejezet a magyar felvilágosodás
történetéből. Századok 79—80. (1945—46.) 85—137. 1.
9
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A jezsuita rend feloszlatásával kapcsolatban két irányban jelentkeztek a könyvtári tennivalók. Egyrészt biztosítani kellett a kb. 15 000 kötetes nagyszombati könyvtár további működését; másrészt gondoskodni
kellett arról, hogy az országszerte feloszlatott jezsuita rendházak könyvanyagát leltárba vegyék, majd az Egyetemi Könyvtárba beszállítsák. A
két tennivaló természetesen nem volt egymástól elválasztható, mivel a
munka dandárát a kezdetek kezdetétől a könyvtár alkalmazottainak kellett végezniük.
A feloszlatást követő években történt m e g az államosított könyvtár
szervezeti és anyagi alapjainak megvetése. Mint a nagyszombati rendház
(Fejéregyháza-puszta kivételével) minden vagyona, úgy a könyvtár is az
Egyetemre szállt. A helytartótanács határozottan leszögezte, hogy „jól
rendezett könyvtár nélkül az Egyetem nem virágozhat fel", éppen ezért
a könyvtárral kapcsolatos anyagi terheket is az újonnan létesített egyetemi alap vette át. Az 1774/75 és 1775/76 tanévekben 500—500 Ft állt
rendelkezésre könyvbeszerzési célra, mely összeghez az utóbbi tanévben
300 Ft rendkívüli hitel járult (az Egyetemi Nyomda jövedelméből). Az
éves keretet a karok között arányosan felosztva kellett felhasználni; a
rendkívüli hitelből folyóiratok pótlása és az Encyclopédie Universelle
beszerzése felől kellett gondoskodni. 10 A könyvállomány fejlesztése érdekében úgy intézkedtek, hogy a bécsi rendház duplumait is a nagyszombati könyvtár kapja meg, azonban ez az elképzelés nem vált valóra.
A könyvtár új elhelyezését illetően a könyvtárosok eredeti terve
(ötablakos olvasóterem, külön tanári olvasó és múzeumszoba) nem valósulhatott meg; az egyetemi tanács biztosította a tanári olvasót s egy, az
eredeti elképzelésnél kisebb új olvasótermet. Ugyanekkor intézkedtek az
új könyvtári személyzet felől is: egy könyvtárigazgató (bibliothecarius),
egy adjunctus (évi 600 Ft) és két írnok (évi 300 Ft) számára adtak állást.
.Az igazgató nem volt főfoglalkozású: a professzorok közül jelölték ki s
könyvtári különmunkájáért évi 200 Ft pótlékot kapott. A kinevezések
1774 november végén történtek meg: az igazgató Lakits György világi
jogprofesszor, a;z adjunctus Csapody Lajos volt jezsuita hittudományi
professzor lett. Az írnoki helyre Kovachich Márton György történész és
Szathmáry András kerültek. 11 Ugyanekkor alkalmazták havi 12 Ft fizetéssel szolgaként Rocsnik Ignácot is. 1? Csapody veszprémi kanonokká tört é n t kinevezése után helyét a szintén volt jezsuita, neves történész Pray
György foglalta el. Ez a könyvtárosgárda látta el az új állami könyvtár
első éveiben a könyvtári munkát s bonyolította le a Budára való átköltözést is.
10

Az 1774—1821. évek beszerzési Mtelkereteiről összesítő kimutatás maradt
fenn (Htt. Lp. 1822. f. 11. p, 3.) Az alaprendelet az udvari kancellária 1774. évi
•4323/3911. sz. irata. Az „államosítás" szervezeti részleteire: AASJ 1774. Stud. 140/b.,
1775. Stud. 32., 1776. Coll. Tyrn. 33., ACRUT 85. és 186.
11
Kov. Instr. I. 8—9.
12
AASJ 1775. Stud. 32. fol. 61. "
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A könyvtár utolsó nagyszombati évei jelentősebb események nélkül
teltek el. Egyrészt a feloszlatott rendházi anyag feldolgozási terveivel
foglalkoztak a könyvtárosok, részben a tervbevett budai költözködés előkészítésével. A felsőbb szervek részéről m á r ekkor megnyilvánult az az
igen határozott óhaj, hogy a könyvtár nyilvánosságát fokozni kell. 13 A
jezsuita abolíciós könyvanyag szétosztásának részletes, a technikai kérdésekre is kiterjedő tervét Pray dolgozta ki még akkor, amikor nem is volt
a könyvtár kinevezett tisztviselője, hanem mint közmegbecsülésben álló
„historiographus regius" kapta fizetését. A tervezet szerint — melyet a
tanulmányi bizottság kiindulási alapként el is fogadott — a munkálatokhoz csak valamennyi jegyzék beérkezése u t á n lehet hozzákezdeni; elvégzésükhöz három munkaerőre van szükség, s ezeket a nagyszombati volt
rendtagok közül kell kiválasztani, mivel ők a helyzet legjobb ismerői. A
helytartótanács a javaslatot elfogadta azzal a megkötéssel, hogy a m u n kálatokat a könyvtárosoknak kell végezniük, 'mivel ők a kérdés szakértői,
s fizetésüket könyvtári munkáért kapják. Az egyetemi keretbe tartozó
volt rendtagokat csak szükség esetében engedte igény bevenni. Hangsúlyoznunk kell, hogy ebben a szükkeblűségben
lelik magyarázatukat
mindazok и nehézségek, melyek a későbbi évek során az abolíciós anyag: feldolgozásával kapcsolatban felmerültek.
A többespéldányokat illetően már ekkor kialakult az a felfogás, hogy
azokat a vidéki akadémiák, fő- és algimnáziumok között kell felosztani. 14
Már a Budára költözés előkészületeit jelezte az az összegszerűen is jelentős intézkedés, mellyel Csapodyt 1777 tavaszán Bécsbe küldték, hogy az
ottani volt rendház másodpéldányárverésén 3000 Ft erejéig vásároljon
a könyvtár részére. A vásárolni tervezett művek többsége történeti jellegű volt; az igény megfelelt a nagyszombati könyvtár hiányainak, s a r r a
mutat, hogy a Budára készülő könyvtár javítani akarta állományának
jellegét. Ne felejtsük: kezdetben úgy volt, hogy ezt az anyagot ingyen
kapja meg az Egyetemi Könyvtár! Az elképzelés átalakulása mutatja,
hogy a magyar :áUam az örökös tartományoktól ajándékra nem számíthatott. 15
II.
1777 augusztus 22-én a helytartótanács tudatta a közigazgatással,
hogy az Egyetem s vele könyvtára is Budára, a királyi palotába költözött. A költöztetés előkészületei hosszú hónapokat vettek igénybe. A költöztetés ügyeit bonyolító bizottság elnöke, Niczky Kristóf 1776 augusztus 3-án kapta kézhez megbízólevelét. Közvetlen munkatársa Kempelen
Farkas és Szabó András, a hittudományi k a r erősen felvilágosodásellenes
13
w
15

Kov. instr. I. 111a.

AASJ 1776. Misc. 33. és ACRUT 185. (u. ez Kov. Irastr. I. 21.) és 224.
ACRUT 229., 231., 253.

107

beállítottságú professzora volt.10 A munkálatok során a könyvtári kérdések m á r kezdettől fogva felmerültek. Egy korai, névtelen javaslat arról álmodozott, hogy a könyvtarat nem a palotában kell elhelyezni, hanem részére a Várban önálló épületet kell vásárolni. A terv megvalósításához szükséges 30 000 Ft-ot a javaslat szerint a földvári apátság és a
fehérvári custodiatus jövedelméből kellett volna biztosítani. 17 Majd az
álmok egyre szerényebbekké váltak: közvetlenül a költözés előtt még felmerült egy önálló vári egyetemi épület terve, melyben a könyvtár (kétemeletnyi olvasóteremmel, kis földszinti tanári olvasóval s két hivatali
dolgozószobával) központi helyet foglalt volna el.18 Majd következett a
szomorú valóság: a palotában az Egyetem összesen 48 helyiséget kapott;
ebből öt jutott a könyvtárnak. Egy 28 öl hosszú olvasóterem, egy kicsiny
tanári olvasószoba, egy kis helyiség az írnokok számára s a kétszobás
igazgatói lakás. 10
Ezekbe a helyiségekbe költözött be a könyvtár, azonban nem teljes
állományával. Az anyag: egyrésze (közel 3 000 kötet) Nagyszombatban m a radt, az ott kárpótlásként létesített akadémia részére; egy kicsiny, az új
funkcióban felesleges részét az uralkodó utasítására az egyházmegye papjai között osztották ki.20 Tervbe vették a híresen szép könyvszekrények
átszállítását is. Nem tudjuk, hogy került-e ezekből pár darab Budára;
tény, hogy közülük három jelenleg is Nagyszombatban látható. 21
Az átköltözés után sorra láttak napvilágot az új helyzet hozta új
igényekkel kapcsolatos intézkedések. 1777-ben sor került a szervezeti hovatartozás kérdésének rendezésére. A könyvtár személyzetét az egyetemi
szervezeti táblázatok közvetlenül a szenátus után sorolták fel. Szaporodott az állások száma, s emelkedtek a fizetések. A főkönyvtárnok (primarius bibliothecarius) 1 000 Ft professzori illetmény mellett 200 Ft. pótlékot, a másodkönyvtáros 800 Ft, az első őr 600, a másodőr 500, a két
írnok 300—300 Ft illetményt kapott. 22 Lakits és Pray mellett első őrré
16
A költöztetés történetére 1. Szalatnai Rezső: Kempelen Farkas és az Egyetem átköltöztetése Budára. Bp. 1959. (A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai
6. gz. Klny. a Tanulmányok Budapest múltjából с sorozat XIII. kötetéből.) —
A tanulmány elsősorban Kempelen szerepét vizsgálja,; a költöztetés és a budai
berendezkedés részletes története — elsősorban a Htt. ATUT iratanyaga alapján —
még megírásra vár.
17
ATUT tol. 419—420.
18

115

U. o. 389—393.

Terv: ATUT tol. 123—4., Végrebajtás AASJ 1777. Coll. Bud. 4/50.

20 A T U T

384—5., A S R U B

15. (1777 nov.) A N a g y s z o m b a t b a n

maradt

anyag

jegyzéke. EK MSS J. 27. jelzet alatt. — A papság között történő szétosztás Mária
Terézia ötlete volt; a vegyesbizottság 1777 jan. 16-i ülés jegyzőkönyvéhez fűzött
megjegyzésében (Szalatnai i. m. 18.) 'az unalkodónő úgy vélte, hogy a tudományos
könyvtáraikhoz méltatlan „sehr schlechtes Gezeug"-ot kell szétosztani.
21
Az Ottani Szt. Adalbert Egyesület (Spoloch Sv. Vojtecha) helyiségeiiben. Az
ezek egyikéről készült felvételért, egyéb értékes tanácsaiért J. Pöstény úrnak, az
Egyesület elnökének mondok köszönetet.
22
Az egész Egyetem 44 600 Ft-os, személyi költségvetésében az EK 3700 Ft-tal
szerepel (személyi és dologi kiadások!).

108

Wagner Károly volt jezsuita történészt, másodőrré Schönvisner István
világi pap régészt nevezték ki. Ugyanekkor — a Niczky-bizottság egy
korábbi javaslata alapjain — úgy döntöttek, hogy a vezető könyvtárnoki

Könyvszekrény az Egyetemi Könyvtár nagyszombati korszakából

állasokat összekötik a történeti segédtudományok professzori állásaival.
Ez a megoldás — a vélemény szerint — a legjobb könyvismeretet biztosítja, viszont a vezető könyvtárosi szolgálat nem kíván állandó, csak
gyakori jelenlétet. így Pray az oklevéltan, Wagner a címer- és pecséttan,
Schönvisner a régészet és numizmatika oktatására is megbízást kapott.2^
23

AASJ 1777. Coll. Bud. 4/108. és 4/50/14.
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Az átköltözés után elsőnek az egyetemi tanács foglalkozott a könyvtári állomány minőségi kérdéseivel. A legsürgősebben pótlandónak vélt.
hiányosságok között szerepelt a tételesen is felsorolt magyar történeti,
elméleti és gyakorlati fizikai, matematikai, természettudományi és gazdaságtan-műszaki könyvanyag. 24 1778 elején m á r a helytartótanács rendelte el, hogy az egyetemi tanács vizsgálja meg a könyvtár és a nyomda
helyzetét, s erről tegyen jelentést. Majd elrendelték, hogy a könyvtár sürgősen készítse el a Budára hozott
állomány katalógusát; ugyanekkor
10 000 Ft-ot ígértek a hiányok pótlására. Ez az ígéret, tekintettel az
államháztartás akkori helyzetére, még álomnak is túlzás volt. Nem is
lett belőle semmi; a katalógust viszont ennek ellenére is meg kellett
csinálni, mégpedig két példányban. Ennek a katalógusnak egyik másolati példányát a könyvtárban tovább is használták s 1779-ig kiegészítésekkel is ellátták. 20
A kívánságjegyzékek szintén az íróasztal-ügyintézés áldozataiul estek. 1779-ben a tanulmányi bizottság megállapította, hogy a desideratumokkal csak akkor érdemes foglalkozni, ha az összes jezsuita rendházi
könyvtárak anyagát felölelő u. n. Index Generalis (a továbbiakban: IG)
elkészül s abból megállapítható, hogy a hiányokból mit lehet pótolni —
ingyen! Jóllehet az uralkodó úgy rendelkezett, hogy a minden tudományágban szükséges könyvanyag bárhonnan (unde unde) beszerzendő, következő mondatában már ő is az IG befejezését tartja a legfontosabbnak. 26
Abban a pillanatban, amikor a könyvtári hiányok pótlásának és az
IG elkészültének
kérdései egymással junctimba kerültek, új, súlyos vergődésekkel teli korszak kezdődött a könyvtár életében. A tervszerű hiánypótlás „ad Graecas Kalendas" tolódott, Az államigazgatás — káros
hatású takarékossági frazeológiával, de formailag jogosan — nyugodtan
elmondhatta, hogy majd az IG elkészülte után! — később pedig, hogy
majd a másodpéldányok árverési jövedelméből! S valóban: 1779 és 1787
között az éves beszerzési keret csak egyszer (1784) érte el a megszabott
500 Ft-ot; kétszer pedig 200 Ft alatt maradt.
Az akkori magyar közoktatási és tudományos szervezetben az Egyetemi Könyvtár helyét az 1777. évi Ratio Educationis jelöli ki,27 mely
szerint az egyetem az akadémia (felsőfokú középiskola) fejlettebb foka.
Funkciója az előbbiétől elsősorban abban különbözik, hogy tudományos
képzést is kell nyújtania. Az akadémiákra vonatkozó könyvtári alapelvek ipso facto vonatkoztak tehát az Egyetemi Könyvtárra is. Ebben a
2/1

U. o. 4/220.
ASRUB 1778. aug. nr. 9., 15., 1779. jan. nr. 25., aug. nr. 18. — ATUT fol.
92—107. — Kov. Instr. I. 33. — A szakkatalógus EK MSS J. 28. jelzet alatt.
26
AASJ 1779. Univ. Bud. 39.
27
§§ 193—194. és 200. Magyar fordítását adja „A könyv és könyvtár a magyar
társadalom életében az államalapítástól 1849-ig. Bp. 1963." с mű 283—7. 1.
Könyvtári vonatkozásaira, irodalommal együtt 1. Tóth András: Az
Egyetemi
Könyvtár a ferenci abszolutizmus
korában (1790—1823). Bp. 1963. (A budapesti
Egyetemi Könyvtár kiadványai 21. Klny. Magyar Könyvszemle 1963.)
25
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egyetlen komoly állománnyal rendelkező tudományos könyvtár. 28 A R a tio az Egyetemi Könyvtárat az egyetemi tanács fennhatósága alá helyezte
s feladatai közé sorolta az egyéb egyetemi tudományos gyűjtemények
(éremtár, múzeum) felügyeletét is. A Ratio Educationis végrehajtási utasításaként tekinthetjük az Egyetemi Könyvtár 1779 végén megjelent
szabályzatát, mely m á r az új budai helyzetnek megfelelően szabta meg
a könyvtár működési kereteit. 29 A szabályzat — a Ratio Educationis általános jellegű megállapításain túlmenően — reálisan mutat rá a könyvtár
különleges, az akadémiai könyvtáriakétól gyökeresen eltérő helyzetére..
Már első §-ában kifejti a könyvtár nyilvános, általánosan közhasználati
jellegére vonatkozó határozott állásfoglalását. Gyakorlati feladatát abban
látja, hogy az olvasók késedelem nélkül kapják meg a k é r t műveket. A
beszerzést illetően hangsúlyozza a karok és a szaktanárok irányító szerepét. Külön kiemeli a külföldi tudományos folyóiratok és a hazai t ö r ténelemmel kapcsolatos tárgyi emlékek gyűjtésének fontosságát. Betűrendes címtár mellett tárgyszókatalógus készítését is előírja. 30
Érdekes, országos vonatkozású bibliográfiai feladatot is rótt a szabályzat:
a könyvtárra. Mivel a tudományos kutatás egyik alapvető eszköze a pártatlan szakirodalmi tájékoztatás („sincera et a b omni partium sectaequestudio remota história literaria"), éves kötelességévé tette a könyvtárnak egy-egy évre visszatekintő, a kiemelkedő hazai és külföldi tudományos eredményeket magábanfoglaló, „bibliographie raisonnée"-szerű,,
nyomtatott szakjegyzékek összeállítását, s ezeknek az akadémiai és gimnáziumi könyvtárakba történő szétküldését. Ez az elképzelés sem vált v a lóra, azonban döntő módon hozzájárult ahhoz, hogy az Egyetemi K ö n y v t á r 1780-ban megkapta a kötelespéldányjogot. 31
Az Egyetemi Tanács 1780 nyarán alapos vizsgálatot tartott a könyvtárban, hogy a szabályzatban foglaltak végrehajtását, a könyvtár újhelyzetét ellenőrizze. Ez a vizsgálat — melynek megállapításaival k é sőbb még részletesen foglalkozunk — a fenti bibliográfiai feladat ellátásához elengedhetetlennek tartotta, hogy a könyvtár minden hazai sajtótermékből egy ingyenes példányt kapjon. Felsőbb szerveink váratlan
gyorsasággal intézkedtek: pár hét múlva, augusztus 10-én megjelent az
első magyar köteles-példány rendelet. Az Egyetemi Könyvtár köteles—
28
Ebben a vonatkozásban mindig csak állami könyvtárakról szólunk. Nem.
említjük a jelentős és modern könyvállománnyal rendelkező protestáns (Debrecen,.
Sárospatak, Eperjes) és katolikus (Pannonhalma, Kalocsa, Pécs.) egyházi könyvtárakat.
20
Tóth i. m. 3. 1.
30
A terv — az IG problémái miatt — nem valósult meg. Erre 1. Pálvölgyi
Endre: Tárgy szókatalógus terve az Egyetemi Könyvtárban
(1779—1845). Bp. 1959.
A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 5. — Klny. Magyar Könyvszemle1959.)
31
Tóth András;: A kötelespéldányszolgáltatás
története Magyarországon. Bp..
1964. (A budapesti Egyetemi önyvtar kiadványai 12.) 9—13. 1. A kötelespéldányrendelet szövege u. o. Függ. II. 46. 1.
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•példánya a korábbi cenzúrapéldányhoz csak formailag hasonlít; lényegileg amellett jelentkező,
kifejezetten közgyűjteményi használatra szánt
tudományos példány. Jelentkezésének körülményei arra mutatnak, hogy
közigazgatásunk a könyvtár fejlesztését — amíg az államkincstára ebből
teher nem hárult! —• fontosnak tartotta.
A bizottság kiszállását a könyvtári munkával kapcsolatos különböző
panaszok tették szükségessé. Az új katalógus nem nyerte m e g a felettesek tetszését; kifogások merültek fel a könyvtár és karok jó kapcsolatát illetően a beszerzés vonatkozásában. A vizsgálat előtt a könyvtárnak jelentést kellett írnia helyzetéről/' 2 E jelentés szerint 13 már a könyvtár külső állapota sem volt biztató, ö t helyiségében kb. 12 000 kötet
zsúfolódott össze; a visszahozott kölcsönművek elhelyezése nehézségekbe ütközött. A könyvtárosok szerint legalább három új helyiségre lenne
szükség, valamint új szekrényekre s a meglevőekben a polcok számának
szaporítására. Rossz volt a könyvek külső állapota is: számos m ű szorult volna kötésre. Sok kötetben pusztított a szú. A berendezés meglehetősen szegényes volt. A 37 szekrényen kívül 6 hosszú és 15 négyszegletű olvasóasztal és 8 hosszú pad állt rendelkezésre. Szék nem volt;
ha kellett, a díszteremből hoztak át. Két régi glóbus, 5 létra, 7—7 tintatartó és porzó, 4 óngyertyatartó és egy koppantó egészítette ki a főváros
nagy állami könyvtárának Berendezését. A könyvtárosok újból felvetették
az önálló épület, vagy legalább is új olvasóterem létesítésének gondolatát. Az egyetemi vizsgálóbizottság (Molnár János és Vezza Gélbor) jelentése 34 személyi vonatkozásban megállapította, hogy a könyvtárosok
fizetésüket nem kapják meg rendszeresen: több mint 2000 Ft volt akkor
a hátralék. Elsőrendű feladatként jelölték meg a katalógusok (a könyvtári és az IG) elkészítésiét. Megállapították, hogy az 500 F t közel sem
elegendő a beszerzésre, s hogy még e minimális összeg utalványozása
sem rendszeres. A szegényes olvasótermet inkább a kíváncsi látogatók,
mint az olvasók látogatják: naponta 7—8 ember fordul ott m e g „legendi
causa". A professzorok a kikölcsönzött könyveket nem szolgáltatják ren;ö

ATUT fol. 5—6. — ASRUB 1780 mart. 11. — EK 1780. s. d. — Kov. Instr.
I. 41—42., 49. A vizsgálatra vonatkozóan 1. Bruckner János: A jozefinista
kultúrpolitika és az Egyetemi Könyvtár (1780—1784). Magyar Könyvszemle 1956. 115—117 1.
33
Kov. Instr. I. 52—54. — Kov. Adv. I. 11—13. és 426. (itt a szakrendi. táblázat.) — A szuvasodás ellen э Spica celtica (valeriána) levelének és gyökerének
szétszórásával próbáltak védekezni. — A berendezésre Kov. Adv. 61—62. A könyvtári napi munkálatokat feltüntető, 1780 november 1. és 1782 augusztus 23. között
vezetett „Protocolum (!) diurnum Biibliothecae" c. napló (EK Mss. J. 75:) hasonlóan
igein kevés olvasóról ad számot.
34
ASRUB 1780. spat. nr. 4. — ov. Adv. I. 30. — Nem értünk egyet Bruckner (i. m. 116. 1. 17. jegyzet) megállapításával, mely szerint a Kov. Instr. I. 52—54.
olvasható 12 megállapítás a bizottság álláspontja lenne. Az Adv. I. 11—13. másolati
példányban u. :i. van egy be nem fejezett 13. pont lis. E,nnek alapján úgy látszik,
hogy a feljegyzés Kovachich munkája, mégpedig a viszgálatot megelőző időkből.
A könyvtár álláspontját ezek alapján ismertettük, — A hátralékos összegre ASRUB
1780. nov. n,r. 19.
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desen vissza. Az említett bibliográfiai célra új állásokat javasoltak. (Az
egyetemi tanács ezt a feladatot a szakprofeszorokra óhajtotta hárítani).
A vizsgálattal kapcsolatos helytartótanácsi megjegyzések 35 napnál világosabban mutatják, hogy az államigazgatásban milyen mértékű volt a fös-
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vénység és a szakértelem hiánya. A katalógusokkal kapcsolatban: nem
igaz, hogy az új művek címfelvétele fontos abb, mint a régieké; a könyvtárosok ilyen kérdésekbe ne szóljanak bele. A beszerzési összeget emelni
nem lehet: minden attól függ, hogy az IG elkészüljön, s a példányszámok országosan megánapíthatók legyenek. Elsősorban a professzoroknak
szükséges könyveket kell beszerezni; „de ornamento Bibliothecae dein
cogitetur" — mintha szegény könyvtárosoknak ritkaságok és díszművek
beszerzése lett volna a leghőbb vágya! Az olvasóterem maradjon, amilyen: úgyis kevesen látogatják.
II. József viszont kissé másképpen látta a dolgokat. A vizsgálattal
kapcsolatos intézkedései 36 bizonyos mértékben eredményesek is voltak.
Az IG terén elfogadta ugyan a helytartótanács véleményét, azonban elrendelte, hogy a beszerzési összegeket (s a könyvtár egyéb szükség35
3(5

EK 1780 s, d. (5882. htt. sz.) — Kov. Instr. I. 84b—8.5.
AASJ 1781 Univ. Bud. 22. rar. 1—8. — ASRUB 1781 apr. nr. 11.
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léteit) az Egyetemi Nyomda alapjából (ha ott nincs pénz, akkor az egyetemi alapból) azonnal ki kell fizetni. Az Egyetem bécsi ágense 37 segítse
a könyvtárat a bécsi árveréseken történő beszerzésekkel. A helytartótanács — még ma is szinte hallható fogcsikorgatással — ki is adta a
megfelelő utasításokat.
A vizsgálat után jelentős személyi változások következtek. A két
régi bibliothecarius, Pray és Lakits lemondott. A könyvtár vezetését 1780
október végén mint egyedüli igazgató a könyvtárhoz 1779 nyarán k i n e vezett Bretschneider Henrik vette át. Ezzel megkezdődött az Egyetemi
Könyvtár elvi és személyi ellentétekkel és ellentmondásokkal dúsan telt
jozefinista korszaka. Bretschneider életpályáját, jellemrajzát a régebbi
irodalom s az újabb könyvtártörténeti tanulmányok alaposan megvitatták. 38 Nem érezzük itt feladatunknak, hogy irodalmi munkássága, emberi
tulajdonságai, a volt jezsuitákhoz való viszonya, a felvilágosodáshoz fűződő kapcsolatai felett értékítéletet mondjunk. Csupán azt szándékozunk
— a megfelelő helyen s alkalmakkor — vizsgálni, hogy működésével
mennyiben járult hozzá a könyvtári problémák sikeres megoldásához, az
Egyetemi Könyvtár modernizálásához.
1780 november 24-én történt meg a hivatal átadása. Ugyanekkor az
Egyetem elrendelte, hogy az IG munkálatai felől havi tájékoztatást kell
adni, mivel az elsőrendű cél a könyvtár nyilvános jellegének előmozdítása, állománya minőségének fokozása.39 Az „új seprő" gyorsan igyekezett eleget tenni a követelményeknek. Reálisan felmérte a lehetőségeket, s számolt a felsőbb szervek igényeivel; ugyanekkor saját ideológiai
elképzeléseit sem rejtette véka alá. Sőt: ezekkel jelentkezett először. Felvetette a térítvény nélkül (elsősorban volt jezsuitáknál) kintlévő anyag
kérdését, és szigorú vizsgálatot követelt. Pár nap múlva részletes elaborátumot terjesztett fel az egyetemi tanácsnak jövőbeli feladatairól. E b ből világosan látható: felismerte, hogy a felsőbb szervek — nem kérdés, hogy helyesen-e vagy helytelenül — sziklaszilárdan kitartanak az
IG-munkálatok primátusa mellett, s ettől teszik függővé a könyvtár
anyagi helyzetének javítását. Ellentétben elődjei halogató, langyos taktikájával, ráállott tehát e r r e az útra, s elismerésre méltó eréllyel elérte,
hogy az IG egy évvel hivatalba lépése után már készen állott. Ami tehát
Pray és Lakits alatt öt évig húzódott, Bretschneider igazgatása alatt —
Kovachich igen aktív közreműködésével — feltűnően rövid időn belül
37
Egyes jelentősebb jogi személyek (p. o. a proetstáns egyházak, megyék)
ügyeik képviseletére ún. ágenst tartottak Bécsben.
38
Legújabban. Pál völgyi Endre: Bretschneider és az Egyetem 1783. évi jelülvizsgálata. Bp. 1962. (Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei I. 79—95. L), a korábbi
irodalom feltüntetésével. (Ezután: Pálvölgyi I.) Antáklerikális propagandatevékenységét ismerteti. Nyilas Márta: Szentek szatírája. Egy felvilágosodáskor-i
német
szatíraíró magyarországi működéséről. (Világosság 1964. 7—8. sz. 501—2. 1.)
3!)
Az átadási jegyzőkönyv Kov. Adv. II. 329—331. és Instr. I. 63.
40
Kov. Instr. I. 67—75.
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megvalósult. Az IG elkészültével kapcsolatban Bruckner megállapításaihoz kevés a hozzáfűznivalónk. Csupán annyit t a r t u n k szükségesnek ismételni, hogy az Egyetemi Könyvtár kézirattára ma is őrzi az IG öt
vastag fólió-kötetes katalógusát, mely 47 jezsuita rendház könyvtárának
adatait tartalmazza és 58 074 példányról készített 39 515 cédula adatainak egybedolgozásából készült. A jegyzékben különböző jelekkel történt
annak jelölése, hogy a m ű az Egyetemi Könyvtárban megvan-e vagy sem;
ha található, akkor a példány annál jobb vagy rosszabb állapotú, vagy
más kiadásról van-e szó; hány példányra van a könyvtárnak szüksége?
Külön jel mutatta, hogy ha a könyvtár a művet minden magyarázat nélkül igényelte, vagy ha az eladhatónak minősült. A könyvtárosok között
ebben a korban dúló ádáz személyi küzdelmek miatt a tárgyilagosságot
nélkülöző különböző statisztikai kimutatásokból ma m á r nehezen állapítható meg, hogy a jegyzék elkészítésében ki s milyen mértékben vette
ki részét. A jelek arra mutatnak, hogy nem mindkét őr vonta ki magát
a munkából, mint ezt Bretschneider állította. Ez Schönvisnerről — akinek későbbi évtizedes lelkiismeretes munkásságát ismerjük — nehezen
lenne elképzelhető. Wagner esetében minden kimutatás kis teljesítményt
jegyez. Kétségtelen viszont, hogy a munka dandárét Kovaichich. végezte. 41
Az IG munkálatokkal kapcsolatosan folytak a könyvtári belső katalógus munkái is,42 mivel enélkül a következő lépésre, az abolíciós anyag
részleges beolvasztására nem kerülhetett volna sor. Ezt a munkát is
elsősorban Kovachich végezte az IG-munka mellett. 16 000 cédulát írt
meg a könyvtári katalógus részére. Feltehető, hogy az 1780 végén alkalmazott két ideiglenes napidíjas írnokot is erre a munkára fogták be. 43
Ahhoz, hogy a Bretschneider-korszakot a maga egészében tudjuk értékelni, személyi és a belső könyvtári munkával összefüggő egyéb kérdéseket is érintenünk kell. A korábbi könyvtártörténeti irodalom — Bruckner, majd elsősorban Pálvölgyi — részletesen foglalkozott a könyvtárosok (elsősorban Bretschneider és az időközben egyenrangú másodigazgatónak politikai okból visszahelyezett Pray) között dúló bonyolult villongásokkal, valamint azzal a dicséretesnek egyáltalán nem mondható szereppel, melyet ebben a vitában az egyetemi tanács játszott. Ügy véljük,
hogy a kérdés megítélésében Pálvölgyí jár közelebb az igazsághoz, a m i kor 'megállapítja, hogy Pray és Bretsohenider közötti vita végső oka nem
személyi, hanem világnézeti jellegű volt. A néha túlságosan is lendületes, tipikusan nemzetközi-"aufklärista' } Bretschneider s a magyar nevelésű, régi jezsuita Pray között — akit Schönvisnerrel együtt az igen ala41
Bruckner i. m. 121. 1. — A jegyzékben elvileg az. elhunyt rendtagok: könyvhagyatékaá is bekerültek, így p. o. Trauscher Mátyásé (ASRUB 1780. apr. nr. 19.) —
A leírási mimkákra Kov. Adv. 367. — Az IG írószerköltségei 120 Ft 56 kr-ra rúgtak (Kov. Insitr. II. 149.) — A munkálatok statisztikai ismertetése Kov. Adv. I.
299. esi ASRUB dec. nr. 6. — A jelekre u. o. 140—2.
42
Bruckner i. m. 119.
43
EK 1780 s. d. Kov. Instr. I. 87. (7. pont). — ASRUB 1784. dec. nr. 6.
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pos, megfontolt, egzakt tudományos módszer jellemzett — valóban nehéz volt elképzelni az együttműködést. Az egyetemi tanács a maga részéről politikai okból nem tette meg azokat a józan lépéseket, melyek
ezt az ellentétet megszüntethették volna. Az egyetemi tanácsurak éles
politikai ellenszenvvel viseltettek a különben is erőszakos viselkedésű
Bretschneiderrel szemben, s minden lehetőt elkövettek annak érdekében,
hogy elképzelései ne valósulhassanak meg. Mint a magyarországi közigazgatás oly sok más fóruma, az Egyetem sem óhajtotta túlságosan
gyors ütemben megvalósítani a jozefinista reformokat. Bret'schneider elgáncsolásának legbiztosabb útja volt a két igazgató jogviszonyainak tisztázatlanul hagyása. Tudták jól, hogy világos subordinatio nélkül nem lehet megbízható munkakörülményeket teremteni. Ehhez járult az illetményügyek rendezetlensége is: az egyenlő jogokkal rendelkező két igazgató közül Pray kapta a magasabb illetményt. Bretschneider fizetésemelési kérelmeit következetesen elutasították.'' 4 Természetesen így szó sem
lehetett a tanulmányi bizottság utasításának végrehajtásáról, mely szerint a két igazgatónak a két őrön meg keüett volna osztoznia, s közösen
rendelkeztek volna a vicecustosszal (Kovachich). Bretschneider így elvesztette volna legbiztosabb támaszát, Kovachichot, viszont egyik őrrel sem
ment volna sokra, mivel mindketten halálosan gyűlölték/' 5 Az adott helyzetben valóban nem volt Bretschneider számára más út, m i n t a távozás:
az egyetemi tanács elszámolási nehézségeket támasztott, kifogásolta, hogy
mint könyvtárigazgiató, túlságosan nagy gondot fordít magánkönyvtárára,
s a személyi vitában teljesen Pray mellé állt, Bretsohneider jobbnak látta,
ha távozik Budáról: 1784 novemberében már Lembergben találjuk; elszámolási vitája még 1786-ban is tartott.
A személyi küzdelem másik harcos résztvevője a könyvtár vicecustosa, Kovachich volt. Már 1773-ban, a rend feloszlatása után pályázott
a nagyszombati „bibliotheca publica" igazgatói tisztére s az egyetemi tanszékre Bretschneider feltétlen híve volt, s tőle várta idővel egyre csökkenő érvényesülési vágyai teljesítését. Prayt személy szerint is súlyosan
megsértette; szinte gyorsirásszerű feljegyzéseket vezetett elhangzott kijelentéseiről/ 7 Súlyos nézeteltérése támadt Wagnerrel is. Felterjesztései
a tanács véleménye szerint „stylus inurbanus"-ban készültek, s ezért dorgálásban részesítették. Feszült lelkiállapotát súlyos anyagi helyzete, ebből eredő életmódja teszik érthetővé. Meglett férfiként évi 300 Ft-ból
tengette életét. Teljesen egyedül élt (solitarius et coelebs); ez az életVl
Kov. Adv. II. 47. szerint 1783-ban Bretschneider évi 1075, Pray 1200, Wagner 600, Schönvisner 500, Kovachich és Szathmáry 300—300, Rocsnik 144 Ft évi
illetményt kapott. Pray és Schönvisner részére ezenfelül természetbeni lakás állt
rendelkezésre. Pray illetményéből 400 Ft régi nyugdíja, 800 Ft a könyvtárigazgatói
és királyi történetírói illetmény volt. Bretschneider 700 Ft-ot az igazgatásért, 125
Ft-ot lakpénzként kapott. Csupán 1781 végén kapta meg a 200 Ft emelést.
43
Htt. Lp. 1783 Univ. Bud.' f. 11. p. 52.
46
OL Magyar Kancellária. Acta Gen. 1773/5587.
47
ASRUB 1784 mart, nr. 32 (94). — Kov. Instr. II. 5—6.
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forma (ezt megható őszinteséggel vallja be) egészségét aláásta és „mentem
subtrahit." Az egyetemi és a helytartótanács kevés megértést tanúsított
pszichopathológiai indokolásával kapcsolatban. Egyedüli, ki nem elégítő
indoknak nősülési szándékát találta, de fizetés emelési kérelmét elutasította. Ekkor próbálták meg szemét a vicecustosi címmel kitörölni 4 8 Mi
sem természetesebb, hogy Pray örömmel ragadta meg elhelyezésének lehetőségét, amikor 1784 végén kamarai levéltárossá nevezték ki. Utódjává
a kitűnő tudós Cornides Dánielt nevezték ki; a halálosan sértett, súlyos
lelki válság jeleit mutató Kovachich m á r nem volt képes a lovagias t á vozásra: egyik kérelmező levelében — talán nem is egészen indokolatlanul — megtámadta utódját, mint aki „bár protestáns, lelkében
azonban
hithű jezsuita" !s.
1784 végére a könyvtárban a Pray-irányzat m a r a d t felül. Egyedüli
áldozatként Wagner Károlyt kellett elkönyvelnie, akit az Egyetemen végbement világnézeti őrségváltás 50 során távolítottak el tanszékéről s
egyúttal a könyvtárból. Vele a könyvtár nem sokat veszített: sem szorgalmával, sem szakértelmével nem tűnt ki a könyvtári munka során. A
személyi csatákból egyedül a józan és szorgalmas első őr, Schön visner
maradt távol. Neve a viták során egyik fél irataiban sem szerepel, m u n káját zajtalanul és pontosan végezte. A másik írnok, Szathmáry, szintén
csak munkájával törődött; igaz, hogy a sok körmölés mellett másra nem
is jutott ideje. Kovachich távozásával egyidőben nevezték ki az egyetemi
irodába.
A könyvtárosok személyi ellentétei a Bretsehneider-évek lényeges
és nem érdektelen elemei voltak, azonban helytelen lenne, ha ezeket a
kor könyvtártörténetének központjába helyeznénk. Láttuk, hogy az IG és
a könyvtári katalógus területén komoly haladás történt. De nem állt meg
az élet a könyvtári munka más területein sem. Hogy melyek voltak ezek
a területek, — erre Breschneider egy 1782 elejéről származó, 32 pontos
felterjesztése adja meg a választ. 51 A felterjesztés első tíz pontja jelzi,
hogy az IG-ügy gyakorlatilag lezártnak tekinthető. Ezután rátér más
belső problémákra — s reá jellemző módon — elsősorban a könyvtár
nyilvánosságának
két kérdésével foglalkozik. Jelzi, hogy a könyvtár olvasóterme a szabályzatban előírt órákban nyitva áll. A látogatók számát
azonban ő is kevésnek tartja. Máshonnan tudjuk, 52 hogy 1781-ben az öszszes olvasók száma 709 volt; ez valóban nagyon kevés. Bretschneider
szerint ennek egyetlen oka az, hogy a legtöbben nem. is tudják, hogy
48

ASRUB 1781. apr. nr. nr. 3., aug. nr. 6. — Kov. Instr. I. 107—110.
Kov. Adv. 246—8., 255—6., Instr. II. 239—294. Felmentés és kinevezés:
ASRUB 1784 nov. nr. 5 (505). •— Wagner nyugdíjazása és Kovachich távozása után
megszűnt a vicecustosi cím. Cordinest а 2. őri állásra nevezték ki. Állását csak
1785 végén, a göttingemi egyetemről hazatérve foglalta el. Akkorra már megkapta
a proifesszori kinevezést is.
50
Pálvölgyi I. 91—92. 1.
51
ASRUB 1782. feibr. nr. 2. (Kov. Instr. I. 208—9.)
52
Kov. Adv. I. 215—222.
49
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az Egyetemnek könyvtára is van. Javasolta, hogy az egyetemi ifjúság
körében meg kellene indítani a könyvtári propagandát. Az egyetemi
tanács ezt ellenezte, mint minden Bretsehneidertől származó javaslatot.
Az okot itt is a politikában kell keresnünk. A közismerten konzervatív
tanács nem tartotta szükségesnek, hogy az egyetemi ifjúság a „zavaros"
időkben a kelleténél nagyobb mértékben látogassa a könyvtárat. Ezért
nem tartotta a tanács azt sem indokoltnak, hogy a könyvtár kapujára
kifüggesszék a nyitvatartási órákat jelző táblát. Elegendőnek vélték a
sajtó útján s a kari hirdetőtáblákon való közhírré tételt.
Bőséges helyet foglaltak el a felterjesztésben a kölcsönzés kérdései
is. Bretschneider szerette volna rászoktatni a professzorokat a kéthónapos kölcsönzési határidő pontosabb betartására. Ez persze nehezen
ment, s hozzájárult ahhoz, hogy a könyvtárigazgató s az egyetem viszonya fokozatosan romlott. A kölcsönzési kérdésnek különleges ága volt
a könyvtárba járó folyóiratok egyetemen belüli használatának kérdése.
A könyvtár gyengén volt ellátva külföldi folyóiratokkal. Az igazgató
ezen m á r korábban segíteni igyekezett. A szűk anyagi lehetőségek ellenére m á r 1781 elején megrendelte a göttingeni, berlini, erlangeni, leipzigi és frankfurti tudományos közleményeket. Ez a viszonylagos bőség
azonnal felvetette a nehézségeket: a professzorok ragaszkodtak a körözés
régi, nehézkes, veszteségekkel járó rendjéhez. Bretschneider viszont úgy
vélte, hogy az igények megfelelő kielégítése csak akkor lehetséges, ha a
lapok a könyvtárban mindenkinek rendelkezésére állanak. Szerinte csupán ez a módszer mentheti fel a könyvtárat a tanács azon vádja alól,
hogy a lapokat „inkább a polgároknak, mint a professzoroknak"
bocsátja
rendelkezésre. Azt is javasolta, hogy az eddig a professzorok magánpénzéből fizetett példányok terheit is vegye át az Egyetem. Modern,
gyakorlati javaslatának sorsa ugyanaz volt, mint a többieké.
A könyvkölcsönzés technikája —• hasonlóan a gyarapodási naplók
vezetéséhez — meglehetősen kezdetleges volt. Két kölcsönkönyvet v e zettek: egyet a kölcsönzők, egyet pedig a szerzők neve szerint A kölcsönzött mű visszaszolgáltatása után a megfelelő tételeket áthúzták. A
naplók így eléggé áttekinthetetlenek. A két kölcsönzőkönyvben szereplő
nevek majdnem kivétel nélkül az egyetem tanáraira utalnak. 53
A közönségszolgálati kérdés szorosan összefüggött azzal az akkor
még kezdetlegesen kicsi problémakörrel, melyet ma egyetemi
könyvtárhálózati kérdésnek nevezünk. Ekkor még nem lehetett pontosan meghúzni a határvonalat a központi és kari, kari és tanszéki, tanszéki és
magánjellegű könyvállományok között. Már közvetlenül a feloszlatás k o rából vannak adataink arra, hogy az Egyetem saját pénzén „ad usus cathedrae" vásárolt könyveket. A kémiai és az esztétikai tanszék ilyen
könyvbeszerzéseiről van tudomásunk. Az így vásárolt könyveket a tan53
ASRUB 1781 mart. nr. 5. és apr. nr. 2. (Kov. Intsr. 97—100, 111.) — A
•kölcsönzőkönyvek: EK MSS J. 76. és 78. sz. a.
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székeken őrizték, azonban jegyzéküket be kellett m u t a t n i az Egyetemi
Könyvtárnak. A könyvek a központi katalógusban is szerepeltek. E vásárlások nagyon szerény mértékűek: 150—200 Ft körül mozogtak. Az
igények nagyobbak voltak, elsősorban a természettudományos művekben
mutatkozó hiányok pótlása vonatkozásában. E több ezer forintos kívánságok kielégítésiéről nincs tudomásunk. 54 A kisméretű tanszéki vásárlások
is nézeteltérésekhez vezettek a Könyvtár és az Egyetem között. A tanszékek elmulasztották a vásárolt anyag bejelentését, saját könyveikről
sem vezettek jegyzékeket. Az Egyetemi Könyvtár pedig szerette volna,
ha a tanszéki anyag is bekerül a központi könyvtárba. Az Egyetem e h hez — helyesen — nem járult hozzá, azonban elvileg leszögezte, hogy
a tanszéki könyvanyag is a központi könyvtár állományába tartozik.
III.
Nehéz feladat előtt áll a könyvtár krónikása, amikor Bretschneáder
könyvtári működésének mérlegét akarja elkészíteni. Egy sokrétű ember értékelése csak akkor lehet reális, ha a színkép minden árnyalatát
igyekezünk vizsgálat alá venni. Kétségtelen, hogy a k é p nem lehet teljes,
ha nem foglalkozunk irodalmi-politikai működésével, s azzal a nem kicsiny szereppel, melyet a felvilágosodás korának antiklerikális propagandájában játszott, Itt mégis könyvtárigazgatói működésére kell elsősorban figyelmünket irányítanunk. Azt kell tehát vizsgálnunk, hogy m e lyek azok a maradandó, előremutató elemek, melyek vitatható emberi
s kissé zavaros politikai magatartásán túlmenően számunkra jelentősek?
Adataink alapján minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a
könyvtárral kapcsolatos elvi és gyakorlati elképzelései helyesek voltak, s
ezeket a körülmények adta keretek között igyekezett meg is valósítani
Elsőrendű, többször kifejtett célja az volt, hogy a főváros egyetlen tudományos könyvtárát akkori szomorú állapotából kiemelje. Reális érzékkel
ehhez elsősorban az anyagi alapokat akarta megteremteni. Az Egyetem
összesen kb. 80 000 Ft-os évi költségvetéséből az addigi 500 F t helyett
éves beszerzési keretként 4000 Ft-ot javasolt. Ezen felül egyszeri 14 000
F t rendkívüli keretet is javaslatba hozott a hiányok kiegészítésére és köttetésre. Elsőként vetette fel a fölöspéldányok árvereztetésének lehetőségét
is.55 Azonos elvek alapján tett 1783-ban javaslatot az 1779-es szabályzat
átdolgozására. 56 Ekkor a tankönyvprivilégiumok díjának s a graduációs díjaknak könyvtári célra fordítását javasolta, valamint azt, hogy a profesz54
A vásárlásokra ACRUT 94. és 110., AASJ 1775. Stud. 24. — Ki nem elégített igényekre: ASRUB 1777 nov. иг. 24., 1778. febr. nr. 4. és 12., 1782. maj.
nr. 24.
55
ASRUB 1782 febr. nr. 21. — Kov. Adv. 243—5.
30
Kov. Insftr. III. 141. skk., 172—3. és Adv. II. 442—4.
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szorok kinevezésük alkalmával meghatározott összeget fizessenek аг
Egyetemi Könyvtár gyarapítására. Nagy figyelmet fordított a könyvtár
használatához, fejlesztéséhez szükséges segédeszközökre. Összeíratta
a
meglevő katalógusokat (betűrendes, szakszerinti és különgyűjteményi
címjegyzékeket), a kölcsönző-, könyvkötő- és számadáskönyveket, gyarapodási jegyzékeket. Külön figyelmet fordított a csonka, folytatásra, k i egészítésre váró sorozatokra. Ezekről jegyzéket készített, s rendelésüket
figyelemmel kísérte. 56 / 8 Gondot fordított a munkalapok vezetésére. A beszerzést illetően a könyvtárigazgató hatáskörének kiszélesítésére: törekedett (elsősorban a folyóiratok és a bibliográfiai segédkönyvtári művek
vonatkozásában). Határozottan elítélte a könyvtári és professzori állások
összekötését; szerinte professzor nem képes „constanter adesse" a könyvtárban, pedig ez elengedhetetlen. Helytelenítette, hogy az írnokókat
érem- és régiségtanra tanítják; ehelyett a továbbképzés tárgyaiként katalógusszerkesztést és könyvészetet (história literaria) javasolt.
Külön meg kell emlékeznünk a könyvállomány védelmével kapcsolatos tevékenységéről. A kintlévőségek állandó sürgetésén kívül elrendelte, hogy a könyvtárosok is csak akkor emelhetnek le magánhasználatra
könyveket, ha helyükre őrjegyet helyeznek. Rendszeresen köttette a legnagyobb használatnak kitett műveket, s az állomány rongált állapotára
állandóan figyelmeztette feletteseit. Megállapítása szerint az állománynak kb. egy ötöde szorult kötésre és javításra (3520 kötet). A helytartótanács a javaslatot természetesen elutasította: sokallta az 1600 Ft-ot.
Ugyanez a sors várt a k é t régi föld-, ill. éggömb javításával kapcsolatos
javaslatára is.
Jóllehet a felsőbb szervek a könyvállomány nagyobb arányú védelmével kapcsolatos kiadások elől elzárkóztak, a különböző igazgatóknak —
elsősorban Bretschneidernek —• mégis sikerült a legrosszabb állapotban
levő kötetek közül mintegy 650-et beköttetniök. Szintén az állományvédelem körébe tartozik s Bretschneider nevéhez fűződik a könyvtári —
művészi kivitelű — exlibris elkészíttetése s számos kötetbe való beragasztása. 57
Külön fejezetbe tartoznék, azonban itt emlékezünk meg a könyvtári
katalógusok kérdéséről. Éppen ebben a korszakban a könyvtári állomány
— a költözködések s az abolíciós könyvek beáramlása következtében —
állandóan változott. Az akkor készült katalógusok tehát inkább csak a
mindenkori helyzetet rögzítették, s csupán később került sor egy állandó,
hosszabb ideig használatban volt kötetkatalógus kidolgozására. Érdekes,
hogy ekkor a betűrendes katalógusok kevesebb szerepet játszottak, mint a
szakrendszerű tájékoztató jegyzékek. Az első szakkatalógus a Budára köl5fi a

/ EK MSS J. 25. sz. a. ma is megvan. A folytatandók u. o. J. 31. sz.
Kov. Instr. I. 98b., 125—6., 133. Adv. III. 365. — ASRUB 1781 Jul.
és 18., AASJ 1781 Univ. Bud. 22. nr. 17. és 32. Az őrjegye ov. Adv. I.
könyvkötőkönyv EK MSS J. 136. sz. a. — Az exlibrisre: ASRUB 1782. febr.
57

120

a.
nr.öl226.A
nr.2,

tözés után, 1777 tájt készült el, s ezt a kötetet egészítették ki 1779-ben..
A Pestre való költözésig a katalógust kétszer is újraírták. Ezek a katalógusok — többé-kevésbé teljes formában — ma is megvannak a k ö n y v tár kézirattáriában. A könyvtár ritka könyveiről P r a y György készített —
nemzetközi szinten is kitűnő — nyomtatott katalógust, mely hosszú ideig
szolgált a tudományos kutatás tájékoztató segédeszközeként. A megmaradt:
régi katalógusok egymáshoz való viszonyának és tartalmi kérdéseinek
vizsgálata a kor könyvtártörténetének egyik külön feladata lenne. 57 / a
Nem teljes mértékben Bretschneideren múlt, hogy modern elképzelései nem váltak valóra. Erőszakos, összeférhetetlen természete miatt még
akkor is ellentétbe került volna munkatársaival és feletteseivel, ha e n nek más okai nem lettek volna. Ok pedig volt, mégpedig' egy hazánkban
mindig sok gyűlölködést kiváltó ok: a politika. Jozefinista és antiklerikális felfogása, német s protestáns volta miatt véres küzdelmet vívott
volt jezsuita könyvtári munkatársaival s az Egyetem antijozefinista-jezsuita vezetőségével. Feltehetően része volt abban, hogy II. József 1783tavaszán széleskörű vizsgálatot rendelt el az Egyetemen. A királyi kézirat 53 a könyvtárat illetően megjegyezte, hogy ott is az egyetemihez h a sonló rendetlenség uralkodik: nem vásárolnak jó könyveket, s a fölöspéldányokat nem árverezik el. A megjegyzések a r r a mutatnak, hogy Bretschneider az uralkodó könyvtári látogatása alkalmával röviden ismertette elgondolásait, s hogy II. József ezeket, mint számára legfontosabbakat
jegyezte meg. A vizsgálatot —• melynek lefolyását Pálvölgyi tanulmányából alaposan ismerjük — Ürményi József kancelláriai tanácsos vezette.
A könyvtár számiára semmilyen szakmai eredményt nem hozott s elsősorban személyi kérdésekkel, a jezsuitizmus fejlődést gátló szerepével
foglalkozott. Az egész vizsgálat „falmelléki" bonyolítása a végletekig kiélezte Brefechneider és ellenielei viszonyát, s lehetetlenné tette tervei
megvalósítását.
Mindezek ellenére Bretschneider könyvtári működése eredményes
volt.' Ezt nemcsak annak az összefoglalásnak az adataiból állapíthatjuk
meg, melyet Bretschneider 1784-ben, a távozó ember „minden mindegy"
hangulatában szerkesztett 59 Vizsgáljuk meg ennek az önarcképnek a t a r talmát. Bevezetőben jelzi, hogy az Egyetemi Könyvtár tízéves állami léte
alatt az ő három éve volt a leghasznosabb. Ez kétségtelen, de meg kell
jegyeznünk, hogy az első négy év az átalakulás, a következő három a
költözés gondjaival telt el. Tartalmi munkára t e h á t előbb n e m is kerülhetett volna sor. Viszont: biztos, hogy az IG elkészülte az ő érdeme..
57
/a A könyvtál' katalógushálózatának történetével Pálvölgyi Endre foglalkozott.
Kézirata: EK MSS J. 157. sz. a. — Kiadatlan feljegyzéseit e tárgyban felhasználtam s ezért — valamint értékes lektori tanácsaiért — köszönetemet fejezem ki. —
Pray György említett műve: Index nariorum librorum Bibliothecae Universdtatis.
Regiae Budensis. Pars 1—2. Budae, 1780—1781.
58
OL Magyar Kancellária. Acta gen. 1783/4125. A „berúgna manuális" április.
27-én, a könyvtárban tett látogatás másnapján kelt.
59
Htt. Lp. 1784. Litter. Distr. Bud. f. 2. p. 148. 1784 Jul. 25.
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Hasonlóképpen neki lehet köszönni, hogy elkészült a szétosztandó többespéldányok jegyzéke is. Az IG elkészülte után, s csak ezután, lehetett
hozzálátni az Egyetemi Könyvtárnak jutó anyag beolvasztásához. Ez a
munkálat lényegesen megváltoztatta a könyvtári állomány szakmai képét.
Egy 1783 végén Kovachich kezéből származó felmérés 15 494 kötetet vesz
számba s az alábbi eredményeket mutatja:
Teológia és egyháztörténet
Filozófia
Történelem
Irodalom
Költészet
Nyelvészet .
Jog- és államtudomány
Orvostudomány
Mathematika

7270
1184
1587
806
603
995
1580
766
703

kötet
kötet
"kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet
kötet

47%
8%
10%
5%
4%
7%
10%
5%
4%

Ha ezt a kimutatást 6 0 egybevetjük az 1773-ban készített állománystatisztikával, megállapítható, hogy — bár a számlálási alap nem egyező —
az Egyetemi Könyvtár hittudományi állományának aránya 57%-ről 47
%-ra csökkent. Ennek megfelelően emelkedést mutatnak a társadalomtudományok és a természettudományok; körülbelül azonos szinten maradt
a jogtudományok aránya. Ez az átalakulás annyiban tudható be Bretschneider érdemének, hogy az IG gyors elkészítésével ennek az átalakulásnak technikai előfeltételeit
teremtette
meg.
Ügy véljük, hogy minden részrehajlás nélkül megállapítható: Bretschneider könyvtári elképzelései modernek, előremutatóak voltak. Teljes
kibontakozásukat személyi és politikai okok gátolták, azonban hatásuk
így is érezhető volt. 1784 nyarán bekövetkezett távozása után az Egyetemi Könyvtár belső" munkája könnyebb személyi légkörben, de általában
az ő igazgatósága alatt kijelölt úton haladt tovább.
IV.
Még Bretschneider igazgatósága alatt, annak utolsó hónapjában zajlott le a könyvtárnak Pestre történő átköltözése, mely napjainkig megszabta a könyvtár funkcióját, jelentőségét és munkáját. Ismeretes, hogy
hogy II. József a szerzetesrendek feloszlatása során elrendelte, hogy a
létszámában csökkent pesti ferences rend épületébe az Egyetemi Könyvt á r költözködjék be. 61 A könyvtár ezzel búcsút mondott a nehezen megközelíthető, exkluzív budai Várpalotának, s átkerült az ország gazdasági,
60
61

Kov. Instr. и. 175.

ASRUB 1784 maj. nr. 29 (205) — Htt. 1784/11094. sz. Az átköltöztetéssel
kapcsolatos kérdésekre bővebben 1. Tóth András: Haladás és reakció küzdelme a
budapesti Egyetemi Könyvtár új épülete körül. Magyar Könyvszemle 1955. 42—3. 1.
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társadalmi és szellemi életének .gyorsan fejlődő központjába, az élénk és
mozgalmas Pest városába. Pár statisztikai adat világosan mutatja, hogy
Pest jelentősége milyen mértékben nőtt ezekben az években. Hozzávetőlegesen 1777-ben Buda lakosainak száma 23 000, Pesté 13 000 volt. A század végére Buda lakossága alig emelkedett 24 000 fölé, viszont Pesten
m á r 30 000 lakost számláltak. Az átköltözéssel nyert a könyvtár, s nyert
Pest városa is. Sőt bízvást elmondhatjuk, n y e r t az egész ország, m e r t a
könyvtár nagyobb hatásfokban tudta felfrissülő, alakuló állományát az
ország tudományos vérkeringésének szolgálatába állítani.
Az átköltözéssel kapcsolatos tárgyalásokat m á r gyakorlatilag Bretschneider utódja, P r a y intézte. Az adott helyzetet el bellett fogadnia.
Az új épület n e m volt mindenben alkalmas könyvtári célra, s ez évtizedekre kiható súlyos nehézségeket okozott. Azonban még mindig jobban megfelelt a célnak, mint a vári elhelyezés. Az átköltöztetési parancsot gyorsan végre kellett hajtani, mégpedig úgy, hogy legalább a professzorok kiszolgálásában ne támadjon fennakadás. Az oktatáshoz szükséges kézikönyveket ezért térítvény ellenében kézhezkapták, s ezeket
csak a költözködés befejezése után kellett visszaadniuk. A könyvszállítmányok részére a helytartótanács hídvárnnientességet adott.
Az új épületben a ferences templomhoz simuló oldalfronton az Egyetem 2 nagy és 3 kis szobát kapott, a barátoknak csupán 2 kis szobája
maradt. Az utcai főfront 2 nagy és 4 kis helyiséggel teljesen a könyvtáré
lett. A mai Reáltanoda-utcai front sarkán a könyvtári szolga kapott 3
kis helyiségből álló lakást; beljebb egyetemi szolgálati lakások helyezkedtek el, majd raktárak következtek, A hátsó (kb. a mai Szép-utcának
megfelelő) fronton az egyetemi botanikus kert kertészének lakását és fáskamrákat találhatunk. 6 2 A főfronton helyezkedett el a nagy, galériás olvasóterem, (a könyvtár, pár éven belül a pesti magyar tudományos
élet központja,) mely egyúttal raktárként is szolgált. A kb. 15 000 kötetes
állomány elhelyezésére ekkor még elegendő volt. A következő évek sor á n az elhelyezési nagy gondokat a beáramló új szerzetesrendi anyag
okozta.
A Pestre való költözéssel közel egyidőben egy lényeges, de nem
időtálló változás történt a könyvtár állományában. 1784 őszén II. József
a hittudományi kart generális szemináriumként Pozsonyba helyezte át.
Ennek következtében a hittudományi könyvanyagot is át kellett szállítani. Az Egyetemi Könyvtárban a másodpéldányban is meglevő művek
jobb példányai, ill. a jobb kiadások maradtak meg. Pray jelzése szerint
még ennek a maradék hittudományi anyagnak is erős volt a kereslete:
a katolikus szakembereken kívül református, evangélikus és görögkeleti
teológusok is olvasták. A költözködés előtt viszont a budai főgjmná62
ASRUB 1784 jul. nr. 34., aug. nr. 12. — H t t Lp. 1784 Litter f. 3. p. 25. - •
A helyiségek megoszlására Thalherr mérnök jelentése Htt. Lp. 1787. Distr. Poson. f
7. p. 163.
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ziumnak adott át a könyvtár az ottani oktatáshoz nélkülözhetetlen köteteket (elsősorban szótárakat és klasszikus auktorokat). 63
A pesti könyvtárépületben a munkát lényegesen megváltozott könyvtárosgárda kezdte meg. Bretschneider után — mint tudjuk — hamarosan
távozott Kovachich is. Az egyetemi tisztogatás során került sor Wagner
Károly nyugdíjazására. Utóda az első őri helyen Schönvisner lett, második őri helyre Cornides Dánielt nevezték ki. Kovachich és Szathmáry
írnoki helyére •—• több mint egyéves huzavona után — 1786 elején Tömör
Józsefet és Hoxa Keresztélyt nevezték ki. A felgyülemlett munkákra való
tekintettel ugyanezen év nyarán a helytartótanács harmadik írnoki állást is engedélyezett, s erre Rossy Ignácot nevezte ki. Érdemes megemlítenünk, hogy a pályázat kötelező írásminta-mellékleteként Tömör Voltaire-, Hoxa pedig Rousseau-szöveget választott/ 14 — A következő személyi változás 1787 végén, Cornides halálakor következett be. Állására
számosan pályáztak/ 0 Horányi Elek piarista irodalomtörténész-bibliográfus, Raitmann Ádám volt pálos szerzetes, Koppi Károly piarista egyetemi tanár-történész, Schwartner Márton történész, a soproni evangélikus
gimnázium tanára, Kertész István adjunktus a segédtudományi tanszéken,
Hübler János volt jezsuita tanár, P a x János somodi evangélikus lelkész,
valamint Tömör József és Rossy Ignác könyvtári írnokok. Az egyetemi
tanács először Hüblert, majd később Koppit ajánlotta. Pray nem szállt
szembe felettesei véleményével, azonban komoly formában felhívta a figyelmet Tömör érdemeire. A helytartótanács előterjesztésében azt javasolta, hogy a jövőben Schönvisner lássa el Cornides egyetemi óráit s
az így megürült őri állásra Tömört nevezzék ki. Csak mellékesen utalt
a felterjesztés Schwartnerre, mint aki a pályázók közül kétségtelenül a
legnagyobb tudományos múlttal rendelkezik.
Valamennyi javaslat tudománypolitikai szempontból érdemel figyelmet. Mindegyik fórum el akarta kerülni, hogy az Egyetemi Könyvtárba
protestáns ember kerüljön. Ez nem is annyria egyházpolitikai, hanem
iU

ASRUB 1784 mart. nr. 29 (91), rmaj. nr. 36 (212), oct, nr. 25 (438). Az 1784-ben
Pozsonyba szállított anyag jegyzéke: EK MSS J. 91 — A Pozsonyi, kari könyvtár
jegyzéke uo. J. 80. — Egy 1790-es szállítmány jegyzéke uo. J. 33.
04
A kinevezésiekre EK 1786 s. d. iratok. — A pályázatra Htt. Lp. 1784. Litter, f. 4. p. 120., 1785 Litter. Distr. Bud. f. 2. p. 3. (174) és p. 215. Érdekes a pályázók névsora: Hoxa a Prónay-család titkára, apja tanár volt. Tömör a kalocsai
érseki könyvtár irnok-könyvtárosa, nemet-francia-olasz-spanyol-hoiland nyelvtudással. Hübler János r. kat. lelkész, latin-szlovák-német-fr.ancia.-olasz nyelvtudással.
Perlaky István jogász, latin-német nyelvtudással. Ascány Károly táblai jegyző szlovák-német nyelvtudással, „nobili quidem, sed obscuro genere natus". Fogarassy
András tb. kanonok, kalocsai könyvtáros, Rossy Ignác. (Az utóbbi két pályázó
részletes adatai hiányoznak.)
65
Htt. Lp. 1787. Litter. Distr. Poson. f. 7. p. 258. Itt érdekes Schwartner pályázatának egyik melléklete, Schlözer bizonyítványa Schwartner nála töltött tanulmányi éveiről, aki az előadásokat „mit dem- jenigen Eifer gehöret habe, durch
den sich gewöhnlich die hier studierenden
Herren aus Ungarn
auszuzeichnen
pflegen."
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politikai jellegű állásfoglalás volt II. József szemléletével szemben, aki
a katolikus valláshoz való tartozást nem tartotta állami állás elnyerése
előfeltételének. Felfogásának az 1784-i egyetemi kinevezések során is érvényt szerzett. Az egyetemi s általában a magyarországi hatóságok mindent elkövettek, hogy ennek az irányzatnak gátat vessenek. Számunkra
nem okoz meglepetést tehát az az 1788 elején kelt királyi végzés, mely
a másodőri állásra Schwartner Mártont nevezte M. Személyében az Egyetemi Könyvtár megbízható, komoly és tudós munkatársat kapott, aki a
hozzá hasonló Schönvisnerrel együtt évtizedeken keresztül — teljes b é kességben — biztosította a magasszintű könyvtári munkát.
Korszakunk utolsó éveiben tehát a könyvtár Pray György igazgató
mellett Schönvisner István első őrből, Schwartner Márton másodőrből,
Tömör József első írnokból, Rossy Ignác másodírnokból (Hoxa hamarosan
kivált a kötelékből!) és Rocsnik Ignác szolgából állott. Az igazgató és az
első őr egyetemi tanári pótlékot kaptak 500 Ft-os fizetésük mellé;
Schwartner illetménye 600 Ft, az írnokoké 300—300 F t volt. A szolga
150 Ft-ért dolgozott. 66
A könyvtár állományának további gyarapodását
átalakulását elsősorban az abolíciós könyvanyag beolvasztása szabta meg. Az IG m u n kálatairól szóló, többször idézett tanulmányokból tudjuk, hogy a jezsuita
könyvanyagból milyen mennyiséget kívánt az akkori két igazgató beolvasztani. Bretschneider 15 000 kötetével szemben állt P r a y 3000, később
kb. 5000 kötetes terve. Ismerjük azokat az alapelveket is, melyek ezt
a meglehetősen nagy eltérést kialakították. Érdekes módon ismét Bretschneider képviselte a ,,könyvtárosibb" felfogást: figyelembevette a k ü lönböző kritikai kiadások apparátusai közti különbséget, a m á r meglevő
példányok állapotát stb. Vele szemben Pray —• mint Bruckner szellemesen jegyzi meg — szigorúbban ragaszkodott a jozefinista könyvtárfejlesztési elvekhez, mint nagy jozefinista ellenfele. Ö csupán az egyetemi
oktatás szempontjait tartotta szem előtt. Bretschneider viszont — néhol
talán túlzott mértékben — a válogatás során az Egyetemi Könyvtár akkor nemzeti könyvtári jellegére figyelt fel. P r a y р. о. a Bibliából minden
nyelven csupán egy-egy példányt óhajtott megtartani. Csonka teológiai
művekhez még akkor sem ragaszkodott, ha azok ősnyomtatványok voltak. Jogi vonalon megelégedett a jogfilozófia válogatott anyagával. Orvosi vonatkozásban csak az új eredményeket tartotta jelentősnek. Aristoteles és Platón arab és spanyol kommentátorait feleslegesnek vélte.
Történeti vonatkozásban a régi kiadásokat, az új feldolgozásokat és az
exotikus nyelveken írt forrásokat jelezte elsőrendűen fontosnak. 67
Nehezebb kérdés annak eldöntése, hogy vajon tételesen hány köt e t került be az Egyetemi Könyvtár polcaira a jezsuita, majd az egyéb
szerzetesi anyagból. Erre számszerű választ egyik tanulmány sem ad, ami
m
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EK 1789. s. d.
OL Magyar Kancellária Acta .gen. 1783/2966.
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hibául nem róható fel, mivel ilyen adatok statisztikai kimutatás formájában nem állanak rendelkezésünkre. Tudomásunk szerint ilyen összefoglaló jegyzék nem készült, jóllehet a helytartótanács még 1786-ban is sürgette készítését. Ezen a téren csupán következtetésekre vagyunk utalva.
A korábbi felmérések, valamint a későbbi évek már pontosabb állományszámlálási adatainak, valamint az éves rendes (az abolíciótól független)
gyarapodási kötetszámoknak egybevetése alapján valószínűnek tartjuk,
hogy az Egyetemi Könyvtár állománya az abolíciók során kb. 8000—
10 000 kötettel gyarapodott. Becslésünk szerint tehát a könyvtár állománya 1790-ben 20—22 000 kötet körül lehetett.
Az abolíciós gyarapodás mellett kevesebb szerep jutott a pénzért v á sárolt anyagnak. Erre mutatnak azok az összegek, melyeket a könyvtár
az igen szorosan kezelt, zárt költségvetési kereteken belül szerzeményezési célra igénybe vett, A költségvetési kereteken kívül kapta a könyvtár azokat a nagyobb összegeket, melyek esetenként a nagyobb gyűjtemények, tételek beszerzésére voltak fordíthatóak. Ezekről a megfelelő
helyen teszünk említést.
A költségvetési összegek a következők:
1777/78
1778/81
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1787/89
1789/90

tanév
tanévek

tanévek
tanév

125
1000
157
300
702
442
303
197
1000
500

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Az összegeket általában az Egyetemi Nyomda jövedelméből fedezték, három tanév kivételével, amikor az egyetemi, ill. tanulmányi alap
folyósította ezeket, a Nyomda igen kevés bevételére tekintettel. Fenti
összegekhez járult a Pestre való költözéskor egyszeri hitelként folyósított
3000 F t ill. az ugyanekkor a tanszéki igények kielégítésére nyújtott 4000
Ft-os összeg.
Sajnálatos, hogy az akkori könyvtári gyakorlat kevés figyelmet fordított a gyarapodási naplók pontos vezetésére, bár külön napló állt a
pénzes beszerzések s külön a kötelespéldányok nyilvántartása végett
rendelkezésre. A vételi naplóban 1780—81 között az árak sokhelyt hiányoznak; 1782—85 között nincs bejegyzés; 1788—89 között megint pontatlan adatok következnek. Csupán 1786—87 között találunk részletes
és precíz feljegyzéseket. A kötelespéldánynaplóban a folyamatosság és
pontosság nagyobb méretű; itt viszont árjelzésre nem volt szükség. 68
68

Az összesítés Htt. Lp. 1822. f. 11. p. 3. — ASRUB 1778. mart. nr. 3. —
A gyarapodási naplók: EK MSS J. 29. és 37.
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A beszerzés általában budai, ill. pesti könyvkereskedők útján történt. Ez a mód meglehetősen lassú volt, s lehetetlenné tette a bécsi és
egyéb árveréseken való vásárlásokat. Ezért történtek bizonyos lépések
bécsi könyvbeszerző ágensek megbízása érdekében, akiknek a könyvtári
beszerzés és az Egyetemi Nyomda kiadványainak terjesztése lett volna
feladatuk. 1780-ban erre a munkára kapott megbízást Kurtz Antal, évi
200 Ft tiszteletdíjjal. A könnyed állománygyarapítást ez a módszer sem
segítette elő. Megbízatása nem tartott sokáig, A gondolat 1788-ban újra
felmerült, azonban megvalósítására nem került sor.69
Beszerzési vonatkozásban még a különben mozgalmas Bretschneiderkorszak sem hozott lényeges változást. Az új szerzeményeket Weigand,
Köpff, Diepold, Kilián, Löwe 'és Wappler könyvkereskedők szállították,
általában 5—10%-os pro vízióval. Ezen a téren különösen P r a y nem b o csátkozott könnyelmű kalandokba. Amikor a pesti könyvkereskedőtársaság és özv. Köpffné ajánlatot tettek a külföldön vásárolt művek „loco"áron való szállítására, Pray az ajánlatot elutasította. Érvelése: ez az eljárás vagy k á r t okozna a kereskedőnek (mivel nem számítja fel a szállítási és vámköltségeket), vagy pedig fennáll a gyanú, hogy „promissis
non stabil." Wedgand tisztes haszonnal ígéri a szállítást, ő inkább ezt
választja. 70
A másik beszerzési forrás az árverések voltak, ezek azonban — el-.
sősorban a külföldön tartottak — a pénzügyi adminisztráció nehézkessége miatt kevés eredménnyel jártak. 1782-ben a majnai Frankfurtban
volt jelentős árverés. Bretschneider 1500 Ft értékben óhajtott természettudományi műveket vásárolni. A gyors bonyolítás érdekében erre az
egyetemi tanács megkerülésével kért engedélyt; az ügy természetesen
kútba esett; mire a döntés megszületett, már vége volt az árverésnek.
Csupán azok a könyvek kerültek a könyvtárba, melyeket Bretschneider
saját pénzén vásárolt, s azután a könyvtárnak átadott. Sikeresebben végződött egy milanói árverésen való részvétel. Ekkor 5000 Ft értékben szintén természettudományi anyag vásárlásáról volt szó. Piller Mátyás p r o fesszor javaslatára II. József Lambertényi udvari kancelláriai titkárt bízta
meg az ügy elintézésével. A pesti árveréseken való részvétel könnyebb'
volt, azonban itt a lehetőségek voltak lényegesen kisebbek. 71 Az árverési
adatokból is látható, hogy a könyvtár ezekben az években elsősorban
természettudományos művek beszerzésére törekedett. Ezt felsőbb szervek
s a könyvtárosok egyaránt fontosnak tartották. Két ízben véleményeztea helytartótanács a könyvtár éves beszerzési jegyzékeit, s fejezte ki azt
69
ASRUB 1777 dec. nr. 9. — 1780 sept. nr. 17. Kov. Ins.tr. I. 100. — EK
1788—7—17.
70
ASRUB 1782 sept. nr. 23. — Htt. Lp. 1788 Litter, f. 8. p. 126.
71
Frankfurt: ASRÜB 1782 sept, nr. 23. — Htt. Lp. 1783. Univ. Bud. f. 13..
p. 1—3., 6—7. — Milano: ASRUB 1784 mart. nr. 44 (106)., Htt. Lp. 1784. Litter...
f. 4. p. 27. — Leipzig: ASRUB 1784 sept. nr. 33 (385). — Pest: u. o. 1783 sept...
nr. 10 (93).
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a kívánságát, hogy minél több e tárgykörbe tartozó anyag kerüljön a
könyvtár polcaira. 72 .
Külön figyelmet kell fordítanunk a folyóiratok beszerzésének
menetére, mivel minden könyvtár funkcionális elképzeléseinek leghívebb tükr e a mindenkori kurrens folyóiratállomány. Ezen a téren is kitűnik a
természettudományok fontosságának hangsúlya. Ez látszik P r a y egy 1785ben a könyvtárba járó folyóiratokról készített jegyzékéről is.73
A jegyzéket a P r a y által megadott címekkel közöljük, zárójelben
adva a kiegészítéseket, ill. azt, hogy ma könyvtárunkban a folyóiratoknak mely évfolyamai találhatóak.
1. Allgemeine Teutsche Bibliothek (Berlin, 1765—1796).
2. Physioalisch-oeconomische Bibliothek (Göttingen, 1770—1805).
3. Brüsching's Magazin (Magazin für die neue Historie und Geographie. Red. Fr. Brüsching). (1767—1793.)
4. Göttingische Gelehrte Anzeigen (1753-tól máig jár).
5. Hamburgisches Bücherverzeichnis (? esetleg: Hamburgisches Magazin, 1747—1775).
6. Handels-Magazin (Nem azonosítható).
7. Krünitz Oeconomische Encyclopedic (Berlin, 1773—1858).
8. Juristische Literatur (Nem .azonosítható).
9. Journal zur Kunstgeschichte (Nürnberg, 1775—1784.)
10. Ungarisches Magazin (Pressburg, 1781—1787).
11. Naturforscher (Halle, 1774—1802).'
12. Oeconomische Nachrichten (Breslau, 1773—1780).
13. Landwirtschaftliche Erfahrunglein (Nem azonosítható).
14. Introduction a u x observatorions sur la physique . . . Observations
:sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts. (Paris, 1773—
1793).
15. Sammlun(gein) der Schweizerischen Gesellschaft (in Bern) von
landwirtschaftlichen Dingen, (1761—1773).
16. Samnúung(en) zur Physik und Naturgeschichte (Leipzig, 1778—
1789).
17. Schauplatz der Künste und Handwerck ( . . . d e r Natur und der
K ü n s t e , Wien, 1774—1783).
18. Juristische Bibliothek (Göttingen, 1764—1780).
19. Staats Anzeigen (Staatsanzeigen. Göttingen 1782—1793).
20. Allgemeines Verzeichnis neuer Bücher (mit kurzen Anmerkungen. Leipzig, 1776—1784).
21. Wienerisches Diarium (1724-től hiányosan).
22. Ephemerides (Latináé) Vindobonenses (1776—1785).
72

Htt. Lp. 1787. Litter. f. 8. p. 251. — EK 1788—1—24.
H t t Lp. 1785 Litter. Distr. Bud. f. 2. p. 11. A jegyziék 21—23. tételeit illető
megjegyzése feltűnő: „Compatantur praeterea, nescio, cujus pecunia, et Bibliothecae
unferuntur." További adatokat nem találtam.
73
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23- Regensburger Staatsrelation {Staatsrelation derer neuesten europäischen Nachrichten und Ergebenheiten. Regensburg, 1758-tól hiányosan).
Az adatokból jól láthatjuk, hogy idők folyamán —• sok esetben azonnal a könyvtárba érkezés után — számos kötet t ű n t el s azután soha
nem került vissza a könyvtár polcaira.
Számos olyan kiadvány, melyet ma mint periodikumot tartunk számon, nem szerepel a jegyzékben, melyben általában feltűnően magas az
általános bibliográfiai tájékoztatást elősegítő periodikumokon (1, 4, 5, 20)
kívül a természettudományok és alkalmazott tudományok legújabb eredményeit feltáró folyóiratok száma (2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) A
kurrens periodikumok terén elsősorban az orvosi kar sürgette a t e r m é szettudományos anyag rendelését Az orvoskariak igénye kiterjedt a gyakorlati orvosi tárgyakon kívül a kémia, botanika és fiziológia területére.
A kari igények magas szintjét jelzik a műfaji jellegű kívánságok: az
európai tudós társaságok közlönyeit kérik, valamint az oktatáshoz szükséges kép- és ábraanyagot. A természettudományos érdeklődés kielégítésére törő szándékot jelzik azok a próbálkozások is, melyek nagyobb
magyar természettudományos magánkönyvtárak (így p. o. a Trnka- és a
Plenck-könyvtárak) megvásárlását célozták.' 4
Nagyobb magánkönyvtárak megvásárlása révén az Egyetemi Könyvt á r ebben a karban próbálta első ízben állományát gyarapítani. Az állományátalakítás célját szolgálta a beszerzésnek ez a módja is. A legtovább
húzódott, s a legtöbb port verte fel a volt igazgató Lakits György könyvtárának ügye. Lakits 1780 végén kínálta fel könyvtárát. Az egyetemi
illetékesek véleménye eltérő volt, mivel az Egyetemi Könyvtárban számos felkínált m ű azonos vagy más kiadásban m á r megvolt, s az á r a k is
meglehetősen magasak voltak, A 2000 Ft-os ajánlatot Lakics nem fogadta
el; 1782-ben bejelentette, hogy könyveit árvereztetni fogja. Az árverésen
a könyvtár 516 Ft erejéig vásárolt. A 800 Ft-os keret maradványát a
nápolyi , Museuim Herculaneum" hiányzó köteteinek beszerzésére fordította. 75 — Sikeresebb volt a kísérlet Trnka Vencel orvostanár könyvtárával kapcsolatban. A könyvtár Vezza országos főorvos véleménye
szerint európai mértékkel mérve is feltűnő értékű volt. Mind Vezza,
mdnd Trnka utaltak arra, hogy az oktatáshoz szükséges művekből több
példánynak kell az olvasók rendelkezésére állnia. Trnka különös megértést tanúsított az oktatási szempontok iránt, s felajánlotta, hogy a m á sodpéldányokat ingyen adja át a könyvtárnak. Ennek ellenére a helytartótanács csak 1786-ban adta meg az engedélyt, hogy a könyvtárat
74
Kov. Adv. IL 131—161. — Kov. Instr. I. 218., III. 125., 131—8. — ASRUB
1784 nov. nr. 41 (495).
75
ASRUB 1781 apr. nr. 21. — AASJ 1781 Univ. Bud. 20. nr. 4. — ASRUB
1782 aug. nr. 16. — Htt. b p . 1783 Univ. Bud. f. 13. p. 8. — Kov. Adv. I. 174—8,
Jnstr. II. 123—8.
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3000 Ft-ért megvásárolják. 76 Plenek József orvosprofesszor könyveit
m á r nem sikerült megvásárolni, csupán értékes műszerei jutottak 1000
Ft-ért az Egyetem tulajdonába. Hasonlóan sikertelen volt a Krieger Sámuel geometra könyveivel és műszereivel való kísérlet is. Kazzay S á muel debreceni gyógyszerész bibliofil értékekben gazdag könyvtárát és
éremgyűjteményét szorult anyagi helyzetében 8000 Ft-ért kínálta fel az
Egyetemi Könyvtárnak, azonban az uralkodó a vételhez nem járult hozzá.77 — Ha magánkönyvtárak megvásárlása nem is járt .mindig sikerrel,
az állománygyarapítási tendencia ezekből a kísérletekből is látható. P r a y
György értékes könyvtára megszerzéséről később — a ritkaságttárral k a p csolatban szólunk.
Ajándékba a könyvtár ebben a korban kevés anyagot kapott. Bizonyos — elsősorban díszesebb kiadású — műveket az uralkodó ajándékozott országai nevesebb könyvtárainak. Így jutott hozzá р. о. a könyvtár
Metastasio műveihez, valamint a Lexicon linguarum orientálium két-két
kötetéhez. A Pétervárott megjelenő Flora Rossica c. kiadványt lázért nem
tudta megszerezni, mert annak köteteit csupán a cárnő küldhette ajándékba általa megjelölt könyvtáraknak. P á r kötetet az Egyetemi Nyomdától kapott ajándékba a könyvtár, — s ez mindent Az ország állami
tudományos könyvtára mögött nem állt a társadalom, — ezt mutatja a
hagyatékok teljes hiánya.
A könyvtár ritkaságára ekkor még nem különült el az alapáEoanánytól, alapjainak megvetése azonban ezekben az évtizedekben történt. A
Könyvtár kézirattárának általános és e korszakot tárgyaló története még
feldolgozásra vár. Ezzel szemben alaposan ismerjük — Vértesy Miklós
tanulmányából 7 8 — ősnyomtatványtárunk
történetét. Tudjuk, hogy a jezsuita rendházak könyvtáraiból mintegy 300 inkunábulum került a
könyvtárba. A további rendfeloszlatások során — elsősorban a pálos
könyvtárakból — kb.: 550—600 kötettel gyarapodott a t á r állománya.
Az ősnyomtatványokkal kapcsolatban érdekes módon összeütközésbe k e rültek egymással a könyvtári és jozefinista művelődéspolitikai szempontok. Könyvtári szempontból természetesen minden ősnyomtatvány megtartandó lett volna, függetlenül állapotától és tartalmától. A jozefinista
könyvtárpolitikai rendelkezések (elsősorban az alább ismertetendő 1785-i
alaprendelet) a könyvtárakból kíszűrendőeknek tartották a felvilágosodás
elveivel ellenkező, csupán teológiai tartalmú irodalmat. Bizonyos esetekben ennek az ellentmondásnak következtében eladásra kerültek ősnyomtatványok is. Kétségtelenül megállapítható ez a leleszi származású a n y a g 76
ASRUB 1781. jan. nr. 9. — Kov. Adv. III. 258—290 (jegyzékkel). — Htt.
Lp. 1786. Distr. Páson. f. 7. p. 181. — EK 1786—9—19. — A könyvtár jegyzéke:
EK MSS J. 26. sz. a.
77
Plenek: ASRUB 1781. apr. nr. 22. — Krieger: AASJ 1781 Univ. Büd. 20.
nr. 3., ASRUB 1781 maj. nr. 24. — Kazzay: AASJ 1781 Univ. Bud. 20. nr. 5. (A
könyvtárait később a debreceni Kollégium könyvtára szerezte meg.)
тя vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének
tör~
ténete. Bp. 1964. (Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II. 109—126.)
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gal s feltehetően a fiumei ágostonrendi könyvtár anyagával kapcsolatban.
Viszont tudjuk azt is, hogy 1788-ban a budai ,,Kirchen-Depot"-ból (a
feloszlatott rendek felszerelési tárgyait gyűjtő raktárból) 17 kötet martyrologium, rituálé és chorale került be az Egyetemi Könyvtárba. A félreértések további elkerülése érdekében a helytartótanács elrendelte, hogy
minden, a feloszlatott rendházakból származó szertartáskönyv az Egyetemi könyvtárnak adandó át. 79
Külön kell megemlékeznünk — mivel e r r e részletesebb adatokkal
rendelkezünk — a kézirattár nagy iratgyűjteményeinek történetéről, valamint azokról a kisebb tételekről, melyek egyéb utakon jutottak a
könyvtár birtokába.
.:
A három nagy iratgyűjtemény
— a Hevenesi-, P r a y - és Kaprinayíéle kollektiók sorsa a legmagasabb állami szervek politikai természetű
figyelmét élvezte. Ezek az iratgyűjtemények sokrétűek: számos köz--és
magánjogi szempontból fontos okmányt, ül. okmánymásolatot tartalmaznak. Olyanokat is, melyek ismerete, közzététele akkor politikai és birtokjogi érdekeket sértett volna. Politikai szempontból a XVII. századi
szabadságharcok és különösen a Rákóczi-szabadságharc forrásanyaga érdekelte a kormányzati szerveket. Birtokjogi szempontból elsősorban az
egyházi birtokok, ül. egyes neoacqiustica-vonatkozású ügyek vonták m a gukra a figyelmet. Éppen ezért az iratgyűjtemények közhasználatát sokáig egyáltalán nem, később is csak erős megkötésekkel engedték meg.
Elsősorban vonatkozik ez Hevenesi Gábor jezsuita rendfőnöknek Kollonich érsek megbízásából készített gyűjteményére. Az egész kollekciót
még 1768 elején a nagyszombati rendházból (ül. annak könyvtárából) a
magyar kamara pozsonyi székházába szállították. A Budára való költözés után az egyetemi tanács felvetette a gyűjtemény tulajdonjogi kérdését, s kérte annak az Egyetemi Könyvtárba történő visszaszállítását. Ekkor, 1778-ban kiderült, hogy az értékes gyűjtemény 36 kötete hiányzik.;
Hiányzott akkor is, amikor 10 évvel azelőtt az anyagot a kamara átvette.
Megállapították, hogy az első négy kötetet Majláth udvari tanácsos használta. A többieket illetően az egyetemi tanács javasolta, hogy a jezsuita
rend volt tagjait „sub virtute sacrae oboedientiae"
kell felszólítani a
visszaszolgáltatásra. A királyi ügyészség politikai okokból a gyűjtemény
visszaadásának egy évvel való elhalasztását kérte, hogy addig a köteteket tartalmi szempontból átvizsgálhassa. A hiányzó kötetek után izgatott
nyomozás kezdődött. A legérdekeltebb Pray, akinek történész-munkájához
volt szüksége az anyagra — nem. tudott semmit mondani. A besztercebányai püspök szerint a turóci prépostság gondnoka a köteteket utoljára
„sub peculiari clavi" a nagyszombati könyvtár előszobájában látta, s azokat tudomása szerint onnan az államtanácshoz irányították eüenőrzés vé-gett. Ma sem tudjuk biztosan, hogy a hiányzó kötetek honnan s mikor
kerültek elő. Az biztos, hogy átvizsgálásuk igen lassú ütemben folyt, s
7y
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EK 1788—5—24, 11—13, 12—3, 1789—5—13.
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az első 18 kötet átadiására 1781 májusában került sor. Sajnos, a 38. kötet
csak csonkán: az Eperjesen felállítani tervezett protestáns akadémia szabályzattervezete hiányzott belőle.
Rögtön az átadás után a helytartótanács további 16 tételesen jelzett
kötet, valamint az ún. Cseles-féle gyűjtemény 11 kötetének kiadását kérte. Ismét két évig, 1783 nyaráig kellett várni, amíg a k é r t 27 kötetből
a kamara 20 kötetet viszaadott. Ugyanezen év végén P r a y újabb két kötet kiadását kérte: az ispotályos rend privilégiumainak gyűjteményét. A
fiscus ezek kiadását „ex ratione subversantis Fisci Regii praejudicii" megtagadta, mivel az ott található birtokadománylevelek tárgyai időközben
másoknak adományoztattak, s jelenleg a fiseus oltalma alatt állanak.
1787-ben az Egyetemi Könyvtár frontális támadást intézett: a Hevenesiés Kaprmay-^gyűjtemények valamennyi kötetének, az összes jezsuita história domusnak és Istvánffy zágrábi vonatkozású kéziratainak kiadását
követelte. 80 A kérdés rendezésére m á r csak II. József halála után került
sor; 8t addig csak annyi történt, hogy az uralkodó P r a y n a k saját használatra kiadni rendelte a k é t nagy gyűjtemény összes kötetét. Pray viszont kötelezte magát, hogy a fiscus és magánosok érdekeit sértő adatokat nem közöl, mivel „közülünk, akik a könyvtárat gondozzuk, senki
sem lesz oly meggondolatlan és esztelen, hogy hivatalától, kenyerétől
önszántából megfossza magát."
A Hevenesi-gyűjtemény már akkor is történeti jellegű volt. Viszont
a másik két kollekció, Kaprinay és Pray gyűjteményei ezekben az években keletkeztek és váltak köztulajdonná. Kaprinay István volt jezsuita
történész-professzor 1786-ban h u n y t el. Hosszú élete során nagy elődjéhez, Hevenesihez hasonlóan, minden energiáját hatalmas szakkönyvt á r és történeti források gyűjtésére fordította. Halála után a kéziratos
anyagra azonnal rátette kezét a kamara, s ragaszkodott a politikai t e r mészetű átvizsgáláshoz. Csupán 41 középkori oklevél oktatási célra történő azonnali kiadásához járult hozzá. A gyűjtemény 148 kötetéből csupán 87 kötetet adott át közhasználatra. Ugyanekkor átadott 48 kötet história domust, s jelezte, hogy Istvánffy kéziratai nem találhatóak. Az átadásra 1789-ben került sor, mivel a Kaprinay által kijelölt örökös, a panonhalmi rendház feloszlatás következtében megszűnt, s hosszú ideig vitás volt, ki s hogyan tesz eleget az örökhagyó azon kívánságának, hogy
az anyag fejében ezer misét kell mondani lelki üdvösségéért. A korábban
visszatartott kötetek kiadását a causarum regalium director még ekkor is
megtagadta azzal az indokolással, hogy maga Kaprinay is figyelmeztetett rá végrendeletében: „akik kéziratait használják, tartsák a titkokat",
80
AASJ 1778 Univ. Bud. 38. és ASRUB 1778 nov. nr. 4. — AASJ 1779 Univ.
Bud. 10., 1780. u. o. nr. 1., 1781. 22. nr. 9. és 22. — ASRUB 1781 spet. nr. 6. —
AASJ 1781 Univ. Bud. 22. nr. 36. — Htt. Lp. 1783. Univ. Bud. f. 11. p. 60., 70.,
82., 88. — U. о. 1784. Litter, f. 4. p. 2., 10., 20., 89. — U. о. 1787 Litter, f. 8.
77. és u. о. 1789. Litter, f. 18. p. 210—1.
81
Tóth András 27. jz-ben i. m. 14. 1.
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azaz határ-, dűlő- stb. neveket ne közöljenek. A hiányzó kötetek csak
évekkel később kerültek be az Egyetemi Könyvtárba. 8 2
Külön problémát jelentett Pray György igen értékes gyűjteményének átvétele. A gyűjtemény a felbecsülhetetlen értékű kéziratos anyagon
kívül kb. 2300 műből álló könyvtárat is magában foglalt. Az egész gyűjtemény jegyzékét maga P r a y állította össze; a jegyzékből ma is világosan áll előttünk a kitűnő historikus és könyvtáros tudományos érdeklődési köre és mintaszerű pontossága. A gyűjtemény átadására még a t u lajdonos életében sor került. P r a y — aki saját művei kéziratait m á r k o rábban a könyvtárnak adományozta — rendszeres éves kegydíjat k é r t
gyűjteménye átadása fejében. Az átadással kapcsolatos tárgyalások m á r
1783-ban megindultak, azonban az egyetemi tanács és a tulajdonos k ö zötti szerződés jóváhagyása csak 1784 szeptemberében történt meg, az
évjáradék kifizetésének engedélyezésére azonban még sokat kellett várnia Praynak. A szerződés mellékletében felsorolt gyűjteményrészek ma
is külön tételei az Egyetemi Könyvtár kézirattárának. A „Diplomatarium
autographum" az okmánygyűjtemény első tétele; a „Diplomatarium apogr a p h u m " ma mint Pray-gyűjtemény ismeretes. A katalógus az 50. kötet
után említi azt a négy kötetnyi levélgyűjteményt, melyet Pray csak halála után szándékozott könyvtári tulajdonba juttatni s mely ma a kézirattár G. 116 és 117 tételszáma alatt található. A könyvek jegyzéke 2 253
tételt sorol fel. — Az egyetemi tanács melegen ajánlotta a szerződésben
foglalt 400 F t évjáradék jóváhagyását. A kancellária nem nézte a felajánlott anyag számban ki sem fejezhető tudományos értékét, hanem
kérdéseket tett fel. A kérdések a becsértékkel, a másodpéldányokkal és
— jellemzően! — P r a y életkorával voltak kapcsolatban. Az egyetemi t a nács jelezte, hogy az árbecslés csak a költöztetés u t á n lehetséges s hogy
P r a y 63 esztendős. A kedvező döntés 1786-ban született meg: felsőbb
szervek hozzájárultak a javasolt évjáradék visszamenőleges kifizetéséhez.
Érdekes módon az ötven kötetes, politikai szempontból sem érdektelen
gyűjteménnyel kapcsolatban sem a kamara, sem fiscus nem akadékoskodott. A késői utód jóleső kajánsággal állapítja meg, hogy a hivatalok
rosszul számítottak: P r a y 1801-ben halt meg, tehát az évek során legalább
6000 Ft-ot vett át gyűjteményért a budai söhivataltól, melyre az évjáradék kifizetését bízták. 83
A nagy gyűjteményeken s az abolíciós származású kéziratokon kívül egyéb kézirattári tételnek a könyvtárba kerüléséről kevés tudomásunk van. Egy 1778-ból származó rendelet értelmében minden az Egye82

OL Kamarai It. Öff. arch. cam. Deer. cam. 1786—12—19. — EK 1786—8—29.
— Htt. Lp. 1787 Litter. Distr. Poson. f. 7. p. 83., 127., 217. — Htt. Lp. 1789 Litter,
f. 18. p. 69., 92., 156. — A Kaprinay-gyűitevnény
jegyzéke: EK MSS J. 127. sz. a.
8<1
ASRUB 1781 aug. nr. 6., sept, nr. 1. — Kov. Instr. II. 129—130. — ASRUB
1784 siept. nr. 32 (384). — Htt. Lp. 1784. Litter, f. 4. p. 9. 129., Littber. Dr.str.
Bud. f. 2. p. 73., 73., 135. — EK 1785—3—27, 4—18. — Htt. Lp. 1786 Litter. Distr.
Poson. f. 7. p. 135., 191., 244. — EK 1786—9—19. — A gyűjtemény jegyzéke: EK
MSS J. 36. és 132. sz. a. — Az átadás előzményeire 1. Pálvölgyi i. с. 86—87.
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temi Nyomdában előállított könyv kéziratát az egyetemi tanács levéltárában kellett elhelyezni. Ez az intézkedés nehezen volt végrehajtható,
mivel hivatali irattár ilyen célra nem alkalmas. Éppen ezért az a gyakorlat alakult ki, hogy ez az elsősorban cenzúrázott kéziratokat tartalmazó anyag a könyvtár ritkaságtárába került. Ma m á r nehezen állapítható meg, hogy ez az átadás milyen rendszerességgel történt. Annyit
tudunk, hogy 1784-ben a könyvtár „ex tabulario Senatus" 133 kézirat átvételét nyugtázta. Hogy az egyetemi tanács irattárában maradt-e m é g
ilyen jellegű anyag, m a — az egyetemi levéltár 1956-ban bekövetkezett
pusztulása miatt — m á r nem állapítható meg. • Kovachich, aki 1784-ben
távozott a könyvtártól, nem viseltetett ellenséges érzülettel volt munkahelye iránt. Erre mutat, hogy 1786-ban két kéziratot, 49 könyvet, egy
pecsétet, 42 érmet ajándékozott a könyvtárnak. Az 1787-ben elhunyt Cornides gazdag könyvhagyatékát felsőbb utasításra az Egyetemi Könyvtárnak kellett leltároznia. Az örökösök a hagyatékot áruba bocsátották, s
a könyvtár készpénzért vásárolt, 84
Az abolíció során a könyv- és kéziratanyag mellett számos más jellegű anyag is összegyűlt a különböző gyűjtőhelyeken. A helytartótanács
utasítására minden földgömböt, éggömböt, sphaera armillarist s egyéb
csillagászati, fizikai és matematikai oktatási segédeszközt az Egyetemi
Könyvtárba kellett beszállítani. Ezek feltehetően igen hamar átkerültek
a megfelelő tanszékekre, mivel sem tárgyi, sem jegyzébes nyomuk nincsen. 85
A feloszlatott rendházak közül sokban jelentős éremgyűjtemények
is
voltak. Ezek a könyvtárat több szempontból érdekelték. Őrei a történeti
segédtudományok különböző ágait tanították, s a könyvtár maga is t e kintélyes —• jogilag az Egyetem tulajdonát alkotó — éremtárat gondozott. Éppen ezért nem csupán a feloszlatott rendházak (így p. o. a poznoyi és a fejérmegyei jezsuita rendházak és a pálosok) éreananyagával kellett törődnie, hanem más érem- és egyéb régészeti lelet esetében is a könyvtár szakvéleményét kérték ki. Az érmek azonban nem
minden esetben kerültek a könyvtárba, sőt még az országban sem m a radtak meg. Amikor 1786-ban a könyvtár másodpéldányait árverésre bocsátotta, azokból négy kijelölt darabot kikáltási áron kellett felküldeni
a császári éremtárba. Nagy Konstantin magyar pálos-eredetű aranyérmét m á r minden ellenszolgáltatás nélkül kellett feljuttatni Bécsbe;
ugyanígy a nagycenki kincsleletet is (abból csupán 9 érmet vásárolhatott
meg a könyvtár az egyetemi éremtár részére.) 86
84
Egyetemi Nyomda kézirataira: ASRUB 1778 maj. nr. 37., 1784. jul. nr. 4
(309). — Kovachichra: EK 1786 s. d., Kov. Adv. I. 17. — Cordinesre; Htt. Lp. 1787.
Litter, f. 8. p. 153. és EK 1787—11—3.
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Htt. Lp. 1787. Litter, f. 8. p. 178.
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ASRUB 1778 Jan. nr. 20. — EK 1786—3—14. 1787—5—5, 8—7, 11—30. 1788
—4—9, 5—6., 9—16. Az éremtárral kapcsolatos kérdésekre 1. Keresztényi József:
Az Egyetemi Könyvtár szerepe a XVIII—XIX. század érmészetében. Bp. 1960. (A
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Az éremtári anyaggal kapcsolatban, ahol írásos bizonyítékaink vannak bizonyos darabok Bécsbe kerülése felől — említést kell tennünk az
abolíciós könyvakció egyik problematikus, eddig megnyugtatóan meg
nem oldott kérdéséről. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy ritka könyvek is kerültek fel a bécsi gyűjteményekbe. 1785-ben a helytartótanács
elrendelte, hogy az ún. Sebaldus-bibliát és „alios rariores libros" fel kell
küldeni Budára. A Sebaldus-biblia ma is a könyvtárban van (Cod. lat.
45.); hogy melyek voltak az említett többi ritka könyvek s hogy mi lett
sorsuk, nem tudtuk felderíteni.87 Sokkal élesebben merült fel a probléma az igen értékes kézirat- és ősnyomtatványanyaggal rendelkező pálos
könyvtárak esetében. 1787-ben a kancellária rendelte el, hogy a horvát
pálos könyvtárak anyagáról nagyon pontos jegyzékeket kell készíteni, s
ezeket válogatás végett a bécsi udvari könyvtárnak kell felküldeni. Az
Egyetemi Könyvtárnak a jegyzékeken jelölnie kellett, hogy mely műveket igényel, mit vél eladhatónak és bezúzhatónak. Az év végén — nyilván a jegyzékeknek Bécsben történt átvizsgálása után — az uralkodó elrendelte, hogy az 1472-ben kiadott Confessariorum summa c. kötet Zágrábból közvetlenül Bécsbe küldendő fel. Ugyanekkor felhívta a figyelimet
a XV. századi nyomdatermékek fokozott gonddal való kezelésére.88
V.
Említettük, hogy a Pestre való költözés milyen jelentős volt a könyvtár szempontjából. Azonban az itteni berendezkedés nem jelentette az
egyetlen nehézséget: a költözködést követő évek általában a legbonyolultabbak könyvtárunk életében. Nehéz munkálatokat kellett a könyvtárosoknak végezniök, mégpedig több vonalon egyszerre úgy, hogy a különböző munkafolyamatok sok esetben egybefonódtak.
A budai korszakból áthúzódó egyik munkafolyamat volt a jezsuita
könyvanyag felszámolása, szétosztása. Ez a munka 1773-ban indult, s csak
1790 után ért véget. Első fázisa, az Egyetemi Könyvtár részére szükséges anyag beolvasztása a nyolcvanas évek közepére nagyjából befejeződött. Hátra maradt még a maradék anyag szétosztása az ország többi
állami iskolai könyvtárai között. Ez különböző csatornákon történt meg;
megfelelő lebonyolítását viszont megnehezítette a kolduló- és egyéb rendeknek az évtized közepén történt feloszlatása, s így újabb anyag beáramlása.
A szétosztás kérdése egyidős az IG kérdésével. Felsőbb szervek kezdettől fogva kifejezték kívánságukat, hogy a szerzetesi anyagból az Egyetemi Könyvtár mellett az öt vidéki akadémia és más nagyobb gimnázi87
EK 1787—3—7. A bécsi Nemzeti Könyvtárban személyes érdeklődésemre azt
közölték, hogy az e korban állományba vett műveikről nincs provenieneia-nyilvánatartás.
88
Htt. Lp. 1787 Litter. f. 8. p. 100. — EK 1787—12—13.
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um könyvtárai is részesüljenek. A szétosztással kapcsolatban számos
terv látott napvilágot, ill. készült el, s maradt később íróasztalok fiókjaiban, irattárak polcain. Elkészült az akadémiai könyvtárak szakmák
szerint tagolt minimum-jegyzéke, 8 9 s itt-ott elkészítették azoknak a könyveknek a jegyzékeit is, melyek az akadémiákon valóban rendelkezésre
álltak. Majd megvitatásra került a szétosztás eljárásmódja: 90 az első m e netben Bretschneider álláspontja győzött, s a munkálatok helyszínen és
fokozatosan való elvégzését Kovachichra bízták. Ő pontos tervet dolgozott
ki, majd hamarosan megkezdte a szétosztási munkát az akkor legfontosabb akadémiai városban, Pozsonyban. Időközben azonban Pray kifogásokat emelt a Bretschneider-terv ellen, mire a helytartótanács és az egyetemi tanács sürgősen szükségesnek látta a munka leállítását. Természetes, hogy amikor az agilis Kovachich kezéből kivették, s az Egyetemi
Könyvtár többi könyvtárosának, ill. az egyetem képviselőjének közös
feladatává tették a szétosztást, a munkálat lebonyolítása akadozott. 1784
elején az egyetemi tanács már mentegetőzni volt kénytelen a helytartótanács előtt a lassú ütem miatt. Persze nem szólt a személyi jellegű
előzményekről, csupán a szükséges jegyzékek hiányát, a könyvtár költözködését említette. 91 P r a y csupán az év közepére készített el egy újabb
szétosztási tervet, melyben elsősorban a Pozsonyba helyezett hittudományi kar, a zágrábi és egri hittudományi akadémiák, az öt vidéki akadémia
és a budai főgimnázium könyvtáraival foglalkozott. A többi gimnáziumok a tervben m á r nem is szerepeltek, m e r t — m i n t mondotta, — azok
annyira könyvek nélkül szűkölködnek, hogy felfejlesztésük az adott
könyvanyagból s az adott oktatási alapelvek mellett reménytelen. 9 2
A kérdés végső megoldása felől nem állnak biztos adatok rendelkezésünkre. 1785 után a probléma az iratokban egyre ritkábban merül fel,
akkor is inkább a könyvekkel való ellátottság hiányaira vonatkozó panaszokkal találkozunk, mint p. o. a pécsi akadémiai könyvtár esetében.
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ASRUB 1781 mart. nr. 39.
A szétosztási tervekre 1. Bruckner i. m. 124—6.
Htt. Lp. 1784. Litter, f. 4. p. 23.
92
ASRUB 1784 Jul. nr. 36 — (291). Adataink jelzik, hogy a kérdést helyesen
látta,. A vidéki gimnáziumok (így Máramarossziget, Szatmár, Arad, Újszentanna,
Nagykálló, Nagybánya) könyvtárainak állománya 20—75 kötet körül mozgott. (Htt.
Lp. 1786. Litter, f. 20. p. 8. és ASRUB 1783 mart. nr. 2.) Ez nem csodálható, hiszen 1781-ben a gimnáziumi kiskönyvtárak minimumállományát Molnár János pesti
professzor a következőkben állapította meg:
1. Danes.: Doctrina morális Christiana (Danes, Petrus Ludovicus: Institut!ones
doctrinae christianae. Venetiis, 1733., Tyrnaviae 1755.)
2. Az anya szent egyház történeti.
2. Párizs-Pápai szóitára,
4. Meli'baeus. (Bél Mátyás: Der ungarische Sprachmeister. Pressburg, 1787.)
6. Petrovszki úrhoz a nevelésről 15 levél (Molnár János: Petrovszki Sándor
úrhoz Molnár Jánosnak tizenöt levelei. Pozsony—Kassa, 1776.)
Komoly könyvtárakkal adataink szerint ebben az időben állami tanintézetek
rendelkeztek.
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A fiumei guberniumnak ottani akadémiai könyvtár felállítását célzó j a vaslatát 1788-ban a helytartótanács „in Erwartung besserer Zeiten" u t a sította el. 92 / a
A kérdés lényege, hogy vajon mit s mennyit kaptak a vidéki a k a démiai könyvtárak a feloszlatott szerzetesrendek könyvtárainak anyagából? — m a m á r nehezen lenne megválaszolható. Ehhez Pozsony, Kassa,
Nagyvárad, Pécs és Zágráb nagy közép- és főiskolai könyvtárait kellene
szinte darabról darabra átvizsgálni. Ennek ellenére azonban érdemes foglalkozni azokkal az alapelvekkel, melyek szerint felsőbb szerveink a s z é t osztást elképzelték. Ha ezek az elképzelések a gyakorlatban nem is váltak mindenben valóra, Ш. eredményeik m a m á r nem kísérhetőek n y o mon, — képet kaphatunk a jozefinista korszak egy nem is kicsiny j e lentőségű művelődéspolitikai irányvonala felől.
A szerzetesrendek feloszlatásának 1782-ben megindult és 1787-ig folyamatosan tartó új hulláma során az ország tudományos könyvtári j ö vendőjének kérdése fokozott hangsúllyal merült fel. Próbálkozások, előkészületek után 1785-ben jelent meg II. József alapvető rendelete 03 a m a gyarországi tudományos könyvtárak tartalmi és funkcionális kérdéseit
illetően. A rendelet mind oktatás-, mind tudománypolitikai szempontbólfigyelemreméltó. Az egyetemi, akadémiai és gimnáziumi könyvtárak célját, abban látja, hogy az olvasók szakmájukban minden nélkülözhetetlenül fontos m ű v e t megtaláljanak. A fogalmak világos tisztázása érdekében a tudományos kiadványokat a rendelet három csoportba osztja:
1. Az egyes tudományágak anyaga felől tájékoztatást nyújtó g y ű j teményes m ű v e k (mai szóhasználattal: bibliográfiai apparátus).
2. Az egyes tudományágak anyagát magukban foglaló rendszerező
művek (kézikönyvek).
3. Az egyes részterületek szakirodalma (monográfiák).
Kifejti a rendelet, hogy az 1. és 3. csoportba tartozó anyag együttesen sem elegendő a tudományos kutatáshoz és oktatáshoz. Az oktatók
számára a lényeget 2. csoport jelenti, az ebben foglaltak megszerzésére
kell elsősorban törekedni. A rendelettel egyidőben az ajánlott anyagot
magában foglaló tájékoztató jegyzéket adtak ki, s azt szakvéleményezésre bocsátották. Érdekes művelődéstörténeti feladat lenne — jelenlegi k e reteinket azonban túllépné — a jegyzékben foglalt ajánlott művek r é s z letes elemzése, értékelése.
1786-ban újabb rendelkezés jelent meg. 94 A kancellária és a helytartótanács határozott utasítást adott az előző évi rendelet végrehajtására
az összes tudományos könyvtárak vonatkozásában. Szigorúan előírta a
ü2

/a EK 1787—10—18 és 1788—7—31.
Htt. Lp. 1785. Litt. f. 14. (teljes). Magyar fordítását Id. a 27. jz-ben idézett;
„A könyv és k ö n y v t á r . . . " с kötetben 543—547. 1. — Az ott ajánlott művek jegyzékei — különböző változatokban — megtalálhatóak: EK MSS J. 103. 7. a—b., J.
19. és EK 1786. s. d. (A 25.717 b. síz. htt. irat'melléklete.)
9Ű
H t t Lp. 1787. Litter. f. 8. p. 7. sz. a. találhatók a korábbi előiratok is.
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korábbi jegyzékekben felsorolt, a jozefinizmus ideológiáját tükröző irodalom teljes nyilvánosságának biztosítását. Elméletileg kitűnő logikával
meghatározta ennek módszereit is. A már meglevő könyvtári állomány
•és a feloszlatott, ill. feloszlatandó szerzetesi könyvtárak anyagából j a vallotta kiválasztani az alapjegyzékekben megadott műveket; a felesleget el kellett árverezni, s a bevételt könyvvásárlásra 'kellett fordítani. A
jegyzékekkel kapcsolatban az utasítás nem volt dogmatikus: azokat kezdetnek tekintette s előírta, hogy a válogatásnak „szabad szempontok
és
magasabb szabályok" szerint kell történnie. Alapelvként leszögezte, hogy
minden olyan művet meg kell tartani, mely bármely szaktudomány s
ezek határtudományai területén közvetve vagy közvetlenül hasznosítható,
mindaz alapvető művektől a részletmonográfiákig. „Ide lehet számítani
azokat a jó műveket, melyek ha nem is állanak közvetlen
kapcsolatban
a tananyaggal, mégis ezzel rokon ismeretekkel
foglalkoznak, arra közvetett befolyást gyakorolnak; oly müveket, melyek egy tudományágat
első
elemeitől a legfinomabb részletekig tisztáznak vagy azt akár csak egy
lépéssel is előreviszik s így az illető szaktudomány
történetében a maguk
lapját
betöltik."
Az utasítás ebben a formájában az, 1785. évi rendelkezés ideológiai
alapján áll, azonban finomabban, részletesebben fejti ki mondanivalóját.
Különösen hangsúlyozza azokat a szerzőket, akik hozzájárultak a gondolkodás forradalmasításához („die die Revolutionen
des Denkens stifteten"), akik egyéni gondolkodásmódjukkal, stílusuk erejével, véleményük különleges voltával az igazsághoz vezérlő utat építették, vagy b á r milyen más módon kiemelkedő helyet biztosítottak maguknak a t u d o mány évkönyveiben, ill. azokat a műveket, melyek bármely nép irodalmának [klasszikus termékei. A különböző kiadások közül a kritikailag legjobbakat s a könyvművészeti szempontból legértékesebbeket kell megtartani. A kiadás szépsége mellett ügyelni kell a jól olvashatóságra is,
mert ez a szemet kíméli, és a kutatás fárasztó munkájában felvidulást
és élvezetet teremt. Egy olyan könyvtár, mely elsőrendű értékét a használhatóságban és a rendezettségben látja, nem állíthat polcaira válogatás
nélkül minden nyomtatott művet, melyek csupán a puszta fantázia és
a tudálékos fényűzést miatt kedvesek a szemnek. Ezek hasznavehetetlen,
középszerű művek, melyek szerzőjükkel együtt szállnak a sírba.
A tudományos könyvtárakból eltávolítandónak tartja az utasítás a
szakmai szempontból értéktelen műveket és a szakrendszer nélkül összeállított bibliográfiákat, valamint azokat a morálteológiai és morálfilozófiai műveket és áhítatos irodalmat, melyek nem a felvilágosodás eszmei
mondanivalóját nyújtják. Külön érdekessége a nagyon racionális utasításnak, hogy a XV. századból származó nyomtatványokat, s a nem biztos
módon bibliofil ritkaságnak minősített műveket az Egyetemi Könyvtár
számára kétes értékűek tartotta.
Annak tudatában, hogy minden igény egyszerre nem elégíthető ki,
az utasítás megjelöli a fokozatos megvalósítás alapelveit is. Ezeket a tan138

személyzet igényei, a rendelkezésre álló könyvanyag és az oktatott tudományágak fontossága szerint kell kidolgozni. A legfontosabb tudományágaknak sorrendiben a fizikát, az egyéb természettudományokat és az
orvostudományt tartja. Ezeket követik az elméleti és gyakorlati filozófia,
a jogtudomány, majd a hittudományok azon ágazatai, melyek az ismeretek pozitív törvényeivel foglalkoznak. A régi értelemben vett hittudományok természetesen az utolsó helyen szerepelnek. A rendelet külön
felhívta a figyelmet a görög és latin klasszikus irodalom lehető teljességére, mivel a klasszikus ismeretek minden szakmában nélkülözhetetlenek.
Az utasítás a felvilágosodás korának stilárisan és tartalmilag egyaránt
jellemző terméke. Gondolatmenete olyan emberre vall, aki kora ifjúságától kezdve az új eszmék légkörében élt, aki hivatali íróasztalát nem
csupán akták intézésére, hanem tudományos munkálkodásra is használta,
s aki — s ez mennyire jellemző a jozefinista művelődéspolitikusra! —
szentül hitte, hogy mindaz, ami ésszerű, az ösztönösen meg is valósul. Az
utasítás szerkesztőjét ebben a tekintetben az évek során biztosan furcsa
csalódás érte. Nem is azért, m e r t a könyvek nem kerültek az Egyetemi
Könyvtárba és egyéb tudományos intézményekbe. Még csak azt sem lehet mondani, hogy ezen a téren II. József halála u t á n — más területek
mintájára — radikális visszalépésre került volna sor. Csalódása „csupán"
annyiban állt, hogy a nagy elvi gonddal kiválogatott könyvkincs az elkövetkező generációk során n e m azt a célt szolgálta, melynek érdekében
felvilágosult művelődéspolitikusok hosszú sora dolgozott.
Az utasítás alapján a tankerületi főigazgatóknak és a zágrábi szemin á r i u m igazgatójának fel kellett terjeszteniök az intézményeikben őrzött
könyvek jegyzékét. Majd egy 1786 végén megjelent rendelkezés a r r a
utasította a kamarai adminisztrációkat, hogy minden feloszlatott szerzetesrendi könyvtárat az Egyetemi Könyvtárnak adjanak át, ideértve az egyes
helyeken m é g ekkor is — tizenhárom év múltán! — kallódó jezsuita
származású könyvanyagot. Az Egyetemi Könyvtárnak az átvételről, az
árverésekről és a szétosztásról félévenként jelentést kellett készítenie.
1787 elején az Egyetemi Könyvtár jelentette, hogy a munkálatok megindultak, s a beérkező könyveket három csoportba osztják: szétosztásra
alkalmasak, árverezendők, bezúzandók, Jelentette, hogy Pestről pálos és
domonkos, Budáról ágostonos és trinitárius, Márianosztráról és Késmárkról pálos, Lőcséről jezsuita anyag érkezett be. Ugyanakkor —• az utasításokban a nyilvános használattal kapcsolatban mondottakra — jelentette, hogy a könyvtár szombat és vasárnap kivételével napi hat órát
áll olvasói rendelkezésére. 1787 júliusában újabb feloszlató rendelet jelent meg: ekkor kerültek sorra a többi kolduló rend után (kevés kivétellel) a ferences, kapucinus és minorita rendházak. Könyvtáraik szintén
az Egyetemi Könyvtárra szálltak. 03
. . .
s
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Az Egyetemi Könyvtár 1788 elején tett részletes jelentést arról, hogy
1785 április és 1788 február között milyen rendházak anyagát vette át.
A jelentésben 14 jezsuita, 20 pálos, 5-—5 bencés és kamalduli, 4—4 ferences és trinitárius, 2—2 premontrei és szervita, 1—1 domonkos, j e r c mosrendi és paulámus (lazarista) kolostor szerepel a hat szeminárium,
három nemesi konviktus és egy kongregáció anyagán kívül. A jelentésből kitűnik, hogy a beszállítási munka csupán az utolsó félévben vált
intenzívebbé. 96 Ami viszont addig nem került beszállításra, sok esetben
nem is került be a könyvtárba. 1788 májusában a helytartótanács elrendelte, hogy a még be nem szállított ferences, minorita és kapucinus
könyvtárakat az illető rendek feloszlatás alá nem eső rendházai k a p ják meg. 37
Általában elmondhatjuk, hogy csupán kevés egyházi könyvtárnak
sikerült magát kivonnia a jozefinista könyvtárügyi rendelkezések alól.
Még a pécsi püspöki Klimó-könyvtár is csak nehezen kerülte el az Egyetemi Könyvtárba való beszállítást. 98 Pálvölgyi Endre egyik könyvtártörténeti tanulmányából 0 9 részletesen ismerjük a kiscelli trinitárius rendház
könyvtárának kalandos abolíciós történetét. A rend 1783 márciusában történ feloszlatása után csak sok nehézség árán, az év utolsó, napjaiban, k e rült sor a feloszlatást végrehajtó bizottság kiküldésére. A rendház vagyonának számbavétele hosszú időt vett igénybe, a könyveknek az Egyetemi Könyvtárba való beszállítása csak 1784 júniusában történt meg.
A könyvtár abban a boldog hiszemben volt, hogy a rendház teljes k ö n y v tára bekerült polcaira; erre m u t a t egy pár évvel későbbi jelentése. P e dig — mint tudjuk — nem így történt. A kiscelli rendház patrónája,
Zichy Miklósné és — minden valószínűség szerint —• egyik volt rendtag
összjátéka következtében a feloszlatás és a beszállítás közötti hónapok
alatt a könyvtár legértékesebb darabjait átvitték Zichyné magánkönyvtárába, s ott új kötéssel látták el. Viszont „habent sua fata libelli": az
1796-ban elhunyt grófné könyvtárát vegrendeletileg az Egyetemre hagyta,
így, ha kis késedelemmel is, a kiscelli rendház könyvei végül mégis oda
kerültek, ahová azokat a jozefinista korszak művelődéspolitikusai szánták.
A kisebb, jelentéktelen állományú szerzetesi könyvtárak tekintélyes
része árverések útján került magánkézre. A kor szellemének meg nem
96

EK 1788—2—14. — Htt. Lp. 1787. f. 8. p. 213.
EK 1788—5—15.
A könyvtárat az alapító püspök vegrendeletileg hagyta a székesegyházra.
A könyvtár az Egyetemi Könyvtárba történő beszállítást csak úgy kerülte el, hogy
1784 elején II. József Pécsett is akadémiát állított fel s az új intézmény könyvtárául a Klimó-könyvtárat rendtelte. A könyvtárnak csupán bizonyos teológiai részeit irányította Pozsonyba,, az ottani seminarium generale könyvtárába. (Htt. Lp.
1784 Litter. f. 4. p. 16.)
99
Az óbudai trinitárius kolostor anyagának sorsára 1. Pálvölgyi Endre: Főúri és klerikális összefogási II. József könyvtári intézkedései ellen. Bp. 1961. (A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 16. — Klny. Tanulmányok Budapest múltjából. XIV. kötet.)
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felelő tartalmú köteteik a papírmalmok áldozatává lettek. Pár ezer kötetet II. József halála után, 1790 elején „útközben" ért a jozefinista kultúrpolitika részleges felszámolása.100 Érdekes módon ezen a területen tovább élt a jozefinista szellem; a feloszlatott szerzetesrendekkel — elsősorban a jezsuita renddel kapcsolatban — továbbra is érvényben maradtak a korábbi intézkedések. Még 1796-ban is került abolíciós könyvanyag az Egyetemi Könyvtárba. Elsősorban a sürgősen visszaállított szemináriumok könyvtárait igyekeztek püspökeik a lehetőségekhez képest
régi állapotukban helyreállítani.
A vidéki könyvgyűjtőhelyeken tartott árverések felől kevés adattal
rendelkezünk. Ezeknél sokkal érdekesebbek voltak a Pesten tartott
könyvárverések, melyeken az Egyetemi Könyvtár számára felesleges
művek kerültek kalapács alá. Az árverések már elég korán, 1783 tájt
megindultak, azonban az első évek licitációiról nem rendelkezünk tételes
jegyzékekkel. Ezeket az árveréseket csak újságokban hirdették meg, s
kézzel írt jegyzékekkel bonyolították le, melyek igen kevés kivétellel elkallódtak, elhasználódtak. 1788-ban rendelte el az uralkodó, hogy az újsághirdetés mellett nyomtatásban is ki kell adni az árverésre kerülő művek katalógusát, legalább két hónappal az árverés előtt. Az egyes jegyzékeknek több rendház anyagát együttesen keil tartalmaziniok, s ezeket
az érdeklődőknek — lehetőleg külföldre is — szét kell küldeni. Az Egyetemi Könyvtárnak vállalnia kell a külföldi megbízatások képviseletét.
Az árverések bevételeit az Egyetemi Könyvtár kapta meg.101 Pray 1789
első napjaiban terjesztette fel az egyetemi tanácsnak a legutóbbi
három licitációról készített jelentést.102 Ebben felhívta a figyelmet
az árverésre bocsátott könyvek nagy számára, a befolyt összeg tekintélyes voltára s a befektetett munkanapok mennyiségére. Jelezte, hogy az
őrök az árveréseken állandóan jelen voltak s a külföldi megbízatásoknak
eleget tettek. A helytartótanács nem volt megelégedve Pray jelentésével
s különböző bonyolult jegyzékek elkészítését írta elő. Az igazgató azonban nem óhajtott az üggyel tovább foglalkozni s jegyzékszearkesztés helyett saját zsebéből kifizette a hiányolt 33 Ft 27 kr-t.103
Az árverések után is megmaradt, Ш. az eleve használhatatlannak ítélt
műveket papírmalomba küldték, bizonyos esetekben csomagolópapír céljára adták el a szatócsoknak. Az így kereskedőkézre került könyvekkel
(elsősorban az áhítatos jellegű irodalommal) jellemző és érdekes üzletelés indult meg. A szatócsok hamarosan rájöttek arra, hogy a felvilá100

Erre 1. Tóth András 27. jz-ben i. m. 20—22. 1.
EK 1788—3—15 és Htt. Lp. 1788. Litter. f. 21. p. 105. — Árverésekre von,
irattári anyag: Kov. Adv. III. 291—306. és 314—5.
102
Fogalmazványa KK 1789—1—3. Az egyetemi tanács a jelentést valószínűen
nem. terjesztette fel, mivel annak a htt. anyagában nyoma nincs.
103
EK 1789—9—17. A nyomtatott katalógusok gyűjteményes kötete az Egyetemi
Könyvtárban „Catalogus librorum, qui in Bibliotheca Universitatis Pestiensis publicae aüctionis exponentur. Pest, 1778—1797." gyűjtőcím alatt található. (Hét füzet
.nem egészen azonos címmel.)
101
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gosodástól, jozefinista eszméktől távolálló vagy azokkal éppenséggel s z e m benálló, elsősorban kispolgári rétegeknek a krajcárért megvett selejt-imakönyvet forintért adhatják tovább. Ezért a helytartótanács 1787-ben megtiltotta a hasznavehetetlen művek szatócskézre adását. Pár hónap m ú l v a
intézkedését — jellemző módon a pár forint bevételért! — enyhítette s
az eladást pár lap kitépése és megsemmisítése után engedélyezte. 104
Problémát okozott az is, hogy hogyan történjék az ország különböző,
sokszor távoli vidékein összegyűjtött könyvanyag Pestre szállításra. Eleinte — elsősorban a jezsuita rendfeloszlatás korában — mindent felszállítottak az Egyetemi Könyvtárba. Ez sok költséggel, sok idővel járt, s
nem kis mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az anyag beolvasztása és
szétosztása igen lassú ütemben történt. Amikor II. József alatt más r e n dek számos kisebb-nagyobb rendházát is feloszlatták, ezek a nehézségek
még jobban fokozódtak. Mivel a csomagolás és szállítás költségeit s b i zonyos kiküldetési költségeket is az Egyetemi Könyvtárnak (ül. az E g y e temnek) kellett viselnie, hamarosan változás következett be. Már 1787ben elrendelték, hogy egyes kolostorokból csupán jegyzékeket küldjenek
fel, hogy így az Egyetemi Könyvtár ki tudja válogatni a szamára szükséges műveket. A felesleges maradványt helyben árverezték el vagy s e m misítették meg. A szállítási költségek nagyságára jellemző, hogy р. о. a
Lepoglava, Várasd, Remete, Szvetice, Cirkvenica és Novi pálos kolostoraiból a teljes szállítás kb. 300 Ft-ba került volna. Egy nagyobb pozsonyi szállítmányért kb. 200 Ft-ot kellett kifizetni. A szállítási költségekhez járuló egyéb kiadások sem voltak jelentéktelenek: egy láda k é szítése 6 kr-ba került, egy ívnyi katalógus másolási díja különmunkában
12 kr volt; a csomagolást ellenőrző (rendszerint kamarai vagy h e l y t a r t ó tanácsi) kistisztviselőnek napidíjként 30 k r járt. 100

VI.
Mielőtt az Egyetemi Könyvtár e korszaka történetének összefoglaló
értékelését adnánk, említést kell tennünk azokról a kérdésekről, melyekkel jelenlegi kereteink és lehetőségeink között nem tudtunk
foglalkozni.
E kérdések nem lényegtelenek; mellőzésük elsőrendű oka technikai jellegű.
Feldolgozásra vár még — időben az elsők között — az a kérdés,
hogy milyen jezsuita és más szerzetesi könyvtárakat érintettek a különböző abolíciós intézkedések. A feladat első s nem is könnyű része lesz
majd maguknak a szerzetesi rendházaknak hiánytalan számbavétele.
Utána kellene majd sort keríteni annak feltárására, hogy mely rendházi
1(

* Htt. L'p. 1787. Litter. f. 8. p. 72. es 140.
Szállítási költségekre: Htt. Lp. 1787. Litter. f. 8. p. 123., 1788. Litter. f.
21. p. 81., 1789. Litter. f. 11. p. 312. — Szállítások csökkentésére: EK 1787—5—21.
— Egyéb tételekre: EK 1787 s, d. és 4—6.
m
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könyvtárakról maradtak fent (az Országos Levéltárban, az Egyetemi:
Könyvtár irattárában és másutt) könyvtárjegyzékek. Ezután a technikai,
jellegű munkálat után következne a munka első tartalmi része: annak:
megállapítása, hogy milyen mennyiségű és milyenségű könyvanyag volta rendházi könyvtárakba, és hogy ez hová került. Tételesen kell majd
elemezni az egyes rendházi katalógusoknak legalább is az értékesebbegyedi darabjait, s kell figyelemmel kísérnünk azok további sorsát. E
feladatkörnek ez a tartalmi része időben túllépi az egy kutató rendelkezésére álló lehetőségeket. Csak munkaközöségi alapon képzelhető el a
fontosabb művek egyedi nyilvántartása, majd annak vizsgálata, hogy vajon azok az Egyetemi Könyvtárba kerültek, más intézményekhez jutottak
vagy eltűntek. 106 Ami a más intézményekhez került darabokat illeti, i t t
külön nehézségek merülnek fel. Vannak jegyzékeink, 107 melyek az egyes
intézményekhez került könyvanyagról adnak számot, azonban csak n e h e zen lehetne megállapítani, hogy az azokban jelzett tételek valóban az
adott helyre kerültek-e, s h a igen, m a is megtalálhatóak-e? A szóbanforgó
legfontosabb intézmények, az akkor jelentős akadémiák székhelyei ma.
m á r más országok területén vannak, maguk az intézmények az idők f o lyamán többszörösen átalakultak, esetleg megszűntek, más intézmények-,
kel egyesültek. Könyvtáraik osztoztak sorsukban. Még a legaprólékosabb vizsgálódás esetén sem lehetne komoly eredményt remélni. Csupán
ezeknek a munkálatoknak sok időt és energiát igénybevevő végrehajtása után t u d u n k majd választ adni a szerzetesrendek feloszlatásával;
kapcsolatos legfontosabb könyvtár- és könyvtörténeti kérdésre: hogy va- ;
jon mi is lett a sorsa annak az igen tekintélyes, a jelek szerint sok tízezer kötetre menő könyvmennyiségnek, mely az abolíciós időkben eredeti
őrzési helyéről kimozdult.
Ami a ma és Budapesten reánk váró munkálatokat illeti, ezek k i s részt a Római Katolikus Hittudományi Akadémia ill. a Központi P a p nevelő Intézet könyvtárában lennének végezhetők. Ide ugyanis az a b o líciós korszakban és a XIX. század folyamán sok szerzetesrendi, ill. régi
nagyszombati teológiai m ű került át. A munka dandára azonban az Egyetemi Könyvtárban várja az arra hivatottakat, ahol két irányban lenne
szükség alapos feltárásra.
A könyveket illetően, az IG-t alapulvéve, azoknak a korabeli jegyzékeknek 108 anyagát kellene feldolgozni, melyek az Egyetemi Könyvtárban.
A müncheni Állami Könyvtár igazgatója, Ruj, Paul: Säkularisation
und
Bayerische Staatsbibliothek. I. Bd. Wiesbaden, 1962. с. művében példamutató akribiával dolgozta fel a napóleoni korszak bajor államosításának könyvtártörténetét'
a ritkaságtári. anyag vonatkozásában. Munkáját megkönnyítette, hogy a bajor jegyzékeik külön, t ü n t e t e k fel az ilyen, jellegű anyagit. (Valószínű, hogy munkáját technikai munkaerők segítségével végezte.) — A hazánkban feloszlatásra került szerzetesrendek névsorának összeállításával, könyvanyagunk jellegének feltárásával Berlász Jenő foglalkozik.
107
EK MSS J. 107. (Részletezve J. 86. alatt.)
m
U. о. J. 106. (Részletezve u. о.)
;
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.maradt anyagot tüntetik fel. Az egyes tételek katalógus- és raktári hasonlítása alapján kellene meggyőződni arról, hogy a jelzett művek valóban bekerültek-e a könyvtár polcaira. A mai állományban már nem található tételek esetében a további felderítés már áthághatatlan akadályokba ütközik. Feltehető, hogy esetleg későbbi árverések során azok m á sodpéldányként kerültek máshová. Árverési jegyzékeink ebben az esetben
bizonyos tájékoztatást nyújtanak. További selejtezésekről azonban m á r
nincsenek tételes jegyzékeink.
Gyakorlatban nagyon kevés remény van arra, hogy ezeket a m u n kálatokat valaha is el tudjuk végezni. A jegyzékek feldolgozása (tehát
annak a munkafolyamatnak a fordítottja, melyet a jozefinista kor könyvtárosai nagyon gyakorlati okból végeztek el!), hasonlítása, az adatok
rendszerezése olyan munkaigényes feladat, melyre — bármilyen érdekes
eredmények ígérkeznek is! — nem áll rendelkezésre sem a munkaerő,
sem munkaidő. Ezen a téren, sajnos, egyelőre meg kell elégednünk a
fentebb vázolt ismeretanyaggal; azzal u. i., hogy az Egyetemi Könyvtár
állománya a szerzetesrendi könyvtárak feloszlatása következtében állománystatisztikai adatokkal is mérhető mennyiségi és minőségi átalakuláson ment át. A további feltárással kapcsolatban: „vivant sequentes!"
Több reményt nyújt a kézirattár anyagával kapcsolatos feltáró feladat. Kézirattárunk története — mint említettük — megírásra vár. A
feldolgozandó anyag mennyiségileg nem nagy s viszonylag könnyen á t t e kinthető. A jelek a r r a mutatnak, hogy a feloszlatott szerzetesrendekből
— elméletileg feltétlenül, gyakorlatilag kevés kivétellel — minden kézirat
az Egyetemi Könyvtárba került be, azokat más intézmények között nem
osztották szét s árverésre nem kerültek. 109 Remélhető, hogy a régi kézirattári törzsanyag proveniencia-történetének feldolgozására a közeli jövőben sor kerülhet. Ennek alapján — ha nem is teljes, de tételes és jellemző — képet kaphatunk majd arról, hogy mennyiben gazdagodott ennek az értékes anyagfajtának területén az Egyetemi Könyvtár.
*
Egy fél emberöltő könyvtári fejlődéséről, irányvonaláról, eseményeiről próbáltunk számot adni a fenti sorokban. Nyugodtan elmondhatjuk,
hogy ezek az évek forradalmi változást hoztak a könyvtár életébe; sokszor okoztak nehézséget a csendes napi munka ellátása terén, azonban
kétségtelenül hozzájárultak e jelentős magyar tudományos műhely t o vábbi fejlődéséhez. A jezsuita rend feloszlatása és az ország központjába
való költözése egyrészt a könyvállomány átalakulását (felesleg leadását,
109
Eddigi ismereteink alapján egyetlen, több tételt magábanfoglaló kivételes
eljárásról tudunk. A feloszlatott jezsuita rendházak levél- és irattárait a könyvtártól elkülönítve kezelitek, s ezeket a kamarai szervek vették őrizetbe. Sok esetben
a rendháztörténetá kötetek itt, s nem a könyvtárban voltak. Ennek következtében
ma az Országos Levéltár kamarai levéltára kb. ugyanannyi história domust őriz,
mint az Egyetemi Könyvtár.
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új anyag felvételét) jelentette. S ami ennél talán még fontosabb: a funkció átalakulását, a provinciális és egyházi jelleg megszűntét, az országos
és állami jelleg formálódásának kezdetét. Rendszeres állások, részben
m á r főfoglalkozású könyvtárosok, éves költségvetés, szervezeti szabályzat és kötelespéldányjog jelzik az út első szakaszát.
Elvi küzdelmek évei következtek, amikor a könyvtárba betört a felvilágosodás szelleme. Kár, hogy ez a frontáttörés nem más személyi k ö rülmények között történt: talán a küzdelem is elvibb lett volna, ha a
felvilágosodás ideológiáját nem egy a hazai viszonyoktól teljesen idegen,
ugyanakkor kellemetlen emberi tulajdonságokkal rendelkező könyvtárigazgató képviseli. De így is látható az eredmény: túl az IG gyors elkészültén, megpezsdült a könyvtár élete. A csupán látszatra személyi jellegű küzdelem olyan elvi és gyakorlati kérdéseket vetett fel (nyilvános
használat, kurrens folyóiratok szükségessége, aktív szerzeményezés), m e lyek elől az idegen „aufklärista" távozása után sem lehetett már kitárni.
Már csak azért; sem, mert távozásával egyidőben került a könyvtár mai,
jellegéhez és funkciójához egyedül méltó helyére, a pesti fővárosi élet
élénk központjába. Egyetemi hallgatók és professzorok, írók és jogászok,
a város, az ország szeme előtt kellett a munkát az új helyen végezni.
S a munkához, a kemény ütemhez a könyvtárosok az eltelt tíz év során
erősen hozzászoktak: a nagyszombati csendes, passzív belső könyvtári életet ezekben az években váltotta fel az aktív, kifelé forduló, az ország
könyvtári és tudományos ügyeivel élénk kapcsolatot tartó munkastílus.
Sajnálatos, hogy a jozefinus kor végeztével — mint az egész országban — a könyvtárban is hanyatlott a szellemi élénkség. Megmaradt
azonban az élénk ütemű és elmélyült munka, melynek alapjait, elvi és
gyakorlati rendszerét az abolíciók kora, elsősorban a jozefinizmus k ü z delmes évtizede teremtette meg.
DIE GESCHICHTE DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BUDAPEST
IM VORJOSEPHINISCHEN UND JOSEPHINISCHEN ZEITALTER
(1773—1790)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Wie die Geschichte jeder kulturellen Institution, hängt auch die der Universitätsbibliothek Budapest eng mit der Gestaltung der „äusseren" Welt zusammen.
Auch innerhalb der Bibliothek vollzieht sich, vollzog sich auch im Zeitalter der
Aufklärung „in nucleo" jener ideologische Kampf, der damals eine Reihe von alten
Kategorien umwarf.
Die behandelte Periode ist in der Geschichte der Bibliothek von entscheidender Bedeutung. Voir der Auflösung des Jesuitenordens (1773) übte die Bibliothek
ihre Tätigkeit in einer kleinen Provijnzstadt als eine Bibliothek der höheren Ordensinstitutionen aus. Ihr Bestand überschritt kaum die Masse der Bibliothek einer
theologischen Hochschule. Am Ende der Periode, zur Zeit des Todes Josephs IL,
war sie schon die Bibliothek der staatlichen, Universität, sie spielte — im regen
Mittelpurakt des Landes — als nationale und öffentliche wissenschaftliche Bibliothek auch von wisisenschaftspohtischen Gesichtspunkt aus eine bedeutende Rolle.
Ihr Bestand wurde qualitativ und quantitativ durch das einströmende Büeher1Q Az E g y e t e m i K ö n y v t á r É v k ö n y v e i III. — 6158
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material der aufgelösten Orden stark vermehrt. Statt der früher auch anderswo beschäftigten Ordensbibliothekare sorgten zu regelrechten Stellungen ernannte Fachgelehrte für ihre Geschicke. Trotz der kargem Dotation bildeten einerseits das Einströmen des Materials der aufgelösten OrdensbibliO'theken, anderseits das is dieser
Periode erhalte Pflichtexemplarrecht eine beträchtliche Grundlage ihrer Bestandsentwicklung.
Der Aufsatz behandelt die Geschichte der der inneren Bibliotheksarbeit und
zieht die — sonst äusserst wichtige — Frage der Besfandsumwandlung nur im, allgemeinen im Betracht. Im ersten Teil wird die Geschichte der Bibliothek vom der
Auflosung des Jesuitanoirdens (also' von der Verstaatlichung der Universität und
ihrer Bibliothek) bis zu den Josephänischen Abolitionen behandelt. Es wird festgestellt, dass die alte jesuitische Bibliothek: — die ungefähr 15 000 Bände umfasste
— in erster Reihe theologisches und philosophisches Material besass. Die: wichtigeren Fragen der staatlichen Reogarnislerung (z. B. Pflichtexemplarrecht), das
Umziehen vom Nagyszombat (Tyrnau, Trnava) nach Buda und der zimelich komplizierte Prozess der Bearbeitung des- jesuitischen Büchermaterials werden detaillirt
besprochen. Als Grundfehler der Periode wird festgestellt, dass die Frage des
unentbehrlichen Mangeleirsatzes mit der langwierigen Verarbeitung des Jesuitenmaterials verknüpft wurde. Der Aufsatz beschreibt die Wirkung des Direktors Heinrich Bretschneider und im Zusammenhang damit den Einbruch der Ideenwelt der
Aufklärung in die Bibliothek. Er kommt zur Schlussfolgerung, dass trotz der
fragwürdigen menschlichen und verworrenen politischen Haltung Bretschneiders,
seine bibliothekarische Vorstellungen rechtig waren und dass er diese auch zu verwirklichen suchte.
Die jcsephinische Abolition fällt zeitlich fast mit dem Umziehen der Bibliothek nach Pest zusammen. Im neuen Gebäude in der regen Handelsstadt ging die
Arbeit — gelenkt vom hervorragenden Geschichtsgelehrten Georg Pray — unter
ruhigeren persönlichen Umiständem vonstatten. Es nahmen daran als Mitarbeiter solche Fachleute teil, wie Stefan Schönvisner, Daniel Cornides und Martin Schwartner. In diesen zweiten Teil des Aufsatzes werden die bedeutende Vermehrung
der Manusikriptenabteilung (mit den Collectionen von Hevemesi, Pray und Kaprinay),
sowie die im 1785, bzw. 1786 erlassenen allgemeinen gültigen bibliothekspolitischem
Verordnungen. Josephs IL besonders hervorgehoben. Es wird festgestellt, dass der
Bestand der Bibliothek bis. zum Ende der behandelten Periode auf 20—22 000 Bände
stieg und dass sie ihren vorwiegend theologisch-philosophischen Charakter verlor.
Was die innere bibliothekarische Arbeit anbetrifft: hier wurde der für die Ordemsbibtiothekare typische passive, nach innen gekehrte Arbeitsstil vom einem regem,
nach aussen gekehrten und auch mit dem national-wissenschaftlichen Problemen
Verbindung haltenden Stil umgesetzt.
Zum Schluss weist der Autor auf die noch zu verrichtenden Arbeiten hin:
völlige Inventaraufnahme des. Buchmaterials aller aufgelösten jesuitischen und
anderen Ordensbibliotheken,, Feststellung des weiteren Weges der Bücher (Universitätsbibliothek, Pro'Vizobergymnasien und andere Lehranstalten, Versteigerungen,
Ausmusterungen). Es wird gleichzeitig angedeutet, dass die diesbezüglichen Untersuchungen — im Anbetracht der gegebenen Mögliehkelten — nur in Verbindung
mit den in die Universitätsbibliothek Budapest wirklich eingelangten Manuskriptenmaterial verrichtet werden können.
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WAGNER KÁROLY KÖNYVTÁRA
HÖLVÉNYI GYÖRGY

W

agner Károly jelentős adatgyűjtő, majd maradandó történetírói
munkásságával írta be nevét a magyar történetírás
történetébe.
A szakirodalom a halála óta eltelt százhetvenöt esztendő alatt
számon tartotta személyét és alkotásait. Az Analecta Scepusii m a is
használható köteteit követte Váradi Péter levelezésének publikációja. Továbbá úttörő jellegű családtörténeti munkája, és végül Sáros megye okleveleinek gyűjteményes kiadása tette ismertté és megbecsültté nevét a
XVIII. század utolsó negyedében. Kisebb tanulmányait, közleményeit
készségesen közölték a pozsonyi Ungarisches Magazin és а budai Ungarische Staats- und Gelehrte Nachrichten szerkesztői. — Harmincnál több
ismert, reánk maradt kézirata tanúskodik haláláig tartó szorgalmáról,
lankadatlan munkaszeretetéről.
Wagner alkotásokban gazdag életéről, kortárs pályatársak által általános tisztelettel körülvett személyéről, sajátos történetírói egyéniségéről
keveset tudunk.
1732. április 11-én született Sáros megye északi csücskében, a Bártfa
melletti Zborón. Kisszebenben és Egerben tanult. Nem volt még tizenhatéves, amikor 1747 őszén Trencsénben belépett a jezsuiták újoncnövendékei közé. Az újoncház anyakönyvéből tudjuk, hogy a fiatal nemesi származású Wagner „hungarus"-'паk vallotta magát, és belépésekor latinul,
magyarul és szlovákul beszélt. 1
A próbaévek után rendjének tanterve szerint hosszabb rövidebb időt
töltött egyrészt, mint növendék, másrészt, mint nevelő, oktató a győri,
eperjesi, kassai, nagyszombati jezsuita rendházakban. Harmincéves korában, teológiai tanulmányai befejezése után került Szepeshelyre. Itt a
káptalanban működő iskola grammatikai osztályának vezetője lett.
Szepeshely hosszú évszázadokon á t a szepesi prépostok és a szepesi
káptalan székhelye volt, A káptalan hatalmas hiteleshelyi levéltára szerencsés földrajzi helyzete miatt zavartalanul őrizte évszázadok felbecsülhetetlen értékű írásos emlékeit.
Wagner Károly minden szabad idejét levéltári kutatással töltötte.
Itt határozta el, hogy életét a magyar történettudomány művelésének
A trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve Bp. 1942. 150. 1. (1255. tétel)
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szenteli. A tudományokat kedvelő Zbiskó József Károly szepesi prépost
a két év múlva búcsúzó Wagner Károlyt azzal az ígérettel bocsátja ú t jára, hogy fiatal barátja történetírói munkásságát mindenkor erkölcsileg
és anyagilag támogatja.
A fenti életrajzi adatok megmagyarázzák, miért éppen a Szepesség
történetével kezdett foglalkozni történetírónk? Történetírói vállalkozása
és kutatásainak területe Wagnert szepesivé tette az utókor szemében. 2
Egyéves besztercebányai tartózkodás után került Nagyszombatba.
1766-ban már Szakokén tanár a jezsuiták tanárképző intézetében. Itt
kedvező alkalom nyílt számára, hogy történetírói alapismereteit kiszélesítse és adatgyűjtő munkásságát rendszeressé tegye. 1770-ben Eperjesen rendi beosztásában elöljárói már tekintettel vannak történetírói m u n kásságára. Hamarosan, tudományos elismerésként, a nagyszombati egyetem hittudományi karán az egyháztörténet és szónoklattan tanára lett.
1773 nyarán betegségére hivatkozva rendi javaslatra Bécsben felmentették egyetemi tanári állásából.
1773 őszén a jezsuita rend feloszlatásakor a pozsonyi levéltárba k e rült. A vele együtt dolgozó P r a y György és Kaprinay István mellett bővíthette történettudományi ismereteit, és kapcsolatba került a hazai történetírókkal, különösen a felvidéki evangélikus történészekkel.
Amikor 1777-ben az Egyetemet Nagyszombatból Budára helyezték,
Wagner búcsút mondott Pozsonynak, hogy Budára költözzék P r a y
Györggyel együtt. Az Egyetem bölcsész karán Wagner Károly lett a
címer- és pecséttan tanára és az Egyetemi Könyvtárban Pray György
könyvtárigazgató, az oklevéltan professzora mellett a Könyvtár első őre.
Hét évi oktató és könyvtárosi munka után 1784-ben nyugdíjazták b e tegségére való hivatkozással. 3 Nyugdíjas éveit állandó munkásságban rokonai körében, Kisszebenben töltötte 1790. január 7-én bekövetkezett haláláig.
Wagner Károly életkörülményei alapján könnyen, meghatározhatjuk
könyvtára „alapításának" idejét. Jezsuita korában a rendi szabályok értelmében könyvtárral nem rendelkezhetett. Rendje feloszlatása után szükségessé vált számára, hogy tudományos történetírói munkásságához megfelelő, bármikor kézibe vehető könyvekkel rendelkezzék. Levelezése, kéziratai és publikációi szerint haláláig doligozott. így a könyvek gyűjtésének
csak korán bekövetkező halála vetett véget.
Ezt a könyvtárat sem nagyságrendi értéke, sem könyvtörténeti jelentősége nem teszi különösebben figyelemre méltóvá. Tudománytörténeti
értéke abban rejlik, hogy a gyűjtő, a tulajdonos Wagner Károly egyéni
ízléséről, tudományos igényéről, szakmai tájékozottságáról nyújt tárgyilagos képet. A tulajdonos életkörülményeiből következő anyagi lehető2
Weber, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts.
Igló, 1901. 187—191. 1.
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Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása
korában. Ld. ebben az évkönyvben.
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ségei a beszerzést rendkívül megfontolttá tették. Ily módon az állomány
egyes példányai és a tulajdonos között sajátos kapcsolat keletkezett. Ezért
alkalmas a könyvtár arra, hogy hozzásegítsen bennünket tulajdonosai
történetírói egyéniségének megismeréséhez. Katalógusa ránk maradt —•
az Országos Széchényi Könyvtár őrzi — s így az állományát ismerjük. 4
A könyvtár történetének a tulajdonossal való szoros kapcsolata indokolttá teszi, hogy értékelésénél tekintettel legyünk Wagner történetírói
vállalkozásának körülményeire. A magyar jezsuiták egyháztörténeti k u tatásai visszanyúltak a XVII. századra. Kollonich Lipót és a bécsi udvar
támogatását élvező adatgyűjtő munkásságuknak célja közjogi-politikai és
birtokjogi volt első sorban. A magyar nemzeti történetírást, ha közvetve
is, mégis többé-kevésbé tudatosan szolgálták. Mindenesetre elősegítették
a történettudomány korszerű művelésének lehetőségét. Az adatgyűjtő
munka során a megbízóik által kijelölt és anyagilag támogatott célkitűzés érdekében vallási hovatartozás, világnézeti különbség nélkül kézbe
kellett venniök a hazai és külföldi szerzők megjelent műveit is. Ily módon az adatgyűjtő munkában résztvevő jezsuiták elengedhetetlen szakmai
igényessége kétségtelenül kiszélesítette a jezsuita könyvtárak gyűjtési k ö rét. Kézen fekvő, hogy Wagner történetírói vállalkozásának kezdetén a
jezsuita könyvtárak anyagára támaszkodhatott.
Wagner Károly tehát 1773-ban, könyvtára alapításának idején ismerhette m á r a magyar vonatkozású történeti műveket. Közvetlen tartalmi
ismeret alapján mérlegelhette, melyik művek szükségesek számára történetírói munkásságához. E tájékozottságról tanúskodik a könyvállomány
ismert anyaga.
A könyvtárban található műveket 16 esztendő alatt gyűjtötte. A
könyvtár történetében egyetlen cezúrát kell megállapítanunk: az 1784.
esztendőt, Wagner nyugdíjaztatásának évét. Ekkor véglegesen elköltözött
Budáról rokonaihoz, Kisszebenbe. Életkörülményei a tudományos központoktól elszigetelték, Haláláig folytatott kutatásai viszont megkövetelték, hogy a könyveket továbbra is gyűjtse. A könyvtárban található m ű vek impresszum-adatai, levelezése és kéziratai igazolják, hogy ennek
az igénynek anyagi viszonyaihoz mérten nagy áldozatok árán is, megfelelt.
A beszerzésben legjelentősebb segítője történetíró társai és barátai
között Cornides Dániel volt. Az ő segítségével szerezte meg a német protestáns történészek legújabb műveit. A könyvállomány gyarapításának
a vásárlás mellett más módjai is voltak, mint a csere, ajándék avagy nem
egy esetben oklevélmásolatok átengedése. A Wagner—Cornides levelezés
anyagából pl. arról értesülünk, hogy Windisch Károly Gottlieb a hazai
németnyelvű felvilágosodás tekintélyes alakja saját műveivel ajándékozta
meg Wagner Károlyt.
A tulajdonos előttünk ismeretes levelezésének állandó és legfőbb t á r * OSZK Fol. Lat. 6.
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gya volt mindenkor a könyvek beszerzésének kérdése. Állandóan együttélt a könyvekkel, mint a mester műhelyének szerszámaival.
A halála után készült katalógusban 807 művet találunk. A könyvtár
nagyságrendi értékét a gyűjtés külső körülményei és célja megmagyarázzák.
A könyvállomány minőségi vizsgálata előtt véssünk egy pillantást a
művek földrajzi provenienciájára és nyelvi megoszlására. Földrajzi proveniencia tekintetében az országok az alábbi sorrendben következnek: 1.
Németország. 2. Magyarország. 3. Ausztria. 4. Svájc, 5. Németalföld, 6.
Olaszország. 7. Franciaország, 8. Lengyelország, 9. Csehország.. 10. Anglia
és 11. Svédország. A könyvállomány nyelvi megoszlása: Latin: 83,75, n é met: 11,50, francia: 2,50, magyar: 2,00 és olasz: 0,25 százalék.
A könyvtár ismertetésének leglényegesebb pontja: a könyvállomány
minőségi vizsgálata. Ennek sajátos szempontja szoros kapcsolatban áll t u lajdonosa történetírói vállalkozásával. Szepeshelyen született meg azon
elhatározása, hogy a magyar történetírás művelésének szenteli életét.
Ezért gyűjtötte a magyar vonatkozású történelmi műveket. Vizsgálati
szempontunk tehát nem lehet más, mint felietet adni arra a kérdésre:
A Wagner-könyvtár anyaga mennyiben felelt meg gyűjtője történetírói
céljának?
A kiindulásnál a számok segítségéhez kell folyamodnunk. Megállapítható, hogy a könyvállomány 87 százaléka történeti tárgyú kiadvány.
A magyar történelemmel foglalkozó művek a történeti tárgyú kiadványok 30 százaléka. E százalékos megoszlás feleslegessé teszi, hogy az
anyag egyéb szaktudományok szerinti megoszlásával foglalkozzunk. Világosan kirajzolódik a Wagner-könyvtár magyar történetírói műhelykönyvtár jellege.
A százalékos arány csak első pillanatra mutathat ellentmondásra. Ha
a nem magyar tárgyú műveket közelebbről megnézzük, megállapíthatjuk,
hogy azok is nagyrészt magyar vonatkozásaik miatt kerültek ide. A jelen
keretek között megkíséreljük a könyvállomány legnagyobb csoportjában
Wagner Károly fent jelzett törekvéseit nyomon követni.
A bajor humanista Aventinus Joannes Annalium Boiorum libri VII.
с műve évszázadokon át értékes munka volt történetíróink szemében a
magyar krónikairodalom szempontjából. — Boemus Aubanus Joannes De
07nnium gentium ritihus libri III. с művében „De Hungária" fejezetben
tárgyalja a magyar anyagot. — Busbequis A. Gislenus műveiben utazásai
során Magyarországon szerzett tapasztalairól ír. Dlugosz (Longinus) Joannes lengyel történetíró História polonicája számos magyar vonatkozású
anyagot tartalmaz.
A XVI. századi német történetírók munkásságának pontos ismeretére m u t a t az a biztonság, amellyel kiválasztja történetírónk a maga számára hasznosnak vélt műveket. így kerülnek könyvtárába magyar vonatkozásaik miatt Eber Paul Calendarium
historicuma,
Cureus Joachim
Schlesische General Chronicaja, Franck von Word Sebastian Chronica]^.
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Külföldi történetírók XVI—XVII. századi műveikben gyakran tárgyalják a Magyarországion jóvátehetetlen pusztítást jelentő török háborút.
Ezért szerzi meg Wagner Károly az alábbi művekeit: Chytreus David:
Chronologia historica, Driesch Gerard: História legationis caesareae ad
Portám Ottomanicam, Bizozerio Simpliciano: Notizia particolare dello
stato passato e presente de regni d' Ungheria, Croazia, s principato di
Transylvania, Ferriarius Guido: De rebus gestis Eugenii bello Pannonira,
Gerlach Stephan: Tagebuch an die ottomanische Pforte abgefertdgen Gesandtschaft, Reusner Nicolaus: Rerum memorabilium in Pannónia sub
Turcarum imperatoribus a capta Constantinopoli usque ad a n n u m 1600.
A XVII. századi történetírók magyar vonatkozású műveik közül említésre méltók: Han Paul Conrad: Alt und neu Pannoma, továbbá a protestáns történettudomány nagytekintélyű művelőjének, Sleidanus Joannes-nek Buda elfoglalásáról szóló írása: Commentarium de statu religionis et reipublicae sub Carolo V. 'Caesaré.
A magyar vonatkozások fáradhatatlan keresése hívta fel Wagner figyelmét az alábbi művekre: Dobner Gelasius: Monumenta historica Bohemiae, Gromer Martinus: Polonia sive de situ populis, moribus,, magistratibus et republica regni PolonicL Gvagnino Alexandro: Rerum Polonicarum eb excessu Sigismundi, Lasitius Joannes: De ecclesiastica disciplina, moribusque et institutis fratrum Bohemorum memorabilia continens, Pastorius Joachim: Florum Polonicus seu Polonica História.
Wagner Károly gyűjtési szempontjainak ismeretében természetes
számunkra, hogy a magyar történelemmel foglalkozó művek mindegyikét
igyekezett megszerezni. A külföldi kiadványokban található magyar krónikák mellett ott sorakoznak Bonfini, Istvánffy, Oláh és Taurinus művei.
Könyvtárának gyarapítása során egyedül történetírói célja vezette.
A XVIII. századi korszerű történetíró forráskritikai igényével kívánta
vizsgálni és műveiben felhasználni a magyar múlt írásos emlékeit. A
forráskritika Wagner szemében is az empirikus gondolkodáson alapuló,
oklevelekre építő történettudomány művelését jelentette. A történetíró.
idejének legnagyobb részét oklevelek felkutatásában és vizsgálatában töltötte. Ugyanakkor .azonban figyelemmel kellett kísérnie a hazai és külföldi történeti műveket és az azokon található forrásanyagot. E munkamódszer valósággal rákényszerítette az egyetemes történettel való állandó
kapcsolatra. így nemcsak állandóan bővülő történeti ismeretanyaggal
rendelkezett, hanem megismerkedett tudománya fejlődő módszereivel s
szeme előtt alakultak a történettudomány új ágai, szakterületei.
A XVIII. századi magyar történetírást képviselő művek jelentősen
segítenek bennünket a könyvtár tulajdonosa történetírói egyéniségének
megismeréséhez. E század magyar történetírása nemcsak mennyiségben,
hanem politikai, világnézeti állásfoglalásban és tudományos színvonalban
is kiemelkedő.
A könyvtár tulajdonosának személye alapján természetesnek találjuk, hogy a jezsuita történetírók: Fridvalszky János, Horváth Mihály,
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Katona István, Kazy Ferenc, Koller József, Pray György, Schmitth Miklós, Szentiványi Márton és Timon Sámuel művei csaknem teljes számmal
megtalálhatók. E művekhez csatlakoznak más katolikus történetírók írásai, mint pl. Dezsericzky Ince, Gánóczy Antal, Róka János.
A katalógus adatai Bél Mátyás nevénél jelzik először és rendkívül hangsúlyozottan, hogy Wagner Károly érdeklődése, figyelme t ú l terjed a jezsuita vagy akár a katolikus történetírás keretein. Bél Mátyás
művei közül megtalálhatók: Apparatus ad históriám Hungáriáé dacadis,
Notitia Hungáriáé novae geographicc-hisitorica, Hungáriáé antiquae
et novae prodromus, Scriptores rerum Hungaricarum veteres et gemini,
De Vetera literatura Huno-Scythica és Compendium Hungáriáé geographicum.
Bél Mátyás nemcsak művelője volt a hazai történettudománynak,
hanem példás szervezője is. Az általa vezetett pozsonyi líceum valóságos
tudományos központjává lett a felvidéki evangélikusoknak. Wagner figyelemmel kísérte és nagyra értékelte а Вél-tanítványok történetírói
munkásságát. A katalógusban megtaláljuk műveiket: Bél Károly: De
Maria regina commentatio és De archiofficiis regni Hungáriáié, Korabinszky: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, Severini János: Commentatio historica de veteribus incolis Hungáriáé Cisdanubianae, Wallaszky Pál: Tentamen históriáé litararum sub rege Mathia Corvino de Hunyad és Conspectus reipublicae litterariae in Hungária ab initiis regni ad nostra usque tempóra delineatus, Windisch Károly Gottlieb: Geographie des Königreichs Ungarn.
Bél Mátyás mellett ugyancsak a német államismereti iskola szellemét képviselik az erdélyi származású Schmeizel Márton Reeensio eritica
de numis Transylvanicis ex auro argentoque signatis-a és tanítványának
Schwartz Gottfriednek Flores sparsi ad tabulas pignori relictarum 13.
civitatum Scepusiensium, Originum et occasuum Transilvaniae, Anzeige
von des Herrn Grafens Wolfgangi de Bethlen, Historiarum HunagricoDaciarum libri XVI. c. munkái. Benkő József Milkovia, sive antiqui e p sicopatus Milkoviensis per Transylvaniam explanatio és Transylvania
partis prioris, sive Generalis с. írása zárja az államismereti iskola szellemében készült kiadványok sorát.
Az erdélyi történetírást a következő művek képviselik: Bethlen Farkas: História de rebus Transylvanicis, Bethlen János: Rerum Transylvanicarum libri IV. gesta principum ab anno 1629. usque 1663. complectentia, Bod Péter: Hungarus Tymbaules continuatus, Indicia judiciaria
fori ecclesiastici praxis, Synopsis juris conbialis. seu de jure connubiorum, Magyar Athenás, Szent Polykárpus avagy erdély református püspököknek históriájuk, és Mikola László: História genealogicotransilvanica,.
A XVIII. századi magyar történetírásban a többi hazai történetíróval szemben álló csoportot jelentett Benczúr József, Kercselich Ádám
Boldizsár és Kollár Ferenc Ádám. A bécsi udvar szájaíze szerint írt, a
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magyarországi általános szemlélettel mereven szemben álló, de tudományos értékű műveik közül az alábbiakat találjuk meg: Benczúr József:
Hungária semper libera, Kercselieh Ádám Boldizsár: Historiarum ecclesiae Zagrabiensis és Notitia praeliminares de regnis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Kollár Ferenc Ádám: História diplomatica juris patronatus apostolicorum Hungáriáé regum és História diplomatica juris patronatus apostolicorum Hungáriáé regum és História jurisque publici regni
Hungáriáé amenitates.
A Wagner-könyvtárnak az egyháztörténet tárgykörébe tartozó anyagában a katolikus és protestáns egyháztörténészek művei egyaránt megtalálhatók, így Baronius és Bellarmin mellett Bebelt és Coming éppen
úgy, mint Sarpi. Az egyháztörténeti kiadványok is jobbára magyar v o natkozásaik miatt kerültek a könyvtárba.
Történetíró egyháziaknak az egyháztörténettel szembeni tartózkodása
a XVIII. században nem ritka jelenség hazánkban. A Habsburgok és udvaroncaik egyházpolitikai elveit nem tudták vállalni. Ezért inkább hallgattak.
Az úri. történelmi segédtudományok körébe tartozó műveknek k ü lönleges jelentőségük van. Hiszen Wagner Károly a budai Egyetemen
éveken át a segédtudományok professzora volt. így nemcsak a történettudomány korszerű művelése, hanem a katedráján reá váró munka ismegkövetelte, hogy a segédtudományok eredményeivel lépést tartson.
Oklevéltan! munkák: Baringus Dániel Eberhard: Clavis diplomatica,
Mancini Antal: Compendiaria politioris litteraturae notitia. A vitairodalomból: Pray György, Katona István ós Cornides Dániel: Epistolae exegeticae in dispunctionem Antonii Gánóczy és Kurze Erzählungen der Streitigkeiten über die allen Urkunden.
Kronológiai munkák: Kreatzheim Leonhard: Observationum
chronologicarum libri IV., Lilius Gregorius: De annis et mensibus ceterisque
temporum artibus és Calendarium graecum et Latinum.
Éremtana művek: Mellen Jakob: Series regum Hungáriáé e numis
aureis és Seiwert Johann: Auraria Romano-Dacica.
Pecséttani munkák: Koller József névtelenül megjelent munkája:
Cerographia Hungáriáé, seu notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-apostolici.
Családtörténeti munkák: Collectanea genealogico historica ex archivo
inclytorum Austriae Inferioris statuum excerpta, Coronin Rudolph: Tentamen genealogico- chrinologicum promovendae seriéi comitum et rerum
Goritiae scriptum. De gente Bathorea commentarus cum tabella genealogica de genere Pogan deducta, Genealógia Sounekium Comitum, Origó
et geneologia comitum de Habsburg, Hoheneck Johann Georg: Notitia
geneologica familiarum Superior is Austriae.
Abban a korban a történettudomány művelői a földrajzot nem tekintették a történettudománytól függetlennek. Sok esetben nehéz is lenne eldönteni, hogy egyik-másik mű a földrajz vagy inkább a t ö r t é n e 155

lem tárgykörébe tartozik. Éppen ezért vizsgálatunk folyamán a fenti differenciálatlanságot mérlegeltük.
Az egyház és állam viszonyának hosszú évszázadokon át annyit vitatott kérdése a reformáció megjelenésével fokozottan a történetírók érdeklődésének körébe került. A gallikanizmus, a febronianizmus és a felvilágosodás hatására e kérdés hazánkban is időszerűvé lett. Érthető, hogy
a Wagner-könyvtárban sem hiányoznak az ilyen jellegű művek, m i n t pl.
Agathander Norbert, Guevara Antonio, Rossai Culielmus, Reinking Theodor munkái.
A katalógusban felsorolt segédkönyvek közül említésre méltó Chytreus
David Onomasticon theologicum-a, Cellarius Christoph Geographisch-historisches Lexikon-a, a Gauhen-féle Adels-Lexikon.
Összesen két folyóiratot találunk a könyvtárban. Az
Allergnädigst
Privilegirte Anzeigent és- az Ungarisches
Magazint.
Wagner Károly ex-jezsuita volta indokolttá teszi, hogy a teológiai
művekről említést tegyünk. Meglepően kevés, szám szerint 28 teológiai
művet találunk. A csekély számú kiadvány között vannak szentírástudományi, egyházjogi művek, hitvita-iratok és aránylag nagy számban szentek életrajzai. Figyelemre méltó, hogy egyetlen dogmatika vagy erkölcstan sem szerepel a katalógusban. A teológiai könyvek számából és tartalmából nehéz lenne következtetni a könyvtár tulajdonosának, m é g k e vésbé gyűjtőjének egyházi jellegére. Ez az apró adat is igazolni látszik
legújabb irodalomtörténeti kutatásunk megállapítását: a XVIII. századi
egyházi tudósok gondolkodásának laicizálódását
A XVIII. századi hazai általános műveltség közös alapját jelentő
klasszikus kultúra képviselőt, Hérodotoszt, Plutarkhoszt, Polübioszt, Cornelius Nepost, Diodorus Siculust, Liviust, Plinius Secundust, Sallustiust
ott találjuk a könyvtár polcain.
A Wagner-könyvtár minőségi vizsgálatának végére értünk. Nem volt
szándékunk, minden egyes könyvet megvizsgálni. A könyvállomány öszszetételében azokat a nyomokat kerestük, amelyek hozzásegítenek bennünket Wagner Károly történetírói vonásainak megrajzolásához. Az egyes
köteteknek különleges bizonyító erejük van, mindegyike mögött ott van
t ö r t é n e t í r ó k egyéni érdeklődése. Ha Wagner Károlynak egyetlen m ű v e
sem m a r a d t volna fönn, a könyvállomány katalógusa akkor is beszédesen bizonyítaná gyűjtője történetírói munkásságának területét. Ha nem
írt volna Kovacsich Márton György méltatást Wagner Károlyról, akkor
is a katalógusban szereplő művek figyelmeztetnének bennünket, hogy
benne nem elég a jezsuita történetírók egyikét látnunk csupán. Ezért
nem lépünk a feltételezések ingoványos talajára, ha a fenti ismertetések
mérlegelésével megkíséreljük Wagner helyét megkeresni a XVIII. századi történetíróink között.
5
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Irodalomtörténeti kutatásaink legújabb eredményeit közvetve igazoló
könyvanyag tükrében annyit meg kell állapítanunk, hogy a magyar t u dománytörténet nem elégedhet meg a XVIII. századról közismert általánosításokkal. A történetírók egyéni útjának megismerése elősegíti, hogy
tisztább, megnyugtatóbb képet alakíthassunk ki a XVIII. századi hazai
történetírásról.
Wagner Károly kedvező időpontban választotta élethivatásául a történettudomány művelését. A XVIII. század második felére a magyar történetírás jelentős mértékben pótolta XVII. századi elmaradottságát. A
század első felében a szorosan Hevenesi Gábor személyéhez fűződő, a
magyar történetírásba szervesen 'kapcsolódó, jól szervezett adatgyűjtő
munka hatalmas eredményei példaként állottak a fiatal történetírók előtt.
A jezsuita történetíró-iskola második nemzedéke anélkül, hogy az adatgyűjtést abbahagyta volna, hozzálátott az anyag kiaknázásához. A feldolgozás m á r kezdeti szakaszában is haladást jelentett a magyar történetírás viszonyai között. Timon Sámuel úttörő munkásága rakta le alapjait
P r a y György nevével jelzett kritikai történetírásunknak. Timon katolikus
álláspontjának feladása nélkül arra törekedett, hogy h ű maradjon a történeti igazsághoz. Munkáinak tárgya m á r nem az egyháztörténet, hanem
a magyar nemzet történelme.
• A jezsuita történetíró-iskola második nemzedéke, P r a y és társai m u n kásságába kapcsolódott be Wagner Károly.
A jezsuita történészek magatartásának, a magyar történetírás történetében korszakot jelentő munkásságának természetesen megvolt a m a ga politikai, társadalmi és gazdasági háttere. A janzenizmus és a felvilágosodás szellemi képviselői udvari befolyásának eredményeképpen
a
Habsburgok magatartása megváltozott a jezsuitákkal szemben. Mária Terézia kétarcú intézkedései ellenére is egyre általánosabbá vált a Habsburgokkal szembeni bizalmatlanság a magyar jezsuiták körében. így a
XVIII. századi egyházi tudósok legkonzervatívabb és szigorú szabályzatuk
következtében legegységesebb csoportja, a jezsuiták is szabadabban kezdtek tájékozódni.
Ugyanakkor a hazai egyháziak haladó szellemű magatartása a j e zsuita iskolarendszer merevségével szemben elgondolkodtató figyelmeztetés volt. Gondoljunk pl. a piarista iskolák természettudományos oktatására avagy Barkóczy érsek éles jezsuita-ellenes állásfoglalására a teológiai oktatásban.
A jezsuiták privilegizált helyzetét állami és egyházi oldalról veszély
fenyegette. Sem a pápák, sem a katolikus európai uralkodók nem jelentettek védelmet számukra.
A XVIII. század közepén hazánkban félreérthetetlenül két kristályosodási pont alakult ká: az abszolutizmus és a középnemesség. A m a gyar jezsuita történettudósok az utóbbiban kerestek szövetségest. A n e mesi származású rendtagokon és az iskoláikat látogató nemes if jakon
keresztül a középnemességgel szoros kapcsolatban állottak. Jobbára a Fel155

vidéken éltek, dolgoztak. Jól ismerték a hazai társadalmi viszonyokat.
Társadalmi tevékenységük során tapasztalták, hogy a többségében német
anyanyelvű, de hungarus-tudatú városi polgárság magatartását, gondolkodását a magyar középnemesség ideológiája határozza meg.
A magyar jezsuiták a bécsi udvar politikai, világnézeti eszményeit
elutasították, és védelmet a magyar középnemesség soraiban kerestek. Ez
a „szövetség" határozottan védelmi jellegű volt. Jelentőségét nem kulturális eredményeiben, hanem sokkal inkább társadalmi kölcsönhatásában kell látnunk, keresnünk. Ebben a szövetségben a jezsuiták és a k ö zépnemesség hajdani viszonya lényegesen megváltozott. A nemesség a
maga politikai, gazdasági erejének következtében egyre erősebben hatott
az egyháziakra és nem utolsósorban a jezsuitákra. A rend feloszlatása
után a rendtagc'k a központi irányítástól elszigetelten éltek. Ugyanakkor
évről évre erősödtek családi és társadalmi kapcsolataik. Az államhatalom
törekvéseit kiszolgáló főpapságnak a feloszlatott szerzetesrendek tagjaival szembeni érdektelensége segítette az irányító középnemesség szellemi
befolyásának érvényesülését.
A társadalmi téren bekövetkező asszimilációs folyamat következményei a tudománytörténet, pontosabban a magyar történetírás területén
is észlelhetők. Vizsgált területünkön csupán két jelenségre szeretnénk rámutatni: P r a y György és társai egységes és határozott magatartása a
történetírókkal szemben támasztott udvari követelésekkel. Wagner Károly műveinek kiadását egyháziak helyett nemesek, tekintélyes számban evangélikusok anyagi támogatása tette lehetővé. Az asszimilációs folyamat következményének kell tekintenünk a vallási előítéletek lassú,
fokozatos megszűnését a tudományos eredmények értékelésénél és a k r i tikai történetírás alkotásaiban.
Wagner tudósi magatartása természetesen nem magyarázható csupán
a megváltozott körülményekből. Ennek legmélyebb gyökerét személyiségében kell keresnünk. Megnyugtató Választ csak az életrajzi kutatások
adhatnak. Könyvtára történetiével kapcsolatban felmerült adatok, nevezetesen a kortárs történészek Wagner iránti megkülönböztetett megbecsülése és Wagner előítéletmentes szaktudományi érdeklődése figyelmeztet bennünket: a könyvtár tulajdonos történetírói munkásságának egyéni
jellege van. Nem csupán egyike Pray és Katona munkatársainak. A Kollár, Kercselich és Benczúr osztrák birodalmi koncepcióban gondolkodó
aufklärizmusa idegen maradt tőle. Helyének meghatározása a XVIII.
század történetírói között ma még kutatási feladat.
Nem kívánunk a hiányzó Wagner-életrajz sok új és értékes anyagot
felszínre hozó eredményeinek feltételezések alapján elébevágni. A n y nyit azonban meg kell állapítanunk, hogy nemzeti történetírásunk területén végzett kutatásainak személyisége, élet- és történelemiszemlélete
egyéni színt, hangot, jelleget adott. Egyébként sem múltjában, sem t á r sadalmi helyzetében, sem politikai magatartásában nem találhatjuk m a gyarázatát személyét és munkásságát övező tiszteletnek.
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Kovacsioh Márton György, a И. József korabeli magyar felvilágosodás országos tekintélyű alakja, a felvilágosodás szellemében szerkesztett folyóiratában, a Merkur von Ungarnban a magyar tudósok életrajzsorozatában elsőnek közölte Wagner Károly tudományos működését ismertető életrajzát, és írta meg a hazai felvilágosodás képviselőjeként értékelését. A Merkur von Ungarn a hazai felvilágosodás fóruma volt.
Rendkívül tudatosan és következetesen figyelte a hazai szellemi élet jelenségeit, s minden egyes esetben iránytmutató, elvhű ítéletek jellemezték, így igen figyelemreméltó és elgondolkodtató Kovacsioh véleménye
"Wagner Károlyról:
„Egyébként sok hazai történelemmel
foglalkozó műve részben vagy
egészben kész, amelyeket tőle remélünk, ha a Gondviselés
meghosszabbítja egészségét és életét, amit szívből kívánunk"
Majd később így folytatja: „Erkölcsi jellemét azok, akik személyesen
őt nem ismerik,
műveiből nagyon előnyös oldaláról ismerhetik meg: Színlelés nélküli
jámborság, higgadt, értelmes, szelíd magatartás, emberszeretet,
türelmesség,
tartózkodás minden tudományos
viszálykodástól.
Minden
cselekedetében
a legtisztább szándék vezeti: elkerülése mindannak,
hogy valakit
megsértsen. A hiúsággal szemben közömbös. Fáradhatatlan szorgalom, lankadatlan munkaszeretet
és több hasonló erény, melyek kívánatos
lenne,
hogy más tudósoknál is meglegyenek.
Soha nem lehet vele
szemben
ellenséges az, aki személyes ismeretségben
van vele. írásai teljesen megalapozottak, az agyafúrt feltételezéseket
távol tartja magától,
történeti
adatait hiteles forrásokból igazolja. Sorsával elégedett, bár jobb sorsra
érdemes. Kár, hogy ilyen emberek, akik a nemzetet az irodalomban a
barbárság vádjától megmentik,
oly középszerű viszonyok
között
élnek,
hogy annak, amit jobb helyzetben alkothatnának, megfelelő eszközök hiányában, egy részét fel is kell adniok."6
DIE BIBLIOTHEK DES KÁROLY WAGNER
(ZUS AMMENFAS SUNG)

Károly Wagner SJ., Professor der Kirchengeschichte ал der Universität Nagyszombat (Tyrnavia) gehörte u. a. mit György Pray zur zweiten Generation der
historiogriaphischen Schule der ungarischen Jesuiten. Um. die Mitte des XVIII. Jahrhunderts 'konnte diese Schule schon auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken.
Und während dieses Zeitalters ragte vor allem, die Geschichtsschreibung mit den
bedeutendsten Leistungen in der ungarischen Wissenschaftsgeschichte hervor. In
der ersten Periode der historiographisehen Tätigkeit Wagners wurde die Gesellschaft
Jesu im Jahre 1773 aufgehoben. Danach hat der entlassene Professor im Pozsonyer Landesarchiv eine Stellung gefunden. Zu jener Zeit begann er das; Büchersammeln.
Der Katalog seiner Bibliothek, den man unmittelbar nach seinem Tode zusammengestellt hat, befindet sich jetzt im Handschiifttenarchiv der Széchényi Landesbibliothek.
ü
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Jeder Band der Bibliothek, die mehr als 800 Bände enthalten hat, wurde
von Wagner selbst ausgewählt. Daraufhin kann man festteilen, das, der qualitätsmässige Bücherbestand seine historiographische Eigenart und Anschauung charakterisiert.
Neunzig Prozent der Bücher sind geschichtswissenschaftlicher Natur. Das Bestreben unseres Geschichtsschreibers ging im Sammeln dahin, dass er sich möglichst alle jene Werke ungarischer und ausländischer Gelehrten verschaffte, die
mit der ungarischen Geschichte irgendwie in Beziehung standen. Damit trachtete
er die wissenschaftlichen Ansprüche der Quellenkritik zu befriedigen. Er hatte
überhaupt kein Vorurteil gegen die Abstammung, Religion und politische Anschauung der Verfasser. Es ist ein bezeichnender Zug der Unvoreingenommenheit,
dass in seiner Bibliothek der Humanistmus, der typische ungarische Feudalismus
und die ungarische Aufklärung und der transsylvanisehe Protestantismus vertreten
sind.
Károly Wagner bereicherte die ungarische Geschichtswissenschaft mit den. folgenden selbständigen Werken: Annalecta Scepussdi, Diplomataria Sarosaanum, eine
ungarische Genealogie und Veröffentlichung der Briefe des Erzbáschofs; Péter Váradi. Es ist bemerkenswert, dass er sich von der Publikation politischer und kirchengeschichtlicher Werke zurückhielt.
Die Grundansichten Károly Wagners, die sich in der Auswahl des Bücherbestandes zurückspiegeln, zeigen, dass er ein charakteristischer Vertreter jener
kirchlichen Persönlichkeiten — nicht zuletzt der Jesuiten — war, die als Repräsentanten des Laizisierungsprozesses im XVIII. Jh. angesehen werden können. Es
steht unsi ferne behaupten zu wollen, dass er vom Geiste der Aufklärung berührt
wurde. Er war ein eigenartiger Typus jener Kirchenkreise, welcher die Schranken
der orthodoxen Erziehung überschritten hat, und seine Werke in den Dients der
objektiven Wahrheitssuchuing gestellt hat.
Die Ergebnisse seiner1 Arbeit und seine individuelle Eigenart begründen seine
hervorragende Stellung in der ungarischen Geschichtsschreibung des XVIII. Jahrhunderts.
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A L A P S Z E R K E S Z T Ő VÉRTESI A R N O L D
(Egy fejezet a magyar sajtó 1861—1871 közti történetéből)
VÉRTESY MIKLÓS

V

értesi A r n o l d / a m ú l t század második felének egyik legtöbbet o l vasott, s azóta méltatlanul elfelejtett elbeszélője, a kritikai realizmus egyik magyar úttörője volt. írói pályája elején egy baloldali írókból .álló csoport vezetőjének ismerte el, és egy időben egyszerre három lapot szerkesztett. Élete második felében viszont magányosan, társtalanul, íróbarátok nélkül állt. A következő oldalak ennek a
társtalanságnak a kialakulására keresnek választ. Ugyanekkor Vértesi
szerkesztői tevékenysége jellemző fényt vet a kiegyezés körüli esztendők
irodalmi életére és a kapitalizálódó lapkiadási viszonyokra. Ezért' is m e g érdemli, hogy behatóbban foglalkozzunk vele.

FEKETE LEVES, HARANG

Vértesi 1852-ben, 18 éves korában került Miskolcról a fővárosba, Az
egyetemre iratkozott be, de vallomása szerint a leghőbb vágya az volt,
hogy író legyen. Pályáját romantikus történelmi novellákkal kezdte. Mikor ezek közül egyet 1856-ban leközölt Vadnay lapja, a Hölgyfutár, végleg hátat fordított a polgári életnek. Elhatározta, hogy tollából él meg.
Elbeszélései ettől kezdve fél évszázadon át gyors egymásutánban jelentek
meg a legkülönbözőbb folyóiratokban és hírlapokban.
A megélhetéshez ez kevés volt. Az írás abban a korban csak úgy
lehetett kenyérkereső pálya, ha a versek, regények szerény tiszteletdíját
újságírói, szerkesztői fizetéssel toldották meg. Ezt az utat választotta Vértesi is. Gyorsan, könnyen, jó stílusban írt, s így hamar helyet kapott az
egyik lap szerkesztőségében, hogy melyikben, ezt adatok hiányában m a
már nem tudjuk megállapítani. A gyakorlati tudnivalókat hamar elsajá1

A Vértesire vonatkozó irodaiam: Császár Elemér: V. A. Kisf. Társ. Évi. 48..
köt. 1914, 118—141. 1. — Vértesy Miklós: V. A. Utószó V. A.: A tengeri rák с
kötetében. 1960. — V. A. A magyar irodalom története. IV. 1849—1905. 1965. 493—
496. 1.
Neve könyvein, írásai alatt különböző formában található. Házasságlevelében a.
Vértesy változatot olvashatjuk, ő maga leggyakrabban a Vértesit használta.
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tította, s ennek pár évvel később, mikor főszerkesztő lett, nagy haszn á t vette.
Az 1859-i osztrák—olasz—francia háborúban elszenvedett vereség,
és ennek következménye, a zürichi bóké, felszínre hozta az osztrák m o narchia belső gyengeségét. A bécsi udvar, hogy uralmát megerősítse,
közeledni próbált a magyarsághoz. Bachot menesztette, az önkényuralmat enyhítette, kereste a megegyezés lehetőségeit, kiadta az októberi diplomát, februári pátenst és enyhítette a cenzúrát. A lapokban — m é r tékkel ugyan — fel lehetett vetni a kényes politikai kérdéseket, bírálni
lehetett az abszolutizmust. Ennek hatására erősen felpezsdült a politikai
és vele együtt az irodalmi élet: egy sereg új folyóirat indult.
Szaporodtak az élclapok is. Jókai 1858 óta fennálló Üstököse mellett
1860 júliusától megjelent Tóth Kálmán Bolond Miskája és 1861 április
6-ától a Fekete Leves. Utóbbit Matkovich Pál szerkesztette, írói nevén
Bús Vitéz.
A szerzők neve a hetilap kilenc hónapos fennállása alatt egyetlen
cikk, egyetlen vicc, egyetlen kép alatt sem szerepelt. A második negyedévi előfizetési felhívásban azonban érdekes adatot találunk erre vonatkozóan: „Főmunkatársunk
Vértesy Arnold, kinek tolla szerezte meg minden bizonnyal eddig is a Fekete Leves iránt megnyilvánult
elismerés
nagyobb, becsesebb részét, ezentúl is főmunkatársunk
marad, sőt az eddiginél is nagyobb működési tért töltend be."'1
A Fekete Leves különleges színt jelent „bolond lapjaink" között.
Magas irodalmi színvonal jellemzi. Éle, humor, vicc alig található hasábjain, a legtöbb helyet a keserű irónia, az éles szatíra foglalja el. A
szatíra sokkal időtállóbb, mint a sziporkáit gyorsan elvesztő vicc, s ez
az oka annak, hogy a Fekete Levest a mai olvasó is élvezettel forgathatja, nem érzi olyan elavultnak, mint kortársait, a maguk idejében igen
kedvelt Üstököst és Bolond
Miskát.
Ez a szatírái él közeli rokonságot mutat a főmunkatárs később írt
újságcikkeivel, egyes regényeivel — különösen a Csiricsáry
Bertalannal
— ugyanolyan stílusban gúnyolja közállapotainkat. Bús Vitéz humora
viszont túlzó — novelláiból legalább ez tűnik ki — és néha erőltetett.
Ez igazolja az előfizetési felhívás állítását: a tartalom jelentős részének
valóban Vértesi a szerzője. És ez egyúttal azt is jelenti, hogy a lap sajátos jellege nem a főszerkesztő, hanem a főmunkatárs érdeme.
A mutatványszámban megjelent programcikk szerint a Fekete Levesben lesznek „keserű falatok a nemzeti fölvirágzásunk
fáján rágódó férgeknek, a hízelgés konyháján élődő tányérnyalóknak,
nyegle
álbölcseknek,
apró nagyembereknek,
erényekül magasztalt gyarlóságoknak, filléres hazafiságnak, szobrokká emelt Babszem Jankóknak." Ez a felsorolás igen hasonlít Vértesi egy későbbi elbeszélésének, Az ezredik novellának 3 a kez2
3
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Fekete Leves. 13. szám.
Megjelent: Bp., 1889. Újra A. tengeri rák с kötetben. Bp., 1960.

detéhez, s arra enged következtetni, hogy m á r a lapindítás előkészületeiben tevékeny részt vett.
A Fekete Leves majdnem kizárólag politikai irányú. Szatírájának
fő céltáblája az abszolutizmus. Lerajzolja a birodalom szekerét, melyet a
centralizáció, a bürokratizmus és az államadósság végleg kátyúba juttatott; a szuronyok hegyével fenntartott „konstitúciót",
a kétfejű sast,
amely páva helyett felszállott a vármegyeházára; Schmerlinget, aki egyre
jobban halad az önkény felé. Schmerling egy másik képen jobbját n é hány magyar úr felé nyújtja, háta mögött tartott kezében azonban ostort rejteget. Aláírás: „Azok, akik hiszik, hogy annak az úrnak a másik
kezében olajág van."!l
Keserű gúnnyal jellemzi a lap a passzív ellenállás kockáztatni mit
sem akaró politikáját. Egyik képen a távolban Garibaldi alakja látszik,
elől alvó, heverő, pipázó magyarok. Alatta a következő szöveg: „Azok,
akik remélnek bizonyos macska körmében, mellyel jó lenne a gesztenyét
a tűzből kikaparni."5 Magyar politika címmel jó tanácsokat ad: Ha Amerikába megyünk, n e üljünk hajóra. Igiaz, hogy így sohasem érünk Amerikába, viszont tengerbe sem fulladunk. Ha csatát a k a r u n k nyerni, ne
kezdjünk csatát. Igaz ugyan, hogy így nem nyerhetünk, de máskülönben
megeshetik, hogy elpáholnak bennünket. „Ha szabadok akarunk lenni —
fejezi be a tanácsokat — ne tépjük le köteleinket.
Igaz ugyan, hogy
ezt elmulasztva sohasem leszünk szabadok, de ha eltépnők a köteleket,
megeshetnék,
hogy megerőltetjük
magunkat"6
Megkapják magukat a mérték nélkül túlzók is. Egy követ például a
következő programot hirdeti: „Meg kell semmisítenünk
mindent, ami az
elmúlt tizenegy év zsarnoki önkényére emlékeztet.
Törjük porrá a budapesti Lánchidat, mert hisz e mű is nevében hordja szenvedésünk
átkos
jelképét, a láncot."7
Sokszor kipellengérezi a Fekete Leves a tartalom nélküli tüntetéseket, dínom-dánomokat, demagóg éljenzéseket. Egyik kortes örömmel
jelenti benne, hogy újból alkotmányos úton lehet követeket választani,
s ebből az alkalomból negyven embert sebesítettek meg az ellenpártból,
nyolcat pedig agyonvertek. Az egyik szám azt tanácsolja az éhező indiaiaknak, hogy rendezzenek „banketteket, fáklyás zenét,
táncvigalmukat
. . . Mi minden bajunkban ez orvosszerhez szoktunk folyamodni. Ez nálunk univerzális
gyógymód."8
Áprilisban, a lap megindulásakor, a cenzúra igen enyhe volt. A sajtótermékek ugyan csak úgy jelenhettek meg, ha előzőleg bemutatták a
rendőrségen, de — mint Vértesi írja — „bámulatos, hogy ezek a megré•*' Fekete Leves1.. 5. sz. 20. 1.
5
U. o. 5. sz. 20. 1.
tí
U. o. 3. sz. 9. 1.
7
U. o. 2. sz. 7. 1.
s
U. o. 2. sz. 5. 1.
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mült osztrák hivatalnokok mi mindent helyben hagytak akkor."9 Például
rögtön az első szám egyik képén-egy Kossuthhoz hasonló férfi szónokol,
számos magyar ruhás képviselő hallgatja, s a színhely a debreceni nagytemplomhoz hasonlít. Az alatta levő szöveg szerint „beszélik, hogy X
megye követe hatalmas beszédet szándékozik
tartam az
országgyűlésen
a felelős magyar minisztériumról,
a magyar nemzeti hadseregről,
magyar nemzeti
bankról."
A harmadik szám még merészebb. Thaly Kálmán Divatos
eszmék
című versében a következő sorok fordulnak elő:
„Tizenhárom
tábornok
S Batthyánynak
vére
Még melegen
párolog
S fölkiált az égre."10
Májustól kezdve ismét erősen működött a cenzúra. Majd mindegyik
szám késett pár napot. A cenzorok sok cikknek és képnek a megjelenését tiltották be, ezek helyett újat kellett keresni, s ez tette lehetetlenné
a pontos megjelenést. A július 4-i 14. számban például az egyik
kép helyét a következő szöveg foglalja el: „Az alábbi sorokat
képnek
tessék olvasni. Az ide szánt képen kívül kilenc kisebbet is kihagyott ama
bizonyos vörösorrú
plajbász."
A 35. számot teljesen elkoboztak, és Matkovich Pált a haditörvényszék fogságra ítélte. (Hamarosan hasonló sorsra jutott a másik két élclap
szerkesztője is, Jókai és Tóth Kálmán.) Emiatt decemberben hivatalosan
is Vértesi vette át a szerkesztést. Neve azonban csak két számon szerepelt, m e r t az év végén az önkényuralom végleg betiltotta a lapot.
Egy hónap múlva m á r új helyen dolgozott: 1862 január 30-ától Vadnay helyett ő lett a Hölgyfutár főmunkatársa. Ez a megbízás nem soká
tartott. Két hónappal később, mikor Szokoly Viktor szerkesztő utóda B u lyovszky Gyula lett, lemondott, és április elsején önálló vállalkozásba
kezdett. Maga indított egy napilapot Harang címmel. Kiadója Herz J á nos volt, főmunkatársa az időközben kiszabadult Matkovich Pál.
Az esti órákban megjelenő fél ív terjedelmű hírlap hazai és k ü l földi tudósítások mellett apró, vidám történeteket közölt. Híranyagában
főleg a főváros érdeklődését tartotta szem előtt. Tipográfiai hibája, hogy
a hírek összefolytak benne, nem kaptak külön címeket, s így annak, aki
bármi felől tájékozódni akart, végig kellett mindent olvasnia. A terjedelemnek közel felét hirdetések foglalták el. Előfizetési ára negyed évre
csak 2 forint volt.
A közönség nem pártolta, nem vette a Harangot, s így a szerkesztő
megjelenését április 30-án felfüggesztette azzal az ígérettel, hogy július
9

V. A.: Visszaemlékezések. A Hét. 1896. 407. 1.
Fekete Leves. 3. sz. 9. 1. A vers nagy port vert. Sokan érdeklődtek a szerző
után, s ezért Thaly nevét a 4. szám szerkesztői üzenete elárul ja.
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1-étől nagyobb terjedelemben, minit politikai lapot fogja folytatni. A
tervből nem lett semmi, és pár héttel később megkezdték az előfizetési
pénzek visszaküldését.
ÜJ NEMZEDÉK,

DIVATCSARNOK.

Az ötvenes évek végére m á r kialakult az úgynevezett „irodalmi
Deák-párt". Ide tartozott Kemény, Eötvös, Gyulai, Lévay, Szász Károly,
Csengery, Greguss, sőt bizonyos fokig maga Arany is. Tagjai irodalmi
és politikai téren egyaránt elítéltek minden forradalmi ideológiát.
A szabadságeszmékért lelkesülő Vértesi eleve távol állott tőlük. De
nem közeledett Vachot, Lisznyai, Sárosi társaságához sem, akik főleg a
Napkelet körül csoportosultak. „írásaikban — vélte a fiatal író — nincs
semmi más, mint folytonos dicsekvés, léhaság, hazafias köntösbe
bújtatott nagyképű
üresség."u
Akadt azonban néhány fiatal író, akik egyik csoporthoz sem csatlakoztak, és akiket fiatalságuk, közös pályájuk és hasonló gondolkodásuk
összekapcsolt. A kis tarsaságnak szervezete, elzárkózott, klikkszerű jellege sohasem volt. Ennek megfelelően vezetőt sem választottak, de k é sőbb tehetsége, egyéni szeretetreméltósága és szerkesztői ügyessége miatt
hallgatólag ilyennek ismerték el Vértesit.
Nézeteik nem voltak mindenben azonosak, de abban mindannyian
megegyeztek, hogy a negyvennyolcas szabadságiharc bűvkörében éltek,
nem tartották helyesnek a politikától való visszahúzódást, a passzív ellenállást, lelkesedtek a szabadságeszmékért, gyűlölték az abszolutizmust,
és demokratikusan gondolkoztak. A hatvanas évek. elején egyébként a
határozati és a felirati pártot, a későbbi balközép és Deák-párt elődeit,
még nem választotta el olyan éles ellentét, mint a kiegyezés idején, a
szélsőbal pedig nem különült el a határozati párttól. Még 1865-ben is,
a Magyar Világ című lapnál együtt dolgozott Madarász, Ghiczy és Tisza
Kálmán.
A társaságban a legbaloldalibb Tóvölgyi Titusz volt, aki pár évvel
később a magyar írók közt először, hangoztatta a munkásosztály vezető
szerepét. Áldor Imre „éles, kíméletlen,
de mindig szellemes tolla erejével tűnt fel."12 1867-től kezdve, amikor a Deutsch-féle lapokat szerkesztette, Áldor és Tóvölgyi volt Vértesi legbizalmasabb és legtöbbet
dolgozó munkatársa. Harmadik belső munkatársnak és jóbarátnak Csukássá Józsefet kell megemlítem. A tagok közé tartozott még Abonyi Lajos, Balázs Sándor, Balogh Zoltán, Csávolszky Lajos, Dalmady Győző,
Komócsy József. Matkovich Pál., az 1864^ben párbajban elhunyt Reviczky
Szevér, Szabados János, Szász Béla, egy ideig Thaly Kálmán, később ifj.
Ábrányi K o r n é l . . .
11
12
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1862-ben Petőfinek és barátainak, a Tízeknek példájára önálló lapot
akartak indítani. Körülbelül húszan fogtak össze, 21—29 esztendős írók.
Lapjuk, az Új Nemzedék komoly és harcos irodalmi és kritikai lapnak
ígérkezett, irodalmi, színházi, zenei és képzőművészeti szemlével.
Felelős szerkesztőként Balogh Zoltán neve szerepelt, a folyóirat ideológusa a 21 éves Reviczky Szevér lett. A mutatványszám vezércikkében
Az irodalmi csoportosulás, mint irányeszme címmel megállapítja, hogy
1848-ig lapjaink szerkesztése meghatározott céllal és eszmével rendelkező
csoportok kezében volt. A szabadságharc elvesztése után az irodalmi élet
átmeneti megbénulását az írók számának rohamos szaporodása követte,
„roppant pelyvarakás, kevés maggal". Ennek következtében szétforgácsolódtak a legjobb erők. Ezért látja szükségesnek a fiatalok összefogását, a
hasonló és azonos gondolkodású írók csoportosulását.
Az Új Nemzedék — bármennyire is szükség lett volna rá — nem
tudott elég előfizetőt összegyűjteni, és mindjárt a kezdet kezdetén megszűnt. 13
Vértesi ugyan kapott 1863 elején újabb szerkesztői megbízást, A Divatcsarnokot bízta rá a tulajdonos, Császár Ferenc családja. A kis, nyolc
lap terjedelemben megjelenő folyóirat azonban kimondottan női újság,
az írói csoport igényeinek semmiképpen sem felelt meg. Minden számában közölt divatmellékleteket, szabásmintákat, divattudósításokat, s emellett gyenge elbeszéléseket, jórészt idegenből fordítottakat. Színvonalukat
címük mindennél jobban jellemzi: A halálfejes grófné, A sír szélén stb.
Politikailag a Divatcsarnok teljesen közömbös volt, ilyen természetű cikkeket egyáltalán nem közölt.
Az új szerkesztő kissé emelte az irodalmi rész színvonalát, és június
1-étől különféle újításokat léptetett életbe. A borítékot elhagyta, s ehelyett fél ívvel növelte a belső terjedelmet. A szétküldést saját kezébe
vette, mert az addigi kiadó, Noseda Gyula ellen sokat panaszkodtak az
elkallódott, meg nem kapott példányok miatt.
Mindez nem segített a Divatcsarnokon. Június 30-án a mostoha gazdasági viszonyok miatt be kellett szüntetni további megjelenését.
KÉPES VILÁG

1863 nyarán szörnyű aszály pusztított az egész országban. „Kiaszott
minden — írja Vértesi erről az évről — nem volt zöld legelő sehol, a
barom éhen veszett, azután az ember, mert nem termett semmi. Az egész
dús Alföld sivár pusztaság lett. Aki nem látta ezt az ínséget, annak fogalma sem lehet róla. Nagy darab földet bejártunk, egy fűszál sem látszott sehol, minden
kiégett."^
a

A Magyar történeti bibliográfia. 1825—1867. 3. köt. Bp., 1950. 364. lapja
szerint az Űj Nemzedék 1862 szept. 16—dec. 30-dg jelent meg. A Széchényi Könyvtárban csak a mutatványszám található, és másutt sem akadtam r á több számra.
Valószínűnek tartóim, hogy csak ez jelent meg.
14
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Ilyen viszonyok közt a majdnem kizárólag mezőgazdasági termelést
folytató országban minden pangott, A folyóiratok előfizetőinek java része
elmaradt, újak nem jelentkeztek, ilyesmire a megcsappant jövedelmekből az irodalomra amúgy is keveset költő országban nem jutott pénz.
A megmaradt lapok nyomorúságosan tengődtek, újak alapítására még
gondolni sem lehetett.
Az ínség csak 1865-ben enyhült, amikor két aszályos esztendő után
végre kitűnő termést hozott a föld. A gazdasági javulás mellett a politikai helyzet is kedvezőbbre fordult. Az önkényuralom további fenntartása végleg lehetetlenné vált. A császár és a magyar politikai élet
vezetői közt a megegyezés érdekében komoly tárgyalások indultak meg.
Mindezek eredményeként emelkedett az irodalom iránti érdeklődés.
A közönség a kalendáriumok, ponyvaművek mellett kezdett újságokat,
folyóiratokat is vásárolni. A könyvkiadás kezdődő kapitalizálódásának
jeleként nagyobb cégek alakultak. Ilyen volt a Deutsch testvérek nyomdája. Családi vállalatként indult. Igazgatója Deutsch Mór 1869 júliusában testvérei jóváhagyásával részvénytársasággá szervezte át, de a részvények a család kezében maradtak.
Könyvet keveset adtak ki Deutschék, inkább csak nagyobb, díszesebb, élelmes ügynökök által könnyen eladható albumalakú műveket,
mint amilyen a Koronázási album és az Országgyűlési
arcképcsarnok.
Ehelyett a folyóirat-konjuktúrát igyekeztek kihasználni. Egy időben öt
időszaki sajtóterméket jelentettek meg, egy divatlapot (A Divat), kétféle
képes irodalmi lapot (Képes Világ, Magyarország és a Nagyvilág) és két
politikai újságot (Pesti Hetilap és a naponta megjelenő Pesti Hírlap).
Vértesi ezekkel a folyóiratokkal közeli kapcsolatba került. A Divat
irodalmi mellékletébe már régebben írt, 1866-ban pedig őt bízták meg, az
akkor induló olcsó lapnak, a Képes Világnak a szerkesztésével.
A hatvanas évek közepén a reformkornak és a Bach-korszak első felének kedvelt folyóirattípusát, a divatlapot, a divatmellékletet és divattudósítást közlő vegyes tartalmú irodalmi folyóiratot kiszorította az a szórakoztató képeslap, amelynek legjellemzőbb példaképe az 1854-től 1921-ig
fennálló Vasárnapi Üjság.ib Ezt követte 1862-ben az Ország Tükre (neve
1865-ben Magyarország és a Nagyvilágra, változott), 1865-ben a Hazánk
és a Külföld, a rákövetkező évben pedig a Képes Világ.
Az új folyóirat havonta kétszer jelent meg 24 lap terjedelemben,
negyedrét alakban. Nyomdai kiállítása elég szegényes. A hosszabb elbeszéléseket — teljesen érthetetlen, hogy miért? — ugyanabban a számban két, három részre osztották, mindegyik végére kitették a „folyt, köv."
jelzést, majd egy közbeékelt ismeretterjesztő vagy egyéb cikk után az
olvasó megtalálhatta azt a folytatást, amelyet a következő számban várhatott volna. Ez az elvágás többnyire nem. a lap alján történt, hanem
valahol középen,
Dézsányi—Nemes: A magyar sajtó 250 éve. 1, köt. Bp., 1954.
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Tartalma szerint a Képes világ szépirodalmi és ismeretterjesztő lap.
A politikát — feltehetően a kiadó óhajára — teljesen mellőzte, sőt még
az aktuális vonatkozások is ritkák benne. Egy-egy évfolyamban legfeljebb öt-hat olyan cikk található, amely híres emberek halálával, jubileumával, újonnan kinevezett miniszterrel, befejezett vasút- vagy alagútépítéssel foglalkozik. (Például az első évfolyamban: Thiers,
Kaulbach
Vilmos, Gróf Bismarck, Jefferson Davis a fogságban.)
Az irodalmi rész az első három évben a terjedeleimnek a felét valamivel meghaladta, később elérte ennek kétharmadát. Színvonala eleinte
elég alacsony, Ennek oka az anyagiakban keresendő. A kiadó olcsó lapot akart, és csak kevés tiszteletdíjat volt hajlandó áldozni.
Az első évfolyamba eredeti elbeszélést Vértesin kívül csak Laüka
Gusztáv, Kazár Emil és Német János írt. A későbbi évfolyamokban jelentékenyen kibővül ez a névsor Benczúr Zsuzsa, Csávossy József, Csengey Gusztáv, Erdélyi Gyula, Gergely Gusztáv, Pongrácz Emil, Tóvölgyi
Titusz nevével, javarészt harmadvonalbeli írókéval. Néhány hosszabb
népmesét is találunk benne (A szamárbőr, Babszem Jankó stb.) .
Bár elvileg az 1861-ben elfogadott ideiglenes törvénykezési szabály
elismerte, hogy „az ész szüleményei"
is a törvény oltalma alatt állanak,
az első magyar szerzőjogi törvényt elég későn, 1884-ben szavazták meg,
külföldi írók, művészek pedig csak 1922 óta részesülnek jogvédelemben.
Ezt kihasználva a hatvanas, hetvenes évek folyóiratai igen sok fordított
elbeszélést közöltek a szerző tudta és engedélye nélkül, sőt néha még
a magyar költők másutt már megjelent versei is megtalálhatók hasábjaikon.
A Képes Világ sem kivétel. Olvasható benne néhány külföldi klaszszikusnak — Turgenyevnek, Diskiensnek Poe-nak — hosszabb-rövidebb
elbeszélése. Mellettük sok a gyengébb, de a közönség által kedvelt és
általában írói értékkel is bíró munka. Szerzői közül William Wilkie Collins, Friedrich Hochländer, Ferdinand Kürnberger és Ponson du Terrail
mellett egy sereg nőírót említhetünk meg: Julie Burow, Catherina Brandon, Fernon Caballero, Luise Müller, Maria Sofia Schwarz. Sok fordított elbeszélés névtelenül jelent meg ilyesféle megjelöléssel: „angol regény", „lengyel
beszély".
Gyakrabban szereplő költők Benedek Aladár, Csukássi József, Komócisy József, Szász Károly, Tóth Endre, Zilahy Imre, a külföldiek közül
leginkább a németek, Heine, Lenau, Schiller. A későbbi évfolyamokban
gyakran találkozunk klasszikusainknak, Petőfinek, Aranynak, Vörösmartynak, Tompának, Eötvösnek, Czuczornak a verseivel, de ezek kivétel
nélkül utánnyomások.
Az ismeretterjesztő anyag felöleli jóformán a tudomány minden
ágát. Országismertetés, útirajz, történelem, régészet, néprajz, növénytan,
állattan, új építkezésekről ós technikai újdonságokról szóló beszámoló,
híres emberek életrajza a legtarkább változatosságban követi egymást.
Összelállításuk első pillanatban tervszerűtlennek hat, alaposabb vizsgá166

lat után azonban feltűnik benne -a céltudatos harc a tudatlanság és a
babonák ellen, a haladó hagyományok ápolása (cikkek a szabadságharcok
hőseiről, Dózsáról, Garibaldiról, Mariinról), támadások a népszabadság
ellenségei ellen (III. Napoleon s t b ) .
Különösen kiemelendő egy-két szociális vonatkozású cikk. Ilyen Az
angol ipar árnyoldala című, mely egy parlamenti jelentés nyomán a brit
sziget embertelen munkáskizsákmányolását ismerteti. Beszél a napi 16—
18 órás munkaidőről, a munkájukat megtagadó munkások bebörtönzéséről, a lehetetlen lakásviszonyokról, a gyermekek elképzelhetetlenül borzalmas életkörülményeiről, a védőintézkedések teljes hiányáról és az ebből eredő betegségekről, szerencsétlenségekről, a magas halálozási arányról és a gyermekmunkásokról, akik hat éves koruktól napi 12—15 órát
dolgoznak. 10 A közölt tények legnagyobb részét megtaláljuk Marx egy
évvel később megjelent Tőkéjének lapjain. A magát meg nem nevező
szerző — talán maga Vértesi — humanizmusa a lehető legélesebb szavakkal bélyegzi meg azt a rendszert, amely emberek százezreit Örökös
boldogtalanságra, a gályaraboknál is embertelenebb életre kárhoztatja.
Az ismeretterjesztő írások legnagyobb része anonim, a szerzők neve
csak mintegy öt százaléknál van feltüntetve. Köztük Ábrányi Kornél,
Konkoly Dezső, Németh János, Pongrácz Emil neve mellett megtaláljuk
Vértesiét, Áldorét, Csukássiét és Tóvölgyiét is, de az utóbb említettek
minden bizonnyal nemcsak az általuk szignált cikkeket írták, hanem a
névtelenek túlnyomó többségét is.
A Képes Világ nevéhez híven elég sok képet közöl, .általában művészietlen fametszeteket. A színvonal csak 1869 után javult valamivel.
A képet ebben az időben a szerzői jog épp úgy nem védte, m i n t az
irodalmi és tudományos termékeket. Ennek következtében a dán, holland,
olasz, osztrák, orosz, spanyol stb. lapok illusztrációs anyaguk jelentős
részét m á r a negyvenes évektől kezdve az akkor meginduló n a g y angol,
francia és német képeslapokból vették át.1' Ezt a gyakorlatot követték
a m a g y a r folyóiratok is. Emellett természetesen közöltek eredeti alkotásokat is, főleg a hazai tárgyú cikkek illusztrálására. A Képes Világ
azonban a kiadó szűkmarkúsága miatt majdnem teljesen mellőzte a magyar művészeket.
A folyóirat Magyarországon új típusú lapnak számított. Jóval szélesebb olvasóközönségnek készült, m i n t a Vasárnapi Újság és a Magyarország és a Nagyvilág. Tartalmából következtetve nemcsak a polgárságnak szánták, hanem a jobban kereső iparosoknak és a falusi értelmiségnek is. Ennek megfelelően ára olcsó, cikkeinek stílusa pedig egyszerű,
közérthető. Távol állott tőle a néphez való „leereszkedés"
és a néppel
való „komázás", ami Vas Gereben néplapjait (Képes Újság,
Népbarát,
Hírmondó) jellemezte. Nem próbálta meg az erotika vagy az izgalom
Képes Világ. 1866. 803—807. 1.
Dézsányi Béla,: Az első magyar képes, hetilap. MKSZ. 1940. 1—23. I.
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eszközeivel való közönséghajhászást sem — ez a módszer egyébként a
korszak minden folyóiratától távol állott.
Arra nincs elég adatunk, hogy a ténylegesen milyen réteg olvasta.
Mindenesetre népszerűségének, olvasottságának beszédes bizonyítéka az,
hogy három évi fennállás után, 1869 elejétől a havi kétszeri megjelenést
négyszerire emelték fel, és tipográfiáját majdnem kifogástalanná tették.
"Ugyanekkor formája megnagyobbodott, az oldalszám azonban lecsökkent
huszonnégyről tizenhatra.
A lap sikerében a szerkesztő ügyességének, rátermettségének volt
a fő érdeme. Ezt akarták méltányolni, azaz helyesebben még jobban kihasználni a Deutsch testvérek, amikor 1867 márciusában, illetve áprilisában Vértesire bízták a Pesti Hírlap és a Magyarország és a Nagyvilág
szerkesztését is.
PESTI HÍRLAP

Pesti Hírlap címmel Deutschék eleinte a Magyarország és a Nagyvilág melléklap jaként adtak ki hetilapot. 1867 február 27-éig a főlappal
együtt Frankenburg Adolf szerkesztette. Ekkor utóda Áldor Imre lett,
a főmunkatárs pedig tíz hétig, a május 13-i 20. számig Vértesi. A kis
újság nevét márciustól Pesti Hetilapra változtatták, március 5-étől pedig
Pesti Hírlap címmel politikai napilapot indítottak.
Az új vállalkozás az előfizetési felhívás szerint pártonkívüli lapnak
indult: „Minden egyéni meggyőződést
tisztelve, a nemzeti
közvélemény
elölt meghajolva, a minisztérium
és az oppozíció álláspontjait
egyaránt
méltatva . . . minden irányban függetlenek
leszünk" — ígérték. 18
A kiadó a kor divatja szerint egy arisztokrata névvel akart újságiának nagyobb tekintélyt és kelendőséget biztosítani. Ezért szerkesztőnek Lázár Kálmán grófot kérte fel, a kiváló orni Urológust, a Deák párt
hívét. Munkatársakul az első számban Bethlen Farkas grófot, Dózsa
Dánielt, Gajzágó Salamont, Halmágyi Sándort, Kállai Bénit, Királyi
Pált, Lévay Józsefet, Ocsvay Ferencet, Pulszky Ferencet, Radics Ákost,
Szász Károlyt és Torma Károlyt sorolja fel, túlnyomó részben Deákpárti politikusokat, magas tisztségeket (főispán, főbíró stb.) betöltő személyeket. Mindez arra mutatott, hogy a Pesti Hírlap a bejelentéssel
ellentétben kormánytámogató újság lesz, s ezt a hiedelmet a megindulást
követő első hét megerősítette.
Az első szám vezércikkében a szerkesztő a kiegyezést a jog diadalaként dicséri, és hirdeti, hogy „a visszaállított
alkotm.ány a
szövétnek,
melynek lobogó lángja megvilágosítja előttünk az utat." A második szám
tárcája Férfiakat zengek címmel a szélsőbal képviselőit gúnyolja ki, akik
„kevesen vannak, de sokat beszélnek. A szellemet nem nagyon
vesztegetik, de a drága időt gyakran . .. Sujtás, vitézkötés bőven van a mellen és
a szónoklatokban.
E férfiak nem tudják, nem takarják feledni a múltat,
18
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még egy jobb jövő kedvéért sem." A hatodik szám vezércikke 1848 és1867 címmel Kossuth ellenes. Nem nevezi meg a turini remetét, de t á madja Duna-konföderációs tervéért.
Lázárt túl érzékeny, ideges természete, nem egészen kialakult politikai nézetei és a szerkesztésben való gyakorlatlansága alkalmatlanná,
tette egy politikai napilap vezetésére. Helyette az irányítást igen hamar
Vértesi vette át, aki a redakcióban kezdettől fogva dolgozott valamilyen.
- talán segédszerkesztői •— megbízatással. Lázár — mint az új szerkesztő írja — „már az első héten megszökött Erdélybe, annyira
megrémült az én forradalmi cikkeimtől, meg az Áldor Imre
menydörgéseitől..
Onnan írt nekem, hogy „Kedves barátom! Csinálj a lappal, amit akarsz,
nekem pedig hagyjatok békét!" Békét hagytunk hát neki, s én vettem
át a szerkesztést."19
Ezek a sorok három évtizeddel később kerültek papírra, így érthető, hogy Vértesi, ha a lényegben igaza is van, az időpontban téved. „Forradalmi cikkei és Áldor mennydörgései" nem az első, hanem csak a harmadik héttől kezdve jelentek meg. Ennek megfelelően
neve a lap impresszumán április 12-től mint „ideiglenes szerkesztő" szerepel, április 28-ától azután az ideiglenes szó elmaradt.
Az új szerkesztő nem tartozott egy párthoz sem. Egyik vezércikkében nyomatékosan hangoztatja független helyzetét, amely fölmenti „a
pártfegyelem
kötelezettségei
alól"? Politikai nézetei egészen közel állottak a balszélhez. Részt vett a demokrata körök szervezésében, a m e lyek Kossuth szellemében az egész kiegyezést árulásnak tartották. A
nemzetiségi kérdésben .azonban a többségi párt álláspontján volt, elítélte
a horvát önállósági és területi igényeket, túlzottaknak találta a románok,
szlovákok követeléseit, féltette a magyar nyelv hegemóniáját. A túlnyomórészt dzsentrikből és ehhez hasonuló rétegből álló, a dzsentri osztályérdekeket támogató balközéptől belsőséges, mély demokratizmusa választotta el.
Lázár távozása után a Pesti Hírlapot teljesen a saját politikai n é zetei szerint alakította át. Új, baloldali beállítottságú munkatársakat foglalkoztatott. Közéjük tartozott Áldoron kívül Bródy Zsigmond, Csávóiszky, Csukásisi, T. Nagy Imre, Pálffy Albert, Tóvölgyi és Szilágyi Virgil,,
aki külföldön élt, s onnan küldte feltűnést keltő cikkeit. 21
Az új irányt először a március 24-i szám jelezte. A Vértesi által
írt vezércikk már támadja a kormányt a fiumei ügy, az erdélyi különleges állapotok fenntartása és a közösügyi tárgyalások elhúzódása miatt.
Ettől kezdve alig akad szám, amelyik ne bírálná az Andrássy kabinetet.
a kiegyezés pontjai, az osztrák államadósság átvállalása, a honvédség
felállítása körüli huza-vona, a vasútépítési visszásságok stb. miatt.
19

V. A.: Emlékezés Csukásisi Józsefről. Pesti Napló. 1893. 302. sz.
Pesti Hírlap. 97. sz. jul. 2.
V. A.: Visszaemlékezések. A Hét. 1896. 664. 1. és a lapban levő szignált
cikkek. Az (r. e.)-vel jelzett vezércikkek írója Gulyás anoním-lexikona szerint Т..
Nagy Imre.
20
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A cikkek jelentős részét maga a szerkesztő írta. Hangja egyszer támadó („Mi élni akarunk, élni, és tovább küzdeni minden törvényes
eszközzel az 1848-i törvények teljes és csorbítatlan visszaszerzéséért"),21
máskor gúnyos („Rászoktatták
már, hogy hálás köszönettel fogadjunk
minden darabkát, mit visszaadni méltóztatnak
abból, melynek teljes összegéhez jogunk van, de melyet követelni illetlennek tartanak mai nap"),23
d e soha nem megalkuvó.
Igen sok írás foglalkozik Kossuth személyével, jelentőségével, nézeteivel, képviselővé választásával, híres Cassandra-levelével. Ez utóbbit
teljes egészében közölte is a Pesti Hírlap. A koronázást és a vele k a p csolatos ünnepségeket ugyan bíráló megjegyzések nélkül írja le, de nem
is magasztalja a király személyét és a koronázás jelentőségét.
Az ellenzéki szellemű cikkek közül elvi megállapításai miatt külön
említendő meg T. Nagy Imre június 16—i vezércikke. Azt vizsgálja, hogy
az országot demokratikus alapon szervezték-e újjá. „Nem, százszor is nem
— adja meg a feleletet. — Rang és születés voltak a főszempontok
az
összes magasabb hivatalok betöltésénél, s ha kivételesen egy-egy
kapacitást a népből is fölvettek maguk közé, vagy jó szolgálatok fejében,
vagy
mért történt, mert a sok címzetes hivatalnok közé olyan is kellett, aki
dolgozni tud." Törvény előtti egyenlőségről nem lehet addig beszélni,
míg az egyenlőségről szóló törvénynek nem a nép az őre, hanem „a
családi és születési gyöngéd szempontoknak
habozás, félelem és akadály
nélkül hódoló arisztokratikus
kormány."
Külpolitikai téren az újság legfőbb követelése a béke megőrzése volt.
Már 1867-ben fenyegetett ugyanis a francia—porosz háború kitörése.
Gyors egymásutánban négy vezércikk foglalkozik ezzel a kérdéssel, és
tiltakozik a franciákkal való szövetkezés ellen, mert ez háborúhoz vezethet. „Nekünk nem kell a drága szereplés a világ színpadán — hirdeti Vértesi — hol különbeli is csak osztrák ruhában szerepelhetnénk,
nekünk az olcsó béke kell. Béke mindenképp,
minden áron, habár Ausztriának itt-ott meg is kellene hajtania büszke fejét."2/>
A Pesti Hírlap szellemét talán legjobban az a szenvedélyes hangú
vezércikk jellemzi, amely Ferenc József öccsének, Miksa mexikói császárnak a kivégzése után jelent meg: „Irtózatos uniszonó az, amely az
európai sajtón most végig dördül, s nemcsak a hivatalos lapok,
melyek
bősz dühét az örülésig fokozza, tehetetlenségük
érzete, de a szabadelvű
közlönyök is odaállnak az óceán partjára, s a tenger viharára
bízzák,
vigye meg átkait a férfiúnak, ki Mexikót ismét szabaddá tevé. Az útonállónak, a rablógyilkosnak
ügyvédet ad az európai közjog, hogy védelmezze őt a büntető igazság ellen, Juareznék, a hősnek nem akad védője
az európai közvélemény
képviselői, a szabadelvű lapok közt." A cikkíró
22
23
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Pesti Hírlap. 78. sz. jun. 6.
U. o. 66. sz. május. 22.
U. o. 111. sz. jul. 18. Hasonló vezércikkek a július 11., 19. és 24. számban is.

a politikai ügyben hozott halálos ítéleteket elvi szempontból elítéli, de
a mexikóiakat megérti. Miksa neve és személye sok év szenvedéseit testesíti meg a köztársaságiak szemében, s az iránta való gyűlöletet fokozzák az ő parancsára kivégziettek sírhalmai. Különösen felháborító,
hogy a lapok Miksában nem az embert, hanem csak az osztrák főherceget, a mexikói császárt látják, és egyetlen szánakozó szavuk sin^s azok
számára, akik jó és balsorsában, a császár hívei voltak,, s akiket a mexikói törvények ugyanolyan büntetéssel sújtottak. Miksa halála leverő
— fejeződik be az írás — de ha győzött volna, az százszor leverőbb lett
volna a demokrácia barátainak. 25
A lap kortársai közül élénkségével, fiatalos frissességével, eleven
stílusával vált ki. Újdonságai, hírei m á r nem voltak a n n y i r a frissek, kicsit elmaradtak a tőkeerősebb, több külföldi levelezőt foglalkoztató hírlapok mögött. Szépirodalmat nem közölt, közgazdasági rovata rövid és
jelentéktelen.
Tárcarovatában túlnyomórészt a szabadságharccal foglalkozó történelmi írások jelentek meg, ezzel is hangsúlyozva a politikai irányvonalat. Ennek igazolására n é h á n y tárca címe egymásután következő számokból: 98—100. sz.: Kossuth Lajos, 101. sz.: A francia park. 103—104.
sz.: Az országos honvédegylet.
107—108. sz.: Az 1859-i és 1866-i önkéntesek. 112. sz.: Az 1848-i önkéntesek. 114 sz.: Batthyány
Lajos kivégeztetése. 115—116., 118., 120.: Az aradi gyásznapok.
119. sz.: Névsora a
pestvárosi nemzetőri tüzérszázad tagjainak
1848-ban.
A kisebb hírek közt olyanokra bukkanunk, amelyek szatirikus formában, a gúny fegyverével ütnek egyet a szabadság és a demokrácia
ellenségem. Stílusuk a Fekete Levesre emlékeztet, írójuk nyilvánvalóan
maga Vértesi. Lássunk belőle néhányat!
„Juarez — írja a július 23-i szám — durva barbár, amint őt a Moniteur2(i nevezi, a franciák beavatkozása
előtt a következő
iszonyatosságokat követte el: Megengedte a vallásszabadságot,
az egyházat
elválasztotta az államtól, a kolostorokot eltörölte, s a kolostorok vagyonait az
államjavak közé sorolta, az iskolákat az egyháztól elkülönítette,
s az állam felügyelete
alá helyezte, behozta a polgári és pedig
szerződésen
alapuló házasságot, a temetőket a községek tulajdonába bocsájtoíta
stb.
. . . és most lehet, hogy ez iszonyatosságokat
folytatni
fogja."
„Nagy világesemény
történt — olvashatjuk augusztus 11-én — s a
Hírnök27 egy egész leíró levelet közöl felőle Bécsből. Ez a nagy dolog
ez: hogy gr. Károlyi Alajos megházasodott,
s hogy a
nászünnepélyen
Festetich Györgynek új ruhája volt."
„Horváth Mihályt kandidálja a közvélemény
a megürült kassai püspökségre — értesít a július 2-i szám. — Ez éppen elég ok arra, hogy
hazafias kormányunk
ne nevezze ki."
5
6
7

ü. o. 98. sz, jul. 2. Névtelenül; jelent meg.
Le Montieur Universal, a francia császárság hivatalos lapja.
A Pesti Hírnök című klerikális lap.
171

A Pesti Hírlap azonban a fiatalság frissessége mellett néha ennek
felületességét sem nélkülözte. Újságírói körökben még évek múltán is
emlegették egyik melléfogását. Ugyanis mikor Abd ul Azisz szultán k e resztül utazott Pesten, a lap augusztus 2-i száma részletesen ismertette,
hogy hogyan fogadták, kikkel beszélgetett, milyen nevezetességeket nézett meg, miképp ájtatoskodott Gül Baba sírjánál. Csak másnapra derült
ki, hogy a törökök ura ki sem szállt a vonatból. Az egészet Lauka Gusztáv találta ki, a furfangos humorista, hogy ily módon szerezzen magának
pár forintnyi honoráriumot. 28
A szélsőbal pártközlönyével, Böszörményi április 1-én megindított
Magyar Újságjával a Pesti Hírlap jó elvbaráti viszonyban állt. Kölcsönösen vettek át egymástól kisebb-nagyobb cikkeket, de mindig megemlítve a forrást.
Vértesi lapja magának Kossuthnak is megnyerte tetszését. Amikor
a szerkesztőség nevében az Olaszországban tartózkodó Szilágyi Virgil
tanácsért fordult hozzá: milyen álláspontot foglaljanak el a megyei kérdés rendezése ügyében, hosszú nyíltlevélben válaszolt. Síkra szállt a megyei önkormányzat meghagyása mellett, mert ez szerinte „az utolsó horgony, melyhez még szegény hazánk állami léte s nemzeti élete megmentésének reményét kötni lehet, ha ugyan mindezen tömérdek
jogfeladások és veszélyek mellett, melybe hazánk a közösügyi részalkú által
sodortatott és sodortatik, a megmentés még lehetséges." Javasolja a főrendiház átalakítását felsőházzá. „Hogy születés tegyen valakit
törvényhozóvá, ez deríziója a józan észnek, hogy a kormány nevezzen ki törvényhozókat, ez deríziója az alkotmányosság
fogalmának."
Küldje tehát —
folytatja Kossuth — „a nép egyenes választás útján választottait a képviselőházba, s küldjék a képviseleti
alapra fektetendő
megyék,
szabad
kerületek és városok követeiket a felsőházba."20
A nagy érdeklődést keltő nyílt levelet a Pesti Hírlap vasárnapi
számban az első oldalon közölte a következő megjegyzéssel: „A nagy
száműzött szózata bizonyára nyom annyit az országos közvélemény
előtt,
amennyit Deák Ferenc és a jelen országgyűlés többsége"
Szövegét azután teljes egészében vagy lerövidítve más lapok is átvették.
Az újság, amely Kossuth egykori hírlapjának nevét vette fel, teljes
joggal írhatta előfizetési felhívásában, hogy „egyetlen elvhez sem lett
hűtlenné, mit dicsteljes előde hirdetett...
A Pesti Hírlap továbbra is
megmarad az ösvényen, melyre mint többen és többen követik az ébredezek közül — folytatta a felhívás — s míg a hatalom szava el nem
némítja, hirdetni fogja a „szabadság, egyenlőség és testvériség"
elveit
s azok feltétlen és becsületes
alkalmazását."30
A „hatalom szava" azonban hamarosan közbelépett. A kiadó a Kossuth levél megjelenése után hat nappal, augusztus 17-én az egyik n a p V. A.: Emlékezés Csukássi Józsefrőt. Pesti Napló 1893. 302. sz.
Pesti Hírlap. 132. sz. aug. 11.
Pesti Hetilap. S3, sz, aug. 12.
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ról a másikra, minden előzetes bejelentés nélkül beszüntette a Pesti Hírlap megjelenését, és elbocsájtotta a munkatársakat. Oknak a szerkesztő
betegségét hozta fel.31
Ez az ok csak ürügy volt. Vértesi valóban gyenge fizikumú volt,
fiatal korában sokat betegeskedett a korabeli magyar írók közt oly gyakori tüdőbajban. A megfeszített munka, a sok írás és szerkesztés igen
ártott egészségének, ismételten kellett hosszabb-rövidebb pihenőt tartania,
jó levegőjű helyre utaznia. Ebben az időben betegségében ismét roszszabbodás állott be. Ez természetesen nem adhatott okot a lapbeszüntetésre, annál kevésbé, m e r t egy hónappal előbb is, mikor egy-két heti
üdülésre a Balatonhoz utazott, a szerkesztésiben helyettesítette jó barátja és munkatársa, Áldor Imre, a gyakorlott, rutinos újságíró.
A valódi okra vonatkozóan akta nem ismeretes. Nem kétséges azonban, hogy itt a liberális elvekkel össze nem egyeztethető, de valójában
meglevő titkos cenzúra működött, A kormány nyílván kifejezte Deutschéknak elégedetlenségét, és nyomást gyakorolt rájuk. Hiszen a Juarezt
dicsérő cikkek nemcsak az udvart, a Deák-pártot és az egyházat botránkoztatták meg, hanem, még a balközépet is.
A kapitalista kiadó annál kézségesebben teljesíthette a kormány kívánságát, m e r t a Pesti Hírlap radikalizmusa neki is kellemetlen lehetett.
Ezt a feltevést még jobban valószínűsíti a baloldali újságírók felháborodása és Vértesi néhány későbbi nyilatkozata. 33
A kiadó — úgy Mszik — a szerkesztőnek a vele kötött szerződésben szabad kezet engedett a lap vezetésére. Irányváltoztatás esetén így
fel kellett volna mondania neki, viszont félt attól, hogy ebben az esetben az addigi olvasókat, előfizetőket elveszti, és nem kap helyettük
újakat. A Pesti Hírlap valószínűleg amúgy sem hozott sok hasznot, nem
volt úgynevezett „nagy üzlet". így Deutsehék inkább a lap megszüntetésére határozták el magukat. Az elmaradt haszonért úgy kárpótolták
magukat, hogy 1868 elejétől napilap helyett élclapot adtak ki, a Borsszem Jankót. Ezt Ágai Adolf teljesen kormánypárti szellemben szerkesztette.
A lapbeszüntetés után Áldor Imre Madarász Józseffel együtt 1868
elején Nép Zászlaja címmel új, szélsőbaloldali hetilapot indított. Ennek
főmunkatársai közt Vajda János mellett Vértesi nevével is találkozunk.
A Pesti Hírlap többi munkatársa a Magyar 'Újságnál talált alkalmazást. Egészsége helyreállta után — mint egy leveléből értesültünk
— Vértesi itt is kapott „lapvezetöi" munkát. 33 Az azonban, hogy mi volt
a tulajdonképpeni feladata, alig állapítható meg. Stílusa nem annyira
31
32

Pesti Hírlap aug. 17-i utolsó isz.
A már többször idézett Visszaemlékezésekben és a Csukassiról szóló nekrológban.
33
Abonyi Lajosnak címezve. Keltezelten. Az OSZK. levélgyűjteményében.
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jellegzetes, hogy ennek alapján az anonim írások egy részét neki tulajdoníthatnánk, aláírt cikk viszont csak igen kevés jelent meg, főleg Böszörményitől és Irányitól.
MAGYARORSZÁG

ÉS A

NAGYVILÁG

A Magyarország és a Nagyvilág formában és tartalomban a kor legolvasottabb vegyes tartalmú képes lapját, a Vasárnapi Újságot vette
mintául. A benne közölt képek és ismeretterjesztő anyag színvonala
ugyan elmaradt valamivel példaképe mögött, de szépprózája értékesebb
volt, és terjedelemben is nagyobb.
Eleinte Balázs Sándor szerkesztette. Tőle vette át 1866 októberében
.Frankenburg Adolf, a reformkor nagynevű lapjának, az
Életképeknek
egykori szerkesztője, aki nyugdíjaztatása után — a bécsi magyar kancelláriánál szolgált — Pestre költözött.
Frankenburg alig pár hónapig maradt a lapnál. Önéletrajza szerint
nem tudta eltűrni a sok f erdeséget, „mely a lap technikai
kiállításánál
előfordult." Idős volt már, a kiadóval való „minden héten megújult
ízetlenkedésnek
végét vetvén" az 1867 március 2-án megjelenő 9. számtól
átengedte a szerkesztést Vértesinek. 3 ' 1
Az új vezetés alatt a lap (beosztása nagyjából változatlan maradt.
Regények, elbeszélések, versek mellett történelmi, régészeti, művészeti
cikkeket közölt, képeket és életrajzokat élő és meghalt nagyságokról, k é peket magyarázó szöveggel az aktuális eseményekről és fametszetes r e p rodukciókat művészeti alkotásókról. Csak a történelmi rész terjedelme
nőtt meg valamivel
Segédszerkesztő-főmunkatárs eleinte Áldor Imre volt, aki m á r F r a n kenburg mellett is betöltötte ezt a tisztséget. Később sok egyéb elfoglaltsága miatt átengedte Csukássinak, de továbbra is egyik fő munkatárs maradt.
Az írógárda magját Vértesi régebbi társai alkották, akiket nagyobbára Áldor már Frankenburg szerkesztősége idején ide hívott. Számuk
később sok új névvel gyarapodott. A hatvanas évek legjobb írói és t u dósai szerepeltek köztük, mint Abonyi Lajos, ifj. Ábrányi Kornél, B e nedek Aladár, Bérezik Árpád, Dalmady Győző, Deák Farkas, Dóczi Lajos, Endrődy Sándor, Kazár Emil, Orbán Balázs, P. Szathmáry Károly,
Thaly Kálmán, Toldy István, Tolnai Lajos, Tóth Kálmán, Tóvölgyi Titusz, Vadnay Károly. írásaik mellett egy-egy Jókai novella is helyet k a pott. Csak az akadémikusok, a Gyulai körül csoportosult írók hiányoztak, akik eleve távol tartották magukat a társadalmi és politikai kérdések
megítélésében baloldali Vértesitől.
Az egyik állandó rovatban, A hét történetében
a munkatársak t á r caszerűen számoltak be az aktuális eseményekről. Áldor, Ábrányi, Csu'• F r a n k e n b u r g . Bécsi é l m é n y e i m . 2. kiad. Sopron, 1883. 2. köt. 204. 1.
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kássi és Tóvölgyi mellett olyankor Vértesi is „cseveg" a házbérek á l landó emelkedéséről, a hadgyakorlatokról, Anna-bálokról, színházi előadásokról és a hét többi nevezetességeiről. A szellemes, fordulatos, g ú n y o lódó beszámolók jól jellemzik a lap irányát. Lássunk egy példát belőlük!
Az 1869 június 13-i számban Vértesi beszél a hét történetéről.
Bevezetőül megállapítja, hogy „soha csöndesebb, zajtalanabb
választást
nem látott még e kortestermő, restauráció-dús magyar föld mint a katolikus kongresszusra való választásokat. Itt „tizenöt vagy húszezer budai
katolikus választó nevében Ráth plébános úr végezte el a választást harmincad magával. Az ellenzék győzelmesen
kiveretett, s a
bennmaradtak
megválasztották
a kongresszusi képviselőket,
minden három és fél személyre egy képviselőt."
Az Operában Erkel Hunyadiját
adták. „A páholyok ürességök által demonstráltattak
ama merénylet ellen, hogy újra
behozassák a színpad deszkáira a jeles publicistánk,
Trefort
Ágoston
úr által „barbár"-nak deklarált nemzet nyelve. A földszint azonban zsúfolásig megtelt barbárokkal, akik nem restelték végighallgatni e darabot,
melyben
köztudomás
szerint nagyon csúnyán bánnak egy
tizenötödik
századbeli miniszterrel,
aki még hozzá német ié." Végül beszámol arról,
hogy a budai Népszínházat le akarják bontani. „A budai
kereskedelmi
és iparbank úgy okoskodván,
hogy nemcsak művészettel
él az ember,
hanem pénzzel is, amit a szegény ember zálogba adott kabátjáért kap a
bank zálogkölcsönző osztályában, s különben is egy híres magyar költő
tekintélyére
támaszkodván,
aki már ezelőtt tizenöt évvel
megénekelte,
hogy „művész hazája a széles világ1" — kérvényt nyújtott be a városi
tanácshoz, hogy adassék tehát a művészeknek
e széles világ,
melyben
valahol majd fölüthetik sátorfájukat, neki pedig, a kereskedelmi és iparbanknak az a hazafiság-nemzetiség
féle elárvult
telek.35
Vértesi a kiegyezés körüli években rengeteget dolgozott. Munkájának mennyiségére, munkaszeretetére és irodalmi hivatástudatára m i n d e n nél jellemzőbben m u t a t rá az a keltezetlen, levél, amelyben Abonyi Lajostól kér elbeszélést a Magyarország és a Nagyvilág részére:
„Ha én édes lelkem — írja — lehetek a Magyar Újság
lapvezetője,
ahol mindennap nyolc órát ülök, szerkeszthetek
amellett más két lapot,
s még marad időm a demokrata kör választmányi
üléseire eljárni, s novellákat is írni, gondolom, a te hivatalod mellett is csak összeírhat valamicskét az ember. Igaz, hogy én ugyancsak össze vagyok törve, s a redukcióból nem bírok gyalog hazamenni, de ha jobb bőrben volnék, természetes, hogy még többet dolgoznám. 24 órából áll egy nap, s néha
kevés volna 48 óra is."36
A túlfeszített m u n k a megártott szervezetének, tüdőbaja többször kiújult. 1869 októberében az ősz nedvessége és a t é l hidege elől újból Olaszországba menekült. Pihenni és gyógyulni ment, de itt is irodalmi tervek
és szerkesztőségi gondok foglalkoztatták. Már decemberben értesítette a.
35
3fi

A budai Népszínházon „Hazafiság a nemzetiségnek" felirat volt.
Az OSZK levélgyűjteményében.
175-

Magyarország és a Nagyvilág szerkesztőségét, hogy márciusban Rómába
készül és akar írni az örök városról. Gondoskodjanak előre megfelelő
képekről. Történelmi cikkeket is tervez, „csak — írja — kissé erőhöz
jöjjek. Mert biz én gyenge vagyok, hanem azért érzem szárnyaimat
nőni.
A Magyarország novelláját csak elkészítem, de többet ebben a hónapban
alig hiszem, hogy
megírjak.,,Z1
Az olasz éghajlat és a pihenés használt. 1870 május elején megerősödve utazott vissza Pestre. A porosz-francia háború kitörése régi
munkakörében találta.
Politikai nézeteit korábbi munkásságából ismerjük, főleg a Pesti
Hírlap szerkesztéséből. A francia—porosz háború kitörése m á r akkor fenyegetett, s ő eleve tiltakozott a monarchia esetleges beavatkozása ellen.
Ezt az álláspontot hirdette a Magyarország
és a Nagyvilágban
1870ben is.
A közvélemény kezdetben franciabarát volt. Ez megfelelt a bécsi udvarnak, amely igen komolyan foglalkozott a német hegemónia visszahódítása érdekében a Poroszország elleni revansháború tervével. III. Napóleon bukása után az uralkodó osztályok érdekeiket feltették a forradalmi megmozdulásoktól, s ezért a németekhez közeledtek. A balközép
is igen kedvetlenül fogadta a köztársaság kikiáltását. A radikális kispolgárság hiányzott nálunk, a munkásság, parasztság mint olvasóközönség
alig jöhetett e korban figyelembe, s így iaz olvasók érdekeit szolgáló
kapitalista sajtó követte a laptulajdonosok érdekeivel amúgy is megegyező fordulatot.
Vértesi éppen ellenkezőleg gondolkozott. A császárt, a szabadság
elárulóját gyűlölte, és megvetette. Már júniusban gúnyos hangú cikket
írt vagy íratott a Magyarország és a Nagyvilágba: „A császár csak addig
szokott tréfálni a szuverén néppel, míg az vörös zászlókat nem tűz a
fölforgatott
omnibuszokra."38
A köztársaság kikiáltása felvillanyozta. Vigyázó szemét Párizsra vetve, és a nagy francia forradalomra emlékezve, rendkívüli mellékletet
adott ki ebből az alkalomból. A mellékleten A legújabb francia köztársaság című cikk K. L.-lel jelzett írója arra emlékeztet, hogy a világ
sok forradalmat élt át. Reformátor volt Mózes is, Krisztus is, Mohamed
is, Luther is. De ezek reformtörekvései elenyésznek a francia forradalomé 'mellett. Igaz, hogy a franciaországi eseményeket elhomályosítja a
vérengzés, a kolostor- és templomrablás, de ezeken keresztül felcsillogott az emberiség üdve. A máglyafüst az ön-tudatosodást segítette elő,
a kolostorrablás a felvilágosodásra volt durva eszköz. „Ezrek
gyilkoltattak
— fejeződik be a cikk — de százezernyi rabszolga adatott vissza a tárteremt.
Visszaadja
sadalomnak . . . A köztársaság a népekből nemzeteket
37

U. o. Kelte: Fisia, dec. 9.
Barikád-harc a plebescitum alkalmával Párizsiban. Mo. és a Nv. 1870. 23.
.SE. jun. 5. 272. 1.
38
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az embert önmagának. Egyenlőkké, szabadokká, testvérekké teszen. A
porba hulló koronák felemelik a nemzeteket"39
A forradalmat dicsőítő hang nem tetszett a Deutsch testvéreknek.
Aktaszerűen ugyan nem bizonyítható, de nem kétséges, hogy ezért vették ki a szerkesztést Vértesi kezéből. A vele kötött szerződés szerint a
kiadó nem szólhatott be a lap szellemi irányításába. Nem akarták megszüntetni a Magyarország és a Nagyvilág megjelenését, mint tették 1867ben a Pesti Hírlappal, mert feltételezték, hogy az előfizetők nem hagyják cserben szerkesztő változás esetén sem. Ezért a szerződést megszegve
október közepén azonnali hatállyal felmondtak Vértesinek. „Fölmondtunk azért — mentegetőztek nyilatkozatukban szemforgató farizeuskodással — mert a lap szerkesztésével sem a közönség, sem mi nem valánk
megelégedve. Harcunk tehát tisztán a közönség érdekében folyt, és a
küzdelem eldőlése után bizton reméljük, hogy a közönségnek a szöveg
tekintetében is oly lapot adunk, mely finom ízlésének inkább megfelel!m
A szerkesztő jogaira hivatkozva bírói ítélet nélkül nem volt hajlandó átadni helyét. A gyorsabb elintézés kedvéért azonban megegyezett
a Deutsch-féle részvénytársasággal, hogy az ügyet héttagú választott bíróság elé viszik. Ide Vértesi három szerkesztőt jelölt ki tagul, Csernátoni
Lajost, Urvári Lajost és Vadoay Károlyt, a kiadó pedig Greguss Ágostont, Halász Imrét és Szilágyi Dezsőt. Elnöknek Gyulai Pált kérték fel.41
A választott bíróság előtt a társaság ügyésze,. Ballagi Mór azzal védekezett, hogy a felperessel semmiféle szerződést sem kötöttek, tehát a
részvénytársaságnak joga van a szerkesztőt bármikor elküldeni. Mikor
Vértesi felmutatta a szerződést, és hivatkozott arra, hogy fizetését három éven keresztül ennek alapján folyósították, Deutsch Mór, a vállalat
igazgatója beismerte, hogy a szerződést mint lapkiadó valóban ő kötötte.
Időközben azonban a nyomdát átadta a Deutsch Féle Könyvnyomda és
Kiadó Részvénytársaságnak — amelynek egyébként alapításától fogva ő
volt az ügyvezető igazgatója — s a szerződés a részvénytársaságot már
nem kötelezi, annál kevésbé, mert ő ezt eltitkolta.
A körmönfont, jellegzetesen kapitalista felfogású védekezést a jórészt írókból álló bíróság nem fogadta el. Tudomásul vették, hogy Vértesi a történtek után visszalép a szerkesztéstől, és a rövid felmondási
idő miatt az akkori viszonyokhoz képest igen jelentős összegű kárpótlást,
800 forintot ítéltek meg részére.42
Az eljárás irodalmi körökben hatalmas felháborodást keltett. A munkatársak túlnyomó része otthagyta a Deutsch lapokat. Többen, így Bérezik Árpád, Dóczi Lajos visszautasították a nekik felkínált szerkesztői
tisztet, míg végül Ágai Adolf vállalta ezt, a kiadó élclapjának, a Borsszem
Jankónak kormánypárti meggyőződésű szerkesztője, aki nem osztotta
39
40
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előde forradalmi nézeteit. Űgy vélekedett, hogy egy rendes polgár ne
politizáljon! Szerkesztői nyilatkozata szerint „mi e helyt
határozottan
kijelentjük,
hogy a Magyarország és a Nagyvilág mint tisztán
szépirodalmi és társadalmi hetilap nem foglal pártállást, araint nem is fog-lalhat."/lZ
Vértesi a felmondás után nem akart semmiféle kapcsolatban m a radni Deutschékkal, s ezért az év végén lemondott a Képes Világ szerkesztéséről is. Utóda a költő Kiss József lett, aki 1868-tól korrektori
minőségben dolgozott a Deutsch nyomdában. Az előfizetők tábora hamarosan annyira lecsökkent, hogy 1873 őszén be kellett szüntetni a lapot.
ORSZÁG-VILÁG

Vértesi a bíróság által megítélt összeget egy szépirodalmi, ismeretterjesztő és politikai tartalmú új lap alapítására használta fel. Az Ország-Világ — ez lett a neve — vasárnaponkint jelent meg, illusztrálva,
tizenkét lap terjedelemben, ívrét alakban. Egy ideig Politikai rész alcímmel nyolc lapnyi mellékletet hozott, de ez május közepén megszűnt, 44
feltehetőleg a kellő előfizetés hiányában. Negyed évre a főlapra 2 forintba került az előfizetés, a melléklappal együtt 3 forintba. A mutatványszám 1870 december 11-én hagyta el a sajtót, a vele majdnem azonos tartalmú első szám 1871 január 1-ére van keltezve.
Fejlécén —• a kor ízlésének megfelelően — Hungária allegorikus
alakja trónol. Fejéről és magyar-címeres pajzsáról azonban hiányzik a
korona, s így a fejléc politikai programnak is tekinthető.
Az Ország-Világ alakban, nyomdai kiállításban, terjedelemben és a
közölt szépirodalmi és ismeretterjesztő cikkek arányában nem sokban
különbözött a Vasárnapi Újságtól és a Magyarország és a
Nagyvilágtól.
Terjedelmének kb. harmadát foglaltak el a versek és a novellák. Utóbbiak hosszúságuk miatt többnyire folytatásokban jelentek meg. A történelmi, földrajzi, néprajzi és természettudományi cikkek terjedelme
nagyjából megegyezett a szépirodaloméval. A fennmaradó helyet a k é pek és a különböző, rövid híreket közlő rovatok foglalták el, (Fővárosi ú j donságok — Irodalom — Színház és zene — Képzőművészet — Fölolvasások — Halálesetek — Közlekedés stb.). A melléklap az országgyűlés üléseiről és egyéb politikai eseményekről számolt be, ezenkívül h o zott ismeretterjesztő írásokat is, főleg történelmieket.
Számonkint öt-hat nagyobb méretű fametszetet találunk. Legalább
a felük külföldi lapokból lett átvéve, így a franciaországi eseményeket
bemutató képek nagyobbrészt angliai, kisebbrészt németországi eredetűek Az eredeti metszetek alkotói közt megemlítendők Bicsérdy János,
Böhm Pál, Greguss János, Jankó János, Kelety Gusztáv, Munkácsy Mií3
44
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hály, Zahorai János stb. neve, a fába metszés többnyire három mester
műve, Pollák Zsigmondé, Moreili Gusztávé és Rusz Károlyé. Ezekhez
a — néha elég gyarló kivitelű — képekhez, ha nem novellákat vagy
egyéb cikkeket illusztráltak, mindig készült magyarázó szöveg, akkor is,
ha önmagukban is elég kifej ezőek voltak.

кйЫ

Az Orsszág-Világ fejléce

A munkatársak jórészt ugyanazok, akik a Magyarország és a Nagyvilágnál dolgoztak. „Kiadó és főmunkatárs"
május közepéig Csukássi
József, de a lap fő támasza a két régi barát, Áldor és Tóvölgyi, akik a
szerkesztővel együtt írnak vezércikkeket, csevegéseket, szépirodalmat,
ismeretterjesztő dolgokat.
Prózaírói közt a szerkesztőn kívül Abonyi Lajost, Csengey Gusztávot,
Kovács Pált, Lauka Gusztávot, P. Szathmáry Károlyt, Szigeti Józsefet,
Vadnay Károlyt kell megemlíteni, különösen pedig Mikszáthot. A nagy
palócnak itt jelent meg nyomtatásban az első elbeszélése, A kedves Gaillard apó, amely időrendben megelőzi a Magyarország és a Nagyvilágben
közölt Pletyka és az Igazmondóban napvilágot látott Ami а lelket megmérgezi című írásokat. 45 Mikszáth még egy elbeszélést írt az Ország Világnak: Miért fél Stofi bácsi a poroszoktól?''0
A folyóirat költői Ábrányi Kornél, Balogh Zoltán, Benedek Aladár,
Dalmady Győző, a fiatal Darmay Viktor, Endrői Sándor, Illyés Bálint,
Komócsy József, Thaly Kálmán, Tóth Endre, Tóth Kálmán és Zalár
43

A kedves Gaillard apó május 21—jun. 4-én, a Pletyka
lelket megmérgezi júl. 2—30-án jelent meg.
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József. Rábukkanunk egy cím nélküli ismeretlen Eötvös József versre is.
Kezdete: „Nem némák a virágok...,
és ma sem szerepel az. író összegyűjtött munkái között. 47
Az Ország-Világ Dickens, George Sand, Sacher-Mazot és Turgenyev
prózájából, Beranger, Hafiz, Hugo, Longfellow, Shakespeare stb. költeményeiből közöl fordításokat, de ezek száma jóval az eredeti alkotásoké
alatt marad.
Az ismeretterjesztő cikkek írói közül kiemelkedő nevűek Mentovich
Ferenc, Orbán Balázs, Rámér Flóris, Xantus János, Vámbéry Ármin,
művészettörténeti vonalon pedig Ábrányi Kornél.
A lap Vértesi szerkesztői tevékenységének legkiválóbb terméke. Korábbi munkája során bő tapasztalatokat szerzett a redakció vezetésére,
sok írót ismert meg, tudta kitől m i r e számíthat, és közben ízlése is fejlődött. Ennél lényegesebb az a körülmény, hogy itt nemcsak szerkesztő
volt, hanem kiadó is. A lap politikai irányvonalát teljesen szabadon,
minden befolyástól menteseri határozhatta meg, kiadói önkény n e m korlátozta. A baloldali magatartás, az antimilitarista propaganda, az abszolutizmus gyűlölete és a franciabarátság egyaránt jellemzi Vértesit és az
Ország-Világot. Ugyanezt kell mondanunk a kommün iránti rokonszenvről. Hogy ez mennyire a szerkesztő meggyőződése volt, legjobban regén y e mutatja, A commune harca, amelynek főszereplője az események
során egyre jobban megérti a proletariátus törekvéseit, és egyre jobban
megismeri ennek ellenségeit.
A lap baloldali szellemét Csukássi nem helyeselte, s ezért májusban
otthagyta a szerkesztőséget. A 20. számban közölt bejelentés szerint ez
„magánügyei
és többrendbeli
elfoglaltságai
miatt" történt, de Vértesi
évekkel később megírta, hogy politikai okokból támadtak köztük súlyos
nézeteltérések és „sok évi barátságunk azzal végződött, hogy látni sem
akartuk többet egymást.,m Az írógárda többi tagja a szerkesztőhöz hasonló
gondolkodású volt. Ennek köszönhető, hogy a politikai jellegű cikkekben
hangoztatott nézeteket szolgálta az ismeretterjesztő rész is, a szépirodalmi is.
A célkitűzésről a mutatványszám Program is, nem is: ahogy tetszik!
címmel tájékoztat. Beszél a hónapok óta pusztító háborúról, amelynek
során „a világ két leghatalmasabb nemzete pihenést nem ismerő
kitartássál, s a jelenkor műveltségét
szomorúan
jellemző
kegyetlenséggel
igyekezik egymás megrontásán"
Azonban — folytatja a programcikk —
„bármennyi rokonszenvvel
kísérjük is hát a francia köztársaság
nemes
küzdelmét
a német cézárizmus ellen; s bár senki sem óhajtja
őszintébben, mint éppen mi, hogy az elődeihez méltónak mutatkozó
respublikát
kormányunk
mielőbb hivatalosan elismerje: azt, hogy az erkölcsi támoga47
E. J. összes munkái. 18. köt. Költemények, színművek. Bp., 1903. A vers a
márc. 12-i 11. sz.-foan jelent meg.
48
V. A.: Emlékezés Csukássi Józsefről. Pesti Napló. 1893. 302. sz.
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tásnak fegyveres beavatkozással adjunk nyomatékot, legvitálisább érdekeink tiltják."
„Programunk a nemzeti önállóság s biztosítékainak megszerzése —
határozza meg a szélsőbaloldali állásfoglalást. Majd így folytatja — de
miután egy hetilap nem sokat lendíthet egészben, törekvésünk elsősorban az lesz, hogy egy-egy hét kiválóbb eseményeinek képét díszes keretbe foglalva kapják meg olvasóink, míg a második sorban elhanyagolt
közművelődési
és közgazdászati állapotainkon igyekszünk
javítani,
amennyiben a mienkhez hasonló szerény körben és szerény eszközökkel
lehetséges."/l9
Az Ország-Világ a militarizmus ellen főleg a háború okozta szenvedések és pusztítások bemutatásával harcolt. Már az éhő számban képet találunk a győző és a legyőzött karácsonyáról, s ez a kép a hozzá
fűzött magyarázat szerint „azt beszéli, hogy mindaz, amivel az emberek
fennhéjázó büszkeségükben az előrehaladottságról, műveltségről, érzések
nemességéről kevélykednek, nem más mint ámító hiúság, keserű gúny!"
A francia és a német család egyaránt apa nélkül ünnepel. Kettejük közt
az a különbség, hogy a német karácsonyfán lovaskatona, játékpuska és
más harcias játékok jelzik, hogy ott a nevelés militarista szellemben
folyik.50 A második szám képeken mutatja be, amint „fölgyújtott városok romjain s lekoncolt ezrek hulláin át odább viszi pusztító fáklyáját
a háború."51 A harmadik számban ugyanezt hirdeti a szöveg és illusztráció: „Jelen háború barbársága, a százezrek vére, mely kiömlik, lehetetlen, hogy végre fel ne rázza a vén Európa tespedt népeit, s undorral
és iszonnyal ne töltsön el minden érző és gondolkozó szívet."52
Az antimilitarista tendenciát a későbbi számok nagy részében is
megtalálhatjuk. Ennek megnyilvánulása a németenenesség. Éle a militarizmus fő képviselője, az új császár ellen irányul. A lap leközli ugyan
Vilmos arcképét, de megjegyzi, hogy ezt nem tiszteletből teszi. Amikor
az egész világot annyira érdekli a német császárság kikiáltása, a képes
lapoknak kötelessége erről képeket közölni. Vilmos számára az ököljog
szerezte meg ezt a címet, „Isten, Bismarck, Moltke és az ágyúk" kegyelme. Trónja előtt „negyven millió rabszolga görnyedezik, s egy millió
koszorús szurony hint vakító fényt" rá.53 A következő számban Endrődi
Sándor ad rövid jellemzést a Vilmost ünneplő németekről. Viselkedésüket
elképesztően komikusnak tartja, és csak korlátoltságukkal tudja magyarázni.5'*
A háborús érdeklődésnek megfelelően alig van szám, amelyikben
ne lenne cikk és kép Párizsról és más francia városokról, híres franciákról, az ottani eseményekről. Ezek mind franciabarát hangúak, és csak
49 o_v. Mutatványszám. 13. 1.
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akkor változnak vádolóvá, amikor a korábbi önkényuralom emlékét eleveníti fel egy-egy írás. Az államcsíny után című cikk például III. Napóleon trónra kerüléséről beszél, s «arról a 70 000 nyomorultról, akiket
17 év alatt Afrikába vagy Cayenne-be deportáltak. Azokat, akiket a császárságra veszélyesnek tartottak, ítélet nélkül szállították el hazájukból,
és embertelen bánásmódban részesítettek. 55
A fegyverszünet megkötésekor a franciák iránti érdeklődés átmenetileg kissé lelohadt, ám annál fokozottabb erővel támadt fel a kommün
kikiáltása után.
A proletárság első diktatúráját a magyar lapok többsége éles h a n gon ítélte el. Az Ország-Világ ettől távol állott, bár a „forradalom
pozitív céljával" még július 23-án sem volt tisztában. Annyit azonban
megállapított, hogy „a napóleoni uralom romlott földje" és „a versaillesi
parlament reakcionárius
hangjai annyi dicsvesztés és kétségbeejtő
tény
után mintegy kihívták a lázadást."56
Rögtön az első napokban hírt ad arról, hogy az angol, belga újságok
rémületes dolgokat írnak a felkelésről. „Mindez borzasztóan hangzik —
folytatja a cikk — de bizonyára sok a túlzás benne. A Daily News levelezője, ki most Párizsban maradt, mit sem tud, a
borzasztóságokról.
Annyi bizonyos, hogy teljes hitelességgel még egy esetet sem
tudtunk,
hogy a forradalmi kormány valakit kivégeztetett
volna . . . A Daily News
levelezője ellenkezőleg arról értesít, hogy igen jó benyomást tett a párizsiakra a központi bizottság erélyes fellépése, mellyel szigorúan
büntette mindazokat, kik saját kebelében fegyelmezetlenséget
tanúsítottak."57
Ugyanebben a számban közli a forradalmi kormány tagjainak névsorát és foglalkozását. Akadt köztük szeszesital-árus, hámormunkás, fémcsiszoló . . . „Az új emberek azonban — írja a lap — minden
alacsony
származásuk mellett is világosan gondolkozó és erélyes férfiak, s meglátjuk, miképp fognak túltenni rajtuk a nemzetgyűlés
bölcsei.
Gyakorlati ismeretökben
s az egyes politikai kérdések körül feltüntetett
jártasságukban tagadhatatlanul
el kell ismernünk a központi bizottság
embereinek
alaposságát"58
Az Ország-Világ általában igyekezett tárgyilagosan megítélni a párizsi állapotokat. Április 2-án például Vérengzés a Vendome téren címmel hírt a d arról, hogy március 22-én a nemzetőrök megtámadtak egy
nagyobb tömeg fegyvertelen embert, közülük sokat megöltek, sokat pedig agyba-főbe vertek. 59 A következő szám azután Audiatur et altera
pars címmel közölte a lefolyt dráma ügyében a központi bizottság által
elrendelt vizsgálat eredményét. Eszerint a bukott császárság hívei kezd55 o—V. 4—5. sz.
A commune vezértagjai. О—V. 30. sz. 352. 1.
57
O—V. 15. sz. Politikai rész. 125. 1.
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ték a támadást, ők lőttek először a nemzetőrökre, s ezek csak kényszerből viszonozták a tüzelést.60
A május 7-i szám már megállapítja, hogy „az ügy élni fog, s az
eszme utóvégre is diadalra jut, a mostani kommün azonban megbukott."61
A végső küzdelemről így tudósít a lap: „Iszonyatos gyilkos harc ez, házról-házra, torlaszról-torlaszra, francia-francia ellen. A versaillesi katonák
könyörtelenül mészárolják rakásra a kezükbe esett fölkelőket, a kommün
emberei Párizs palotáinak fölgyújtásával felelnek."62
A későbbi számok vérlázítónak bélyegzik a harmincezer fogollyal —
köztük nők, gyermekek, aggastyánok — való bánásmódot, rajzokat, cikkeket hoznak a deportálásokról, a vezetők peréről és azokról a rémjelenetekről, amikor a versaillesi katonák tábornokaik parancsára a fegyvertelen foglyok egész tömegét lövik agyon. „Nem is tartották szükségesnek
vesztegetni az időt formaságokkal; minek a haditörvényszék? Egyszerűen
falhoz állították az elfogott kommunistákat, egy század katona közéjük
lőtt, azután ismételték a lövést mindaddig, míg csak egy mozgott a szerencsétlenek közül."63 Azok pedig, akiket nem mészároltak le, „mint az
állatok összefűzettek, ólakba, fészerekbe, udvarokba zárattak, hol értevágta őket a meleg, az eső, hol ágyuk volt a sár, és táplálékuk a ronda
levegő, míg ruháik lehullva a testről, ott kellett állni félig meztelenül az
oly nőnek is, kinek mindene, élete volt a szemérem"61*
Arra vonatkozóan, hogy a legtöbb folyóirat hogyan ítélte meg a
francia fővárosban történteket, elég két idézet két Deutsch lapból. A
Magyarország és a Nagyvilág, melynek szerkesztője kijelentette, hogy
„mint tisztán szépirodalmi és társadalmi folyóirat nem foglal pártállást,"
ezt írta többek közt:
„Párizs népe élt vissza legtöbbször a szabadsággal, s egyszer sem
annyira, mint éppen a jelen alkalommal...
Ott állnak most a torlaszok
mellett a külvárosok éhes, rongyos lakosai, s ott mellettök a különben
szorgalmas munkás is; és remélnek — mit remélnek, azt talán maguk
sem tudják, talán egy jobb időt, melyben nem kell dolgozni, vagy melyben a most rongyos naplopó lesz a hatalmas úr!"m
A Képes Világ a reakció győzelme után a következő kísérő szöveggel mutatta be egy kommunár képét: „Itt áll előttünk egy
kommunista...
Elvért küzdött, rossz, tarthatatlan elvért. S azok ölik meg ott az utcán,
kik csak azért nem kommunisták, mert nem volt oly gaz kolomposuk,
-mint neki. A nép gyakran iszonyú és érthetetlen dolgokat művel."66
m
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«2 o—V. 25. sz. 293. 1.
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Belpolitikai téren az Ország-Világ a szélsőbal álláspontjából tudósít
az országgyűlések és delegációk tárgyalásairól, a politikai élet különféle
eseményeiről. Gyakran támadja a kormányt, a bécsi udvart és az egész
közösügyet egy-egy csípős megjegyzéssel, de ilyen irányú hosszabb, jellegzetesebb cikkeket hiába keresünk benne. Egy irodalmi-ismeretterjesztő
hetilapnak nem is lehet célja a napi politikába való beavatkozás. Május
után, mikor a politikai melléklap megszűnt, a belpolitikai profil még
színtelenebb lett.
Az ismeretterjesztő rész magas színvonalú. Igen sok írás foglalkozik
a magyarság haladó hagyományaival, elsősorban a szabadságmozgalmakkal. Ilyen tárgyúak többek közt 1-6. sz.: Kossuth nejének menekülése,
5-6. sz.: Mozaikokba 48/49-i szabadságharcból, 8-9, sz.: A pesti Neugebäude és rabjai, 8-11. sz.: Erdély vérnapjai. 11. sz.: Visszaemlékezés
1848. március 15-ére, Március 15-e 1860-ban. 18. sz.: Zrínyi Péter a börtönben és a vérpadon, Zrínyi Péter, Nádasdy Ferenc és Fragepán Ferenc
emlékezete.
Sok illusztrált cikket találtunk az ország egyes vidékeiről (köztük
Orbán Balázs székelyföldi ismertetéseit), magyar és külföldi népszokásokról, elhunyt, kinevezésüket vagy jubileumukat ünneplő emberekről.
Az ázsiai tárgyúak Iközül kiválnak Xantus János és Vámbéry Ármin írásai.
A nagyszámú cikkből elvi megállapításai miatt kettőt kell kiemelni.
Az egyiket Materializmus és háború címmel Mentovich Ferenc írta, az
első magyar darwinista, aki Darwin felfedezését kora legnagyobb vívmányai közé sorolta. Támadja Alexander Bernátot, aki a materialista
gondolkozás és a háború közt oksági kapcsolatot talált. Ha elfogadjuk a
létért való küzdelem elvét, akkor ebből — Alexander szerint — logikusan következik az, hogy az ember is küzd a létéért, s így állandóan háborúskodik. Mentovich kigúnyolja Alexander Bernátot. Az ő tárcacikke
szerint ugyanis az ember arra a gondolatra jöhet, hogy Vilmos király
hadi tanácsában csupa darwinista, materialista foglal helyet, és ezek
sarkalják a hős királyt a kegyetlen háborúra. Márpedig mindenki tudja,
hogy ott „szent és kegyes férfiak tanácskoznak, kik imádkoznak, úrvacsorával élnek, minden vasárnap a templomba járnak." Mi hát az igazság? — teszi fel a kérdést. Megadja rá a feleletet is. Valóban kell az embernek küzdenie a létéért, de az ellenfél a természet. Vele szemben pedig
nem „öldöklésre, hanem vállvetett békés egyesülésre van utalva" Csak
így tudja a mocsarakat kiszárítani, így tud két mag helyett hármat, négyet termelni. A porosz király nem a természet törvényei szerint cselekszik, hanem éppen ellene, háborúja „nem egyéb, mint az abszolutizmus
harca a szabadság ellen."®7
Decemberben Az internacionálé és Marx Károly címmel jelent meg
egy ismertetés. Az internacionálé — állapítja meg a névtelen szerző —
b7
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„ma már százezrenkint és milliomonkint számítja híveit. A kormányok
üldözése nem fogyasztja, és csak növeli számukat. Egy óriási szövetség,
melyben nemcsak a nyers tömeg, hanem a gondolkozó fők, bölcsészek és
tudományos férfiak is képviselvék." A munka és a tőke közt kitört a
harc, s ennek éltető lelke Marx. „Sajátos jelenség, egy tudós szobájából
vezérel egy lassan bár, de határozottan előretörő általános európai forradalmat" A cikkíró úgy tudja, hogy III. Napóleon is támogatta a mozgalmat. „Meglehet, hogy ravasz császári politikából szüksége volt rájuk,
hogy ijesztőnek használja őket a burzsuávál szemben, s alkalmas időben
majd vérben fojtsa el a mozgalmat, melyet maga nevelt, hogy így, mint
a társadalom megmentője léphessen megint elő." A kommün kitörésében
az internacionálé nagy szerepet játszott, —• állapítja meg a cikk — legtöbb tagja szenvedéllyel csatlakozott hozzá, mert „elérkezettnek látták apercet az új társadalmi rend megálapítására."m
Az Ország-Világ kitűzött programját a szépirodalmi rész is követte..
Költeményei közül több dicsőíti a franciákat, mint Zalár (Az emberiségi
hőse, Hugo Victorhoz, A lég hajósa), Szelestesy László (A Loire partján)"
és Udvardy Géza (A zsarnok álma) versei,09 ezenkívül közölt Hugo, Beranger és más francia költők műveiből fordításokat.70 Szép számmal találunk szabadságbarcos és háború-ellenes költeményeket is. Ilyenek Csukássi: Samyil, Darmay: Mily messze még?, Ábrányi: Germániához, Lauka: A bécs-újhelyi vértanúk kétszázados emlékezetére, Thaly: Hej egriek,.
újváriak!71
í
A társadalmi berendezés igazságtalanságait aránylag kevés írás kárhoztatja. Ilyen mindenekelőtt Vértesi elbeszélése, A siralom völgyéből^
amely naturalisztikus színekkel festi a szegények nyomorát.72 Tóvölgyi a
Titkos gyógyszerben az arisztokrácia előtti hajbókolást gúnyolja, de elég
halaványan.
Érdekesebbek a francia eseményekkel foglalkozó szépprózai művekMikszáth, aki később csak magyar tárgyakat dolgozott fel, első nyomtatásban megjelent elbeszélésében a háborús Franciaországba vezeti olvasóit. Hőse, a kedves Gaillard apó, egy öreg hatvanéves párizsi bohém,
állandóan tréfálkozó szegény fickó. A sedáni vereség hírére beáll katonának. Ott is folyton tréfálkozik, csapatát miatta hívják nevető kompániának. Dijon mellett esett el.73 Tóvölgyi hasonló tárgyú elbeszélést írt: Napóleon bukása után egy idősebb családapa fellelkesedik, és fegyvert fog
hazája védelmére.74
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O—V. 50. sz. 588—590. 1.
О—V. Zalár versei a 12., 37., 43. sz.-ban, Szelesteyé a 4. ez.-ban, Udvardyfr
pedig a 39. sz.-ban.
70 o—V. 8., 37., 50. sz.
71
О—V. Csukássi verse a 16., Darrnayé a 21., Ábrányié a 13., Laukáé a 18.
és Thalyé a 14. számban.
72 o—V. 1—7, sz.-ban.
73 Q _ V . 21—23. sz.
74
О—V. A harcos, családja 8. sz..
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Érdekes és jellemző a szerkesztő-tulajdonos regénye, A
commune
harca. Ez a m ű — összevetve Vértesi többi írásával — szokatlanul színes nyelvű, a mozgalmas mese pedig eltérve a rendesen egy szálban bonyolított történeteitől, tele van a mellékcselekmények, epizódok egész
sorával. Már ezek a külsőségek is utalnak arra, hogy az írót rendkívüli
módon érdekelték az 1871-es párizsi események, és hogy nagy kedvvel
dolgozott művén.
A történetben több szokványos romantikus fordulat akad (ismeretlen örökös, kitagadott gyermek stb.), de a megírás realista. Legértékesebb
része nem is a mese, h a n e m a háttér, a kommün eseményeinek a leírása,
a nép szerepeltetése, hangulatainak változása a különféle hírek hatására,
elszántsága, dühe a tehetetlen, áruló kormány ellen, vad lelkesedése. A
főszereplő egy öregedő közjegyzősegéd, Popelin. Az, író az о szemével
láttatja az eseményeket. Popelin a regény elején a szűk látókörű, csak
a munkájának élő, a köznépet megvető, kínos gonddal öltözködő szolgalelkű kistisztviselő típusa. Természetesnek találja, hogy ő dolgozik, fárad
egész nap, és mégis a főnöké a haszon. Felháborodásánál csak csodálkozása nagyobb, mikor az arcába vágják: „Eljön a mi napunk, és akkor
önt is felszabadítjuk!"
El sem tudja képzelni, hogy ő, a tisztviselő, t u lajdonképp kizsákmányolt proletár. Párizs bombázásakor felébred benne
a hazafi. Beáll nemzetőrnek, kezdi érezni, hogy egy közösség tagja.
Amikor' egyik elhunyt bajtársának családját támogatja, megérti, hogy a
szegények nem azért szegények, m e r t nem akarnak dolgozni. A kommün
kikiáltásakor először irtózik a tömegtől, azután felolvad benne, és együtt
lelkesedik a néppel. A március 18-i események leírása Vértesi művészetének legszebb megnyilvánulása: „A lázas öröm fölkiáltásai
megreszkettették a levegőt. A Monmartre külváros utcái tömve voltak
néppel.
Egymásnak karjai közé rohantak az emberek, ölelkeztek, csókolóztak.
A
harangok azalatt még mindig zúgtak, a dob pergett, s Popelin maga is
• bódultan haladt előre a kábító zajban...
Őt is magával ragadta a hullám, az általános mámor. Ismeretlen emberek, szegény ősz aggastyánok
sírva borultak nyakába, aranypasszomántos
nemzetőrök szorongatták
kezeit, leányok, akik találkoztak vele, megcsókolták. Ma minden ember testvér volt." A száraz, pedáns hivatalnoknak könnyek gyűltek a szemébe,
az elsők gyermekkora óta, és „a marseillaise mint mennydörgés
zúgott
ezer meg ezer ajkról
fülébe."75
A december 31-én megjelent számban a szerkesztő röviden visszapillant a folyóirat első évére, és ígéri, hogy „újult erőt merítve a nagyközönség minden oldalról nyilatkozó bizalmában . . . lankadatlanul
halad
tovább útján ... Viszontlátásra
az új évben!" Ez után igen meglepő,
hogy a viszontlátás elmaradt, a lap többé nem jelent meg. Megszűnésének okára — közelebbi adatok hiányában —• közel egy évszázad távlatá75

О—V. A regény a 38. számban kezdődött és a lap megszűnéséig nem fejeződött be. Folytatása kéziratban sem ismerete». Az idézetek az 50. és 51. sz. 593.
'és 602. lapján.
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ból csak következtetni lehet. Előfizetőinek száma szeptember végén elérte a kétezer háromszázat, s ez ebben a korban egészen tisztességes szám.
Mégis megszűnt. Ennek talán anyagi oka volt, az hogy Vértesi „nem tu—
äott a pénzzel bánni". A jó írók, jó rajzolók fizetése tekintélyes, és talán
az előfizetésekhez képest túl nagy összeget emésztett fel. A szerkesztő
munkatársait bőkezűen fizette, nem egyszer úgy kénbe fel közreműködésre, hogy maguk határozzák' meg novellájuk, versük tiszteletdíját. 76
Hirdetést, ami mindig tekintélyes jövedelmet jelentett, az Ország-Világ
keveset kapott. Emellett feltehető, hogy olvasói egy részének — túlnyomórészt polgári családok — inem tetszett a baloldali hang,, és emiatt l e mondták az előfizetést. Esetleg kifizetetlein számlák miatt a nyomda tagadta meg a további munkát? Csupa talány, csupa kérdőjel, a sötétben
kell tapogatózni.
A kormány a párizsi kommün után erőteljesebben lépett fel a forradalomhoz közel álló politikai megmozdulások ellen. Ennek egyik legfeltűnőbb megnyilvánulása az Általános Munkásegylet vezetői ellen indított
hűtlenségi per volt. 1872-ben a porosz, az osztrák és a magyar kormány
megbízottai Berlinben titkos tárgyaláson beszélték meg a munkásmozgalom elleni közös rendszabályokat. Ezért felmerül az, a gyanú, hogy az
Ország-Világ
további megjelenését egy bizalmas jellegű minisztériumi
utasítás, rendelet vagy intézkedés tiltotta be. Bizonyíték nincs rá, de a
megszűnés vagy megszüntetés váratlansága valószínűsíti ezt a feltevést. 76 / 3
Az Ország-Világot
két rokon tartalmú laptársával összehasonlítva
azt állapíthatjuk meg, hogy a Magyarország és a Nagyvilág képanyag
tekintetében vezet kissé hármuk közt, főleg Jankó János számos eredeti
rajza révén. A Vasárnapi Újság fő erőssége a bő és ügyes ismeretterjesztő anyag volt. Irodalmi mérték tekintetében — főleg az eredeti, nem fordított szépprózában — az 'elsőség Vértesi lapjáé. Ideológiai tekintetben
a másik két újság messze elmarad mögötte. Az Ország-Világ
minden
tekintetben a haladó eszméket szolgálta, mégpedig oyan mértékben, hogy
ennél egy polgári származású írók által, polgári olvasók részére szerkesztett lap nem mehetett tovább.
Megszűnése 1 irodalmi életünknek nagy veszteséget jelentett. A m a gyar sajtó szegényebb lett egy ügyesen szerkesztett, bátor hangú, m a gas színvonalú lappal, amely nagyobb számú polgári családot tehetett
volna fogékonnyá a haladó eszmék iránt. Szerkesztőségében a kor politikailag legfejlettebb írói dolgoztak, akiknek eredetileg is baloldali gondolkozását az éveik óta közösen folytatott írói és szerkesztői m u n k a megszilárdította, és tovább fejlesztette. Remélni lehetett, hogy a kis csoport aktív, befolyásos irodalmi ellenzékké fejlődik. Ehelyett írói 1871
után teljesen szétszóródtak.
76
Egy ilyen tartalmú keltezetlen levele Abonyihoz megtalálható az OSZK
levélgyűjtemenyében.
76
/a A politikai háttérre: Pamlényi Ervin: A magyar nép története. II. Bp.,
1954. 28. 1.
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Aldor Imre egy ideig különféle irodalmi munkákból tartotta fenn
magát, az általa szerkesztett Történelmi Könyvtárnák például 37 füzetét
maga írta. Végül — megfelelő megélhetés hiányában — tanári kinevezésért kellett folyamodnia. 1879-től Temesvárott, Székelyudvarhelyen és
Cegléden tanított, a jó tollú publicista az irodalom számiára teljesen
elveszett.
Tóvölgyi Titusz, aki elvi szempontból legközelebb állt Vértesihez, és
hozzá hasonlóan Szegények harca címen 1871-ben a kommünt pozitíven
értékelő regényt írt, sok sikertelen kísérlet után Debrecenbe költözött,
s ott teremtett magának polgári exisztenciát. Az írással nem hagyott fel
teljesen, de felfogása zavaros irányba tévedt. Élete végén spiritiszta lapot
szerkesztett, és a magyar spiritiszták vezetőjükként tiszteltek.
Darmay Viktor a szó legszorosabb értelmében nyomorgott, és 28
éves korában tüdővészben pusztult el.
A csoport írói közül többem a jobb felé orientálódtak, és népiesromantükus nyomon haladva naiv, patriarkális szemléletű műveket írtak.
Ilyenek voltak Abonyi Lajos, Dalmady Győző, Komócsy József (a Ferenc József Rend lovagjává nevezték ki), Lauka Gusztáv stb.77 Ábrányi Kornélt Deák-párti képviselőnek választották meg, Csukássi József
pedig, aki korábban otthagya az Ország-Világot, Rákosival együtt a
szélső nacionalista Budapesi Hírlap alapítója, szerkesztője és tulajdonosa
lett.
DEBRECENI ELLENŐR

Vértesire az egyre jobban kapitalizálódó kiadók az Ország-Világ megszűnése után nem bíztak lapszerkesztést. Valószínűleg dolgozott valamelyik napilap szerkesztőségében, de arra nincsen adat, hogy melyikben.
Regényeiben, elbeszéléseiben 1871 után még fokozott mértékben képviselte a polgári-demokratikus forradalom plebejus irányát: meggyőző
erővel mutatott rá a magukat liberálisnak nevező vezető osztályok képmutató hazugságaira, a kizsákmányolt-kizsákmányoló közti antagonizmusra.
Sokat írt, írásainak elhelyezése mégsem okozott nehézséget. Nem
okozott még Tisza Kálmán kormányra jutása után sem, amikor a demokratikus és liberális elvek a közéletben egyre jobban visszaszorultak. Szana Tamás szerint nagyon jól ismerte azt a francia szabályt, amely az
unalmasnak kivételével minden műfajt jogosnak tart.78 Az olvasók örömmel vették kézbe novelláit, a szerkesztők pedig néha szinte versengtek
érte. Az írók kereseti viszonyai azonban a kiegyezés után sem javultak
sokat. Szana Tamás a Petőfi Társaság 1882. évi titkári beszámolójában
kénytelen megállapítani, hogy „oly írót ki minden gond, az anyagiakkal
A magyar irodalom története. 4. köt. Bp., 1965. 451. 1.
Szana: Eltévesztett utak. Hölgyek Lapja. 1877. 2. sz.
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való küzdelem nélkül élhetne keble eszményének,
alig ismerünk, a szépirodalom művelése nálunk még ma sem lehet életcél.""9
Ezekből az évekből nem ismerünk Vértesi által írt politikai cikkeket»
A politikától visszahúzódott. Ennek egyik oka az, hogy a szélsőbal túlnyomórésze megtorpant, mihelyt arról volt szó, hogy hirdetett céljai
élésére bármiféle forradalmi vagy forradalminak minősíthető lépést t e gyen. Vértesire minden bizonnyal hatással volt Kossuthnak egy 1875-ben
Tóvölgyihez intézett levele. Ebben a turini remete a következőket írta:
„E szót forradalom (mely nélkül magyar nemzet, magyar állam soha, de
soha nem lesz) mindenki perrhoreszkálja,
mindenki megtagadja,
Irányi
épp úgy, mint Deák . . . A 48-as párt pedig lehetetlent akar. Igen, mert
osztrák császár magyar királynak és 48 együtt lehetetlen . . . 49 lehetséges, csak akarnia kell a nemzetnek, 48 nem az, ha még úgy akarná is.
Én tehát, mint már sokszor. mondottam egyik pártot sem helyeslem, sőt
azáltal, hogy most is hontalan száműzött vagyok, egy eleven
tiltakozásként állok minden párt ellenében, az önöké ellenében is."m
1879-ben Vértesi m á r 45 esztendős volt, nős, k é t gyermek apja.
Egyre több m u n k á t jelentett a szükséges anyagiak előteremtése. Ebben
az időben kereste fel őt Kutasi Imre nyomdatulajdonos. Kérte, hogy
vállalja el az általa kiadott Debreceni Ellenőr szerkesztését. Tisztességes
jövedelmet ígért, és kilátásba helyezte, hogy pár év alatt önállósíthatja
magát.
A író hosszas habozás után elfogadta az ajánlatot. Nehéz küzdelmébe került az elhatározás, m e r t az újság a kormánypártnak, a Szabadelvű Pártinak volt a helyi közlönye, a szerkesztés elvállalása tehát
bizonyos szempontból elvfeladást jelentett, nem ugyan a baloldali pártokkal szemben, amelyekhez való kapcsolata — részben a Kossuth levél
hatása alatt — m á r előzőleg megszakadt, h a n e m a függetlenségi gondolattal szemben. Valódi érzelmei, demokratikus gondolkozása, meleg h u m a nizmusa, az elnyomottak és gyengék iránti mély részvéte s az ebből
fakadó éles társadalomkritikája azonban változatlan maradt, s ez szépirodalmi műveiből tükröződik vissza. Nem. véletlen, hogy a debreceni
évek alatt írt elbeszélései — novellásköteteinek már a címe is jellemző:
öngyilkosok,
Páriák — és regényei — különösen a Csiricsári
Bertalan
-— kritikai realizmusukkal tűnnek ki.
A Debreceni Ellenőr szerkesztését anyagi kényszerből vállalta el, de
ha egyszer elvállalta, igyekezett kötelezettségének minél jobban megfelelni. A lap az új szerkesztő alatt a legkitűnőbb vidéki újságok egyikévé
fejlődött. Híranyaga friss volt és megbízható, hangja még a legélesebb
polémiában is mértéktartó, ízléses. Az érdekességet mindig megkülönböztette a szenzációhajhászástól. Terjedelme fokozatosan megnőtt. Szépirodalmi rovatában helyett kapott a beérkezett és fiatal tehetségek egész
79

Koszorú. 1883.
A levelet Tóvölgyi nyolc évvel később kivonatosan közölte a
Ellenőrben. 1883. jan. 28-i sz.
80
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sora. Kevés olyan vidéki napilap akadt e korban, ahol Benedek Elek,
Gárdonyi, Gozsdú, Jókai, Mikszáth, Margitay Tihamér, Muray Károly,

Vértesi Arnold

Reviczky Gyula, Teleki Sándor, Tolnai, Tömörkény, Vachot Sándorné
tárcáit, elbeszéléseit lehetett olvasni.
Az első debreceni évek anyagilag megfeleltek Vértesi várakozásának. Megszerezte az újság tulajdonjogát, és 1882 végén — jórészt kölcsön pénzen és részletre — megvette a Tiszai Nyomdát. 1883 j a n u á r 190

jától itt nyomtatta a Debreceni Ellenőrt. Bécsből új, szebb betűket r e n delt, hogy a külső kiállítás megfelelőbb legyen.
Állandóan kísérletezett, hogy újságját érdekesebbé, kelendőbbé t e gye. A tiszaeszlári per idején a nagy érdeklődésre való tekintettel n a ponta két kiadást dobott piacra, egy reggelit és egy délutánit. 1891-től
Vasárnap címmel képes irodalmi mellékletet adott olvasóinak. Ezt egy
pesti nyomda készítette 10—12 vidéki lap számára, és csupán az alcím
jelezte, hogy a szóban forgó példány az Újpesti Hírlapnak, a
Zentai
Naplónak, a Tolnamegyei
Közlönynek
vagy a Debreceni Ellenőrnek
a
melléklete.
Még a Tiszai Nyomda megvételének évében új vállalkozásba kezdett:
vidéki városban úttörő kezdeményezésként olcsó néplapot jelentetett meg,
a Debreceni Képes Újságot. A nyolc oldal terjedelmű kis hetilap ismertette a hét eseményeit, verseket, elbeszéléseket tartalmazott. Az első
lapját kép díszítette, többnyire elég művészietlen rajzú, durva vonalú fametszet. Ez többnyire valami aktuális eseményt ábrázolt: a tiszaeszlári.
per szereplőit, az akkoriban nagy port felverő Majláth gyilkosságot, Szegedet, Fiume melletti halászfalut stb. Az utolsó két lapot rendesen hirdetés foglalta el. Felelős szerkesztőként Karczag Vilmos szerepelt, az
Ellenőr segédszerkesztője. Ára elég olcsó volt, 3 krajcár. Az első számot
ezer példányban nyomták, ám hamar elkapkodták, és újabb kiadás vált
szükségessé. A kelendőség később rohamosan csökkent, a vásárlók száma
leapadt, és a kis lapot tíz hónapi fennállás után be kellett szüntetni.
A debreceni napilapok hetenkint csak ötször jelentek meg, pénteken
és vasárnap nem. Ezért Vértesi 1884 januárjától egy pénteken megjelenő
politikai hetilapot indított. A Debreceni Újság — ez volt a neve — pártonkívülinek vallotta magát, ámbátor lényegében épp annyira a k o r m á n y t
támogatta, m i n t az Ellenőr. Ennek is Karcag Vilmos lett a szerkesztője.
A Debreceni Újság felhasználta testvérlapjának hírforrásait, személyzetét, szerkesztőségét, nyomdáját, tárcarovatában ugyanazok a nevek szerepeltek.
Kelendőségét bizonyítja, hogy félévi fennállás után terjedelme megnőtt. Az utolsó szám 1887 június 24-én hagyta el a sajtót. Ekkorra m á r
feleslegessé vált, mert a Debreceni Ellenőr is, az ellenzéki Debrecen is
áttért a heti hatszori megjelenésre.
A nyolcvanas évek legnagyobb izgalmat keltő eseménye a tiszaeszlári per és a vele kapcsolatos vérvád volt. Vértesi és újságja állásfoglalását ebben a kérdésben eleve meghatározta követkeetes és feltétel
nélküli demokratizmusa. Tanúsítják ezt a Debreceni Ellenőrnek az a n t i szemitizmust élesen elítélő számai és szerkesztőjének elbeszélései, a m e lyekben fel sem vetődik a zsidóellenesség.
Vértesi egészsége a nyolcvanas évek végén nem volt kifogástalan,
sokat panaszkodott a szivére. A szerkesztői tevékenység évről-évre jobban fárasztotta. Meg a k a r t szabadulni tőle. „Már régóta
elhatározott'
szándékom — írta 1892-ben — hogy a Debreceni Ellenőr
szerkesztésétől
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•visszavonulva, a zsurnalisztikái és politikai izgalmaktól távol irodalmi
"munkásságomnak szentelem életem hátralevő részét."11
Anyagi viszonyai hosszú ideig nem engedték meg ezt. A pénzzel
való bánáshoz sohasem értett. Munkatársainak kizsákmányolása épp oly
távol állott tőle, mint a kuporgatás, zsugoriskodás kispolgári „erénye".
Ilyen tulajdonságokkal nem gyűjthetett vagyont. A nyomdának és az újságinak a jövedelméből, az írói tiszteletdíjakból ugyan látszólag polgári
jólétben élt, „csak itt-ott esett bepillantás az árnyékokba — írta Jenő
iia évekkel később — hogy a jólét mögött ott rejtőzött az anyagi gond."82
1892-ben mégis úgy érezte, hogy valóra válthatja kedves tervét. A
Debreceni Ellenőr szerkesztését február 3-án átadta Gyula bátyja hasonnevű fiának, aki ekkor mar ismert nevű elbeszélő és költő volt.
A sors azonban nem engedett hosszú pihenést. A nyomdát még minidig terhelte adósság, s ehhez újak jöttek. Egyik „barátja" nagyobb ösz.szegű váltót íratott alá vele, s ezt neki kellett kifizetnie. A következmény
gyors és teljes anyagi romlás lett. Az év végén kénytelen volt a nyomdát és az újság tulajdonjogát eladni egy, a Szabadelvű Párt támogatásával erre a célra alakult vállalatnak, a Csokonai Nyomda Részvénytársaságnak. Az Ellenőr szerkesztését újból átvette, hogy megélhetését legalább
átmenetileg biztosítsa, majd 1893 szeptemberében végleg lemondott róla,
*és visszaköltözött a fővárosba.
59 esztendős korában „kellett újra megismerni az úri szegénység
kínos terhét",83 Egészsége nem engedte meg, hogy a nap egy részét szerkesztői asztal mellett töltse. Így három gyermekét a szűkre szabott írói
.tiszteletdíjakból iskoláztatta. Ezek a tiszteletdíjak azonban — a kiegyezés körüli évekhez viszonyítva — nagyobbak lettek. Ebben része volt a
.szerzői jog védelmiéről szóló 1884. évi XVI. törvénynek.
A szerkesztéstől, a politikai élettől végleg visszavonult, az írást azonban nem hagyta abba. Alkotókészségét, szellemi frissességét, éles társadalomkritikáját mindvégig töretlen erőben őrizte meg. A tollat csak a
halál tudta kicsavarni kezéből 1911-ben, 77 éves korában.
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Debreceni Ellenőr. 1892. febr. 2-i sz.
Vértesy Jenő kéziratos naplója a S2erző birtokában.
U. o.

АРНОЛД ВЕРТЕШИ КАК РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
(Одна глава из истории венгерской печати в 1861—1871 годах)
(Резюме)

Арнолд Вертеши как писатель является одным представителем венгерских пионеров критического реализма, он в 1861—1871 годах работал редактором у многих газет. Сначало он
играл значительную роль у Фекете Левеш (юмористическая газета). Как главный сотрудник
этой газеты, он писал многих ее статей и в этих выступил против самодержавии (1861). Когда
цензура запретила газету (Фекете Левеш) он работал редактором у Харанг, потом у Диватчарнок. Следствие неблагополучных экономических и политических отношений, обе газеты
он должен был прекратить.
В 1865 г. Арнолд Вертеши выдал газету нового типа, которая была рассчитана на широких кругов читателей, газету Кепеш Вилаг. Сначало, газета вышла в свет два раза в месяц,
но с 1869-го года уже четыре раза в месяц. Издательство, братья Деутпщх, ценили его редакторское мастерство тем, что в 1867-ом году поручили ему редактировать другую, более
требовательную газету, Мадьарорсаг и Надьвилаг, а также Пешти Хирлап.
Первые номера Пешти Хирлап, соответственно намерениям издательства в политическом
отношении были безпартийны и поддерживали правительство, но под руководством Вертеши, газета скоро изменила свое направление. Вертеши как сторонник Кошута, нападал
правительство и соглашение с габсбургской Австрии и требовал от правительства осуществление демократических идей. В таком смысле он выступил против Ш-го Наполеона
и очень обрадовался, когда царь Микша, младший брат 1-го Ференца Йожефа, провалился.
Эта радикальная идея не нравилось издательством и через пол года прекратило газету (17
августа 1867 года).
Вертеши и дальше остался редактором у Мадьарорсаг и Надьвилаг, но в конце 1870-го
года издательство неожиданно отступило его. Братья Деутпщх осудили главным образом,
что Вертеши во время провозглашения французской республики, выдал экстренных выпуск
газеты и в этом номере он хвалил идею республики. Он получил материальное удовлетворение
от издательства и из этого капитала он обосновал свою газету Орсаг-Вилаг.
Эту его газету поддерживали многие известные писатели и ученые которые и раныше
работали вместе с Вертеши. Газета так стала хорошим органом прогрессивных идей. В
политике газета выступила против соглашения с Австрии. Во время французско-прусской
войны она была неутральна. В ней вышла в свет многих антимилитаристических статей
и картин. О парижской коммуне в ней писали дружески, не так как тогдашние венгерские
газеты вообще писали, а когда коммун провалился, газета остро выступила против террора
над коммунарами.
Орсаг-Вилаг не имела долгую жизнь. Следствие материальных трудностей, через ГО д
прекратилась. Этого можно только сожалеть, потому что в многих отношениях служила
делу прогресса и из ее писателей мог бы вырасти значительную группу оппозиционных писателей, но так сотрудники газеты разбежались. Сам Вертеши несколько лет жил только из
неопределенного писательского гонорара. Потом в 1879—1892 годах следствие материальной нужды, он должен был принимать редакторскую работу у Дебрецени Елленор, эта газета
поддерживала правительство. Под руководством Вертеши газета по литераутрному сторону
достигла высокого урозвня, но в политическом отношении в ней даже следы не были революционных идей.
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A HORTHY-KORSZAK „KÖZÉPOSZTÁLYÁNAK
IRODALMI ÍZLÉSÉRŐL
NAGY ISTVÁNNÉ

E

gy korszak alapvető kulturális helyzetét, érdeklődési irányát nem
utolsó sorban olvasimányaiból lehet lemérni, megítélni. A huszadik század idejére az olvasás társadalmi tényezővé vált. „Az olvasó ma már egyik előfeltétele annak, hogy a művek létrejöhessenek
...
az olvasó csupán azáltal, hogy olvasott valamit, vagy nem, irányító tényezőként lépett be az irodalomba" — írja Nagy Lajos. 1 Ugyanakkor ez
a gondolat fordítva is áll, azaz a kor társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális helyzete döntő mértékben befolyásolja, irányítja az olvasási kultúra színvonalát. Az egyes ember olvasási lehetőségének, igényének alapvető feltétele és meghatározó tényezője: 'megfelelő életszínvonal és iskolázottság. Ezen túlmenően számtalan mozzanat befolyásolja az olvasást,
de e két alapvető feltétel nélkül olvasásnak még csak a lehetőségéről sem
beszélhetünk. Az alapvető feltételek kedvező alakulásakor is még csak
olvasásról és nem olvasási kultúráról van szó. Az olvasási kultúra kifejezés
az olvasmány megértésiének magasabb szintjét követeli. Ha az olvasók
nagy tömegétől nem is kívánható az esztétikai jelentőségű eszme- és
formakutatás lelki folyamata, az átlagolvasónak is kell rendelkeznie az
ítélőképesség legelemibb feltételeivel. A társadalom olvasási szükségleteiről és érdeklődési köréről az olvasás tanulmányozása útján tájékozódhatunk. Az alábbiakban a két világháború közötti korszak „középosztályának" irodalmi ízléséről, olvasási kultúrájáról lesz szó. Bonyolult volt
ennek a társadalmi rétegnek az összetétele, bonyolult volt — és nem
jelentéktelen — a szerepe is az ország köz- és közművelődési életében,
éppen ezért fontos, hogy művelődési igényeivel kapcsolatban igyekezzünk tisztáin látni.
A két világháború közötti magyar irodalom — eltekintve az adott
társadalmi viszonyok hátráltató szerepétől, számtalan haladásellenes
mozzanattól — a korábban m á r elkezdődött fellendülési folyamat kiteljesedése, a magyar irodalomtörténet egyik legszínvonalasabb, legújratörekvőbb korszaka. Ugyanekkor a gazdag irodalmi termés, a születő művek
legjava korántsem jutott el olyan mértékben a tömegekhez, nem fejtett
ki olyan pedagógiai és esztétikai hatást, ahogyan ezt ez az irodalom, ezek
az írók megérdemelték volna. Nem véletlen tehát, hogy — talán önellen1
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őrzésképpen — olyan sokat és sokoldalúan foglalkoztak az írók a magyar
olvasóközönség helyzetével, lehetőségeivel és igényeivel. Ez a fajta k u t a tásuk egybeesett a Magyarországon kialakult széleskörű szociográfiai t e vékenységgel, mely először a falukutatásban (Erdei Ferenc, Szabó Zoltán,
Illyés Gyula, Kovács Imre, Darvas József stb.), később ennek hatására
a városi élet szociográfiai felmérésében is (Nagy Lajos, Móricz Zsigmond,
Bálint György, Boldizsár Iván stb.) megnyilvánult. Ez a széles felmérés
csaknem az egész ország szociális és kulturális viszonyait, s eközben az
olvasási kultúrát is feltérképezte. Kassák Lajos azzal a kijelentésével,
hogy „. . . az irónak egyik legfontosabb feladata, hogy véleményt
mondjon a könyv mai sorsáról . . "2, rámutat arra, hogy a könyv, az olvasás
nem elhanyagolható téma. Napi- és hetilapokban, folyóiratokban valóban
sok szó esik az olvasásról, és hogy az írók mennyire fontosnak érezték
a kérdést, s mennyire szívükön viselték a könyv sorsát, a könyv és k ö zönség viszonyát, bizonyítja, hogy legtöbbször keveslik is a témával való
foglalkozást. A korabeli irodalomban gyakoriak az ellentétes irányú megállapítások. A rendszer kiszolgálói sokszor enyhítik, szépítik a helyzetet,
s gyakran a bírálat szempontja, kiindulása is helytelen. Azok írásait, akik
a haladó irodalom, magasabb normák oldaláról közelítették meg a kérdést,
túlyomó többségben panasz, elmarasztalás jellemzi.
OSZTÁLYVISZONYOK

A proletárdiktatúra leverése után a magyar társadialom szerkezetében alapvető változás nem történt. A rendszer fenntartásához az uralkodó
osztályok kidolgozták a megfelelő ideológiát. Az úgynevezett szegedi gondolatot klerikalizmus, a körülöttünk élő népek elleni állandó izgatás,
kommunistiaellenesség, antiszemitizmus jellemezte. A „keresztény-nemzeti
gondolattal" szédítette a kormányzat a tömegeket, ezzel sikerült bizonyos
társadalmi bázisra szert tennie, s ezt a középrétegek szolgáltatták.
1919 fontos határvonal a kulturális élet fejlődésében is. A fehérterror kultúrpolitikájának lényegét Révai József egy szóban foglalta össze:
bomlás. Űj szakaszt jelentett Klebelsberg Kunó kultuszminisztersége, aki
a fő feladatot, a politikai eszményt, a revizionista ihletésű kultúrfölényben jelölte meg. Mivel ez a művelődéspolitika elszakadt a néptől, a dolgozó társadialomtól, elszakadt a valóságtól, szinte nem is válhatott mássá,
mint amit az MSZMP művelődéspolitikájának irányelvei lényegeként leszögez: a kultúrfölény „jelentette a dolgozó tömegek kulturális
elmaradottságát, papíron meglevő, de végre nem hajtott iskolai törvényeket,
a
munkás és paraszt fiatalok kirekesztését a középiskolából és az egyetemről, az értelmiség és a nép szembeállítását, a klerikalizmust,
a soviniszta,
fasiszta nézetek uralmát, a kispolgári giccs, a ponyva, a szórakoztató ipar
2

Kassák Lajos: Riport a könyvről és — néhány megjegyzés. Magyar Nemzet.
4. évf. 1941. 72. sz. 9. 1.
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tobzódását.'™ A klebelsbergi kultúrpolitika alapjában reakciós, célkitűzéseiben elhibázott, részeredményeit azonban nem hallgathatjuk el. A kultusztárcát kiemelte addigi jelentékteleniségéből, és súlyt adott a kultúrpolitikának az általános politikán belül. Legjelentősebb eredménye a felsőoktatás színvonalának emelése, a Collegium Hungaricumok létesítése, m e lyek a káderképzést voltak hívatottak szolgálni, túl az egyetemi oktatáson. Tagjai nagy többségiben a „veszélytelen" osztályokból kerültek ki.
Világosan meglátta a magyar néptömegek kulturális elmaradottságát,
tisztában volt ennek összes következményeivel, saját osztálykorlátainak
határai között igyekezett ezen változtatni, de a szélesebb rétegekből nem
akart értelmiséget toborozni. — Az ellenforradalmi rendszer kultúrpolitikája másik meghatározó egyéniségének, Hóman B.álintnak feüéptével
sem változik az alapvető tendencia: „. . . az irányelv, amelyből
Klebelsberg kiindult, a magyar ,kultúrfölény'
annyiszor ócsárolt, sőt ízléstelen
élcek központjába állított eszméje minden bírálatot kiáll, s kell, hogy irányító eszméje, ideálja legyen minden kultúrpolitikusnak
— írja Hóman,,4
Noha a kulturális élet vezetése a konzervatív irodalmi körök kezében volt, Herczeg Ferenc, Pekár Gyula, Harsányi Zsolt, Tormay Cecil
vitték a szót, a korszakot mégsem a kiábrándultság, a hanyatlás mozdulatlansága jellemezte, „ . . . mert az élet rettenetesebben
más, mint volt
húsz év előtt, mert a mai élet tele van feszültséggel,
kétségbeesésekkel,
jajszóval, gazdasági összeomlással és mindenekfelett
a világnézetnek
véghetetlen és csodálatos átalakulásával"
— vallja Móricz Zsigmond 1931ben. 5 Alapjában két irodalompolitikai irányzat uralkodott, a rendszert
támogató mozgalmakkal szemben ott küzdöttek a haladó szellemek, de a
Horthy-rendszer kultúrpolitikájának bénító hatását nehezen tudták ellensúlyozni. Kassák így panaszkodik: „Hiába küzdünk
emberségesebb
politikai vívmányokért,
emberségesebb
gazdasági helyzetért,
ha közben
kultúrnevelés
hiányában az ember maga-szellemében
elszürkül,
vágyaiban eligénytelenedik.
A művészi produktum talán még nálunk sem volt
scha annyira piaci árucikk, mint
napjainkban."6
A korszak osztály társadalma, mint a kultúra minden eszközét, a
könyv- és könyvtárkultúra intézményeit és szervezeteit is a maga szolgálatába állította. A könyvtárak, elsősorban a közművelődési könyvtárak,
nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból sem voltak kielégítő
színvonalon. Nem beszélve a vidéki közkönyvtárak elmaradott áHapotáról, a Fővárosi Könyvtár szemlélete sem volt alkalmas a tömegek nevelésére. „Az Ehrenburgok,
Joseph Rothok, Glässerek, Kästnerek
.. .
könyveinek
terjesztése a köz szempontjából
nem lehet kívánatos..
"
3

A Magyar Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának irányelvei. Társadalmi Szemle. 13. évf. 1958. 7—8. sz. 119. 1.
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Hóman Bálint: Művelődéspolitika. Bp., 1938. 24. 1.
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Móricz Zsigmond: Az irodalom és a faji jelleg. Nyugat, 1931. mára 1. 285. 1.
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Kassák Lajos: Könyv és kultúra 1936-ban. Népszava, 65. évf. 1937. 7. sz.
11. 1.
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vagy: „Alfred Döblin, Hans Fallada (s előbb meg Remarque)
írásművei
már erős irányzatosságuknál
fogva is alig nevezhetők
szépirodalomnak"
— írja Drescher Pál. 7 Másutt azt tárgyalja, miért vonta ki a forgalomból
a könyvtár Feuchtwanger könyvét, s egyik okául a „faji szellem
kihívó
és gyűlölködő jelentkezését"
állapítja meg 8 . Könyvajánlataiban a Fővárosi
Könyvtár Gide-et felkapott, jelentéktelen francia regényírókkal, Karinthyt Földi Mihállyal, Lakatos Lászlóval emlegeti egy sorban, m i n t akiknek „gyökérzete nem a magyar kultúra őstalajába nyúlik le."9 E rendszert kiszolgáló szellem akadályozta az, olvasóközönség színvonalas és
haladó szellemű fejlesztését, de a negatív vonások ellenére is a Fővárosi
Könyvtár a magyar és világirodalom klasszikusait — elsősorban Szabó
Ervin öröksége révén — széles rétegek számára tette hozzáférhetővé.
A könyvkiadás egyik legfontosabb faktora a kultúréletnek, meghatározó jellegű az olvasási kultúra alakulásában. A két világháború között
azonban inkább üzlet, m i n t kultúrtevékenység. „Mert amíg Ady Endre
műveit megfizethetetlen
árak zárják el a nép legszélesebb
magyarságától, az úgynevezett
„művelt nyugat" tehetetlenül
üres vacakjaival
rombolják nemzetünk
ízlését példányonként
egy villamosjegy
árán . . . Huszonnégy fillér azaz huszonnyolc fillér elég olcsó ahhoz, hogy még a tanyákra is eljusson belőle, és elvégezze a maga jól kiszámított
értékrohasztó hivatását" — panaszolja József Attila Kultúrfölények
haditánca
című cikkében. 10 A számadatok valóban megdöbbentő igénytelenségről tanúskodnak. Az 1929—1930-as évek átlagában évente 3240 könyvet adtak
ki. Ennek 30—33%-a szépirodalom, példányszámuk 2500—3000. Háromnégy nagykiadó részletüzlet keretében 10—12 000 példányban is kihozott
műveket, néhány könyv, évente 2—3 „kiugrott", elérte nagyritkán a
30—40 000-es példányszámot, például Cronin Réztábla a kapu alatt című regénye! A verseskötetek ezzel szemben átlag 300—400 példányban
keltek el. 11 Egy 1940-ből származó adat sem mutat lényeges változást.
A könyvtermelés átlag évi 3000 kiadvány továbbra is, s bór ez a világháború előttihez képest emelkedés, a példányszám ezzel szemben csökkent azóta. A világháború előtti 5000-es átlaggal szemben legfeljebb
3000-re tehető egy-egy m ű átlagos példányszáma. Egy 16—20 000 példányban értékesített regény vagy egyéb munka már rendkívüli sikernek
számít. Számos folyóirat példányszáma is alul marad az ezren. 12 A kiadók együttműködésének hiánya rányomja bélyegét a kiadásra, kooperáció helyett a konkurrencia uralkodik, s ha a különböző évek kiadási
7
Drescher Pál: Mit olvas a Fővárosi Könyvtár közművelődési fiókjainak közönsége. Bp., 1935. 36. 1.
8
Ld. 7. sz. jegyzet, u. o.
9
Drescher Pál: A magyar könyvtermelés, és a főváros könyvolvasása a háború utáni években. Bp., 1930. 4. 1.
10
József Attila: Kultúrfőlények haditánca, összes művei. 3. köt. Bp. 1958. 39. 1.
11
Földes Ferenc: A munkásság és a parasztság kulturális helyzete Magyarországon. Bp. 1941. 93—94. 1.
J2
Biisztray Gyula: A magyar könyvkiadás gondjai. Magyar Szemle. 1940. 200. 1.
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mérlegét elkészítjük, kiderül, hogy sok esetben a jól bevált „ingyen"
sorozatok dominálják a piacot, vagyis a kiadói jog tekintetében „szabad"
műveket és szerzőket helyezik előtérbe, hogy a szerzői jogért ne kelljen fizetni. 13 A megjelent művek nagyobb része társadalmi, pedagógiai,
esztétikai szempontból vagy közömbös vagy ártalmas, néhány irodalmi
és történeti köteten kívül, szép olvasmányt és komoly tanulságot nyújtó
történeti, művészeti, vagy irodalomtörténeti, földrajzi munka kevés hagyja el a magyar nyomdákat, s az értékes könyv, azok számára akiknek
igényük van rá, megfizethetetlen.
A Horthy-rendszer osztályviszonyait az uralmon levő földbirtokosok
és nagytőkések, s az elnyomott munkásság és parasztság alapvető ellentéte határozta meg: E két pólus között állt a „középosztálynak", középrétegeknek mondott, társadalmi helyzetében, összetételébein, szerepében heterogén osztály csoportosulás: magántisztviselők, közalkalmazottak,
kispolgárság, értelmiség. Ez utóbbi rétegből toborzódott — társadalmi
származástól függetlenül — az a haladó értelmiség, mely szeUemi érdeklődése miatt elkülönült a „középosztály" egyéb rétegeitől.
A Tanácsköztársaság bukása után a középrétegek jórésze a rendszer
kiszolgálójává vált, Ennek oka elsősorban ingadozó természetük, kettős
politikai arculatuk. „A magyar középrétegeket
természetszerűen
nem jellemezte a burzsoázia iránti lojalitás, de jellemezte •— 67 utáni
sajátos,
eltorzult történelmi fejlődésünk negatív öröksége —- a demokratikus
tradíciók hiánya, nagyfokú politikai tájékozatlansága,
passzivitása, a burzsoázia általi befolyásolhatósága.1^ A „történelmi osztályok" kiemelt szerepükért cserébe támogatták a kormányt, mely a polgári reformokat k ö vetelő haladó értelmiségtől mereven elhatárolta a középrétegek többségét
kitevő állami hivatalnok és birtokos réteget. Weis István A mai magyar
társadalom című 1930-ban megjelent könyvében írja:
„Középosztályunk
lényegileg tisztviseíőosztály"}ъ
S valóban a bázist jelentő réteg elsősorb a n az állami hivatalnokokat, köztisztviselőket, a lesüllyedt dzsentrik első,
második és harmadik generációját jelentette. 16 A dzsentri pedig hatást gyakorolt a polgárságra, a kispolgári, az értelmiségi és a hivatalnoki rétegre.
Legtöbbjük az ő életformájukat, gondolkozásmódjukat tekintette követendő eszményképének. 17 Ugyanekkor megélhetési lehetőségeinek erős csökkenése miatt éppen ebben az időben élte át ez a réteg egyik válságát.
Ezért a kormány azzal próbálta őket — legalább részben — kárpótolni,
hogy gyermekeiket segítette a magasabb képzettség megszerzésében. Ezt
13
Balogh József: A magyar könyv élete napjainkban. Magyar Szemle.
346—355. 1.
14
Balázs Béla: A középrétegek szerepe tárasdaknunk fejlődésében. Bp.
147. 1.
15
Weis István: A mai magyar társadalom. Bp. 1930. 104. 1.
16
„Középosztályról" beszélve lendszerint ezekre a rétegekre gondolunk
sorban. Ide vonatkozóan figyelemreméltó Pándi Ilona A magv a r „középosztály"
déséhez című cikke, Századok, 99. évi. 1965. 1—2. sz. 132—151. 1.
17
Balázs Béla i. m.

1928.
1958.
elsőkér-
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a törekvést szolgálta a Klebelsberg-féle kultúrpolitika, a numerus-clausus,
az ösztöndíj- és tandíj politika, az iskolatípusok. Klebelsberg „pozitív m a gyarja,, tehát elfogadja a fennálló társadalmi rendet, és szellemi elitként,
„művelten" védelmezi a Horthy-rendszert. Tőlük indult ki a magyar közéletnek az a betegsége, hogy „mindenki a valóságnál többnek akar látszani, és a valódi helyzet leplezésére törekszik"1* — a középrétegek egyik fő
jellemzőjeként említi Weis István ezt a tulajdonságukat. A „középosztály"
anyagi romlását az úri mozzanat hangsúlyozásával, a 'külszín megőrzésével leplezte és a „középosztályba" törekvő elemek is ezeket a szokásokat, előítéleteket vették át. Űri hivatássá vált a hivatalnoki állapot, még
a közhivatalnoki helyzet is, n e m úri hivatásként szerepelt ellenben a k e reskedelem, az ipar, a magántisztviselői pálya, sőt sokáig az orvosi m ű ködés is.19 A „középosztály" idejének nagy részét az a bűvészkedés k ö tötte le, hogy függő helyzetben, csekély jövetelemmel hogyan lehet a
látszatot fenntartani.
Természetesen ez a körülmény hatással volt műveltségükre, olvasási
kultúrájukra is. Az átlag „középosztálybeli" vakon fogadott el m i n d e n t
felülről; gazdasági eszméket, politikai nézeteket, divatot, kulturális eszményeket. Egy társadalmi osztály általános műveltségiének, s méginkább irodalmi műveltségének pontos körülhatárolását azonban nehéz
megadni. Az egyes osztályok különböző rétegekre, csoportokra tagolódnak, melyeknek más és más az életformája, ebből adódóan kulturális
helyzete, érdeklődése, s az azonos jellegű csoportokon belül is az ízlés,
a színvonal egyéni. Altalános képet alkotni a középrétegek irodalmi ízléséről még veszedelmesebb, hiszen a „középosztály" heterogén volta még
több változatot, érdeklődési kört, igényt, vagy igénytelenséget okoz.
Óvakodva a sematikus általánosítástól, a hozzáférhető adatok birtokában
mégis a leggyakoribb, legjellemzőbb tendenciákból tudjuk az általános
következtetéseket levonni olvasottságuk, kulturáltságuk vizsgálásakor.

KÖZTISZTVISELŐK ÉS MAGÁNALKALMAZOTTAK

A köztisztviselők és magánalkalmazottak helyzetét, mely a bethleni
konszolidáció éveiben is szegényes, a húszas évek végén kezdődő válság
még súlyosbítja. Bár az ellenforradalmi rendszert nyíltan támogató Közalkalmazottak Nemzeti Szövetsége mindent elkövetett, hogy a köztisztviselők beletörődjenek a kormány nyomorpolitikájába, mégis kéri a m i niszterelnöktől a közalkalmazottak fizetésének rendezését. „A szanálási akció — olvashatjuk beadványukban — stabilizálta a közszükségleti
cikkek
árát, de stabilizálta azt a helyzetet is, amelyben a közszolgálati
alkalmazottak tömegei a létminimum
alatt levő jövedelemből
kénytelenek
meg18
19
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Weis István; Hazánk (Magyarország) társadalom rajza. Bp. 1942. 86. L
U. o.

élni, és így kulturális téren mind alacsonyabb szintre jutnak."20 Ez a szerény anyagi sorban élő, n e m magas műveltségű réteg beéri azzal a betűvel, amit a véletlen az útjába sodor, s nem keresi a jobbat, hiszen ehhez
nagyrészt ítélete is hiányzik. Mind kevesebbet olvasnak, szinte csak aktákat. Fáradtak és kedvetlenek a hajszában, igényeik megrekedtek. Családtagjaik ellenben olvasnak, amit olvasnak, az viszont kevéssé nevezhető
irodalomnak. A „középosztálybeli"
h a vásárol könyvet, „modern
regényt
vesz, legfeljebb 2 pengőig, sok szerelemmel, együgyű erotikával, és filléEgyrészt, mert ehhez olcsón hozzájut, másrészt
res detektívponyvát."21
ez változatosságot, imponáló történeteket visz sivár, egyhangú életébe.
Nem az a baj, hogy olvas detektívregényeket, hanem, hogy a „középosztály" tekintélyes része csak ezt, e műfaj különböző válfajait, legnagyobb
mértékben a bestseller irodalmat olvassa. „. . . fiatal nő . . . könyvet
tart
a kezében, gyanakodva nézi: Järnefelt: Koivikko lakói. A cím nem árul
el semmit. Nem jelzi, mint például az Őméltósága vagy A kegyelmes úr
rokona, vagy a Penny paradicsoma, hogy olyasmi van benne, amit érdémes elolvasni. Nem jelzi? De igenis, jelzi, hogy nem érdemes bele sem
kezdeni. .. Järnefelt — valami gyanús név ... Koivikko lakói — az a
Koivikko valami kisebb hely, lakói —, ez mind a lakosság, tehát a senkit
sem érdeklő dolgozó, egyszerű emberek is, tehát még a szegények
is."22
Ugyanez a fajta olvasó az, akinek „esze ágában sincs, hogy a Vén Európáról hallgasson, vagy azt mondja, hogy: az nekem zu hoch. Nem, ő kimondja, hogy a Vén Európa rossz, ö megmondja
Flaubertre is, hogy
gyenge író. Maugham Esője, az egy nagy butaság, kér egy mást, Török
Rezső: Nehéz ma férjhez menni, — no, ez jó lesz."23 Benne élnek egy társadalmi előítéletekből, politikai propagandából, egy meg nem írt, de kötelezőnek érzett „.illemtanból" összetevődő igézetben, amely tilalomfát
állít fel számukra mindazokkal az írókkal szemben, akiket nem nyilvánítottak szalonképesnek. Nem véletlen Harsányi Zsolt közkedveltsége a.
polgárság körében, mondja Zemlényi István 1942-tben megjelent Irodalom
és társadalom című könyvében. Ennek az osztálynak Harsányi pontosan
azt adja, amit kíván történelmi regényeket, .melyekből hiányzik a t ö r ténelem, és társadalmi regényeket, melyekből hiányzik a társadalom. Olvasási kultúrájuk színvonalát jól tükrözi Fort Sándor kimutatása, aki a
Fővárasi Könyvtár 9. számú fiókkönyvtára 90 kölcsönzési napjának anyagából választotta ki a nőolvasók olvasmányait. Az alábbiakban (a szerző
meghatározása szerint) intellektuális dolgozó nőkről és háztartásbeli nőkről lesz szó. Olvasmányaik között a következő írókat találjuk az élvonalban: Surányi, Gulácsy, Komáromi, Móricz, Herczeg, Zilahy, Nyírő, Har20
Incze Miklós: Válság és nyomor a Horthy-rendszerben. 1929—1933. Bp..
1952. 42. 1.
21
Boldizsár Iván: „Nemes ponyva" és a középosztály igénye ... Nyugat. 1940.
230. 1.
22
Nagy Lajos: Író, könyv, olvasó. I. m. 519. 1.
23
L. 22. sa jegyzet. 522. p.
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sányi és Jókai. A szépirodalmi művek zömét a társadalmi regények adják
(53,5%), s legnagyobb százalékuk a reklám hatása alatt áll, leggyakrabban a hirdetett könyveket kérik, a meglevő jobbakat csak kényszerűségből olvassák. Ismeretterjesztő könyveket, szemben a 86,2%-os szépirodalommal, csak 13,8%-ban olvasnak. Önként megnyilatkozó könyvkérésük
tükrözi leghívebben igényeiket. Kiosztott lapokon kérdést intézett a
könyvtár az olvasókhoz, kitől szeretnének olvasni. A következő válaszok
érkeztek.
Intellektuális dolgozó nők:
Jókai
Surányi
Gulácsy
Mikszáth
Komáromi
Erdős R.
Harsányi
Tamási Ä.
Zilahy
Herczeg
Nyírő
Márai
Kosztolányi
Gárdonyi
Móra
Tormay
Móricz

35
33
32
30
29
29
28
24
21
20
18
18
16
1?
15
15
33

Karinthy

Koisáryné
Makkai
Csathó
Berendné
Eötvös J.
Andai
Kós K.
Szentmihályiné
Ambrus
Heltai
Kemény Zs.
Körmendi
Szabó D.
Szántó Gy.
Zsigray

12
12
12
11
13
11
10
8
8
6
6
ti

6
5
5
5

A külföldi irodalomra vonatkozó kérdéseikben első tíz helyen szerepel
3. Lewis, Mann, Galsworthy, Lagerlöf, Undset, Fairére, Mereskovszkij,
Rachmanova, Wells neve, s a névsor végén vegyes összevisszaságban
Stendhal, Tolsztoj, Dante, Turgenyev — s Loti, Orczy Emma, Ohnet.
A háztartásbeli nők statisztikája lényeges különbséget nem mutat:
Harsányi
Surányi
Móricz
Herczeg
Zilahy
Nyírő
Erdős R.
Márai
Mikszáth
202

30
29
28
27
27
22
Iß
19
10

Jókai
Gulácsy
Somogyváry
Csathó
Gárdonyi
Földi M.
Makkai
Komáromi

18
18
18
15
14
12
12
11

Szántó
Tamási
Kemény Zs.
Móra
Bánífy M.
Szentmihályiné
Kosárуné
Szabó D.
Babits

11
11
10
10
9
7
6
6
5

Berendné
Karácsonyi
Karinthy
Kós K.
Szitnyai
Kosztolányi
Kuncz A. >

5
5
5
5
5
4
4

S néhány névcserével, de színvonalban a külföldiek iránti igény is
nagyjából hasonló. Lewis, London, Maurois, Tolsztoj, Undset, Benőit,
Buck, Galsworthy, Hamsun, Rachmanova szerepelnek az élen, s itt is
Aidrich és Munthe mellett jól megfér Thackeray és Turgenyev, Dreiser
vagy Dosztojevszkij társaságában. 24
Éppen mert nem hiányzott teljesen a „középosztályból" a magasabb színvonalú olvasmány igénye, Radnóti és Tolnai Gábor, Boldizsár
Iván és mások sokat foglalkoztak a „nemes ponyva" gondolatával, a klaszszikusok kiadásával, egyrészt a színvonal 'emelése, az olvasóközönség nevelése, másrészt a könnyebb hozzáférhetőség érdekében. Tolnai felveti a
kérdést, van-e egyáltalán igény a 'klasszikusok olvasására. Tetszetős, de
könnyelmű dolog volna egyszerű igennel felelni. Az átlag „középosztálybeli'' nem érzi szükségét annak, hogy klasszikusokat olvasson, de nagyon
élénk vágy él 'benne, hogy Zrínyi, Mikes, Vörösmarty, Kölcsey, Petőfi,
Arany, Kemény és Jókai meglegyen a könyvespolcán, Úgy érzi ezzel tartozik társadalmi helyzetének. 25 Babits ír erről a látszatműveltségről Kultúránk hazugságai című cikkében: „Vendéglátó gazdám derék
tisztviselő
a mindenható
közigazgatás szolgálatában. A könyv, amit találok,
kevés,
de valóban kitűnő." Kitűnő, mert míg korábban az
Osztrák—Magyar
Monarchia írásban és képben, néhány lexikon, Jókai és Ohnet regény jutott csak könyvespolcukra, most a „legkényesebb irodalmi sznobot is kikielégíthetnék"
ezek a magánkönyvtáriak. A magyar klasszikusok, a világirodalom remekei szinte mindenütt megtalálhatók. A szomorú csak az,
hogy ezek a könyvek „megérkezésük
óta hiába várják az olvasót, . . .
mert nem születtek olvasásra . . . gusztustalan sűrű nyomásuk, iskolai szemelvény jellegük, a belőlük áradó unalom" miatt. 26 Boldizsár Iván úgy
véli, a kiadandó klasszikusokat ízléses, mutatós köntösbe kell öltöztetni,
hogy ne csak megvételre, hanem olvasásra is ösztönözzenek. 27 Radnóti
is, Klasszikusok
és modernek a ponyván című cikkében Tolnai felhívására reflektálva a magyar 'modernek, valamint külföldi klasszikusok és

1937.

34

Fort Sándor: Egy népkönyvtár nevelő munkássága nőolvasói körében. Bp.

25

Tolnai Gábor: Könyvek a ponyván. Nyugat. 1940. 153. 1.
Babits Mihály: Könyvről könyvre. Bp. 1933. 338—339. 1.
Ld. 21. sz. jegyzet. 231. 1.

2fí
27
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modernek „ponyva" kiadásáért száll síkra. „Könyvkiadásban
is az előítéletek és rögeszmék korát éljük — panaszolja. — A könyvre éhes parasztság, proletárság és középosztály nem tud könyvet venni, mert nincs pénze
rá, s mégis azt hallom szakértőktől, hogy csak a drága könyv az üzlet, azon
keres a könyves, az ügynök, a kiadó, sőt a közönségnek is csak a drága
könyvhöz van bizalma." De csak az a néhány ezer olvasó tartozik ehhez
a „vélt közönséghez" — írja később — akik az irodalom álarcába bújtatott „érdekes és modern" középszerű kiadótermekeket, regényfolyamokat
keresik, s kölcsönadják még háromezer embernek. A valódi közönség
igenis kedveli a verset], a novellát, a Nyugat, külföldi dekameronjait, s
szívesen olvasná 80 fillérért is új Modern Könyvtárszerű kis kötetekben
a valóban jó, modern külföldi szerzőket is.28
A könyvkiadás irányító szerepének igazolására csak egy adatot: az
1940-es könyvnapra kiadott új olcsó Ady-gyűjtemémy (Athenaeum) o a pok alatt elfogyott, a Magyar Élet Erdélyi Józsefet, Németh Lászlót, Veres Pétert; adta ki, nagy siker volt Móricz Zsigmond „Magvető" című
gyűjteménye is, a magyar értelmiség szegényebb, de érdeklődő rétege áldozatot hozott értük. „A kiskiadók többnyire túlságba viszik az úgynevezett könnyed, „szórakoztató"
művek
kultuszát,
pedig
. ..
bizonyos
nagypolgári rétegeké s a középosztály felszínesebb elemeié" ez az irodalom, mondja Féja az 1940-es könyvnap értékelésekor. 29
Veres Péter sötétebben ítéli meg a helyzetet: úgy véli a „középosztály" számára „nem kívánatos szellemi gyönyörűség
a betű,
hanem
nehéz teher, amit csak muszájból cipelnek, s csak a látszatnak
élnek.
Azért van sikere köztük a felületes, könnyű irodalomnak. Nem
műveltek
akarnak lenni, hanem csak annak kell látszaniok.30 Nagy Lajos m u tatja be a „hivatalból művelt" olvasót a legfrappánsabban: „Egy úriasszony ellentétben az Erdős Renée és Zsigray-faló hölgyekkel és urakkal, csak jó könyvet olvasott. A selejteket fölényesen tólta félre . . . És
elvitte Tolsztojt, Thomas Mannt, még Solohovot is. Azután beszámolt az
olvasmányairól, látszólag elég értelmesen" . .. Egy alkalommal „nem akadt
olyan jó könyv a könyvtárban, amit a szóbanforgó nagysága már ne olvasott volna. Felkapta tehát Rab Gusztávnak Belvedere című regényét •—
jobboldali ultranacionalista
limonádé — .. . és ezzel a
megjegyzéssel
vitte el: Nézzük meg egyszer az ilyesmit is. Néhány nap múlva
visszahozta a könyvet, s ez volt a rövid véleménye: Kitűnő volt! Évek óta nem
olvastam ilyen jó könyvet. Évek óta! Holott az elmúlt években
olkönyvét."Zi
vasta Thomas Mannt, Dreisert és egy sereg híres író jeles

28

Radnóti Miklós: Klasszikusok és modernek a ponyván. Bp. 1956. 253—254.
1. (1940. márciusából származik a cikk, a Nyugatban végülis nem jelent meg, mert
nem volt több hozzászóló a vitához.)
29
Féja Géza: Könyvnap után. Magyarország. 47. évf. 1940. 127. sz. 3. 1.
30
Veres Péter: Irodalom és közönség, Kelet Népe. 4. évf. 1938. 337. 1.
31
Nagy Lajos: Az olvasó. I. m. 566. 1.
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Barabás Tibor is úgy vélekedik, hogy ez a polgári osztály csak azt
kívánja az írótól, hogy feledtesse vele helyzetét, szórakoztassa és hitegesse. Mivel sok szükséglete gazdasági, társadalmi és szexuális téren kielégítetlen, karrierregényeket, szerelmes történeteket, humoros históriákat óhajt olvasni. 32
Olvasmányai jelentős részét az átlag „középosztálybeli" baráti köréből veszi, a „zsúrműveltség" irányítja őket, az elolvasandó 'könyvek kiválasztását nem határozott belső cél és igény vezérli.
De az. a réteg sem sokkal jobb, amelyik könyvtárlátogató. A Fővárosi Könyvtárban az olvasott művekről ismeretes statisztikák sem tükröznek lényegesen igényesebb képet. A könyvtár állománya befolyásolja az
olvasást, s a könyvtáros irányító szerepe sem mellőzhető. Szélsőséges irodalmi ízlés képviselői nem kaphatnak helyet a könyvtárban — mondja
Drescher Pál —, s ez egy sor haladó író művének kirekesztését jelenti.
Viszont a ponyvairodalomhoz a könyvtárban nem juthattak hozzá az olvasók. A két jelentősebb felmérésből (1930 és 1934) elsősorban az elbeszélő irodalom abszolút túlsúlya mutatkozik meg. (A szépirodalom és ismeretterjesztő irodalom aránya nem meglepő: 76,4%—23,6% 33 , sőt viszonylag sok az ismeretterjesztés javára, aminek befolyásoló ja volt a
könyvtáros — sokszor — kényszerítő rábeszélése.) A regények nagy kedveltsége mellett még a novella is háttérbe szorul (a közönség „kiadósan"
akar szórakozni), nem beszélve a vers és színdarab népszerűtlenségéről.
Az 1930-as statisztika szerint a legolvasottabb írók sorrendje: Jókai, Herczeg, Gárdonyi, Mikszáth, Csathó, Komáromi, Zilahy, Surányi, Erdős
Renée, Gulácsy és Szabó Dezső. 1934-ben a legolvasottabb könyvek Gulácsy Irén Fekete vőlegények és Pax vobis című regénye. A legkeresettebb
könyvek továbbá Jókai és Mikszáth mellett Herczeg Ferenc három munkája, Zilahy Két fogoly, Szökevények,
Valamit visz a víz című regényei,
majd Ady, Babits, Eötvös, Karinthy, Kosztolányi, Tamási könyveivel egyforma számban Andai Ernő, Berend Miklósné, Erdős Renéé, Földi Mihály,
Harsányi Zsolt, Rákosi Viktor, Surányi Miklós, Tormay Cecil fölkapott
írásai. 34 A könyvtár „az újabb írók következő feles sorára hívja fel leginkább a közönség figyelmét":
Tamási Áron és Sárközi György mellett
(elismerésre méltó!) Berde Mária, Beczássy Judit, Földi Mihály, Ballá
Borisz stb. 35 A külföldi irodalomból az angol szépirodalom .áll a közönség érdeklődésének középpontjában. Összesítve a k é t különböző év
kimutatásait Arlen, Buck, Galsworthy, London, Lewis, Maugham, Wells
állnак az első helyein (Huxley és Dreiser pesszimizmusát elveti a könyvt á r szelleme). A francia és n é m e t irodalom legkedveltebb írói: Balzac,
Bourget, Benoit, Flaubert, Fairére, France, Hugo, Loti, Maupassant, Mauriac, Maurois, Prevost, Rolland, Zola; Kelliermann, Wassermann, az oro12
53
й
й

Barabás Tibor: Irodalmunk válsága. A könyv hatalma. Bp. 1961. 66. 1.
Ld. 7. sz. jegyzet 37. I.
Ld. 9. sz. jegyzet.
Ld. 33. sz. jegyzet u, o<.
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szok közül: Dosztojevszkij, Mereskovszkij, Tolsztoj, de leginkább Rachmanova. Az egyéb népek irodalmából fölényesen vezet Axel Munthe San
Michele regénye című sikerkönyve, mely a legolvasottabb magyar könyvekkel vetekszik. Az ismeretterjesztő irodalomból a földrajzi, útleírási
művek vezetnek, az idegen nyelven olvasott könyvek az egész forgalom
12%-át teszik ki.36
A Fővárosi Könyvtár Értesítőjének kimutatásai tükrözik, hogy közönségének legnagyobb hányadát, a tanulóifjúságot is ideszámítva, a „középosztály" tagjai képezik. Álljon itt példaként két különböző év foglalkozás szerinti statisztikája:
1929
szabadfoglalkozású
(ügyvéd, orvos, mérnök)
tanszemélyzet
köztisztviselő
iparos, kereskedő
magántisztviselő
bérmunkás
főiskolai hallgató
középiskolai tanuló
kereskedelmi isk. tan.
szak- és polgári isk. tan.
elemi isk. tan. és tanonc
háztartásbeli
katonatiszt
egyetemi tanár
író, művész
alsófokú közigazgatási alk.
egyéb ч

792
И01
1567
635
1212
535
1951
3324
1365
2149
1321
1498
158
43
171
154
231
18207 37

1941
egyetemi tanár
író, művész
köztisztviselő
szabadfoglalkozású
tanszemélyzet
katonatiszt
iparos, kereskedő
magántisztviselő
36
37
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Ld. 7. sz. jegyzet és 9. sz. i. ,m.
Fővárosi Nyilvános Könyvtár Értesítője. 1929. 26. 1.

38
335
2745
697
1427
269
613
2198

bérmunkás és keresked. alk.
főiskolai hallgató
középiskolai tanuló
szak- és polg. isk. tan.
elemi iskolai tan.
tanonc
háztartásbeli
altiszt
egyéb

3538
2082
4587
2909
792
1174
2759
435
453
27Ö5Í

Az úgynevezett szabadfoglalkozásúak valószínűleg azért szerepelnek
alacsony számmal, m e r t ennek a rétegnek volt leginkább magánkönyvtára. Budapesten 1930-ban 2697 orvos közül 2067-nek, 2749 ügyvéd közül
2069-nek és 3658 m é r n ö k közül 2683-nak van könyvtára. 3 9
A vidéki kulturális helyzetről szóló adatok nemcsak színvonaltalanságról, hanem helyenként a legnagyobb lemaradottságról tanúskodnak.
Balassagyarmatról írja Szabó Zoltán: „A kultúra itt erősen mellékes ügy
manapság, és ami kevés van belőle, az is 50 évvel jár a kor mögött. A
könyvkereskedések
főként levélpapír és iskolai füzetek árusításából élnek, és csak karácsonykor
adnak el többkötetes
történelmi
regényeket.
Egy ilyen bolt kölcsönkönyvtárában
nagy a csend: a tulajdonos
szerint
az emberek Gyarmaton 30 éves korukon felül nem olvasnak, csak ha
megbetegednek.
Addig a férfiak 80%-ban detektívregényeket,
a nők
60%-ban Courths-Mahler
műfajt, a fiatalok 100%-ban pikáns
könyveket
olvasnak. Bármilyen kis falu népkönyvtárának
olvasási statisztikája
vigasztalóbb, mint a gyarmati kölcsönkönyvtáré.
A kultúrára kevesen szomjaznak a városban, mert az olvasottság nem képesít semmire. Nem képesít feljutásra, nem képesít a rosszabb vadásztársaságból
a jobb vadásztársaságba való bejutásra.,m
S hogy Balassagyarmat nem kuriózum, bizonyítja Szolnokról például Nagy Lajos adata: a nyilvános könyvtár nem
működik, aki megvesz egy könyvet, húsz-harminc másiknak adja kölcsön,
de könyv annyira kevés fogy, hogy még az országos könyvsikert megért
Körmendi Budapesti kalandja is csak egyetlen példányban fogyott el. 41
Vagy Hódmezővásárhelyről megtudjuk, hogy a kaszinóba régebben járt a
Neues Wiener Journal, mert a Presse m á r túlságosan baloldali, de a harmincas évek közepén m á r ezt is beszüntették. Századunknak,
Nyugatnak,
Magyar Szemlének nyoma sincs, a pesti napilapokat valamennyire olvasgatják. 42 A valóban működő — nemcsak létező — vidéki közkönyvtárak38

Fővárosi Könyvtár Évkönyve. XI. 1941. 30. 1. 7. sz. függelék.
Illyefalvy Lajos: Az ügyvédek orvosok és mérnökök szociális és; gazdasági
viszonyai Budapesten. Statisztikai Közlemények. 83. köt. 1. sz. 54., 22., és 86. 1.
40
Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. Bp. é. n. 223. 1.
41
Nagy Lajos: Magyar város 1932-ben. Szolnok. I. m. 2. köt. 346. 1.
43
Nagy Lajos: Alföldi város. Hódmezővásárhely. I. m. 2. köt. 364. 1.
39
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nak (pl. Szegedi Somogyi Könyvtár, Győri Városi Könyvtár, Szombathely,
Sopron, Debrecen, Cegléd) olvasóközönsége is nagy százalékban a „középosztályból" került ki. A Győri Városi Könyvtárban páldául 1938-ban az
olvasók 19,4%-a háztartásbeli nő, 15,2% köztisztviselő, 13,6%-a magántisztviselő, 8,4%-a szabadfoglalkozású, ezenkívül még tanár, tanító, altiszt,
közép- és főiskolai hallgató, nyugdíjas, katonatiszt stb. 43 A műfaj szerinti
megoszlás 1938-ban három vidéki közkönyvtárban a következő:
Könyvtár

Szépirodalom

Győr
Sopron
Debrecen

94,36
96,97
93,72

Ismeretterjesztő irodalom
5,64%
3,03%
6,28%

t e h á t jóval nagyobb a szépirodalom aránya, mint a fővárosban. 44
A szegedi Somogyi Könyvtárban is a magyar könyvek szerepelnek
első helyen, költőkből a kötelező iskolai olvasmányokon kívül Adyt, Szabolcskát, Kozma Andort és Bárd Miklóst keresik, regényekből Gárdonyi
vezet Jókai és Mikszáth előtt, s az élők közül főleg a sokat emlegetetteket kérik: Herczeget, Mórát (nyílván szegedi vonatkozása miatt), Szabó
Dezsőt, Erdős Renéet, Karinthyt, Zilahyt, Kosztolányit, Móriczot, Babitsot
és a nyugatosok más értékeit egyáltalán nem keresi a közönség. A külföldiek közül Wells, Jack London és Knut Hamsun a legnépszerűbbek.
Anatole France m á r nem divatos, Courths-Mahlert gyakran keresték, míg
meg neon. tudták, hogy néni lehet megkapni. 45
A bestseller irodalom terjedésének viszont kiváló melegágyai vidéken a magánosok kölcsönkönyvtárai, ezeknek állománya jóformán csak
a hangzatos, divatos művekből tevődött össze, s ilyen könyvekért a ,,művelődnivágyó" vidéki „középosztálybeliek" valósággal versenyeztek. 46 (A
vidéken élő „középosztálybeliekről" szólva meg kell említenünk, hogy a
birtokos és gazdálkodó réteg ebben az időben már csak szinte gazdaságii
szakkönyveket és a tájékozódáshoz okvetlen szükséges politikai jellegű
írásokat, újságokat olvas.)

/l3

Radó István: Vidéki közkönyvtárak. Magyar Könyvszemle. 1940. 1. sz. 62. 1.
Ld. 43. sz. jegyzet, 63. 1.
'l5 Bóday Pál: A könyvtáros Móra Ferenc. Szeged, 1954. (A Szegedi Egyetemi
Könyvtár Kiadványai. 17.) 10—11. 1. Az adatok kifejezetten a „középosztályra" vonatkoznak, Ld. i. m. 8. 1. Bóday a szegedi Somogyi Könyvtárban található Móra
kéziratból idéz, mely a Fővárosi Könyvtár 8. sz. fiókjából érkezett kérdőívre való
1931. ápr. 30-án kelt választ tartalmazza.
40
Paku Imre: Vidéki könyvtárak. Diárium. 1843. 151—153. 1.
45
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KISPOLGÁRSÁG

A kispolgári rétegek előtt példaként lebegett a magasabb' beosztású
hivatalnokok, a nagy tiszteletben tartott „ u r a k " életmódja, szemlélete.
Kulturális téren szánaloanraméltó igénytelenségben, érdektelenségben élit
nagy többségük. Rendszeres ismeretszerzésre idejük, kitartásuk nincs, t á jékozatlanok, olvasmányaik megválasztását esetlegesség, s a divat uralja.
Kovalovszky Miklós Egy pestkörnyéki iskola társadalomrajza címen összefoglalta Bestezentlőrincen végzett felmérését, A tanulók szüleinek foglalkozás szerinti összetétele ipari és közlekedési segédszemélyzet, kisiparosok, altisztek, kiskereskedő, katona, rendőr stb. A legtöbb család szűkös
anyagi helyzetben él. A családok többsége 30—100 kötetes könyvtárral
rendelkezik. Az általános munkák közül Tolnai Világtörténelme
és Lexikona, népszerű természettudományi és földrajzi könyvek, a
Műveltség
Útja és az Orvos a családban szokványosak. A magyar írókat Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Petőfi, Arany, Herczeg képviseli — főként sorozatokban.
A modernek alig szerepelnek a felsorolásokban, még leginkább Nyírő és az
erdélyi írók. Néhány külföldi klasszikus és a szokott ifjúsági könyvek mellett {Verne, Dumas, Dickens, Tóth Tihamér) sokszor félpengős és pengős
regények alkotják a könyvtár nagy részét/' 7 Ez a réteg általánosságban
szintén a nyugati bestsellerek, fél vagy egész ponyvairodalom, s ezek hazai utánzatainak volt rendszeres fogyasztója. „A kispolgárságról szót sem
lehet ejteni — írja Veres Péter Irodalom és közönség című cikkében —
ez a ponyva rabja, a söré és a biliárdé."i8
Nem mintha a két világháború közötti korszak hatalmasan fellendült ponyvaolvasásából csak a kispolgárság vette volna ki a részét. Egy
nem végleges statisztikai adat szerint ebben a korban Magyarországon
10—11 000 ponyvamű jelent meg, ez húszezres m i n i á l i s átlagpéldányt
számítva kereken 220 millió kötet, tehát minden magyar állampolgárra
22 darab ponyvaregény jutott/' 9 Ebből a tekintélyes mennyiségből a „középosztálynak" más rétegei is számtalan kötetet elolvastak, csak kevésbé
nyíltan: „A szalonban irodalmi csevegés közben csak Shawról és Proustról esik szó, azt nem említi meg a nagyságos asszony, hogy Lengeffy
Tihamér andalító történeteit titokban olvassa a lezárt fürdőszobában,
míg
a „háztartási alkalmazott" nincs otthon, s kiveheti a szobájából."50 S olvasta szép számmal a munkásosztály kevésbé fejlett, szervezetlen része
is. Annak, hogy éppen ebben az időben lendült fel a ponyvaolvasás ilyen
nagy mértékben, meg lehet találni tönieglélektam. és társadalmi okait.
Gazdasági és politikai válságok, háborúk, egyéni és közösségi bizonytalanság elől való menekülés egy idegen izgalomba, amikor legalább itt
elnyeri a jó jutalmát és a gonosz a vlllamosszéket. A korabeli ponyva47

Kovalovszky Miklós: Egy pestkörnyéki iskola társadalomrajza. Vasszínű égbolt alatt. Várossaociográfiák 1945 előtt. (1932—1943). Bp. 1961. 73—75. 1.
48
Ld. Veres Péter i. m, 355. 1.
49
Győri György: Utazás a ponyva körül. A Könyv. 1955. 10. sz. 448. 1.
50
Rónay Mária: A ponyva írói és olvasói. Literatúra, 1928. 62. 1.
j 4 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei Ш. — 6158
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regény ugyanakkor éppen a kispolgári igényeket elégíti ki a legjobban,
tipikusan kispolgári szemléletű. „A ponyvaregény
hőseire épp azok a tulajdonságok jellemzők, amelyeket ma a legértékesebbeknek tartanok —
írja Borbély Mihály egy idevonatkozó cikkben. A főszereplő
ugyanis
rendesen arra törekszik, hogy a legfőbb jót, a pénzt a maga számára megszerezze, . . . s ha ehhez még hozzávesszük
azt, hogyan tárgyalja a szerelmet: előttünk áll a ponyvát fenntartó rétegnek, a kispolgárnak a képe."51 A ponyvaművek legtöbbjének tárgya a társadalmi felemelkedés, a
jobb élet. Ez azonban kivétel nélkül konvenciószerűen hamis és hazug,
,mert a jobb életért, felemelkedésért
nem milliomos lányok
„meghódításával" . . . se nem egyéni, kalandos vállalkozásokkal
lehet küzdeni, annak jobban bevált közösségi eszközei is vannak.""2 A ponyvaregény reakciós voltára hívja fel a figyelmet a Szocializmus
című folyóirat egy
cikke is.53
A kispolgári olvasó abba a kategóriába tartozik, melyről Nagy Lajos
azt mondja, hogy a saját magához hasonló embert „nem fogadja el irodalmi figurának, a saját körülményeivel
azonos életkörülményeket
nem
fogadja el regényanyágnak,
s nem tűri irodalmi mű levegőjéül azt az atmoszférát amelyben a valóságos életét vonszolja."56 A megskalpolt
püspök, Az áruló itatóspapír, A szibériai halálmezőkön, A tébolyda titka és a
hasonló hangzatos címek mögött naiv, egyszerű érzelmes történet húzódik,
teljes hiányával a hajimeresztő borzalmaknak, amelyeket a cím u t á n várna
az ember. Ezek a sikeres könyvek — nem beszélve pongyola, m a g y a r t a lan stílusukról —' mintha légüres térben keletkeztek volna. A történet
nincs a korhoz kötve, a hősöknek nincs foglalkozásuk, csak vagyonuk, s
az író „fantáziája" a lélektani ismeretek teljes hiányával, hazug, primitív
módon mozgatja szereplőit. És ezek a művek mégis vonzzák a közönséget.
Ismét Nagy Lajost idézem: „Valami könnyűt akarok olvasni — mondja
minduntalan
ez az olvasó. Amin nem kell „gondolkozni", mert
„nincsenek hozzá idegeim". És mégis Mikszáth helyett olyan ponyvát
olvas;
ami tömve van körmönfont
gyilkosságokkal.
Ez könnyű, ehhez
vannak
idegei. Az olvasó nyílván tévesen hivatkozik nyomasztó viszonyaira
és
51
Borbély Mihály: A ponyva, az író és az olvasó. Társadalomtudomány. 22.
évf. 1942. 368. 1.
52
U. o. 372. 1.
53
„A ponyvaregény
művészi fogalomból politikus fogalommá lépett
elő,...
a reakció egyik nem hatástalan eszköze lett. Cselekménye, külső máza mindig hatásosan és hatásvadászóan romantikus, lényege azonban mindig az uiralmon levő
rend alázatos kiszolgálása, a valóság meghamisítása, az osztálykülönbségek
dicsérete,
a szociális igazságtalanságok eltussolása és semmibevétele".
Azzal a rnegkülönböz^
tetóssel, hogy az emberiséget két részre osztja a ponyvaregény, kizárólag becsületesekre és kizárólag gazemberekre,' „még könnyebbé teszi az átlagos ponyvaolvasó
amúgyis könnyű lelkiismeretét. Felelősségérzetét önmaga és embertársaival
szemben a minimumra csökkenti, hiszen aki gazember az gazember, aki tolvaj az tolvaj,
aki szegény, az szegény stb., ezen nem kell és nem is lehet segíteni..."
Ld. Hárs
László: A reakciós ponyvaregény. Szocializmus. 28. évi. 1938. 5. sz. 231. és 227. L
54
Nagy Lajos: Idegen regények garmadái. I. m. 1. köt. 191. L
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ideges állapotára. „Érik a gyümölcs", Steinbeck regénye — jaj, az nagyon sötét, az ilyent ma nem bírja az ember. . . Csak szegénység,
nyomor, baj ne legyen, mert azt úgyis eleget hall az ember, azt ö annyira
nem bírja, hogy már gyűlöli. Valami szépet óhajt. Szépet és jót. Szép és
jó azután például Margaret Mitchell regénye, „Elfújta a szél". Az amerikai Észak és Dél polgárháborújáról
szól, de van benne
szerelem,
csupa gazdag ember a szereplője . . . Eszményi társadalom ez a rabszolgatartó délieké, szebb mint a polgárosult északiaké, az írónő maga is
szeretettel,
nosztalgiával
rajzolja meg, szerinte is idilli, mosolygó
patriarchalizmus. Egy szó mint száz, a könyv remek. Nem csoda, ha huszonötezer példányban fogyott el, verve minden más könyvet ezzel a számmal.""3
A bestseller irodalom foglalja el a ponyva mellett a kispolgárság
körében is a legnagyobb helyet. Káros volta elsősorban abban nyilvánul
meg, hogy a „komoly" irodalom igényével lép fel, a kultúra álarcában
azt az illúziót kelti, hogy olvasója' gyarapította műveltségét, elolvasott
egy „nagy regényt". Ilyen „nagy regények" voltak a m á r emlegetett Elfújta a szélen kívül a Via Mala, A Manderley ház asszonya, És lámpást
adott kezembe az Úr. . ., Szűcs Mara házassága például, „szép emberi
érzelmekkel", könnyeztető, fordulatos cselekrnényességükkel, többnyire
„megnyugtató" befejezésükkel feledtették banalitásukat, művészi sekélyességüket, s kellő társadalmi és irodalmi tapasztalatok híján hamis szépségükre n e m ébredtek rá olvasóik. Babits hívja fel a figyelmet a „dilettáns" irodalom veszélyére. Bár a közönség sokkal rosszabb irodalmat
is olvas, „de arról legalább tudja, hogy rossz irodalom. A dilettáns ellenben a jó irodalom névsorában szerepel", olyan témákat nyújt, amik
a „művelt publikumot"
aktuálisan érdeklik, s az irodalmiságnak és szellemi sznobizmusnak pontosan azt a mértékét adja, amit a nagyközönség
elbír.5f!
A kispolgárság számszerű csökkenése elleniére mentalitása, ízlése erősen terjedt. A lecsúszott értelmiség, a polgárosuló parasztság, s azok a
proletárelemek, akiknek ez az életforma az ideáljuk volt, erősen asszimilálódtak hozzájuk.
Nem k a p u n k hiteles képet a korszak olvasási kultúrájáról, ha egy —
a 30-as évek végére jellemző — tünetet nem veszünk figyelemtbe. „Nem
véletlenség, hogy az emberek ma azzal dicsekednek egymás között, hogy
mennyit olvasnak -— emlékezzünk
vissza a békességesebb időkre, mikor
inkább azon volt a hangsúly, hogy ki mit és miért olvas."57 — írja Kassák
Lajos. De a rengeteg könyv, s a szörnyű olvasási láz, amely a közönségen
eluralkodott nem jelenti a kultúrnívó általános emelkedését. „Az olvasás
dühe fogta el a tömegeket""8 — mondja más helyütt. A könyvek habzso55
56
57
58
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Nagy Lajos: ír-ó, könyv,
Babits Mihály: Könyvről
Kassák 2. az. jegyzetbén
Kassák 6. sz. jegyzetben

olvasó. I. m. 1. köt. 523., 519. 1.
könyvre. Nagyúri dilettánsok. I. m. 341. 1.
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lása nem egyéb m á r - m á r végzetesnek látszó ideges tünetnél. Vannak
olyan könyvtári olvasók, akik havonta 20—25 kötetet olvasnak el. Ilyen
sokat csak felületesen lehet befogadni. A napi egy könyv fogyasztása „fizikai munkának
hatalmas teljesítmény,
de szinte lehetetlenség,
hogy az
élet bajaival különben is ezerszeresen megvert szellem az elolvasott
anyagot feldolgozza magában, és a művelődés szempontjából komolyabban
értékesíthesse."™ Egy ilyen „mennyiségolvasó"
egy riport keretében nagyjából megfogalmazta, mi hajtja az embereket az értelmetlen, hajszolt olvasás felé. „. . . számomra nem az a fontos, hogy a könyv
tartalmával
egészen tisztában legyek. Valamit kell tennie az embernek, hogy a külső
világ agyon ne nyomja, és én olvasok,, olvasok, különben nem
tudnám
mit tegyek magammal.,,m
A könyvéhség ilyen foka, a válogatás nélküli
olvasás ilyen mértéke sokkal inkább káros, s a némelyek számára kedvezőnek látszó jel: az elolvasott kötetek magas száma, inkább egészségtelen
tünet, mint az olvasási színvonal kedvező alakulása.
ÉRTELMISÉG
Az értelmiség iskolázottságánál, társadalmi szerepénél fogva a szellemi élet irányítója, a kultúrnívó meghatározója. Vizsgáljuk meg, m e n y nyiben sikerült az irodalmi ízlést pozitív irányba befolyásolnia, s menynyiben hátráltatta részvétlenségével, vagy torz elképzelésekkel az olvasási
kultúra megfelelő színvonalú fejlődését.
A falusi értelmiség Darvas József megállapítása szerint inkább önkéntes belső száműzetésbe megy, n e m férkőzik a nép bizalmába. „Kultúrájuk az uralkodó polgári kultúra — írja — amely természetszerű
velejárója társadalmi helyzetüknek,
életmódjuknak.
Ez azonban csak egy-két
magasabb igénnyel rendelkező egyénnél jelenti korunk legmagasabb
kultúreredményeinek
megismerésére,
átvételére való törekvést, és osztályviszonylatban csak mint látszatkultúra
jelentkezik."61
Kitűnően tükröződik
ez a Petőfi Társaság égisze alatt működő Singer és Wolfner cégnél meg;jelent regények közönségszervezésében. Tisztában voltak vele, mivel lehet „megfogni" a falusi „középosztályt". A következőket tudatták a megrendelőkkel: „A Petőfi Társaság a nemzeti irányú irodalom fejlődése és
megerősödése érdekében félévszázadot
meghaladó munkásságát
változatlanul és törhetetlen
erővel folytatni óhajtván, X. Y urat, aki a Petőfi
Társaságot ebben a hazafias és kulturális munkájában támogatja,
pártoló
tagjai sorába iktatta."62 Az irodalom és a nemzeti eszme kapcsolatára még
a kis-Beöthyből emlékezett az olvasó, s ha voltak is kétségei, hogy Bókay
59
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Ld. 58. síz. jegyzet.
Ld. 57. sz. jegyzet.
Darvas József: A legnagyobb magyar falu. Bp. 1937. 87. 1.
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Orosz László: Egy alföldi falu „intelligenciájának" olvasmányai. Válasz. 8.
évi. 1948. 364. 1.
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János, Csathó, Somogyváry, Bónyi Adorján, Kosáryné, Majthényi György,
Harsányi, vagy például Zsigray dzsentri regényei mégsem a legkorszerűbb megszólaltatói a nemzeti szellemnek, a Petőfi Társaság az ország
egyik első irodalmi társasága volt, melyet olyan emberek irányítottak
mint például Császár Elemér, a budapesti egyetem irodalom professzora,
aki a maga hivatalos tekintélyével biztosította az olvasót kételyei alaptalanságáról. No meg, szívesen olvasták ezeket a regényeket,, könnyűek,
problémátlanok, szórakoztatók voltak. Káros hatásuk abban nyilvánult
meg főként, hogy meüettük alig vettek tudomást az igazi irodalomról.
Ritka kivétel egy alföldi faluról szóló adat: „Veres Számadása'
mellett
Sinka ,Fekete bojtárját' olvasták el néhányan." Jókai itt is népszerű, legkedveltebb Nyírő, egy sokat olvasó asszony számára az Isten igájában a
legmegikapóbb regény, amit valaha olvasott. Nyírő után Makikai történeti
regényei népszerűek. A külföldi irodalom főképviselője Tolsztoj, rajta kívül jóformán csak a m o d e m bestsellerek szerepelnek: Knittel, Bromfield,
Cronin, Aldrich. Főleg asszonyok hódoltak be ezeknek, csak viszonylagos
jólétük és az unalom tette olvasóvá őket. 63 Az asszonyok általában jóval
többet, állandóbban olvastak, de a falusi értelmiség férfitagjainak érdeklődése szélesebb köírű, ítélőképessége biztosabb volt. A műveltségben való
felemelkedés azonban csak úgy lehetséges, hogyha van akarat, irányítás,
mely egyre sarkalja. A tanító, az orvos, a jegyző, a pap lehettek volna
ilyen mozgatók, de sok helyen teljes közönybe, nemtörődömségbe süppedtek. „A falu intelligenciája! Nagyjából: bor, kártya ... kicsinyes
pletyka,
.. . Tolnai Világlapja ... Magyar Remekírók
. . . Ez a foglalata
mindannak, ami az „intelligenciát"
teszi. A bor nagy mennyiségben
fogy, a
kártyacsaták
reggelig nyúlnak,
. . . a Remekírókat
pedig megkímélik
и
használattól
—olvashatjuk egy 1929-ben megjelent írásban, Másfelől viszont az a néhány ember „akik egyéni képességeiknél fogva
túlemelkednek az általános szellemi nívón, rendszerint el is vesznek a faluközösség
számára"05 Sokuk a fővárosba menekül, de akik ott maradnak sem k é pesek, hogy komolyan átéljék a falu élményét, sem arra, hogy a falusiaknak közvetítsék tudásuk anyagát. Elzárkózásuk általános. Szabó Zoltán
is így panaszkodik. A tardi helyzetben: „A könyvtár, ha jó is, csak pihen, és nagyon kevéssé hat, majdnem olyan távol van a falutól, mint az
értelmiség, amelynek hivatását kellene megtalálnia ott, ahol ma csak lakása van."w
A kultúra hivatásos terjesztői, a pedagógusok anyagi és politikai
megkötöttségek miatt sok esetben nem töltöttek be olyan jelentékeny
szerepet, n e m voltak olyan magas szellemi színvonalon, mint azt elvárnánk. „Ez a szomorú igazság, hogy a magyar tanítók és tanárok
tízezrei
között éppoly kevés barátja van a könyvnek — írja Veres Péter —, mint
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u. o. 364-365. 1.
Fodrossy M. József: A falu tragédiája. Századunk, 4. óvf. 1929. 1. sz. 21. L
Darvas József i. m. u. o.
Szabó Zoltán.: A tardi helyzet. Bp. 1936. 138. p.
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a főiskolai hallgatók ezrei között, akiknek pedig egyéb kötelességük
sem
volna, mint úrrá lenni a szellemi életen, átvenni mindent, és túlszárnyalni a múlt szellemi hagyatékát."G7 Veres Péternek a tanárokról szerzett
rossz tapasztalatait igazolná az a kimutatás, amit a Diárium 1938. évi 5/6.
száma Mit olvas a tanár címmel közöl. A jelentést a Szent István év alkalmából a székesfehérvári tankerület igazgatója készítette. Körülbelül
ezer tanárt kért meg, számoljanak be az 1937. év második felében olvasott könyvekről. Kérdéses azonban, őszintének tekinthetjük-e ezeket a
válaszokat, melyekre a hivatali viszony nehezedik? A beérkezett válaszok
alapján ugyanis a 12 legnépszerűbb írónak a következők bizonyultak: H a r sányi Zsolt, Gulácsy Irén, Nyirő József, Herczeg Ferenc, Somogyvári
Gyula, Surányi Miklós, Móra Ferenc, Zilahy Lajos, Kós Károly, Gárdonyi. A kép természetesen meglehetősen efemer, más félév másféle h u l lámzást adott volna. A Diárium azt a kommentárt fűzi hozzá, hogy „a
tanárember. . . valóban irodalmunk színe-javát keresi, maradandó
értékű
alkotásokban gyönyörködik."
A felsorolás vegyes összetétele miatt nem
érezzük indokoltnak ezt az elismerést. A tudományos művek közül nagy
fölénnyel vezetnek a pedagógiai munkák, ezeket követik a földrajzi, majd
irodalomtörténeti könyvek. 08 A kultúrigényekre, — de méginkább lehetőségekre — jellemző, hogy 617 budapesti tanárnak nincs könyvtára. Ez
több mint 30%. 328 tanár sem napilapot, sem folyóiratot n e m járat, ez
több mint 15%. Csak napilapot 23% járat, napilapra, szépirodalmi és
szakirodalmi folyóiratra együtt pedig ugyancsak 15% fizet elő.Gy Tehát
korántsem szellemi igénytelenségről van csupán szó. hanem igen, sok esetben a szociális körülmények akadályozói a megfelelő kulturális színvonalnak. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület által a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium számára összeállított jelentésben olvashatjuk
1929-ből: „Ilyen körülmények
között — állapítja meg a súlyos anyagi
helyzet ecsetelése után — a középiskolai tanárság alig tud valami gondot fordítani a saját tudományos képzésére és korszerű haladására. A tanári könyvtárak
forgalma és a tudományos folyóiratok olvasása erősen
megcsappant; az ifjabb generáció csekély fizetéséből könyvet
egyáltalán
nem tud vásárolni, az öregebbek pedig ismereteik nélkülözhetetlen
tárházát, régi értékes könyveiket
adogatják el, hogy a
legszükségesebb
anyagi dolgokat, a ruhát, kenyeret, gyógyszert
stb. valahogyan
előteremthessék. Nem túlzott ezek szerint az az állításunk, hogy a legtöbb tanár ma nem tanul, hanem csak tanít."'0 Érdemes még megjegyezni, hogy
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a következőket vezették pi67

Ld. Veres. Péter i. m. 337. 1.
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ros ceruzával a jelentésre: „Komis Őméltósága asztalára teendő — IV.
5." Majd elintézésként ráírták: Egyelőre ad acta. К. V. II."71
Az igényes, hivatásukat igazán átérző, a kulturáltság, olvasottság
fontosságát látó tanárok maguk is megszólaltak. Dr. Károlyi János k e gyesrendi főgimnáziumi tanár írja: „Halálos örvényben fuldoklik
minden kulturális intézményünk,
irodalom, tudomány
és művészet...
Üj
könyvek, folyóiratok beszerzése alig lehetséges. A tanártestületek
tagjai
a legmegerőltetőbb
magánfoglalkozásokra
vannak kényszerítve,
hogy
fenntarthassák
családjukat. . . . Kicserélődik a színházak közönsége. Az a
középosztály, amely a nemzeti ideálokért élt-halt, s amelynek igazi lelki
szükséglet volt a komolyabb színdarab, kiszorult a színházakból
és helyét a hivalkodás s a látszatos műveltség foglalta el"'1 Boldizsár Iván is
arról vall, hogy „ . . . éppen a tanárok között sok a dicséretes kivétel, százával találni . . . könyvek megszállottját,
az irodalom, a tudomány
hitvallóját"73 Bizonyítják ezt a Fővárosi Könyvtár statisztikájának 1934-es
adatai, ahol például Szentmihályiné Szabó Mária, Beczássy, Kosáryné
könyveit (érdekes módon még Erdős Renéét is) elenyésző számban olvasták tanárok és tanárnők, tanítók és tanítónők, ezzel szemben a „komoly" irodalomból szép számmal kölcsönöztek. Nem a foglalkozásuk r é vén természetesnék tekintendő klasszikusokról beszélünk, azok a nevek
érdekesek, akiket ebben az időben m é g nem fedeztek fel, vagy nem t a r toztak a befogadottak köréhez. Az egyéb foglalkozási ágakban keveset
olvasott, s a tanároknál többször előforduló írók: Babits (főleg a Halálfiai), Kaffka Margit, Kosztolányi, Krúdy, Tamási, Tersánszky; Dreiser,
Hemingway, Baudelaire (franciául), Huxley (németül és angolul). 74
Pozitív irányban nyilatkozik Weis István is már idézett könyvében.
A vezetőklikkeklben elhelyezkedni nem tudó tisztviselők, bírák, tanárok,
ügyvédek, orvosok rétege az, amelyik áldozna könyvre, színházra, ha volna miből! „Nekik köszönhető, hogy a kaszinó könyvtára és a
könyvkereskedő kölcsönkönyvtára
felöleli a klasszikus írókat, az újabb irodalom javát is, és nem merül ki Courths-Mahlerekben
. . "7D
A haladó értelmiség életszemlélete és szerepe a kulturális életben
valóban elhatározó, „az irodalomban, a művészetekben,
sajtóban,
nyomdászatban és könyvkereskedelemben,
. . . a nyugati polgári
törekvések
magyarországi
megfelelőjeként,
európai viszonylatban
is jelentős
eredményeket értek el."'G Ez а réteg olvasója az igazi irodalomnak. — Lépést
tud tartani az európai kultúra fejlődésiével, magasabb szellemi termékekr e van igénye. A legszembetűnőbb az olvasmányok egysíkúságából való
7Í
72
73
74
75

u. o. 156. 1.
u. o. 125-126. 1
Ld. 69. sz. jegyzetben i. m. 134. I.
LTd. 7. sz. jegyzetben i. m. 7-29. 1.
Ld. 15. sz. jegyzetben i. m. 57-58. 1.
76
Kovács Máté: A magyar könyv- és könyvtánkultúra a szocializmus kezdeti
szakaszában. Bp. 1961. (Az Országos Könyvtárügyi Tanács kiadványai. 11.) 11. 1.
215

kitörés, az európai látókör, a változatosabb műfajok olvasása. Nem elégszenek meg a közismert írókkal, kedvenc művekkel, új .és új nevekkel
találkozunk, szélesebb írógárda könyveiből válogatnak. Érdeklődéssel
fordulnak a modern nyugati irodalom felé, s magyar vonatkozásban is az
új társadalmi, irodalmi törekvéseket tükröző alkotások (pl. szociográfiák)
pártolói.
Az írók, tudósok, művészek már mintegy foglalkozásuk folytán m a gasabb igényekkel rendelkeznek, irodalmi ízléssel, az átlag felett álló
színvonallal közelítenek a könyvhöz. Vallomásaikat olvasmányaikról K ő halmi Béla foglalta Össze Üj könyvek könyve című gyűjteményében,. Ez
a 173 nyilatkozat tanúságot tesz a könyv emberformáló erejéről, érdekes,
mély összefüggésekre mutat rá. Mindamellett azonban az efféle körkérdésekre adott válaszokból természetesen csak viszonylagosan bontakozik
ki egy nemzedék vagy nemzedékcsoport értelmi színvonala és szellemi
világképe. Sokszor nyilvánvalóan szó fér a válaszok őszinteségéhez. S o kan nem a r r a felellnek, hogy m i t szeretnek, hanem hogy mit illenék szeretniük. Az általános színvonal, az ízlés előkelősége ellen nem lehet k i fogásunk, de olykor úgy tűnik, hogy némelyek szertelen érdeklődésüket
akarják fitogtatni, vagy legalábbis elhitetni. Mégis objektív megállapításaik és szubjektív jellegű megnyilatkozásaik számottevő dokumentumai
a kor olvasási kultúrájának.
Kárpáti Aurél írja: „A háború óta megjelent művek jórésze elsősorban és jóként korát kívánja adni. Ez a kor pedig vajmi kevéssé
kedvez
a mar adandóságnak. Nagyon is siet, nagyon is hamar változik.
Holnap
elveti azt, amire ma esküszik . . . így hát nem csoda, hogy a lélek megtartó szűrőjén csak kevés újabb könyv akad fönn. Én ezek közül legszívesebben Mauriac regényeire, Strachey Essex-Erzsébetjére
és Valéry
esszéire emlékszem. Meg Babits Világirodalomtörténetére,
Móricz Boldog
emberére, Kosztolányi
Hajnali részegség című versére s Werfel kis remekművére:
az Érettségi találkozóra. A többiek inkább régebbi
ismerősök voltak: Thomas Manntól (Varázshegy) Dosztojevszkijig
(Karamazovok). S и még régebbiek közül Shakespeare és Goethe tér vissza mind
gyakrabban, szinte állandó olvasmányként.
Azonkívül
az Ember
tragédiája, amelyről már húsz év előtt azt vallottam, hogy a legsúlyosabb,
magyar írás a Halotti Beszéd óta. Végül újra meg újra: Ady. — Nem
sok, de hát nyílván nem a mennyiség teszi az igazi élmény értékét, hanem az átélés minősége"J1 — Schöpflin Aladár érdeklődését azok az
általános jelenségek ragadják meg, amelyek a háború előtti világgal
szemben lényeges különbséget mutatnak. Az emberek, a társadalom bizonytalanságérzését, az élet anarchikus állapotát szerinte az irodalomban
legteljesebben a Point Counter Point, Aldous Huxley regénye fejezi ki. 78
11
Üj könyvek könyve, ösisaegyűjt Kőhalma Béla. Bp. 1937. 31. 1. (Továbbiakban: Kőhalmi.)
78
Kőhalmi i. m. 41-42. 1.
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S b á r a vallomások természetesen elsősorban és túlnyomóan szép-«
irodalmi olvasmányokról tanúskodnak, nemegyszer széles, változatos érdeklődésről vallanak a kérdezettek. „Olvasmányaim
jelentős részét folyóiratok teszik. — írja Bisztray Gyula, — Igen sok folyóirat megfordul a
kezemen,
ezeket részint mesterségbeli
kötelességből,
részint
ösztönös
érdeklődésből
böngészem végig. Ma a szellemi élet árama elsősorban a
folyóimtokban
lüktet, tarka seregük érthetően
köti le
figyelmemet."79'
Kner Imrének több éve állandó olvasmánya Móricz Miklós
Statisztikai
Tudósítója és a Statisztikai Hivatal kiadványai, Friedrich von GottlOtthlienfeld „Vom Sinn der Rationalisierung"
című tanulmánya pedig:
fejlődésének egy fontos szakaszát zárja le. „Ez a százoldalas kis könyv
egyik legszebb példája annak, hogy még egy közgazdasági munka is
milyen mély élménnyé válhat, ha írója a tárgy művészi átélésének és
ábrázolásának, и kifejezés világosságának
és pontosságának
eszközeivel
rendelkezik."m
Érthető és természetes, hogy a költészet igazi kedvelői
ebből a rétegből valók. „A lírát igazán Adyn keresztül fed,eztem fel 15<
éves koromban. A verseskötetek
azóta is mindennapi olvasmányaim
közé
tartoznak..."
— vallja Baróti Dezső. — Különös érdeklődéssel, szinte
izgalommal olvassa a körülbelül vele egyidős költők verseit és leginkábbaz érdekli belőlük, mit fogalmaznak meg saját, s nemzedéke problémáiból.
Radnóti Miklós és Jékely Zoltán verseit mindig szívesen lapozza fel.81
Sík Sándor is „szenvedélyes
szeretettel és beleéléssel figyeli" a legfiatalabb költőiket, s „leggyakoribb olvasása tárgya minden korszakban a magyar líra volt"?2 — De a két világháború közötti időszak szemléletmódjának negatív elemei is felszínre kerülnek a válaszadások során. Néhány
vaüoanásból vagy a felsorolt olvasmányokból kirí a rendszer szelleme: as ovinizmus, a nacionalista gőg. Sikabonyi Antal nézete szerint „az utolsó
évtized mutatta meg, hogy Ady Endrének, akinek verseit állandóan olvasom, mennyi mindenben igaza volt, de mennyi mindenben nincs igaza..
Egyik versében írja: . . .„magyar, oláh, szláv bánat Mindigre egy bánat
marad". Nem így van, s én legalább a semmi máshoz nem
hasonlítható
magyar bánatot, magyar sorsot, magyar tragikumot keresem az utolsó két
évtized magyar írásaiban."83 Kőhalmi könyvének olvasmánystatisztikája
alapján néhány ilyen szélsőséges vélemény kivételével széles, rendszerező, világirodalmii műveltség tükörképe bontakozik ki. Ebben az összeállításban nyoma sincs valamiféle elszigetelt, provinciális olvasási kultúrának. Az olvasás magasabb szintjét, céltudatos voltát jelzi, hogy
általában nem egyes könyvek, hanem művek csoportja, egy-egy korszak,
vagy nép irodalma, egy világnézet problémiakörei hatottak döntően ezekre'
az olvasókra. A statisztika alapján a legtöbbet emlegetett írók, költők,.
79
80
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82
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m. 81. 1.
m,. 36. 1.
m. 67., 69. 1.
m. 299. 1.
m. 43. 1.
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-előfordulásuk gyakoriságának sorrendjében: Ady, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Arany, Goethe, Shakespeare, Biblia, A. France, Jókai, Babits, Thomas
Mann, Flaubert, Petőfi, Dickens, Móricz, Vörösmarty, Heine, Ibsen, Dante, Nietzsche, Plato, Baudelaire, Huxley, Madách, Szabó Dezső, Kosztolányi, Mikszáth, Kemény Zsigmond, Balzac, K n u t Hamsun, Csokonai,
Proust stb. Az olvasmányokról való beszámolókból a kor értelmiségének
filozófiai érdeklődésére is fény derül. Baróti Dezsőt idézem ismét: „Az
egyetemi évek (de nem mindig az egyetem) elsőnek Marxot és a körülötte keletkezett
irodalom jeleseit, továbbá Bergsont és Freudot
ismertették meg.,,Wl A megemlítések száma szerint a modern filozófia képviselői
sorrendben így szerepelnek: Nietzsche (22 válaszban), Freud, Schopenhauer (20), Marx (14), Bergson (9) és Engels (5). A dialektikus és történelmi materializmus tanai még korántsem népszerűek, értelmiségünk
túlnyomó többsége — különösen e vallomások alapján — ha telve kétségekkel és elégedetlenséggel is, de nem jutott ekkor még túl a polgári
•filozófia és esztétika határán.
IFJÜSÁG

Mindenkor számottevő olvasóréteget képvisel az ifjúság. Számunkra
érdekes megvizsgálni a középrétegek gyermekeinek, annak a fiatalságnak
irodalmi ízlését, amelynek tagjai ma 45—60 évesek. A korabeli irodalom
jelentékeny része éppen a „középosztály" fiataljainak olvasottságát vizsgálja, ismeretes ugyanis a középiskolai tanulók származás szerinti megoszlása a korszakban. Földes Ferenc kimutatása alapján következő a százalékos megoszlás. 85
a lakosságban %
szegényparasztság aránya
munkásság
birtokos osztály
polgárság

középiskolában %
35,0
21,4
16,8
26,8
100

1,3
3,8
12,2
82,7
100

Az 1935—1942 közötti olvasmány vizsgálatokat összegezve 80 az ifjúság
legkedvesebb írói: Gárdonyi, Jókai, May Károly és Verne. Ez a négy író
8/1

Kőhalmi i. m. 68. 1.
Földes Ferenc 11. tsz. jegyzetben i. m. 38. 1.
86
Arató László: Mit olvas a (kamaszai ák. Somsunk. 1942. 449-450. 1. Berend
Klára: Az ifjúság irodalmi érdeklődése. Szeged, 1935. Goitein György: Mit olvasnak
-& kereskedelmisták. Bp. 1937. Lányi Ede: A mad tanulóifjúság olvasmányai. Kassa,
1940. Megver József: A diák olvasmányai. Bp. 1940. Nyireó Éva: A mai ifjúság olvasmányai és a túlkorai olvasmányok veszedelme. Bp. 1938. Ujváry Lajos: A mai
gyermek és a könyv. Bp. 1936. Zsák Wilfrid: A Fővárosi Könyvtár és ifjúsági olvasói. Bp. 1937.
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valamennyi kimutatás első hat—nyolc szerzője között szerepel. Rögtön
xitanuk: Herezeg, Molnár Ferenc, Cooper következnek. A modern magyar
irodalomból Gulácsy Fekete vőlegények és Zilahy Két fogoly című könyvét emelik ki (ez utóbbit többen elítélő megjegyzéssel). Nyirő, Tóth Tihamér, Rákosi Viktor — kevésbé Mikszáth és Móra — szerepelnek még a
listákon. Egészen kirívó eset, amikor a „kedvencek" között Karinthy,
Kodolányi, Tamási Áron, Kosztolányi nevével is találkozunk. 87 vagy n é p rajzot, szociográfiát (Szabó Zoltán, Ortutay) keresnek a diákok, Krúdy,
Ady nevét is felsorolják. 88 A kedvelt könyvek között csaknem kizárólag
prózai alkotások szerepelnek. Nagyritkán kiemelik a Toldit, vagy Petőfi
verseit. A külföldi irodalomból a divatos, felkapott regényeket említik
legtöbbször (eltekintve a kifejezetten ifjúsági irodalomtól), Bromfield,
Cronin regényei népszerűek. S bár a felmérések leggyakrabban az iskolán belül zajlanak le, s így a tanulók valószínűség szerint kevésbé árulják el ezirányú „műveltségüket", nagy százalékban hódít a ponyva az
ifjúság körében. (Átlag az alsó osztályokban 40%, a felső osztályokban.
30%.) A lányok körében óriási közkedveltségnek örvendenek a „lányregények" (Altay Margit, Tutsek Anna stb.), határozott kívánság merül fel
részükről: a hősnő fiatal lány legyen, s így Cilike mellett eltörpül Twist
Olivér, vagy Bornemissza Gergely. Ugyaniakkor azonban a verseket j o b ban kedvelik, sűrűn emlegetik a hazafias és irredenta költeményeket.
Az újságolvasás elég rendszeresnek tekinthető a diákság körében, szintén elsősorban a felsőbb osztályokban, néhol a folyóiratok iránt is m u tatkozik érdeklődés, leginkább az ifjúsági lapok iránt (Magyar Cserkész,
Zászlónk, Ifjúság és Élet).
Csak ilyen vázlatos áttekintés alapján is kitűnik, lényegében n e m
sokban különbözik a tanulóifjúság a „középosztály" felnőttjeitől, ízlésük
nem fejlődött nagyobb mértékben, nem léptek előbbre. E szomorú tény
okaira nem nehéz megtalálni a választ. Először is a „középosztály" gyermeke környezete szoros korlátai között él, sokkal kevesebb mozgási l e hetősége van, mint a munkás és paraszt fiataloknak. Kevésbé hathatnak
rá az új benyomások, a szülői ház s az iskola felügyelete következtében.
S itt kapcsolódlik a másik ok az elsőhöz: az irányítás intenzív, céltudatos
volta. A félművelt szülők gyermekük olvasását irányító tevékenysége
például inkább ártott, mint használt. A felekezeti iskolák nagy száma is
megtette a maga haladásellienes' hatását, de nem maradtak le „óvintézkedésben" az állami gimnáziumok sem. A polgári iskolák, gimnáziumok és leánygimnáziumok számára kiadott ifjúsági könyvjegyzék e l rendeli, hogy minden, a jegyzékbe nem foglalt könyvet az iskolai könyvtárakból el kell távolítani. Felül кеД vizsgálni az állományt, hogy ,,a)
nem tartalmaz-e a mű állam vagy alkotmányellenes és vallásellenes, a
fennálló társadalmi rend еДеп izgató célzatot vagy tanítást, b) nem fogArató László 86. sz. jegyzetben i. m. 450. 1.
Ld. 47. sz. jegyzetben i. m. 73-74. 1.
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lal-e magában bármelyik vallás hitelveibe és a valláserkölcsös nevelés
szellemiébe ütköző illetlen vagy érzéki szavakat, kifejezéseket, részleteket,
képeket, c) azonkorú és nemű ifjúságnak valók-e, melynek a szerző szánta, d) nem esik-e kifogás alá a nyelve a magyarosság szempontjából, és
megüti-e a kívánatos irodalmi művészi m é r t é k e t . . ."S9 A jegyzék a j á n lataiban ilyen művekkel találkozunk: III—IV. évfolyamúak, tehát 13—14
évesek részére: Pini, G.: Mussolini, Méliusz Imre: Indulnak a leventék,
Dolbhoff Lily: Horthy Miklós, Kosáryné Réz Lola: Az ezüstsüveges
ceruza, Porszem a napsugárban, Somogy vári Gyula: Sok szép asszonyi
élet,
Altay Margit: Leány sors, Beczássy Judit: A méltóságos kisasszony, stb.
S elismerésre méltónak kell tekinteni ilyen listában, hogy a „beszerezhető" m ű v e k között Mécs, Bárd Miklós, Reményik mellett Ady verseskötete is engedélyezett. 90 „Az irodalom nevelő erejével kell a fejlődő lélekhez férkőznünk;
de nagyon fontos, hogy milyen írók parancsolnak az
új nemzedék akaratának, milyen müvek tanítják 'meg örülni, sírni a ma
ifjúságát" — írja egy másik hivatalos ajánló jegyzék, 91 de ajánlatai egyrészt túlhaladottak — a 14—18 éveseknek szánt könyvéket 12—13 éves
korukig többnyire elolvassák. Kosztolányi hívja fel erre a problémára
a figyelmet: „Úgy sejtem, hogy a gyermek természetes társa csak a lángész lehet, inkább Arany János, mint Bódi bácsi, és inkább Mikszáth,
mint
Panni néni."02 — Másrészt a legfélrevezetőbb, legigazságtalanabb képet
festik az igazán ifjúságnak való, minden szempontból kielégítő m ű v e k ről: „A Pál utcai fiúk olvasása akár el is maradhat, . . . de sokkal groteszkebb, sőt hazug a hangja Móricz hírhedt könyvének:
Légy jó mindhalálig . . . Ennek a könyvnek hamis a hangja és hamis a lelke . . . Ahhoz,
hogy valaki a gyermek életéből tragédiákat írjon, de mégse ejtsen
kétségbe, nem a Sárarany falu szemetjében
túrkáló írójának tolla kell, hanem a dickensi lélek tapintaba, melegsége, kedélye,
igazságtisztelete."93
A fiatalság minimális fejlődési lehetőségeihez harmadsorban az irodalomtanítás rossz, avult módszerei járulnak hozzá. Noha Kosztolányi (és m á sok is) fentemlített cikkében elvárja az irodalmi oktatástól, hogy olvasókat neveljen, az irodalomórák a legnagyobb unalom jegyében folynak
le, az irodalomtörténeti adatok magolásával, öncélú írói életrajz ismertetéssel, a lexikális anyag túlméretezésével, rosszul megválasztott kötelező
olvasmányok agyongyötrésével elriasztják a fiatalokat az irodalomtól.
Nem az irodalmi élményre, az olvasás megszerettetésére alapozott ez az
oktatás. Álljon itt néhány adat Padányi-Frank Antal a Polgári Iskolai
Tanárképző Főiskola tanárjelöltjeihez intézett kérdéseinek válaszaiból:
89

Horváth Káurnán: Ifjúságii könyvjegyzék a polgári iskolák gámnázdiumok ós
leánygimnáziumotk számára. Bp. 1941. 3. 1.
90
Uo.
91
Biczó Ferenc: Mit olvassanak a fiatal lányok? Bp. 1927. 6. 1.
92
Kosztolányi Dezső: Az olvasó nevelése. — hátrahagyott művei. 5. köt. Ábécé.
(Bp.) [1943] 77. 1.
93
Megyer József: A diák olvasmányai. Bp. 1940. 6-7. 1.
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(A tanárjelöltek korábbi iskolái polgári és középiskolák, felsőkereskedelmi iskolák 'és tanítóképző intézetek.) „A tanár magyarázata abból állt,
hogy a Pintérből vagy a Beöthyből olvasta fel a vonatkozó részt", „A
poétika rémesen unalmas sablonjait olyan szárazon és szigorúan
belénk
dresszíroztak, hogy irtóztam azoktól a szebbnél szebb versektől,
amelyeket eddig olyan nagyon szerettem." Vagy: „Mind tanárunk
magyarázata,
mind tankönyvünk
olyan száraz volt, hogy nem értettük meg a kort, nem
értettük meg az írók és költők igazi szellemét."
Ezekben az emlékezésekben csak egyetlen pedagógusról k a p u n k pozitív értékelést: „Magyar
tanárom módszerének
az volt a jellemvonása,
nem az a fő, hogy menynyit tanulunk egy év alatt, hanem az, hogy hogyan, .. . valósággal tanított bennünket
olvasni.,m
Az egyetemista ifjúságot illetően Kenyeres Imre 1936-ban közzétett
megfigyeléseire támaszkodhatunk. Ez végső soron Veres Péternek korábban idézett megállapítását igazolja: akiknek valójában hivatásuk volna a
magasabb szintű olvasás, még azok sem ü t i k meg a kívánt mértéket. Az
egyetemre kerülve csökken a korábbi olvasási láz —• mondja K e n y e r e s —
az új élettel való ismerkedés leköti figyelmüket, de a későbbi években
is legnagyobb részük az „irodalomra, csak mint mellékes és esetleg szórakoztató eszközre tekint. Az állandóbban olvasók körében sem él egységes irodalmi ismeret s nem él irodalmi kultúrájuk fejlesztésének
vágya sem."')J Megdöbbentő, hogy a bölcsészek osztályuk „hagyományaihoz"
kapcsolódva a középiskolai olvasmányokhoz képest az új könyvek közül
jórészt Csathó Kálmánt, Komáromit, Gulácsyt, Erdős Renéet kedvelik,
alig ismerik Tóth Árpádot, Babits, Kosztolányi köteteit. A cikkíró észrevételei szerint érdekes módon a jogászok fejlettebb ízléssel, szélesebb
látókörrel rendelkeznek, szociális és társadalmi kérdések felé fordulnak,
Kassák és Kodolányi könyvei például leginkább az ő kezükben láthatók,
s az értékesebb külföldi irodalom ismerete is körükben a legegységesebb
(Thomas Mann, Fallada ,Wassermann). Kenyeres Imrének a jogászok
fejlettebb ízlésére vonatkozó megállapítása minden bizonnyal csak a hallgatóknak kisebb körére vonatkozik, talán a legtöbbet olvasó jogászok egy
kisebb, irodalom iránt is érdeklődő b a r á t i csoportjára. Nem kétséges
ugyanis, hogy nagy átlagban a bölcsészek m á r tanulmányaik jellege k ö vetkeztében is többet, jobban, változatosabban képezték magukat. A haladó értelmiség legnagyobb szellemi hatású tagjai általában közülük k e rültek ki.
A fiatalság tisztánlátását, kritikai érzékét, jó értelemben vett ambícióit általában nehéz letörni. Bármennyire is korlátok közé szorítják,
ösztönös újra való törekvése hellyel-közzel felszínre tör: „Mindent
szeretnék olvasni, ami modern, lüktet, mentes a konzervativizmustól
és sab94
Padányi-Frank Antal: Nevelői gondok a magyar nyelv és irodalom tanításában. A nevelés módsaere. Bp. 1939. 151-153. 1.
95
Kenyeres Imre1: Egyetemi hallgatók olvasmányai. Magyar Szemle. 1936.
207—208. 1.
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Iontól". —„Az elnyomottak
sorsával foglalkozó könyveket
keresem . . !r
„ . . . olyan könyveket, ahol nincs eltitkolva az igazság . . ." „Szeretnék
olvasni néhány egyházi átok alatt álló művet" — írják gimnazista lányok
és fiúk.95 Ezek a fiatalok Stendhalt és Gorkijt, Ibsent, Sinclairt, Babitsot,
Zolát, Balzacot, Tolsztojt, Kassákot, Mannt és Dosztojevszkijt vallják m a gukénak. Annál szomorúbb — de bizonyos mértékig természetes is —
hogy még ezeknél is a közvetlen szomszédságban Orczy Emma, CourthsMahler, Anday, Zilahy nevével találkozunk. 97
Nem tekinthetjük tipikusnak az egész korszakra nézve a fenti észrevételeket, hiszen ezek az „elítélt" fiatalok képezik mai társadalmunk k ö zépső korosztályát, pozitív szerepük v a n a mai ízlés, művelődés alakulásában, nem egy közülük kiemelkedő helyet tölt be kulturális életünkben. Bizonyos mértékig ízlésirányító szerepüknek kétségtelenül hatása
van a mai olvasási színvonal alakulásában. Egy a Központi Statisztikai
Hivatal vizsgálatai nyomán 98 készült értékelő cikkből kiderül, hogy a
„közízlés nagyon lassan, alig észrevehetően
változik." . . . Az, hogy H e r ceg, Csathó és társaik „ma nem szerepelnek,
ez nem annyira az ízlésváltozásnak köszönhető, mint inkább annak, hogy nem adjuk ki műveiket.,m E korosztály kevésbé fejlett irodalmi műveltségű tagjai nyilvánvalóan ápolják még a múltból magukkal hozott ilyenirányú olvasmányok
kultiválását — szóbeli források és tapasztalatok alapján azonban állítható,
hogy jórészüknek érdeklődése, ízlése a vizsgált korszakban sokkal szélesebbkörű, igényesebb volt, merészebben éltek a rendelkezésükre álló
anyaggal, nagyfokú műveltségigényükkel alaposabb, biztosabb tudásra,
tájékozottságra tettek szert, megteremtve lehetőségeit annak a nevelő
társadalmi pozíciónak, amelyet ma betöltenek.
v

Értékelve a két világháború közötti korszak „középosztályának" i r o dalmi ízlését, olvasási színvonalát, arra a megállapításra kellene jutnunk,
hogy a kulturáltság általában alacsony, igénytelen, felületes. Mind a k o r szakban íródott erre vonatkozó, haladó írók, szociográfusok tollából származó cikkek, írások, mind pedig az elemzett olvasmánystatisztikák, k e d velt olvasmányokról t e t t vallomások e r r e mutatnak. Az olvasottság bizonyos mértékig korszerűtlen, elmaradott. Ezt példázza, hogy a korabeli
magyar írók, költők nagy részének a nevével, akik napjainkig a legértékesebb helyet vívták ki maguk számára, de abban az időben is rnár
érett, kész alkotásokkal jelentkeztek, a legritkább esetben találkozunk
(Gelleri Andor Endre, Kosztolányi, Kaffka, Nagy Lajos, Füst Milán, Illyés
36
Ligeti Boriska: Mit mond a könyvről maga az ifjúság? A jövő Utjain.
9. é v i 1934. 51. 1.
97
Uo.
' 9S Statisztikai időszaki közlemények. 69. köt. Mit olvasunk? 4000 háztartás könyvolvasása adatai. Bp. 1965.
09
Horváth Ádámné—Kemény István: Kik olvasnak és mit? Valóság. 8.
évf. 1965. 6. sz. 54. 1.
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Gyula, József Attila, Tersánszky). Az olvasók széles tömegeinek érdeklő-dése szűkkörű, egyoldalú, az elolvasott könyvek összetételét egyhangúság jellemzi, nagyobb változatosság csak az értelmiség legjobbjainál t a pasztalható. Nem értékelhetünk azonban csupán az olvasmányok, k e d velt műfajok, torz ízlésbeli megnyilatkozások oldaláról elszigetelten. A.
gazdasági és társadalmi összefüggések s a szociális körülmények, a k ö n y v tárak állományösszetétele, könyvkiadás, terjesztés hatásának figyelembevétele nélkül n e m jutunk reális, igazságos eredményre. A Horthy-korszak adott viszonyai között ugyanis az elítélt, kedvezőtlen színvonal nem
tekinthető egyértelműen negatívnak, m e r t tudomásul kell vennünk azt
a számtalan gátló tényezőt — anyagi és kulturális vonatkozásút egyaránt
— amivel igyekezett a kormány elfojtani minden haladó, veszélyesen új,
bátor próbálkozást, a hivatalos, konzervatív szemléletből kitörni igyekvő
elképzelést.
Az olvasási kultúra egyenes a r á n y b a n van a kiművelt emberfők számával. Mennél több magasabb iskolai végzettségű egyén v a n egy országban, annyival több irodalmat értő, szerető és élvező ember kerül ki ebből
az iskolázott rétegből. „A középosztály'
kultúrigényei
nem
szubjektív
igények — írja József Attila egy cikkében — hanem objektív,
társadalmilag szükséges igények. E kultúrigényeket
nem önként fejlesztik ki magukban a középosztály
tagjai, hanem a társadalom követelésére.
Nem
igényekből adódik társadalmi szerepük, hanem a társadalmi
szerepből
jolynak hivatásosnak mondható igényeik."100 Áll ez egyébként adott történelmi helyzetben más osztályokra vonatkozóan is. De ez a társadalmi
szerep végülis kötelezi őket, s ez a t é n y magában rejti a fejlődés, a k i finomulás lehetőségeit. A „középosztály" e fenti adottságai birtokában
a kultúra — s ezen belül az olvasási k u l t ú r a — érdekes tendenciáit, változatait, minit egy fókusz magába gyűjtötte, s a korszakra legjellemzőbb
kultúráltságot képviselte.
О ЛИТЕРАТУРНОМ ВКУСЕ „СРЕДНЕГО КЛАССА" ЭРЫ ХОРТИ
(Резюме)

В протяжении 25 лет эры Хорти для господствующего класса в свои идеологии и в
самовластии нужно было шире общественная поддержка; этим общественным базисом
был „средний класс". Роль и состав этого так называемого „среднего класса" были сложные в общественной и культурной жизни страны, поэтому важно, что мы ясно видели бы
в литературном вкусе этого „класса". В эре между двумями мировыми войнами во Венгрии
писатели и социологии много и многообразно занимались изучением отношении, возможности и потребности венгерских читателей. С одной стороны статьи, социографические
работы этой эры, с другой стороны библиотечные статистики чтения, исследования и другие
исследования дают ясную картину о том, какое было положение в этом отношении. Уровень
культуры чтения всегда зависит от политических, общественных, экономических и культурных отношений данного периода, главным условием культурных возможностей отдельных
людей является уровень жизни и образование. „Средний класс" в то время обладает этими
возможностями и поэтому он являвтся самым широким слоем чтения в Венгрии.
Служащие, частные служащие, то есть слой чиновников не хотел быть образованном
в действительности, а только по видимости. Образование у них поэтому поверхностное,
József Attila: A középosztály és a vajúdó világ. I. rn. 171. 1.
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в выборе книги для чтения не руководит ими внутренная потребность, а мод. Они большинство читают иностранную и отечественную, модную, поверхностную, легкую литературу.
Перед мелкобуржуазными слоями в области культуры примером явялся взгляд высшим чиновникам, — они тоже читали иностранную и отечественную литературу. Интеллигенция, следствие общественной роли, и образования определяет уровень культуры. Но
интеллигенция исходя из политической и экономической обстановки вообще не стояла на
таком уровне, которая из ее общественного рола была бы польне желательно. Только передовая интеллигенция достигла европейского уровня культуры, обратила внимание на новые
общественные и литературные стремления. Молодежь всегда является значительным слоем
чтения и составляет особый слой читателей. Помимо много но поверхностно читающие не
мало число тех, кто имеют более требовательной и более развитной вкус.
Эти доводы стали возможным из статистических данных библиотек, из желательных
листок, из высказываний в газетах и журналах. Во время исследования получили убедительные данные о том, как стояло дело чтения. Видно например из данных Февароши Коиьвтар
в 1937 г., что 86,2 %-ов читающих читал художественную литературу и 13,8 %-ов читал
научно-популярную литературу. Большинство художественной литературы составляло
общественный роман (53,5 %-ов).
Этот метод считается самым достоверным для исследований литературного вкуса
читателей. В свете этих данных и фактов меньше возможностей ошибок и одновременно
эти данные свидетельствуют о силе книги в формировании человека и указывают сложные
отношения.
Хотя культура чтения этой эры вообще стояла на низком уровне, и более и более анакроническая, интерес к культуре был узкий и однообразной, но все это нельзя однозначно
ценить негативно. В оценке надо учитывать с тем, что конзервативные и реакционные воззрения эры тормозили прогресс и формирование высокого, оттененного, более требовательного культурного вкуса. „Средний класс" своими негативными и позитивными характерами
представил в себе интересные тенфденции культуры чтения этой эры.

;224

A Z E G Y E T E M I KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA*
(1963. Júl. 1. — 1965. máj. 1.)
DÉRI MIKLÖSNÉ

I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÁK

Remete László: Budapest könyvtári múltjából. Bp. 1964, Á l . Ny.
22 1. (Klny.: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyvei. 11.) (Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár. Tanulmányok. U. S. 31. 54.)
Varga Zoltánná: Az imperializmus kora első bét évtizedének könyvpolitikai előzményei és kezdetei Magyarországom, (1. közlemény.) A kapitalista fejlődés természetéből és anmak ellentmondásaiból származó politikai harc művelődéspolitikai vetülete. Bp. 1964, Tankönyvk. 43—69. 1.
(Klny.: Könyv és Könyvtár. 4.) (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának közleményei. 41.)
Láng Imre: A MSZMP 8. kongresszusának határozataiból adódó feladatok a tudományos- és szakkönyvtárakban. Bp. 1963, OSZK—KMK, Házi
soksz. 25 1. (Fénynyomat)
II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

Izsépy Edit: Az 1920-as évek gazdasági nehézségeinek hatása az
Egyetemi Könyvtár folyóiratállományára. [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 127—
133. p. (Klny,: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II.)
Tóth András: A könyvtári gyűjtőkori munkálatok és az Egyetemi
Könyvtár. [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 65—75. 1. (Klny. Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II.)
Déri Miklósné: A devizaigényes könyvbeszerzés alakulása az Eötvös
Loránd Tudományegyetem kari és tanszéki könyvtáraiban. Bp. 1965,
Tankönyvk. 20 1. (A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. 25.)
V. KÖNYVTÁRI SZEMÉLYZET

Dümmerth Dezső: Kishivatalnokok az Egyetemi Könyvtár szolgálatában 1836—1895. [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 135—159. 1. (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II.)
* Kiegészítés aa Egyetemi Könyvtár évkönyvei I—II. kötetében megjelent bibliográfiához.
••••
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Dümmerth Dezső: Az Egyetemi Könyvtár személyzete 1597—1961.
Kézirat. (Jelzete G 916)
IX. RITKASÁGTÁR

Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének története. [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 109—126. 1. <Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II.)
Donath Regina: Egy törökkori forrásgyűjtemény az Egyetemi Könyvtár kézirattárában. (Néhány adat Karakas Mehemed budai pasa történetéhez.) [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 193—212. 1 (Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II.)
Centi, Gesare: Un manoscritto autográf о di San Bernardino a Budapest. Pistoia, 1964, Tip. Pistoiese. 58 1. (Klny.: Studi Francescani. No.
3—4. 1964.)
Vértesy Miklós: Bernardino da Siena autográf kéziratai az Egyetemi
Könyvtárban. = MKSZ. 1964. 239. 1.
Donath Regina: Adalékok pasquillusaink történetéhez,. = Fii. Közlöny. 1960. 79—84. 1.
Donath Regina: Néhány adalék a szerzői kézirat és cenzúra viszonyához a XVIII. század végén. (Adatok a cenzúra gyakorlatához az Egyetemi Könyvtár négy kézirata alapján.) = MKSZ. 1961. 489—496. 1
X. A KÖNYVTÁR UJABB KIADVÁNYAI

Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi cikkbibliográfiája. (Készült
az Eötvös Loránd Tudomáinyegyetem Könyvtárában. Összeállította: Dr
Ákos Károly, Lengyel Béla, Bezenyi Béliáné. Az orientalia-anyag összeállítását Dán Róbert végezte.) Bp. Tankönyvk. I. 1960. 1963. 135 1. — II.
1961. 1964. 170 1.
i
A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. Bp.
22. Kulcsár Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak a XI—XIV. században. —
Les mouvements hérétiques aux XI е —XIV е sieoles. — Ereticseszkie dvizsenija v XI—XIV vekah. (Sajtó alá rendezte Bezenyi Béláné.) 1964,
Tankönyvk. 335 1.
[Ismerteti:] Fülöp Géza. Könyvtáros. 1965. 311. 1.
23. Déri Miklósné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kémiai tanszékein dolgozó kutatók olvasási és tájékozódási szokásai és a szakirodalmi tájékozódás iránti igényei. (Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács kiadványai sorozat 20. számaként is megjelent.) 1964, (KMK
házi soksz.) 100,1 1. [Fénynyomat.]
[Ismerteti:] Fabinyi Rudolf. Könyvtáros. 1965. 183—184. I.
24. Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának
alapjai. Az Antiquissima-gyűjtemény I. és II. kollekciója (1586—1605).
1964, [Akad. K ] 20 1. (Klny.: MKSz.)
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25. Déri Miklósaié: A devizaigiényes könyvbeszerzés alakulása az Eötvös Loránd Tudományegyetem kari és tanszéki könyvtáraiban. 1965.
Tankönyvk.
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. — Annales BibUothecae Universitatis de Rolando Eötvös noaninatae. II. Bp. 1964. Tankönyv. 287 1.
[Ismertetik:] Futiala Tibor. Könyvtáros. 1965. 245. 1. — Csapodi Csaba.
Magyar Tuodmány. 1965. 751—752. .1.
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EGY 1515-ÖS L E V E L E S K Ö N Y V
AZ E G Y E T E M I KÖNYVTÁRBAN
(Kiadatlan reneszánsz-kori levelek)
HORVÁTH LÓRÁNTNÉ

A

budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattárában őrzött Pray-gyűjtemény kilencedik kötetében, jórészt XVIII. századi anyag közé
kötve, egy egyetlen kéztől származó huszonnégy lapból álló, kétoldalasán írott, 205x150 mm méretű levélmásolat-gyűjtemény található.
Címe: Exempla Joannis Pannonii et aliorum epistolarum. A másolatok,
amint ez a rubrumból kitűnik, 1515-ben készültek.
A gyűjtemény összesen huszonnégy másolatot tartalmaz. Ezek közül
tizennégy darab (az 1. és 8—20. sorszámúak) Mátyás királytól, egy (a 7.
sorszámú) Vitéz Jánostól, öt (a 2—6. sorszámú) Janus Parmóniustól
származik, négy darab pedig egyéb ismeretlen vagy 'kevéssé ismert szerzőktől.
Az anyag egy része más források alapján készült kiadványokban már
megjelent nyomtatásban, így Mátyás király leveleit egy kivételével mind
sajtó alá rendezte Fraknói (29., 33., 36., 37., 47., 54., 55., 56., 57., 58., 85., 99.
és 102. szám alatt). 1 Ezt a leveleskönyvet azonban, az egyetlent, amelyiknek a keletkezési éve adva van, sem Kelcz, sem Katona, sem Teleki2 nem
ismeri, sőt Fraknóinak a Mátyás levelekre vonatkozó részletes szövegforrása sorrendjében sem kapott helyet, pedig itt a második hely illetné meg.3
Janus Pannoniusnak a gyűjteményünkben szereplő öt levele ugyancsak sajtó alá került Teleki Sámuel kiadásában (sorszámuk 6., 7., 8., 9.
és 14.)4 Teleki ezeket Mátyás király levelei közt találta meg, de tartalmazza őket a Héderváry-kódex is.5
A Janus Pannonius levelek másolatainak forrása után kutatva, meg
kell említeni, hogy 1515-ig, vagyis a másolatok készítésének évéig már
1
Fraknói V.: Mátyás király leveled. Külügyi osztály. 1. köt. 1458—1479.
Bp., 1893.
2
Epistolae Matthiae Coirvini regis H u n g á r i á é . . . 1—4. torn. (Ed. Emercus
Kelcz.) Cassoviae, 1743—44. — Katona I.: História
eritica regum Hungáriáé.
XIV. oard. 7. tom. 1458—1464. 394. 1. — Iami Pannónia poemata.. 1. pars. Traiecti
ad Rhenum. 1784. Iani Pannonii opusculorum pars altéra. Uo. Ed. S. Teleki.
3
Fraknói i. m. V—VII. 1.
4
Teleki i. m. 2. pars 70. 1. „Iani Pannonii epistolae, quarum quaedam una
cum eiusdem carminibus editae, pleraequae autem epistolis Matthiae regis passim intermistae
leguntur."
5
A kódexre 1. Décsényi Gyula: Mátyás király leveleskönyve a gróf KhuenHéderváry család könyvtárában. — MKSz. 1891. 170. 1.
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nyomtatásban is megjelent sok J a n u s Pannonius mű, így 1512-ben Bécsben Adrianuis Volphardus Transsilvanus kiadásában, 1513-ban Bolognában Sebastdanus Magáus Hungarius, 1514-ben pedig Bécsben Johannes
Camerarius gondozásában. A kiváló humanista által írt levelek azonban
nem találhatók ezekben, sőt az 1518. évi baseli Frobenius áltaj kiadott
kötet is csak a Janus Pannoniushoz írt leveleket tartalmazza.
A gyűjtemény végién található négy levélmásolat kiadatlan. Kettő
datálatlan, egy 1505-ös, egy pedig 1508-as keltezésű.
Az ismeretlen másolatok nyilvánosságra hozatalával adalékul szeretnénk szolgálni a XV. századi és a XVI. század eleji forráskutatáshoz.

MÁTYÁS LEVELEI:

1. (11)*
[1463 tavaszain]
II. Pius pápának. A zágrábi püspökség betöltése és a váradi Szt.
László káptalan alapítása ügyében. P r a y IX. kötet, 214. 1.
Kiadva: Fraknói 29. sz. alatt.

2. (12)
[1463 szeptember 28.]
II. Pius pápának. Ajánlja követét Márk knini püspököt, k i t másod
ízben küld Rómába. P r a y IX. kötet, 215 1.
Kiadva: Fraknói 33. sz. alatt.
Változat: A szöveg elején „Beatissime рater után „post devotam coimimendationem ad pedum oscula beatorum". A szöveg vége „supplebit"-től hiányzik.

3. (1)
[1464 január 27]
II. Pius pápának. Jelentést tesz bosnyákországi hadjiárata felől. Pray
IX. kötet, 203—209 1.
Kiadva: Fraknói 36. sz. alatt.
Változat: Néhány jelentéktelen szó, vessző kihagyás. Dátum 1464. január 22.
* A zárójelben a kéziratban való előfordulásíának sorszámai vannak megjelölve.
230

4. (8)
[1464 április]
Moro Kristóf velencei dogénak. Köszönetét fejezi ki, hogy a koronázási ünnepélyen külön követ által 'képviseltette magát. Pray IX. kötet
215. 1.
Kiadva: Fraknói 37. sz. alatt.
5. (16)
[1464 szeptember]
Moro Kristóf velencei dogénak. Szerencsekívánatait fejezi iki a velencei származású II. Pál pápa megválasztása alkalmából. Pray IX. kötet 217. 1.
Kiadva: Fraknói 47. sz. alatt.
Változat:

Dátum: Bucbae 1467.

6. (15)
[1464 december vége ??]
Ismeretlen címzettnek.
Kiadatlan: Pray IX. kötet, 217. 1.
Szöveg: Fűit -hiis dielbus aput nos fidielis noster Andreas Pankyrher,
amicus noster qui dixit nobis nonnula pro parte vestri, circa illud negotium. Jam pridem inter nos tractatum fecimus ei votivam relatorum
quam ipse plenius vobis exponet, sed adhuc ut melius nos mutuo intelligamus et si qua insuper expedienda sunt, concludamus, fidelitatem vestram seriöse requirimus quatenus personaliter in oppidum Tholna ad nos
venire non positponatis, ubi ad proximum nativitatis domini festum, cum
ceteris prelatis et baronibus nostris, de negotiis Regni consiliaturi et
per aliquot dies moraturi summus etc.
7. (20)
[1465 február elején]
II. Pál pápának. Ajánlja követeit: a pécsi püspököt és Rozgonyi Jánost. Pray IX. kötet 219. 1.
Kiadva: Fraknói 54. sz. alatt.
Változat:

A szöveg vége „edoctos"-tól hiányzik.
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8. (17)
[1465 február elején]
A bíbornoki collegiumínak. Ajánlja követeit. P r a y IX. kötet, 218. 1.
Kiadva: Fraknói 55. sz. alatt.

9. (18)
[1465 február elején]
A Rómában tartózkodó bíbornokofknak. Ajánlja követeit. Pray IX.
kötet, 218. 1.
. Kiadva: Fraknói 56. sz. alatt.
Változat: A szöveg végén a levél keltezésének helye meg van jelölve. „Ex
Budae".
10. (19)
[1465 február elején]
Moro Kristóf velencei dogénak. Ajánlja követeit. P r a y IX. kötet
218. 1.
Kiadva: Fraknói 57. sz. alatt.
Változat: A szöveg végén a levél keltezésének helye meg van jelölve. „Ex
Budae".

11. (10)
[1465 február közepe táján]
II. Pál pápának. Az esztergomi érsekké kinevezett Vitéz János m e g erősítését kéri. P r a y IX. kötet 214. 1.
Kiadva: Fraknói 58. sz. alatt.
Változat: A szöveg végén a levél keltezésének helye meg van jelölve. „Ex
Budae". A szövegben néhány jelentéktelen szórendi változtatás, betoldás, kihagyás van.
12. (14)
[1465 október közepe táján]
III. Frigyes császárnak. Válaszol mentegetőző levelére a Sopron v á rosa ellen intézett támadás alkalmából. P r a y IX. kötet 216—217 1.
Kiadva: Fraknói 85. sz. alatt.
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13. (8)
[1465]
II. Pál pápának. A vránai per jelenségek Zápolyai Imre részére történt adományozásához jóváhagyását kéri M. P r a y IX. kötet 214. 1.
Kiadva: Fraknói 99. ez. alatt.
14. (9)
[1466 január 10.]
IL Pál pápának. A zágrábi püspökség javadalmiának a pécsváradi
apátsággal való gyarapításához jóváhagyását kéri ki. Pray IX. kötet 213. L
Kiadva: Fraknói 102. sz. alatt.
VITÉZ JÁNOS LEVÉL:

15. (7)
[1460]
Jakab bíborosnak. A zágrábi püspökség betöltése és Debrenthei Tamás ügyében. Pray IX. kötet 212. 1.
Kiadva: Kelcz I. kötet 21—23 1. (Ezt idézi Katona, VII. kötet 394—
395 1.)
JANUS PANNONIUS LEVELEK:

16. (4)
[1462]
Fraineiscus Todeschini — Piccolomini sienai bíboroshoz. Márk t i n n i ni püspök megbízatása ügyében. Pray IX. kötet 210. 1
Kiadva: Teleki II. kötet. 80. 1.
Változat: Nincsen keltezés.
17. (5)
[1462]
Carvajal János bíboroshoz. Ajánlja Márk tinnini püspököt. P r a y IX..
kötet 211. 1.
Kiadva: Teleki II. kötet. 81. 1.
Változat: A dátum 1464, 1462 helyett.
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18. (2)
[1462]
Jacobus Piccolomini Ammanati páviai bíboroshoz. Márk tinnini p ü s pök küldetéséről. Pray IX. kötet 209. 1.
Kiadva: Teleki II. kötet. 81—82. 1.
Változat: Nincsen keltezés.
19. (3)
[1462]
Alexander Oliva de Saxoferrato bíboroshoz. Márk tinnini püspök k ü l detéséről. P r a y IX. kötet 209. 1.
Kiadva: Teleki II. kötet. 83—84. 1.
Változat: A dátum 1463, 1462 helyett.

20. (6)
[1463]
Alexander Oliva de Saxoferrato bíboroshoz. Márk tinnini püspök küldetéséről. P r a y IX. kötet 211. 1.
Kiadva: Teleki II. kötet. 92—93. 1.
Változat: Nincsen keltezés.
EGYÉB SZERZŐK bEVELEI

21. (24)
[1505]
Kőszeg1 plébánosa Bakócz Ferenc győri püspöknek Szakony kápolnája ügyében.
Kiadatlan. PrXay IX. kötet 221. 1.
Szöveg:
Reverendissime in Christo Patre et Domine, Domine mihi gratiose.
Herum compelior vestre R. humanitati querulose insinuare immanem
erga pauperes meos de Zakon gravitatem, qui ob capellam quando
ibidem excommunicationes interdicto graviter tam opprimuntur, u t
dictu sit miserabile, pregnáns ipse sacra sine communione patiuntur,
infantesque illarum sacro non mersi fonté decendunt. Et, о heu, tam
innooentes anime ingenti gemitu crudeles ad inferos descemdunt, hoc
autem ipsum Universum malum non vestra puto inferri voluntate
sed potius a vestris ministris et vicegerentibus quam ampliori a v a ricie inhiantes florenum a pauperibus ob nominatam ipsam capellam
quotannis exigere volunt cum tum nee uinquam prius soitam sit e x a c 234

t u m aláquem fuisse florenum memorata de capeEa, et ideo cum jam
pauperes mei eum florenum exolvere recusent puniunitur u t super memoravi, quam, crudeliter. Ipsi e t i a m miseri mei cupiunt interim precipue in extremis sacramenta sibi non denegari, quo lis ista finaliter
ас iuste terminata sit, sed vieegerentes quieumqe eint, ipsi crudelitatem amplirem exeroeintes tot a.nimais sacramentorum denegatione nigr a sub tartana trudunt. Immiites, quapropter generöse spiritualiter unir e princeps presulque sapientissime, velite mamum mittere u t a talibus
iam tandem cessaretur, nequidern nanquamo(!) tantam immanitatem
super pauperes mecs in persona Maiestatis regie pati diucius vel amplius consultare m e oporteret, certe ego, quod ad vestram gratiam
vestraque iura pertinere visum est, de meis subditte semper et integre reddere curavi, nec passus sum quorumque meorum unquam
quid vestrorum iurium non reddere sed et adhuc vestra humanissima
sapientia, m e noni alium quam benevolentássimum ad omnia vestra,
semper cognoscet, si modo et pauperes u t r u m q u e iniuria affectos, a
talibus exonerare periclis volueritis quod sit spero, iiberatissiime faciete valete presul dignissime, date ex Keszegh. 1505 etc.

22. (22)
[1508 augusztus 9.]
Kajáry István -győri kanonok ismeretlen főpaphoz.
Kiadatlan. P r a y IX. kötet 220. 1.
Szöveg:
Salutem cum orationum suffragiis honorabilis religiosissime pater in
Christo precolende, si vales b e n e esti. Ego enim adhuc Ded optimi
benigne ex dementia inter t o t et tanta funera, que in nos
piissimus deus propter nostra peccata immisit bene valeo. Fratres
autern nostra adhuc, de quibus aintea non memini in litteris meis,
vivunt e t aurofruuntur vitali, licet modo cunctis sit pestifera, multi
tarnen in civitate nostra peste corruerunt. Rector capelle triduo vitam
suam efflavit, et in domino plebano vix spiritus imiserrimus persistere potuit, ita u t iam ultimus halitus eius expeetabatur, alii infiniti
aut morte corruerunt, a u t egra t r a h u n t corpora, scholastici mei pene
omnes diffugierunt, a u t mortui sunt, etiam foris audio ex ipsis morti
occubuisse. Iaan etiam J a u r i n u m invasit, et Vesprimii fores pulsat, et
in vicinia nostra ubique magnus horror movetur. Jam cessat symphonia non sonat cythara, deest i n plateis thorea, sed terribilissima
t u b a ecclesie assidue horrenda sonat et sepius repetitur dies illa
videlicet quaindo cell, cum optime pater interim, bene vale et ora
pro nobis ut vivamus si Deo placet, et sinamus in sanctitate et
iustitia omnibus diebus nostras, e x schola Papensi in vigília sancti
Laurentii 1508 Stephanus de K a y a r etc.
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23. (21)
[?]
Franciscus Albenisiis ismeretlen főpaphoz.
Kiadatlan. P r a y IX. kötet 219. 1.
Szöveg:
Reverendissime domine, domine mihi eolendissime, audivi a maioribus meis fuisse consuetudinem apud Parthos populos, ut nullus u n quam vel vel regem principam puempiam salutatum adire presumeret.
Nisi quid haberet quod loco muneris off erre possit, quam consuetudinem cum alias hec patria nostra cum illiis communem habeat. Non
ausus fui et ego eminentissime prineeps presul ante verendissimum
conspecturn t u u m vacuis comparare manibus. Nee tanta rusticitate
preditus quin aliquid quod mee saltem conditioni conveniret te enim
magnum maiora decent off erem. Et ita quidem munusculixm istud
per quod exiguum tue Dominationi reverendissime tarn meo, quam
pientissimi genitoris mei nomine oblatum offero ut illa potius velit
alium dante (quit certe totus syncerus est viri et tibi addictus) metiri,
quod ipsius muneris magnátudinem vel ut melius dicam tenuitatem,
syncerum siquidem et hilarem datorem et Deus non respuit qui maior
est acceptor mentium quam vel personarum vel munerum, quandoquideni mola litant falsa qui non habent t h u r a ut alt Plinius. Reliquum est reverendissirne domine ut tandem el me ipsum et dulcissimum genitorem meum una cum servitiis nostris tibi unire commendem, dixi etc. Franciscus Albensis etc.
24. (23)
[?]
Ismeretlen író ismeretlen címzettnek a tudományos kutatás módszeréről.
Kiadatlan. P r a y IX. kötet 220-221. 1.
Szöveg:
Compertum esse omnibus nemo vel rationis non expers ambigit
nihil esse omnium, quo intellectualis esuries tani affatim quam continue perserutationis et assidue exercitationis industria oontentetur,
tanto itaque exercicii nunc precogitato. Non indignum arbitratus
sum, eras ubi primis fulserunt phetoncia frena ignibus, atque stata
confratemitate acta fuerint sacrificia, has pro subditorum utilitate
cum sophismate annexo exanimate questiones.
Experientia quidem docente cognovimus exercicium ad acquisitionem doctriinae sapientalis et constantiam, non mediocriter semper
prefuisse itaque interdum expedit, ad publice disputationis monumenta asoendere et concessalium virium experientiis varus exercieri.
Eapropter crastina luce cumprimum lux puniceos detexerit ortus, et
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e r u d i t a M i n e r v e c a t e r v a c o n f r a t e r n i t a t e s t a t a p e r e g e r i t sacrificia,
h a s sutascriptas c u m sophismatie a n n e x o p r o a m p l i o r i e x e r c i c i i nostra
i u v a n d o D e o s a n c t u m discutiienius q u e s t i o n e s . e t c .

EPISTOLARIO DEL 1515 NELLA BIBLIOTECA

UNIVERSITARIA

DI BUDAPEST
(Lettere inedite ' del Rinascimanto)
(RIASSUNTO)

II nono volume della Collezioine Pray, custodita nella sezione manoscritti
della Biblioteoa Undversitaria di Budapest, conitaene una raccodta di lettere di
ventiquattro fogli, copdata nel 1515. Parte del materiale figura in pubbláoazioni
fondate su altre fonti, ed il grosso n'e anche uscito per le stampe.
La raceolta consiste in un insieme di ve.atiquattro lettere in copia. Quattordici di ease isono del re Matia CorvD.no, una di Giovani Vitéz, cinque di Giano
Pannonio, e quattro di autori del principio del secalo XVI. Una missiva di Mattia ё
senza data ed inedita. Delile epistole di Giano Pannonio cinque furoino pubblicate pea- La primia volta nel 1784, a cura di Sámuel Teleki.
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IRATOK A WESTFÁLIAI B É K E K Ö T É S T Ö R T É N E T É H E Z .
AZ E G Y E T E M I KÖNYVTÁR KÉZIRATTÁRÁBAN
DONATH REGINA

október 24-én este Münster város bástyáiról ágyúlövések adták
hírül, hogy az évtizedek óta várt békét az eddig ellenséges hatalmak megkötötték egymással. 1 A münsteri ágyúk dörgésére némult el a csatazaj Európa harcterein. Prágánál az ostromló svéd csapatok
egy utolsó rohamra készültek, s ezt a kimerült és elcsigázott védők m á r
aligha t u d t á k volna visszaverni. Egy üzenet" azonban szinte drámai fordulattal véget vetett ott is a sok évtizedes' vérengzésnek. 2 Az a szörnyű
megpróbáltatás, amely Közép-Európát és különösen Németországot borzalmas pusztítások földjévé tette, most végetért. A k é t westfáliai város-ban, Münsterben és Osnabrückben folytatott tárgyalásokon megállapított;,
és most a m ü n s t e r i városháza tanácstermében a l á í r t békepontok kihirde-tésével új fejezet kezdődött az európai történelemben. A békének, amely
hosszas várakozás, éveken á t tartó próbálkozás u t á n mégis szinte váratlanul került aláírásra, évekre visszamenő előtörténete volt. 3 Ennek az elő-

1
Rothert, Hermann: Westfälische Geschichte II. Gütersloh 2 1962. 187—188. 1.
Djckmann, Fritz: Der westfälische Frieden. Münster. 1959. 490—493. 1. u. о. a régebbi és. teljes irodalom. A közhangulatot igen ünnepélyesein fejezik Ш MaurusRost iburgi apát Annalesei. (Annales man. s. Clemratis i n Iburg collectare Mauro
abbaite, Osnabrücker Geschichtsquellen Bd. III. Osnabrück. 1895. 119 1.) „Priorum
temporum miserias sopit lachrymasque abstergít hie idem annus, dum post continuum fere triginta annorum bellum collidentes inter se Europae gentes et principes Monasterii Westphaliae per legatos in mutuas rursum dextras coeunt. Unde
non tantum illic 24 Octobris triumphatum, sed et quo subito jama volavit, omnium
Cermanorum animos recreavit."
2
Meiern, Johann Gottfried: Acta pacis1 Westphalicae . . . Bd. V. Hannover.
1736. VI 1 ff. (Az „Acta pacis "Westphalicae" új kiadásának eddig megjelent kötetei konszakunikra vonatkozó adatokat nem közölnek.)
3
Dickmann i. m. 98—123 1. Bougeant, P.: Histoire des guerres et des negoeiations qui precedérent le traité de Vestphalie. Composée sur les Mémoires du
comte D'Avaux . . . Párizs. 1727. Szászország és Brandenburg 1635-ben a császár-ral Prágában különbékét kötött. Ekkor azonban Svédország oldalán megjelenik a
katolikus Franeiaoirszág hadserege. Ettől kezdve nem lehet többé vallásháborúról
beszélni. Franciaországot csak egy politikai ós katonai szempont vezeti: a Habsburg"
hatalom megsemmisítése. A seregek fegyelmezetlensége tetőpontra hág. A rablóbandává züllött csapatokkal döntő csatát kezdeni és megnyerni nem lehet. Rabolnak,,
égetnek és gyi'komak -mindenütt, a birodalom lakossága harminc év alatt tizennyolcmillióról hét millióra csökken.
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történetnek utolsó fejleményeihez szolgáltat adatokat könyvtárunk kézirattárának m á r itt legutóbb ismertetett és felhasznált értékes Kuefstein
anyaga. 4
Johann Ludwig Kuefstein felsőausztriai kormányzó az u d v a r ügyeib e n állandóan jól tájékozott politikus volt. Nem történt a Habsburg birtoknak sem keleti, sem nyugati részén semmi olyasmi, amiről „aktaszerűen" ne tájékoztatták volna a grófot. 5 Gyűjteményünkben néhány
érdekes irat éppen a békekötést megelőző izgalmas hetek egyik-másik —
csupán részben ismert — epizódját világítja meg.
Váratlanul következett be a békekötés. Ugyanezen hónap, tehát október elején a béketárgyalások színhelyéül szolgáló Westfália és AlsóSzászország vidékei még visszhangzottak a csatazajtól, 6 és Paderborn
m é g ezekben a napokban is majdnem gazdát cserélt. 7 A hesseniek itteni
próbálkozását azonban a császáriak visszaverték, és ezzel Németországban azon a vidéken 'és annak a városnak a falainál fejeződtek ibe a harcok, ahol csaknem 30 évvel azelőtt elkezdődtek. 8
Ami az előtörténetet illeti, 1640. december elsejéig kell visszamennünk, a magatehetetlen, béna brandenburgi választófej edeleni, GyörgyVilmos halálához. 9 A halálesethez az akkori Európa egyetlen politikai
folyóirata, a Theatrum Europaeum azt a megjegyzést fűzi, hogy a „régi
hóval sok minden elmúlt, és ezután jobb idő következik majd."í0 A régi
n é m e t közmondást ezúttal a fiatal utódra, Frigyes Vilmosra lehetett alkalmazni. A későbbi nagy választófejedelem csak 20 éves volt, de m á r
ekkor hozzákezdett atyjától örökölt tartományai, Brandenburg és Porosz^
ország nagyhatalomimá emelésiéhez. Politikájában eléggé gátlásinélkülinek
mutatkozott, és a birodalmi alkotmány végrehajtóinak tehetetlensége
a r r a a felismerésre vezette, hogy „többet ér egy latnyi félelemmel
vegyes tisztelet, mint egy font a jogból."n Mindenesetre 1644-ben a brandenburgiak Soestben is, azaz westfállal földön megvetették lábukat. 13 A
fiatal választó tovább ugyan n e m nyomulhatott, de a császári csapatoknak így is lehetetlenné tette, hogy a svéd és német protestáns seregek
ellenőrzése alatt álló területekre benyomulhassanak. Ilyen körülmények
4
Ismertetése: Donath Regina: Egy törökkori forrásgyűjtemény az Egyetemi
Könyvtár kézirattárában. Az egyetemi könyvtár Évkönyvei II. Budapest. 1964.
193. 1.
5
v. ö. u. o. 194. 1.
0
Rothert i. m. 182—186 1.
7
Meiern, i. m. VI/1. 277—285 1. Gorges, M.: Beiträge zur Geschichte des chem
Kochstiftes Paderborn im 17 Jahrhundert, Wesitf. Zeitschrift 50 (1892) 4—10 1.
8
Rothert i. m. 186 1.
9
Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg XIV. Berlin 1924. Einleitung 6—9 1. Rothert i. m. 187 1.
Dickmann i. m. 427—430 1.
10
Theatrum Europaeum VI 252 1.
>
11
Rothert i. m. 176 1.
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között a háború borzalmaiba végleg belefáradt német rendek még világosabban látták, hogy a sokáig tartó háborúból végül is döntetlen fegyveres mérkőzés lett, és ideje a békére gondolni. A regensburgi birodalmi
gyűlésen általánosan kívánták a béketárgyalások megkezdését, és azok
színhelyéül Münstert és Osnabrüeköt jelölték ki.13 A választás talán azért

A münsteri városháza, ahol a westfáiliad békét aláírták

esett ezekre a városokra, mert a tárgyalásokban érdelkelt holland, brandenburgi, hesseni és svéd protestáns seregek és a velük szembenálló császári és a rajnai katolikus rendeknek, valamint a westfáliai egyházi fejedelemségeknek csapatai itt érintkeiztek egymással a leghosszabb összefüggő vonalon; továbbá azért is, mert mind a két város a régi Hanza
Dickmann i. m. 87—90. 1.
1 6 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III. — 6158
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út mellett feküdt azon a főútvonalon, amely Nyugat-Európát Észak-Európával összekötötte. Azonkívül Münster katolikus volt, viszont Osnabrück luteránus, és a két helyen tárgyaló rendek és követek könnyen
találkozhattak; Lengerichnek a templomában jöttek össze tárgyalásra. 14
1643. május 27-én Johann Krane császári udvari tanácsos Münstert
semlegessé nyilvánította, június 8-án pedig ugyanezt tette Osnabrückkel. lD
Ez azt jelentette, hogy mindkét várost felmentette a császár és a t a r tományi fejedelem iránti hűségeskü alól, a svéd helyőrség pedig elhagyta
az utóbbi várost. A következő év elej'én kezdtek megjelenni Münsterben,
majd Osnabrückben az elsősorban érdekelt hatalmak követei. Közöttük
azok is, akikkel a könyvtárunkban őrzött iratok közelebbről megisimertetnek. Elsőnek a császári követség érkezett, tagjai: Maximilian Graf von
Trauttmansdorff, Johann Ludwig Graf von Nassau és a jogi szakértő Dr.
Isaak Volmar titkos tanácsos. 16 Követték őket a spanyol követek: Don
Gaspar de Bracamonte у Guzmán, Conde de Penaranda, Don Lope Zapata de Valtierra, Conde de Walter, majd március 6-án az egyik legtevékenyebb francia meghatalmazott, Claude de Mesmes, Comte d'Avaux
is megérkezett, a legügyesebb diplomata valamennyi résztvevő között, valamint Abel Servien(t), Comte de la Roche des Aubiers. 17 Nem sokkal
utánuk megérkezett VII. Sándor pápa küldötte, Fabio Chigi, nardói püspök apostoli nuncius is. Mindezek Münsterben szálltak meg, és a tárgyalások idejére ott is maradtak. 18 A svéd követ, Johann Axelsson Oxenstierna, Graf von Södermöre, a nagy svéd kancellár fia azonban Osnabrückbe érkezett meg, a város és környékének protestáns nemessége nagy
ünnepélyességgel fogadta őt és helyettesét, a tárgyalásokat tulajdonképpen vezető Johann Adler Salviust. 19 Oxenstierna ünnepélyes bevonulását messze felülmúlta az a pompa, amit a legkeresztényibb király k é p viseletének vezetője Henri d'Orléans, Due de Longueville et d'Estouteville
Münsiterlbe érkezése alkalmából 1645. június 30-ián fejtett ki. Kísérete
200 nemes úr, a svájci gárda, lakájok,, szolgák, összesen ezer személy.
Kiáltó ellentétben állt ezzel Adriaan Pauwnak, a holland szövetkezett
rendek követének és társainak érkezése; republikánus egyszerűséggel egy
kocsiban utaztak néhány lovas és gyalogos szolga kíséretében. 20 Ezek játszották az elkezdődő békekongresszuson a főszerepet, de megjelentek
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Anglia, Oroszország és Törökország képviselői; a többi európai ország, és
szuverén fejedelem is követet küldött, így Erdély is.21
A két város és környéke tehát igen mozgalmas képet nyújthatott
a tárgyalások idején. Tízezernél több ember gyűlt itt össze: titkárok, írnokok, lakájok, lovászok, szakácsok, kocsisok és sok hozzájuk csapódó
gyanús elem. A kézirattárunkban őrzött iratok azonban csupán az érdeklődés középpontjában álló, legjelentősebb és legbefolyásosabb személyekre
vetik reflektorfényüket.22 A legtöbb szó Volmar császári tanácsosról esik,
aki Trauttmansdorff mellett és sokszor helyette a tárgyalásokat vezette,
majd később a békeiokmányok szövegezését végezte. Volmar minidkét jog
doktora volt.23 így ő is ahhoz a réteghez tartozott;, amely a német fejedelmek képviselői között a legnagyobb számmal szerepelt. Ezekről mondta
egy alkalommal Trauttmansdorff: csupa iskolamester és tanító, akik csak
zűrzavart tudnak kelteni.24 A franciák is sokat gúnyolódtak a német doktorok nevetséges pedantériáján, szövegezési kérdések körül folytatott hangos veszekedésein. Jelenlétük a békekongresszuson mégis a német egyetemi réteg akkor már évszázados tekintélyét és befolyását mutatja, amely
azóta sem szűnt meg tartósan.
Dr. Volmar azonban, (a weinsbergi városi jegyző fia) rendkívül
ügyes fellépésével bizonyos tiszteletet keltett maga iránt a kongresszus
fejedelmi résztvevőiben is. Főként azonban a császári követség vezetője,
Trauttmansdorff gróf becsülte, marat megbízható munkatársat, kitűnő jogászt, aki önálló gondolkozásról s az ügyek intézésében kifogástalan körültekintésről tett tanúságot. Így azután, mikor Trauttmansdorffnak másfél év után vissza kellett térnie Münsterből Bécsbe, a tárgyalások további vitelét nyugodtan rábízhatta Volmarra, aki ezek szerint jelentősen
kiemelkedett az „iskolamesterek" sorából.25
A császári követek helyzete 1648 nyarának végén és ősz elején különösen nehézzé vált,2G A katonai helyzet a nyár folyamán nagyon kedvezőtlenül alakult. A svédek ismét Prága előtt álltak, a franciák Bajorországból kivonulva szintén arra készülődtek, hogy Csehországba törjenek. Ha 'erre idejük jut azáltal, hogy a békekötés elhúzóidik, Bécs közvetlen veszélybe'kerül.27 A császáriák helyzetét az is súlyosbította, hogy
Spanyolországgal is szakítás fenyegetett. Lumiarez gróf spanyol nagykövet, akiről az egyik levél is említést tesz, nem akarta megérteni, hogy a
császárnak mindenképpen a béke mielőbbi megkötése az érdeke.23 A spa21
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nyolclk ugyan eddig a császár oldalán állottak, de igazi problémáik nem a
birodalom protestáns rendjeivel és a svédekkel kapcsolatban voltak, hanem a franciákkal szemben. Világosan látszott, h a a franciákkal sikerül odáig vinni a dolgot, hogy a spanyolokkal megkötik a különbekét, a
csészáír könnyebben tud majd a birodalmi ügyekben a saját érdekei szerint eljárni. így ugyanis a megegyezés fő akadálya, a spanyol-francia
territoriális viszály a lotharingiiai ós belga flandriai területek tekintetében,
nem terheli tovább a katolikus-protestáns birodalmi rendek és szövetségeseik egymásközti megegyezését, 29 Különféle lehetőségiek voltak ennek a célnak elérésére. Ezek közé tartozott az is, hogy a tárgyalásokat
azon a címen húzzák el a császári megbízottak, hogy Bécsből újabb utasításokat kell kérniök, és azoknak megérkezéséig a tárgyalásokat felfüggesztik. Erre vonatkozik az egyik ismertetendő iratunk. Bár a császári követek
időnként más eszközöket is alkalmaztak, végül is csak ehhez a megoldáshoz tudtak folyamodni, de hiába, m e r t a háborúba belefáradt birodalmi
rendek türelmetlensége a császár és követsége számára kész helyzetet
teremtett. Elhatározták, hogy a császár bizonytalankodása miatt nála nélkül kötik meg a békét, s ez valóban meg is történt. 30 Mire .azok az újabb
utasítások — amelyekről irataink is beszámolnak — Bécsből elküldésre
kerültek, Osnabrückben az érdekelt rendek már aláírták a franciákkal a
békét. A császár azután, hogy ne maradjon teljesen egyedül, beleegyezett
Elszásznak a birodalomtól való elválasztásába. Általában biztosította a
rendeket, hogy minden kérdést a birodalom alkotmányának és a rendek
szabadságának és jogainak szemmeltartásával akar rendezni. 31 Osnabrückbő] a rendek és a követek az aláírt különbeké-okmányokkal tértek viszsza, és a császári követekkel ezt m á r tényként közölték. Az ügy teljes
befejezéséhez azonban természetesen a császári hozzájárulás nemcsak kívánatos, h a n e m szükséges is volt. Ez viszont még nem érkezett meg. A
békekongresszus türelmetlen résztvevői október 5-ig adtak haladékot a
császár embereinek az utasítások és a felhatalmazás bevárására. 32 Amikor
azután az utasítások megérkeztek, újabb izgalom lett ú r r á a Münsterben
összegyülekezett rendieken, diplomatákon és jogászokon. Az izgalom okáról az egyik iratunk közvetlenül tájékoztat. A császári utasítások titkos
írásának kulcsát nem találták, vagy elvesztették. Ezt a követek közölték
a kongresszus résztvevőivel. De m á r eddig is annyi kifogás hangzott el
részükről, hogy a többi résztvevő nem volt hajlandó elfogadni Trauttmansdorffék újabb bejelentését. Végül Volmarnak sikerült a titkos írást
megfejtenie, helyesebben — amint iratainkból kitűnik —• megtalálta a
chiffre kulcsot. 33 Ezzel a kínos ügy szerencsésen befejeződött.
Nagy lelkesedéssel fogadták Volmar közlését, hogy a császár a két
20
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előzetesen (megkötött békeszerződéshez, hozzájárult és követeit az aláírásra
felhatalmazta. 34 A császári békeokmányt azonnal alá is akarták írni, de ekkor újabb nehézségek merültek fel. Különféle formalitások, meggondolások miatt isimét veszély fenyegette a kongresszus teljes befejezését. A
spanyolok ellene voltak a béke megkötésének, és semmiképpen sem a k a r ták elfogadni a franciáknak Elszászra vonatkozó követelését. 35 A rendek
azonban- a franciákkal külön megegyeztek, és ennek szövegét a francia
követ, Servien kezébe adták. Volmar erről később szerzett tudomást,
amint az jelentéséből kitűnik. Tiltakozott, de tiltakozása teljesen hasztalan volt; maga is belátta, hogy a további időhúzás lehetetlen: a császár hátrányos helyzete csak még nehezebb lesz, és esetleg az egész békem ű összeomlik, így beleegyezett az aláírás napjának kitűzésébe. Ez volt
a nevezetes 1648. október 24-e.
Hogy teljesebbé tegyük a z t a képet, amelynek bizonyos vonásait az
említendő Kuefstein-iratok talán kissé élesebben rajzolják meg, mint a
többi forrás, meg kell emlékeznünk még egy, és pedig nem jelentéktelen
problémáról. Ez az aláírások rendjének kérdése. A császár utasításaiban
ragaszkodott ahhoz, hogy a birodalmat egyedül ő képviselje, és a békeokmányt a birodalom összes rendjei nevében és a saját nevében is egyedül ő írja alá (illetőleg követeivel írassa alá). De végül ebben a kérdésben is engedni volt kénytelen. A birodalmi rendek a tényleg fennálló
helyzet alapján az aláírás jogát maguknak is megkövetelték, természetesen nem úgy, hogy a birodalomnak minden tagja saját személyében
írja alá, hanem úgy, hogy a választófejedelmek külön-külön írják alá,
a többiek azonban csak a rendek különböző kategóriái szerint (egyházi
és világi fejedelmek, birodalmi prelátusok, grófok és bárók, birodalmi városok) egy-egy megbízott útján. Arra hivatkoztak, hogy ők valamennyien
osztoznak a birodalmi szuverenitásfoan, tehát a hadüzenet és a békekötés
jogában is (ius belli et pacis). Ennek az érvelésinek engedett Volmar, és
a fő békeokmány aláírása valóban ebben a formában történt a münsteri
városháza tanácstermében október 24-én a késő délutáni órákban. 36
A következőkben megpróbáljuk az iratokat a most vázolt összefüggésékbe állítani.
Az első akta 37 1648 augusztus 31-én Osnabrückből a császárhoz intézett jelentés másolata. Hátlapján ezt olvassuk: „Copia Relationis
Kay3Í
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serlichem Gesandten de dato Osnabrug den 31 Augusti anno 1648." A jelentés híven mutatja és részletesen megindokolja azt a bizonytalanságot,
amely a tárgyalások utolsó stádiumában is, a béke kilátásait jellemezte.
A bizonytalaoság okai a jelentés szerint a következők voltak: Az érdemi
tárgyalások (tehát az egyes békepontok tisztázása) főként azért n e m haladtak előre, mert a felek mindkét részről teljes bizonytalanságban voltak a békeszerződés végrehajtása és biztosítékai tekintetében, Volmar ezt
a német szövegbe csúsztatott latin fordulattal fejezi ki: „In proiecto executionis et assicurationis pacis." Ügy látszott, hogy a kétségeskedésre a
legjobb megoldást a ibékekongresszus egyik legkiválóbb képességű diplomatájának, a rendkívül tárgyilagos és egyúttal a német viszonyokat és
gondolkozást jól ismerő Salviusnák egyik javaslata nyújtja. E javaslat 38
szerint a birodalom, területének érintetlenségét és a császár és a franciák
szövetségét egy örök — m a úgy mondanánk — meg nem támadási szerződés biztosítaná. Salvius egyúttal mindazokat a kérdéseket, amelyek a császár és a birodalom katolikus fejedelmeinek érdekeit nem közvetlenül
érintik, a tárgyalásokból és a szerződés szövegéből ki akarta hagyni. Ilyenek voltak a francia-spanyol háborúval kapcsolatban felmerült területi
kérdések Lotharingiában, azaz az egész Rajna balparti területen, tehát a
mai Belgiumban és Dél-Hollandiában, leszámítva mégis a mai Rajna vidékét. 39 Salvius tárgyalóképessége egyébként odáig ment, hogy a császáriak és a svédek közötti [békeokmányt (instrumentum pacis) már el
is készítette, azt ooliationálták, és Volmar szerint elfogadhatónak látszik.
Egyébként még akkor úgy gondolták: az aláírásra Münsterben a császári
követség szállásán kerül sor.
Szinte azt lehet mondani, hogy az ellenséges hatalmiakat képviselő
svéd diplomatával a császári követség „esze" Volmar dr. sokkal fcönynyebben meg tudta magát 'értetni, miint a vele egy oldalon álló érdekcsoportosulások képviselőivel. Ezek 1. a választófejedelmi kollégium, 2.
a birodalmi rendek, 3. a spanyol követ, a szövetséges másik Habsburg
hatalom képviselője. A választófejedelmek, bár maguk is megosztva a két
ellenséges táborhoz tartoztak, a béke kilátásai közben már egymásra t a láltak abban a törekvésben, hogy a birodalom szuverenitását ezenetúl ne
csak a császár, hanem ők képviseljék, és ezért a békeszerződés megszövegezésében, a tárgyalások irányításában érdekeik érvényesítését kívánták. Ennek az álláspontnak képviselője a mainzi udvar küldötte volt, aki
urának mint a birodalom született főkancellárjának és a választófejedelrmek kollégiuma rangelsőjének nevében, de az összes érdekeltek nézeteit
Is ismerve, igyekezett az említett törekvést érvényre juttatni. Volmar v e lük szemben jellemző módon az osztrák ház érdekeinek védelmét helyezte
előtérbe. A háborúban nagyon megviselt „szent birodalom" egysége és
tekintélye, amelyet a mainzi álláspont semmibe vett, a császári küldött38
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nél sem talált különösebb méltánylásra, annál inkább a Habsburg-ház
tényleges érdeke. Amennyire a választófejedelmek csak a maguk érdekeivel törődtek, épp annyira saját érdekeik vezették a birodalmi rendek
jelenlevő képviselőit is, akikkel Volmarnak szintén sok baja támadt. Ezek
közül nem említ olyan valakit, aki külön vállalta volna a szószóló szerepét. Ez a szerep úgy látszik, a bajor követnek jutott, aki annak ellenére,
hogy a háború folyamán bár n e m kitartó, de mégis inkább Habsburg szövetséges volt,40 most a ibékeokmáiny megszövegezésébem, és ezzel lényegében a birodalom új szervezeti alapvetésének tekintetében az apró territóriumok kialakításának nagyon kétséges útjára lépett. Volmar tehát a birodalom egységének megszűnését tudomásul véve nem általános, hanem
csak egy hatalmas részérdek képviseletére vállalkozott, a Habsburg jogok
és hatalmi pozíció érintetlen megőrzésére.
De ha a .birodalmi rendek n e m is méltányolták a császári követség
állásfoglalását a békeokmány lényeges pontjait illetően, abban 'megegyeztek, hogy a békét mindenáron meg kell kötni. A spanyolok ugyanis kezdettől fogva a háború folytatása mellett voltak. És mivel a holland—francia—svéd szövetséggel szemben gyengének érezték m á r magukat, a német
—Svéd-rendezés után azt remélték, hogy az osztrák Habsburgok teljes erővel a rokon spanyol monarchia mellé állnak majd. Erre azonban a császár követeiben nem nagy hajlandóság mutatkozott, így az általános
hangulat a spanyol—francia problémák kikapcsolását és a béke mielőbbi
megkötését kívánta. Lényegében ez lett volna a francia követ, Servien
nézete is, de mégis azzal a különbséggel, hogy Franciaország megfelelő
területi nyereséghez, jusson. Mint Salvius klauzulájából látni fogjuk, az
úgynevezett burgundiai birodalmi körzetről v a n szó, amelyik nagyjából
Els:zász egy részét, Burgundia keleti területét és Svájc nyugati körzeteit foglalta magába. De mind e komplikációk ellenére Volmar a jelentése
befejezésében már a békeokmány végleges szövegének elkészítéséről ír,
és arról, hogy az utolsó nehézségek: az aláírás módja és a végrehajtás
kidolgozása okoz még problémát, megint csak azért, m e r t a n é m e t közfelfogás mindenáron különbséget .akar tenni a császár és az osztrák főherceg között. Közli végül, hogy a rendek éppen tárgyalják mind Servien,
mind Salvius javaslatát; eredmény .még nincs, d e kéri, hogy a szükséges utasításokat a továbbiakra nézve küldjék el neki. 41
Most röviden ismertetjük Salvius klauzuláját; Volmar nevezi így azt
a közvetítő megoldást, amit Salvius javasolt, és szeptember 5-én nyújtott
át. Az őszinte barátság és biztonság megőrzése tekintetében a császár, a
legkeresztényibb király, valamennyi választófejedelem, birodalmi fejedelem és rend kötelezze magát arra, hogy egymás ellenségeit semmiféle
módon: sem fegyverrel, pénzzel, katonasággal, sem az ellenséges csapatok
átvonulásának engedélyezésével nem fogja segíteni. A burgundiai körzet
maradjon a birodalom része, a francia—spanyol ellenségeskedések meg40
41
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szünte után a békeszerződés hatályát erre is terjesszék ki. Az ott folyó
háborúkba azonban se a császár, se a birodalom rendjei magukat bele
n e keverjék. A jövőben is a birodalom szigorú semlegességgel tartsa
távol magát a francia királyság által viselt háborúiktól. 42 Ami Lotharingiát illeti, vagy barátságos egyezkedéssel döntsenek sorsáról, vagy foglalják az esetleges francia—spanyol béketárgyalásba, vagy bármi más barátságos útcn oldják m e g a kérdést. A megoldást azonban mind a császár, mind a választók, mind a többi fejedelem és a birodalom rendjei
kizárólag békés eszközökkel segítsék elő és sohasem fegyverekkel.
A következő két, másolatban megmaradt jelentés Osnabrüekből kelt;
1648. szeptember lO^én az egyik, a másik viszont ugyanezen hónap 14-ik
napján. Két különböző kéz másolta le ugyanarra a lapra 43 Kuefstein számára. Az elsőben arról van szó, hogy az Instrumentum Gallieum azaz a
francia békeszerződés szövege m á r tisztázásra került, Serviennek, a francia követnek azonban további fenntartásai voltak, ezért a legjobbnak látszik a francia—spanyol béke ügyét a tárgyalás egész anyagától különválasztani. Amint tudjuk, ez meg is történt. A jelentés elküldő je kéri e r r e
vonatkozólag a császár utasítását azzal a megjegyzéssel, hogy a bajor
rendek is az osztrák ház érdekednek biztosítását igyekeznek előmozdítani. A második, szeptember 14-én kelt rövid jelentés m á r bizonyos előrehaladásról számol be, ámbár a következő n é h á n y nap alatt a császári
hozzájárulás Bécsből n e m érkezhetett meg. Egyébként a jelentés maga
a megszólításból (Eure Exellenz) következtethetően magához Kuefstein
grófhoz volt intézve. Röviden arról tudósít, hogy az általa előadott szempontokat a rendek 'megtárgyalták, és véleménye szerint kedvezően döntőnek. De a maga részéről a hozzájárulást a békeszöveg tervezetének
szövegéhez továbbra is csak az osztrák ház jogainak és beleegyezésének
fenntartása mellett adta meg. A békeokmány ideiglenes szövegét, — m e gint csak az Instrumentum Galücumról lehet szó — Münsterbe fogják
küldeni, Serviennek alkalma lesz ezt ott még collationálni, és azután a
mainzi választófejedelmi kormánynál (direktórium) helyezik el. A r e n dek és Servien másnap szándékoznak Münsterbe átköltözni, a többiek
követik őket. A császári-svéd (caesareo-suecicum instrumentum) b é k e okmány elhelyezése is másnap fog megtörténni, és pedig a jelentéstevőnél, tehát Volmar tanácsosnál. Münsterben —• mondja tovább —> ahova
én is indulok hamarosan, látná fogjuk, hogy mindezekből háború, vagy
béke lesz-e?
A következő okmány"''4 Münsterből kelt október 9-én; ebben van szó
az elveszett chiffre híres esetéről, Az aláírás nélküli másolatban ugyanis
az egyik császári követ közli, hogy Volmar tanácsosnak csak hosszas fáradozás után,, de végül sikerült megtalálni a császári utasítás titkosírásának kulcsát. Egészen különleges szerencse volt ez, mivel a rendek az elő42
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ző hét keddjén már úgy döntöttek, hogy Franciaországgal — mint a császáriak is kívánták, — külön kell békét kötni; mivel azonban ebben az
ügyben n e m az egész birodalom, hanem csak a császáriak érdekeltek, a
háborús költségek rendezését az osztrák házra kell hárítani. Erre azonban
az előzetes császári utasítás értelmében a jelentéstevő azt a császári óhajt
közölte, hogy az aláírásra a m á r kialakított szöveg szerint kerüljön sor,
és az aláírástól a rendek ne vonakodjanak. Az utóbbiak azzal a kifogással
álltak most elő, hogy a svéd követ, Oxenstierna távol van. A válasz azonban erre megint az volt, hogy a császári követek álláspontjuk melltett k i tartanak, és az aláírás tekintetében m á r csak azért sem kell további meggondolásokkal előállni, niert Servien és Salvius is elérkezettnek találják
az időt, és az ellenségeskedéseket hamarosan be fogják szüntetni. A r e n dek ezután a két említett követhez fordultak; ezek, bár előzőleg közölték
a császári követekkel, hogy készek megjelenni az aláírásra, most mégis
úgy nyilatkoztak, hogy ők olyan okmányokat, amelyekben törlések v a n nak, nem írhatnak alá, ezért az okmányokat újra le kell másolni. A rendek azt állítják, hogy ez másnapig megtörténhet, de a császári követségnek nem ez a véleménye; fél attól, hogy az újabb halasztás nem lesz
jó, m e r t a franciáknak lehetőséget adnak arra, hogy a tárgyalásokon k í vül a dolgot megint elrontsák.
1648. október 10-én, tehát egy nappal később Schroder császári titk á r Bécsből kelt levelében összefoglalja 45 a münsteri tárgyalásra vonatkozó értesüléseit. Siet válaszolni arra a levélre, amit Linzből Kuefstein
küldött neki. A levelet az előző napon kapta meg. Röviden a következőket válaszolja: A svédekkel kötendő békeokmányt úgy, ahogyan azt
augusztus 6-án a rendek jelenlétében lezárták, valamint a franciát, a m i n t
azt az előbbivel Osnabrückben összehasonlították, elfogadhatják. A Salvius által javasolt különválasztást azonban ne fogadják el, hanem külön
írják alá a két okmányt, az összes ellenségeskedéseket pedig azonnal
szüntessék be, azzal a feltétellel, hogy Spanyolország és Franciaország
a maguk részéről ugyanazt megteszik, és a németországi békével egyidejűleg 46 köztük is létre jön a béke.
Igazában m á r csak a béke utótörténetének adalékaként tekinthető
az a nyomtatott meghívó/' 7 amelyet az udvari méltóságoknak, a titkos t a nácsosoknak, köztük Kuefstemtnek is megküldött az udvar Ferdinánd
császár aláírásával 1648. november 10-i kelettel. Ez hivatalosan és ü n n e pélyes formában adja tudtul a Münsterben és Osnabrücfeben megkötött
békét, m e r t —• mint mondja — ezen alapszik a szeretett hazának, m i n den lakójának és hűséges patriótájának végleges megnyugvása, örvendetes felüdülése (erfreuliche Erquickung) és jóléte. Tartománygyűlésre
hívja december 22-ik napjára az alsóausztriai rendeket Bécsbe, hogy a
45
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békekötés pontjait velük megismertesse. Egy másik meghívó ugyancsak
•november 18-i kelettel ugyancsak a császár aláírásával és pecsétje alatt
a felsőausztriai rendeket hasonló célból december 21-ére Linzbe rendeli,
mégpedig azért, hogy most, miután az ellenségeskedések megszűntek,
megtárgyalják azokat a módozatokat, amelyeknek segítségével — amint
a meghívó mondja — ,,a Soldatesoa", a háborús évtizedek alatt teljesen
elvadult katonaság önkényeskedéseinek és kihágásainak gátat vessenek.
A császár és tanácsosai nyílván tudatában voltak annak, hogy mennyire
gyenge szálakon függ m é g a béke sorsa, és hogy egy esetleg mem szándékolt erőteljesebb fellépés a volt ellenféllel szemben ismét háborús v e szedelmeket hozhat a sokat szenvedett országokra. Nem szabad azt sem
elfelejteni, hogy a svéd csapatok és szövetségeseik ekkor m é g nem ürítették ki teljesen Csehországot, és a h a t á r közelsége miatt Alsó- és FelsőAusztriának is nem szívesen látott vendégei voltak.
A követek a békekötés után még egy ideig Münstenben maradtak,
s továbbra is elküldték jelentéseiket. Nem tudjuk, hogy kinek a kezéből
ered az a fogalmazvány, amelyik 1648. december 4-én Münsterben, kelt,
és amelyet nyílván Bécsbe továbbítottak; 48 de feltételezhetjük, hogy a
még Westfáliában tartózkodó Volmartól vagy valamelyik beosztottjától
származik. Közli ugyanis, hogy hamarosan várják a ratifikációs okmányokat Franciaországiból és Svédországiból, továbbá, hogy híreket kaptak
arról, hogy a béke megkötése a svéd királynő (Krisztina) különös örömére szolgált, és a ratifikációt gyorsan végrehajtották. A továbbiakban
még néhány szóval megemlíti, hogy rendezni kell a Westfáliában jelenlevő svéd és hesseni csapatok téli szállásának kérdését. Mint tudjuk, az
ellenségeskedések befejezése az említett seregeket még hadműveleteik
közben érte, a béke beköszöntése még nem volt teljes. Csak akkor lehetett véglegesnek tekinteni, ha kölcsönösen megtörténik az uralkodók
által jóváhagyott okmányok kicserélése, továbbá, h a a franciák és svédek
megkötik a békét a különbékekötés útjára tért spanyolokkal is. Erre vonatkozóan azonban a jelentés szerzője semmi biztosat nem tud mondani:
,,von spanischen Traktaten weiss ich nichts zu berichten,"
Oxenstierna
mindenesetre az előző nap hívatta a spanyol követet, ez azonban még
újabb utasítást várt Spanyolországból. Mint tudjuk, hamarosan ez a b é kekötés is létrejött, de ennek körülményei már a császári politikusoknak,
Johann Ludwig Kuefstein barátainak közreműködése nélkül tisztázódtak,
ezért a Kuefstein levelezés erre vonatkozóan m á r nem tartalmaz iratokat.
A most ismertetett néhány okmány szolgáljon egyrészt szerény adalékul
a nagy európai esemény részletes történetéhez, s egyúttal a könyvtárunk értékeit feltáró munkához.
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SALVIUS CLAUSULÄJA
(Szövegközlés)

Clausula a Domino Salvio exhibita 5-to Septembris, [1648.] Et ut
Syncerior amicitiae mutuae Securitas inter Imperatorem Regem christiamssimum omnesque ac Singulos Electores, Principes et Status Imperii
post hac servetur / : salvo Assecurationis Articulo infra deseripto :/ a l ter altcerius hostes praesentes aut futures nullo unquam titulo vel praetextu vel ullius controversiae bellivé ratione contra a l t e r a m armis, pecunia, milite, commeatu aliterve iuvet, a u t ullis copiis, quae contra aliquem huius pacificationis consortem a quocunque Duci contigerit receptum stativa, tramsitum indulgeat. Circulus quidem Burgundicus sit m a n e atque membrum Imperii post controversias inter Galliam Hispaniamque
sopitas hac Pacificatione comprehensus, bellis tarnen in eo iam vertentibus mec Imperator nee ullus Imperii Status se immisceat. It futurum
vero si inter ea Regna controversiae oriantur firma semper maneat inter
Universum Imperium et Reges Regnumque Galliae de mutuis hostibus
non iuvandis, supradieta reeiprocae 1 obligationis necessitas: Singulis t a rnen statibus liberum sit, huic illive Regno extra Imperii limites suppetias ferre, non tarnen aliter quam secundum Imperii Constitutiones. Controversia Lotharingica vel Arbitris utrimque nominandis submittatur, vel
traetatu Gallo-Hispanico, vel alia aimicabili via eampomatur, liberumque
sit tam Imperátori, quam Electoribus Prineipibus et Statibus Imperii
eius compoßitionem amicabili interpositione aliisque Paeifieiis officiis
iuvare ac promovere nonnunquam tarnen armis aut bellaeis mediis.
Juxta hoc aimicitiae m u t u a e et universalis Amnestiae fundamentum.
Más kézzel a margón: Haec Servientius vult omitti ac(?) Status similiter.
Status pro verbo n u n q u a m : Posuerunt non, eui repugnat Servientius et vult poni voculam nunquam:
SCHRIFTEN ZUR GESCHICHTE DES WESTFÄLISCHEN FRIEDENS IN
DER MANUSKRIPTENSAMMLUNG DER BUDAPESTER
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
(Zusammenfassung)
Ein Grosisteil der Korrespondenz, sowie der politischen und Familien-schriften
von Ludwig von Kuefstein, kaiserlichem Gesandten, späterem Statthalter von OberÖsterreich, wird von der Budapester Universitätsbibliothek aufbewahrt. Im wertvollen Material sind auch solche Schriften zu finden, die sich auf die Verhandlungten
um den Westfälischen Friedensschluss beziehen. Der Artikel beschreibt kurz die
wichtigeren Verhandlungen der beiden letzten Monate des Friedensschlusses und die
hinter ihnen verborgenen Kräfte, zeigt diejenigen, bisher unbekannten Einzelheiten,
auf die von den im Kuefstein-MateriaJ gefundenen Meldungen Licht geworfen
wird. Diese Einzelheiten sind aber weder unbedeutend, noch nebensächlich; sie
spiegeln tiefe Zusammenhänge wider. Sie zeigen klar die entschiedenen Bestreb-
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ungen der Stände, die Macht der Habsburger einzuengen und ihre eigene Selbständigkeit und Macht zu vergrössern, die kaiserliche Diplomatie vergebeins einzudämmen versucht. Gleichzeitig, spiegeln die Schriften — obwohl ein wenig verhüllt —
auch die französischen Machtbestrebungen wider, die sich nach dem Friedensschluss offen und in grossen Dimensionen entfalteten.
Endlich teilt der Artikel vom schwedischen Gesandten Salvius verfertigte
Klausel, die von Kuefstein oder von einem Mitglied seiner Umgebung mit interessanten Kommentaren versehen wurde, in ihrem vollen Umfange mit.
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T Ö R Ö K PANASZOK A MAGYAR VÉGVÁRIAK E L L E N
1668 — 1669
(Kiegészítés a Végvári
levelekhez*)
IZSÉPY EDIT

A

magyar végvári katonaság helyzete a vasvári béke megkötése után
egyre súlyosbodott. Korábban is ritkán, rendszertelenül kapták
meg a hópénzt, ezután azonban állandósult a nyomoruk. A felsőmagyarországi végházakban (Kassa, Szendrő, Ónod, Putnok, Diósgyőr,
Tokaj, Kalló és Szatmár) utoljára 1665-ben fizettek, de akkor is csak négy
havi zsoldot kaptak pénzben, hat havi zsold helyett pedig posztót adtak. 2
1669. augusztus végén ezért elkeseredetten írta Vér Mihály kallói vicekapitány: „Egész seregestül könyörgenek
az itt való katonák és gyalogság,
négy esztendeje mióta nem fizettek, el lovatlanottak, rongyosottak. Ma is,
tugya Isten, csak el nem állott sokaknak a lovak."3
A végváriak nagy része, mint egy diósgyőri tanúvallomásból tudjuk,
családos ember volt. 4 Akiknek közülük volt a vár körül valami kis földje,
árutermelésre az sem termelhetett, örült, ha a kenyérrevalója meglett.
Bár az éhséghez, fázáshoz hozzá voltak szokva, — ebben nőttek fel, akár
katona gyerekek voltak, akár szökött jobbágyok, — még sem élhettek
fizetetlenül, feleségük, gyerekeik éhezését, rongyosságát m é g kevésbé
szenvedhették. A testi nyomorúság csak egyik összetevője volt elkeseredésüknek. A inásik ok, hogy Lipót császár esztendők óta mindegyik végvárba német katonákat is rakatott, akiket azonban rendszeresen fizettek, elláttak posztóval és modernebb fegyverekkel. A haditanács szemében az éhező, rongyos magyar huszárok és talpasok nem sokat értek,
nem is bíztak bennük. Sem a magyar, sem az udvari kamara nem rendelkezett elég pénzzel, ami volt, abból inkább a megbízhatónak tartott
németeket fizették. A magyar katonaságot szántszándékkal hagyták sorsára, hogy helyébe annál könnyebben hozhassák be a németeket. 5
Az elkeseredett magyar végváriak így kényszerítve voltak rá, hogy
a sokszor hangoztatott „szent békességet" megtörjék. „Ha ki nem megyén élelem keresésre a katona, éhei hal, mert soknak harmad napig
1

Izsépy Edit: Végvári levelek 1660—1682. Bp., 1962. (A budapesti Egyetemi
Könyvtár kiadványai. 17.)
2
Takáts Sándor: Magyar küzdelmek. 1. k. Bp., 1930. 204. 1.
3
Országos Levéltár. Csáiky-csailád 'központi levéltára. (Üj rendezés) 120. csomó.
4
1665. júl-^aug. TJo. 117. csomó.
5
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is alig vagyon egy darab kenyere." Túlnyomórészt az ellenség földjére,
a hódoltságba indultak. Nem annyira a közeli falvakba, hiszen azok nagyrésze kétfelé adózott, hanem inkább beljebb mentek, ahol már nem volt
annyira kiélt és kiszipolyozott a vidék, s több zsákmányt remélhettek.
Nem törődtek azzal, hogy hódoltsági szegény jobbágyoktól veszik el a
jószágaikat. Közömbösen vallotta az egyik prédáló: „Miért szánnám, hiszen a császár nem fizet énnekem, hanem amit eltehetek, az lészen az
enyim."G
1668 júniuséban a szendrői, ónodi, füleki és kallói végházak legnyugihatatlanabb vérű katonáiból egész kis sereg verődött össze, s indult
el az Alföld felé.7 Kikerülve Szolnok várát s a kisebb török őrségeket,
leszáguldtak egész a bácskai rác falvakig. Végül zsákmánnyal megrakottan tértek vissza.
A borosjenői pasa és a gyulai bég rögtön levelet íratott a végvári
kapitányokhoz,, felpanaszolva négyszáz, illetve hatszáz rác levágásét, harminc falu felgyújtását, állataik elhajtását s a magyarok lakta Doboz feldúlását. A pasa két, a bég nyolc végvári vitéz nevét közölte. (Ld. az 1.
és 2. sz. leveleket.)
Meg kell vizsgálnunk, hogy törökös nagyítással állunk-e itt szemben, mint Evlia Cselebinél? Továbbá, hogy fiktív nevek-e ezek, vagy
valóban a végvárakban szolgálóké?
A levelek eljutottak Kassára a felsőmagyarországi főkapitányhoz.
Csáky Ferenc k é t malom közt őrlődött, a császár — akinek kinevezését
köszönhette — s a bécsi haditanács egyre a béke megtartására, a k ó borló katonák megzabolázására intette, míg a végvárakból állandóan a katonaság nyomorúságos helyzetét jelentették. Maga nem volt igazi katonaember, inkább szorgalmas hivatalnok típus, aki minden levélre rögtön
válaszolt, és mindéin írást gondosan eltett. Nem tudta fegyelemben t a r tani alárendeltjeit, "folytonos rendre és békességre intő parancsaival sem
bírta katonáit visszatartani a kóborlásoktól. Maga is érezte, hogy a t ö mérdek papírosnak nem sok foganatja lesz, mindaddig amíg fizetetlenek,
éhesek és rongyosak a vitézei.
Most is elrendelte, hogy a végvárakban tartsanak hadiszéket, és szorgosan kutassák ki, hogy kik mentek el engtedelem nélkül a végházból, és
mit zsákmányoltak?
Szendrő várában augusztus 11-én és szeptember 5-én tartottak tanúkihallgatásokat (inquisitio), a rácok felverése és más kóborlások ügyében. A tanúk azt vallották, hogy Nagy András, Nagy Istók, és Nagy
János ott volt a rácok felverésében, a törökök által megnevezett szendrői
Nagy Miklóst azonban nem említik, Kállai Istvánt és Szőcs Jánost sem.
Nyolcvannyolc sóvivő szekér felprédálását, háromszáz ló elhajtását, negyvenegy rab, valamint hét rác faluból harmincöt rab elvitelét ismerték
be. A háromszázötven kóborló elöljáróiul füleki, kallói és kékkői kato6
7
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Ali pasa szerint 400 lovas és .80 gyalog. Végvári levelek. 44. 1.

nákat neveztek meg, bár volt aki bevallotta, hogy Szendrőből ötvenen:
vettek részt. Hadnagyuk Uri István mentegetőzve írta Csákynak, hogy
ő az inquisitioiig nem .is tudta, hogy Szendrőből is részt vettek az alföldi
dolgokban. Vagy három szendrői volt köztük, de azok nincsenek idehaza. 8
A tisztek szemet hunytak a kóborlások felett, m e r t nem akarták, hogy
üresen maradjon a végház.
Más hadiszékek kérdőnevonásának is hasonló e r e d m é n y e lett.
Harminc falu felgyújtása tehát túlzott szám, négyszáz ember, l e vágása is. Á m a számok n e m olyan nagy mértékben túlzottak, m i n t
amekkorákhoz á török történetíróknál szokva vagyunk. A végváriak nagy
területet kóboroltak be, a zsákmány elég tetemes lehetett, A törökök által közölt nevek nem fiktív nevek. Barkóczi Ferencet valószínűleg öszszecserélték Barkóczy István szatmári főkapitánnyal, akinek katonái hírhedt kóborlók voltak, Szilágyi Lőrinc ónodi katonát korábban m á r citálták egy hadiszékre, Bangót és Moisikot is. Becse András füleki k a tonát a szendrői hadiszéken is említették Húszéin aga felverésével k a p csolatban. Nagy Miklós ibrányi katonát az egri pasa említi. 9 Valószínűleg a többiek is hírhedt kóborlók, akik, ha nem ebben a rajtaütésben,,
akkor másban voltak m á r ludasok.
Nem ez volt az egyetlen kóborlás ebben az esztendőben. A hódoltságban hol itt, hol ott bukkantak fel a magyar végváriak. Az egri, t e mesvári és váradi pasák, megunva azt, hogy magyarnyelvű leveleikre a.
főkapitánytól csak semmitmondó válaszokat kapnak, vagy t a l á n a porta
ösztönzésére, 10 összeíratták az összes panaszokat, és 'egyenesen Bécsibe
küldték. 11 A valószínűleg török szöveg latin fordítását, vagy kivonatát
megkapta Csáky főkapitány. (Ld. a 4. sz. iratot.)
A váradi törökök főbb panaszai a következők:
A felsőmagyarországi katonák a megtámadt kereskedők segítségére
siető Hamza pasát és tizenöt emberét megölték, húszezer tallér értékű
árut magukkal vittek. A dézsmát szedő Húszéin váradi aga és Saban
Haszan lovait elvették, öt törököt levágtak; a váradi bíró is hasonlóan
járt. A kállóiak egy temesvári zaimot és egy szpahit ezerötszáz, a károlyi huszárok pedig a szentjobbi szandzsákbég kincstartóját és társát
nyolcszáz tallérra sarcolták. A váradi kádat kísérő szabad csapatok és
martalócok agáit Bikácsnál levágták, Dervis agát is. Musztafa agától a
zsoldot vették el Feketebátornál, a kővári adószedőtől az adót. Levágtak
összesen 69 törököt.
Felsorolták közben a magyar jobbágyak kárait is: A kóborlók megtámadták Sast, Űjkállót, Bárándot, Harsányt, Szerepet, Komádit s más8

1668. aug. 11, 15. szept 5. Gsáky lt. 119. csomó'.
Uo. 112. és 119. csomó. .Végvári leveleik. 57 1.
10
Ebben az évben a budai vezér is vizsgálatot rendelt el, hogy a békesség
alatt elveszett törökök számát megtudják. Purjesz I.: A török hódoltság Pest m e gyében a XVII. SZÍ. 2. felében, bevéltárj Közlemények. 1958. 173 1.
11
A Specificatdo damnorum kézírása a Bécsből jövő Dorsch féle levelek í r á sához hasonlít.
9

255

falvakat, elhajtottak tőlük 180 lovat, 11 780 marhát és még három csordát. Rajtaütöttek egy lakodalmas meneten, a menyasszony csak váltságdíjon szabadult. Várad építésére menő emberek közül tizenötöt levágtak.
Váradra igyekvő debreceni kereskedők áruit elvették.
Ugyanekkor az egri törökök huszonnégy pontba foglalták sérelmeiket, a temesváriak pedig ötven pontba. 12 (Ez utóbbi csak részbeni maradt
meg.) Hasonlóan vegyesen közlik a török és magyar panaszokat, A hódoltsági magyar jobbágyok ügyét nem jószívűségből pártolták a pasák,
hanem azért, mert nem akarták, hogy adózó rajaik végleg elszegényedjenek, vagy elfussanak.
Koholt vádak voltak-e ezek, vagy igaziak? Felnagyították-e a történteket?
A kassai főkapitányságon nem tették „ad acta" a hosszú iratot. Azon
sem akadtak fel, hogy a latin írás tele van érthetetlen falunevekkel, bizonyítva azt, hogy a jó németnek aki a fordítást készítette, halvány sejtelme sem volt ezekről az istenhátamögötti helyekről, ezért lett Kischniua Kisjenőből s a Körösvidéket állandóan összetévesztette Kővárvidékkel,
Csáky a kóborlásokról .már néhány nap múlva vagy magyar jelentést, vagy a töröktől panasz levelet kapott. így ezek nagy része nem
volt előtte ismeretlen. Most a főkapitány az egri, temesvári és váradi
panaszokból kiírattatta az egyes végvárakra és egyes főurakra (mint Barkóczy) vonatkozó vádakat. Néhány falunevet még Kassán sem tudtak azonosítani. Pd. Magyar Hirka és Febesbán nevű helységek aligha léteztek.
Nem vizsgáljuk végig mindegyik pontot, csak a legjellemzőbbeket.
Az egyes falvak marháinak elhajtásánál említett számok többnyire
megközelítik a valóságot. Pd. a berekböszörményiek a vármegyénél panaszolták, hogy a végváriak 68 ökrüket és 65 lovukat hajtották el, hat
emberüket megölték. 13 Harsánynál a magyar kivonatban a 17. pontnál
nem százötven, hanem ötszáz ló van. (Bár ez másolási hiba is lehet.)
Azonban túlzás az, hogy Komádiból az utóbbi két évben hatezer marhát
hajtattak el. Mert részletes panaszukból kitűnik, hogy Várad elestétől
fogva évenként mennyi káruk volt, összesen 1710 darabot, valamint két
csordát veszítettek, tehát kb. 2600 marhát. 14 Ami így is igen tekintélyes
szám, és csodálatos, hogy ez a hódolt helység, a szinte évente megismétlődő elhajlások s a nagy török adó ellenére is, mindig pótolni tudta állatait.
Az elhajtott állatok felkeresésére és visszaadására Csáky főkapitány
már az első hír vételekor kiadta a szigorú parancsot, azonban alig van
nyoma annak, hogy a szegény hódoltsági jobbágyok valamit is visszakaptak volna. Ezeknek húsa az éhes katonák gyomrába, bőre pedig csizma,
vagy bocskorként a lábukra került.
12
n
Ví
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Egri törökök: panasza Csáky lt. 119. csomó, temesvári töröké uo. 121 csomó.
Querela Comitatus Bihariensis 1668. Uo. 119. csomó.
Kandi-a Kabos jelentése. Századok. 1872. 702—703 1.

A török sérelmeket igen eltérő módon intézték el a végvári hadiszékeken. Sok török panaszt meg sem említettek, vagy érthetetlen módon
szinte elsiklottak felettük, míg más, jelentéktelenebb dologból félországra
szóló ügy lett.
Az 1668 szeptemberében három napon át Kálióban tartott hadiszéken csak mellékesen került szóba, a sok egyéb ügy között, Hamza váradi pasa márciusban történt halála. A százharminchárom tanú közül
csupán három említi. „Hallottam, Horváth János szabad legénytől,
hogy
ő is ott volt a basát mikor meglőtték s török portékát nyertek, de eokat visszanyertek
benne.>лъ
Nem csupán a magyarok, még a törökök sem sokat törődtek Hamza
pasa halálával. Valószínűleg azért, m e r t a portán már mazullá, kegyvesztetté lett. Utóda, Szokoli pasa, — aki mindig felpanaszolta a végváriak
legkisebb kártételét is, — egy későbbi levelében nemhogy bosszúhadjárattal fenyegette volna a magyarokat, hanem csupán a többi pusztítás között, n é v nélkül említi a pasa megölését.
Dervis aga és társai, valamint a szabadcsapatok agáinak levágása
miatt, sőt a török zsold és adó elvitele miatt semmi levélváltás és kutatás sem következett.
Annál hosszadalmasabb ügy keletkezett a váradi Húszain aga és Sábán Haszan volt alajbég felveréséből. (Ez utóbbit Czifra Haszonnak nevezték a magyarok.) Pedig ők nem az életüket, hanem csupán a lovaikat
vesztették el. Esetük bizonyítja, hogy a török végeken néhány szép, drágaszerszámos paripa többet ért, mint az ember.
Sennyey kallói főkapitány m á r 1668 augusztus 4-én, néhány nappal
a történtek után, jelentette az- esetet Csákynak. Ö még csak tizennégy
lóról tud, később tizennyolcat emlegetnek. A talpasok a Tisza felé t a r tanak a török lovakkal, utánuk küldött egy hadnagyot több katonával,
hogy mindenestül fogva elhozzák ezeket.
Ugyanezen a napon vicekapitánya Vér Mihály is küld jelentést Csákynak. Bocsi emberiek szerint Becse András füleki, Szőllősi Géczi szendrői és Szőcs János újvárosi katona volt Húszain aga felverésének főkolomposa. Két nap múlva jelenti Kassára, hogy neon tud arról, hogy kallói katona lett volna a kóborlók között. Majd 18-ától, Csáky parancsára
több mint egy héten át tanúkihallgatásokat tartott Kallóban. De a legr
töibb katona csak a bocsiaktól megnevezetteket ismételgeti, vagy szintén más végvárba valókra vall. Egy szabad legény csak hallotta, de nem
tudja, hogy három kallói is volt a felverők közt. Ezért Vér előbb azt
jelenti Csákynak; „ugyan jeles katonákat esküttettem,
de mivel ha kik
ollyák volnának is, az kik azon dolgokban ott voltak, az végház
körül
nincsenek, sem ben nem laknak/' Majd. 24-én: „Akada is kezembe
afféle
közlegénkék,
de az dereka mind ibrányi volt, aminthogy
Keresztúton,
15

17

Ez és a következő 1668. évi iratok mind Csákv it. 119. csomó.
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Barkóczi falujában kótyavetyélték
el. Talán [a kállóiakat] el kellene bocsátani, minthogy mások voltak a dolgok indítói."
Ugyanezen a napon Sennyey is jelenti, hogy a kóborlók a nyereséget Kótajban prédálták fel. Három katonát behozatott. Csáky válasza:
„Ügy informáltatom,
hogy ezen dologban fő lévén Marcsa János, Kallóba
tartana. Ott találtatván mindgyárást vitesse fogságra/' A szeptember 7-i
nagy tanúkihallgatáskor az egyik tanú említi, hogy Lakatos Jánoséknak
hat lovuk van Húszéin aga felveréséből. Végül Vér Mihály ennyit j e lent: „Ёп azokban megfogattam
hármat, de uzok ibrányiak levén az dereka, ennél a Marcza Jánosnál több nem is volt kállai. Ez is pedig . . .
híres katona, azért fenekednek
reá s azért is írta az passa nevezet
szerint/'
Csáky tíz kallói katona felküldését kívánta október elsejére a kassai
hadiszékre. Majd október 27-re újabb hét kallói katonát idéztet. Ám Vér
Mihály erre is így válaszolt: „Seres Pált mentest citáltattam,
Dalnokit
pedig még az én kapitányságom
előtt régen megölték volt, Fiast még tavaly az debreczeniek megölték, Bodonyi Jánost az minap levágták, Magyar Pál viczegenerális úr [Pethő Zsigmond] ő nagysága szolgája, itt sem
láttam ... az tavasziul fogva, Német István fű kapitány úr [Sennyey] Törökországbul kiváltott rabja és szolgája, Szárdi István nevű katonát itt
nem
ismerek."
Tehát még mindig se ló, se igazi vétkes. Csáky most m á r ingerültebb
hangon citáltatja Kassára december 10-re a kallói fő- és viezekapitányt,
hogy engedetlenségükről számot adjanak. Sőt Sennyeynek m é g azt is
szemére veti, hogy „azon török lovak és szerszámokban részt is vett magának." Régi végbeli szokás volt, hogy a török zsákmányból a főkapitány
is részt kapott.
A váradi törökök legtöbbször a kállóiakat vádolták. Ügy látszik, ők
voltak szemükben a legnagyobb szálka, mások vétkét is rájuk fogták.
„Valamely tolvaj által jöhet az Tiszán, avagy innét felkelhet az falukrul
s Ibránybul, mihelt Debreczent meghaladgya kállai névvel él" — kesereg Vér Mihály. 16
Közben a szendrői 'hadiszéken is felmerült ez az ügy. Az egyik tanú
szerint Húszéin aga törökjeivel magyar katonákat vágott le, ezért mentek utána, és verték fel a végváriak. Hat szendrői katona részvételét
ismerték be,
A decemberi kassai hadiszékre nemcsak a kállóiakat, hanem a fülekig
szendrői, diósgyőri és ónodiakat is megidézték, Kallóból hatot, Szendrőből harminchatot, összesen nyolcvannyolc katonát. Az idézettek közül
azokat, akik n e m jelentek meg a hadiszéken, proscribálták, s a véghelyeket és vármegyéket kérték, hogy az ilyen proscriptus gonosztevőket
kedvezés nélkül kergettessék, fogdostassák és meg is büntessék. Egyúttal
összeírták az összes károkat. Ezek szerint:
16
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1669. szept. 2. Uo. 120. csomó.

a szendrőiek
a kállóiak
az ónódiak
az ibráinyiak
Pethőék

felvertek 3 falut, elhajtottak 230 marhát, 100 lovat
„
4
„
„
764
„
125 ,,
„
10
„
„
2432
,,
216 „
„
—• „
,,
—
„
75 „
„
8
„
„
5564
„
770 „

Ezek a károk nemcsak a váradi, hanem a temesvári és egri pasaság
területére is vonatkoznak.
Végül kimondták, hogy az 1598. évi 79 t. c , valamint az 1635. évi
11. t. с (a békeszegésről és a portyázások megszüntetéséről szólók) szerint kell megbüntetni a vétkeseket.
A végzéseknek bizony nem. sok foganatja lett. A kóborlók inkább
újra a hódoltságba fordultak, semmint hogy a végvárba ibemenve, —
ahol pénzt úgysem remélhettek, — megfogassák magukat. Vér Mihálynak m á r korábban ez a véleménye: „Félek bizony, sok híja leszen az
kállai katonának. Mert az ki ide is akar jönni, hallván azt, hogy Nagyságod parancsolattjára mindjárt megfogom, s más végbeli [kapitány]
nem,
inkább alá
takarodik/'11
Csáky Ferenc tudta, hogy a fő okot, a fizetetlenséget nem szüntetheti meg, pénzt n e m adhat. A főtiszteket is csak fenyegette, de n e m b ü n tette meg, s el sem csapatta őket, jól tudva, hogy az ő helyükbe sem
állíthat másokat a végekre. Még a következő év júniusában is írt Kallóba
a váradi két náluk levő lónak elő. nem állításáról.
Lipót császár a felsőmagyarországi végvárak főkapitányainak szigorú
parancsot küldött 1669 június elsején. „Főleg azok a súlyos panaszok a
leg fájdalmasabbak,
melyeket a gondjaidra bízott várak katonáinak
számtalan esetben elkövetett esztelen gonosztettei miatt emeltek . . . A gonoszságok e nemeit azonban . . . tovább semmi módon szó nélkül tűrni nem
fogjuk . . . Mind a parancsnokságod alatt levő tiszteket, mind pedig a várőrséget előzetes és szigorú vizsgálat után megbüntesd . .. Végül rád bízott tisztedben — hivatalvesztés
terhe alatt- — megfelelő . . .
fegyelmet
tarts.,,m
Pénzt azonban megint nem küldött a császár, így a végváriak tovább
éheztek, s ezen a nyáron is újabb csordaelhajtásokról érkeztek panaszok.
Majd lovakra lehetett szükségük, m e r t a szalontai ménest hajtották el.
J u s z u í váradi pasa nyomban a hír vétele után, július 16-án írt Csáky
Ferencnek. „Az elmúlt pénteken. . . kállai, ibrányi és füleki
katonák
öszve vervén magokat, Szalontáról hajtottak el 132 lovat, s a szegény
emberekben
elvagdaltak . . . Az 132 lónak elhajtói abból a három várból
való katonák, azokat Nagyságodnak
fel kell kerestetni,
a szegénység
marháját (!) visszahajtani."19 Ezt a panaszt három nap múlva megismételte. (Ld. alább a 3. iratot.)
17
18
19

17*

1668. nov. 12. Uo. 119. csomó.
Közli Sebestyén József. Hadtört. Közi. 1916. 430 1.
Végvári leveleik. 61 1. Az 1669. évi íratok Csáky bt 120. és 121. csomó.
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Ugyanezen a napon Vér Mihály már jelenti Csákynak, hogy az elhajtok közül csak egy káhói katona nevét tudta meg, Szakács Jánost meg
is fogja, de még neon jött be. A szalontai ménest ibrányiak hajtották el
bosszúból, amiért a szalontaiak meg akarták akadályozni, hogy ők a feketebátori törökök lovait elvigyék. Az ibrányiak Királytelkén osztottáík
fel a ménest, és uruknak Barkóczynak fogják a hajdúk közt áthajtani.
Csíáky főkapitány 21-én válaszolt Juszuf pasának. Megnyugtatta,
hogy a kallói kapitánynak megparancsolta a lovak visszaadását s a bűnösök megbüntetését, A pasa levelét az ibrányiak és fülekiek ellen megküldte a császárnak.
Ugyanekkor írt Vér Mihálynak. A viczekapitány egy hét múlva
ismét mentegetőzik, hogy Kallóban egy szalontai ló sincs. A szalontaiak
idejöttek, de csak Bogdányban találták meg egy lovukat. Vér átmegy
velük Ibrányba, „mivel magok félnek szegények
járni."
Juszuf pasa m é g két ízben említette a ménes elhajtását. Csáky Ferenc augusztus 10-én Apafii Mihály erdélyi fejedelemnek is írt, hogy ott
is kutassák a szalontai lovak elíhajtóit. Majd 16-án megint Juszufnak:
„a szalontai marhában úgy tudom, eddig ulkálm,asint megh tért." Néhányat csakugyan megtaláltak Bogdányban és Ibrányban Barkóczy István
falvaiban. Ezek nem voltak drága török paripák, csak kimustrált hajdú
lovak, így könnyebben megkerültek.
Az éhező végváriak jelentős része az ilyen, kóborlások miatt vált
„leveles, számkivetett,
bujdosó tolvaj"-]á, akik ezután messze elkerülték
a véghelyeket. Ök alkották később, az 167l-es redukciókor szélnek eresztett 'katonákkal együtt Thököly kuruc seregének magvát. 20
A török panaszok igazaknak bizonyultak, ha itt-ott nagyobb számot
közöltek is, az egész kép még mindig csak egy kis részét tükrözte az alföldi jobbágyság keserves helyzetének, két féle katonaság közti pusztulásának.
1.
Borosjenő, 1668. június 12.
Kászon jenői pasa levele egy magyar végvári -főkapitányhoz.
Felpanaszolja, hogy a felsőmagyarországi
végvárak katonái, a békét
megszegve,
rác falukat dúltak fel és marháikat
elhajtották.
Illustrissime D online amice et vicine etc.
Ego Cisdanubianorum confiniorum supremus Kassum passa praesentibus literis meis Vestnae Illustrissimae Dominationi significare volui,
qu.od normuli kastrorum Regni Hungáriáé Superiorum milites, quorum
primus Franciscus Barkoczi et alter Sziladi onodiensis praesidiarius, 2í
20
Benczédi László: A „vitézlő rend" és ideológiája a Thököly-felkelésben. Tört.
Szemle. 1963. 35 1.
2t
Ld. a bevezetést ós a 9. jegyzetet.
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praeteritis hisce diebus nescitur quibus ducti rationibus ad nostra bona
excurrendo, nobis plurima damna intulerint, cum tarnen existimaverimus
stabilem inter duos Imperatores esse pacem, cum et veri ablegati ad nostrum Imperatorem e t nostri ad vestrum mittantur, ideo quid quid dicatur, t a n t u m vestri milites querunt et dant causam pacis turbationi, nos
enim juramentum et fidem nostri Imperatoris conservantes, nullám omnino vobis damus turbandae pacis oecasionem, vestri enim faciunt omnia,
quae non essent facienda, imo nee tempore belli fuerunt facta, quod est
maximum milites vestri nuperrimis diebus 400 rascianos decapitarunt et
pecora illorum abigerunt, pagosque combusserunt. Quare IUustrissimam
Dominationem Vestram tamquam amicum e t vicinum rogandam esse
duxi, quatenus ad haec omnia nobis respondeat, ut nos etiam possimus
informare de his omnibus nostros veserios, quid ulfcerius nobis sit faciendum. Alias si nos ab Imperatore nostra non timeremus vicem pro vice
vobis reddedere possemus. De reliquo . . .
Datum Boros Jenő 12 junii 1668 IUustrissimae Dominationis Vestrae
servitor Kassum Passa. 22
Magyarból fordított latin szöveg. Litt. őrig. 1073.
2.
Gyula, 1668. június 28.
A gyulai bég levele ugyanahhoz. Kiegészíti a jenöi pasa vádjait, a
végvári katonák 30 falut égettek fel és 600 embert vágtak le. Legújabban
pedig Dobozt teljesen feldúlták,
és az állatokat elhajtották.
Vezetőik
neveit is közli.
Ego Potentissimi Turcarurn Imperatoris praesidii Gyulaiensis supremus officialis Tanlar Begus 23 omnia felicia e t fausta praecor Illustrissimae Dominationi Vestrae tamquam amico et vicino.
IUustrissimae Dominationi haec volui vobis significare, non scio utrum sit pax, пес ne et quae sit causa quidnam cogitent, quod ista permittunt suis militibus facere, cum pauperculi subditi nostri, nee ipsi, nee
pecora illorum possunt in pace manere, qualem nam IUustrissimae Dominationes Vestrae curam habeant suorum militum, ecce nupperrimis
hisce diebus etiam quid feceruint, sunt 30 pagi, quos ex fundamento combusserunt, homines vera aut sexeentos decapitarunt, qui tarn ex vestra
quam ex nostra parte contribuerunt Christiana existentes. Quae non sum
ausus nostris vezeriis eousque significare, donee ab Illustrissimis Dominationibus Vestris responsum adhaec non accipiam. Credant amplius nee
Imperator noster, nee nos nostra bona devastare permittimus, nam inter
duos Potentissimos Imperatores pax est conclusa. Itaque IUustrissimae
22

A török Käsim név az egykorú iruagyar okmányokban Kászim, Kászun és
KásKom alakban is. szerepel.
23
A Tanlar név a másoló hibás olvasása. Tahír, vagy Tájiba bég lehetett.
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Dominationes Vestrae habeant meliorem cur,am suorum militum,, et dent
nobis responsum, quia pairati sumuis usque ad mortem nostra bona custodire, quod si enim aliquid vctois contigerit, 'non nobis, sed illiis imputent. Moderno tempore etiam u n u m pagum Dobocz vocatum, 24 ubi Ungar! habitarunt, totaliter combusserunt, pecoraque illorum abegerunt.
Itaque Illustrissimas Dominationes rogandas esse deduximus, quatenus
ex parte vestra etiam auxiliis suis adesse velint, pauperculos subditos
depopulari ne permittant. Quod si Illustrissimae Dominationes Vestrae
fecerint, nos etiam in omnibus Illustrissimis Dominationibus Vestris r e servire studebimus. In reliquo eandem I. D. V. etc.
Datum in. aree Gyulaiensis 28. junii 1668.
Illustrissimae Dominationi Vestris servus
Tanlar Begus
P. S. Si illustrissima Dominatio Vestra vult scire, qui faciunt haec,
omnia nominatim dicam illos praesidiarios Onodienses, Szendrőienses, Filokieruses, Kalloienses, quidem precipui milites Paulus Bango onodiensis
Ladislaus Erdős kallaiensis, Stephanus Kállai szendrőiensis, Nicolaus Nagy
szendrőiensis, Joannes Szőcz szendrőiensis, Joannes Moisik onodiensis,
Andreas Bese filekiensis, Joannes Szücz filekiensis coram quibus vix unus
agnellus potest manere in campis.
Paria literarum Boros Jenöiensis Bassae et Gyulaiensis Begi.
A két levél magyarból fordított latin szövege egy íven. Litt. őrig. 1073
3.
Nagyvárad, 1669, július 19.
Juszuf váradi pasa Csáky Ferenchez. A főkapitány panaszára, hogy
Arnot Ali aga adót követel Sándorházától, uzt válaszolja, hogy ő senkinek nem adott ilyen engedélyt. Majd megfordítja a vádat, jó lenne ha a
felsőmagyarországi
kóborlókat zaboláznák meg. Szalontáról is elhajtottak
132 lovat. Vigyék vissza, és büntessék meg a
vétkeseket.
Nos Potentissimi et Invictissirni Turcarum Imperatoris confinii Varadiensis et eo pertinentium confiniorum et in iis existentium militum
supremus officialis, spectabilis ac magnificus Jussuf passa.25
Mihi conveniemteim vicinalem amicitiam commendo, a Deo omnia
bona postulo Dominationi Vestrae una cum bonis amicis. Literas Vestl a e Dominationis attulerunt, quid scribas, intellexi, in quibus conquerit u r quod unum pagum, nomine Sandorhaza 26 terreret Arnot Ali aga ad
'ж Doboz Békés miegyében.
Juszuf 1669—1670-ben váradi pasa. Végvári levelek 6 1.
26
Sándorháza—Sándorfalu. Szatrnair megyében két ilyen nevű helység is volt,
egyik Erdőd körül, Felsősándorfalu pedig Nagybányától délre.
25
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tributum compeUendo, inter duos potentissimos Imperatores contra pacem esset, ideo Domine benevole, vicine, amice, saltern non scitis aliud
quiis scribere, quam quod minantur in sálva, in campo minis. Ego quid
i'aciam, si aliquis vel pagum percussit, vel captivavit hoc seriberet Dominatio Vestra mihi, si minatur ex hoc nihil fiet, ego ad hoc nemini do
licentiaim, nee permittam, neque potestis dicere, quod aliquis meo t e m pore aliquod d a m n u m fecisset, sed bonum esset, si e x parte Germanica
i m e r a t o r i s etiam refraenarent multos illos vagabundos praedantes m i lites, sed tantum in. verbis vestris est pax, alias hoentiam datis vagabundis et omnia latrocinia faciunt, sicut rnodo etiam civitatis Szalonta 27
centum triginta duos equos abegerunt et ffluc est, ideo hoc non alter,
sed in ditione Germanici Impenatoris habitantes non alii faciunt, omnes
sub officialibus e t capitaneis sunt, si illi vellent, hue nee avis veniret.
Ideo benevolo, vicine amice, si pacem vultis, in confiniis capitaneis seribas
et unus alteri signifcans illorum equos conquirere oportet e t restituere,
latrones debent puniri, et pax ita servabitur; quod autem minatáonem p a gorum cancernit, ad hoc ego necessitatem n o n haebo, nee volo, nee permiatrtiaim. Post haec Deus cum Vestra Dominatione.
Varadini die 19 julii 1669.
[A levél hátlapján:] Paria litterarum Piassae Varadiensis ex idiomate
hungarico in latinum translatarum.
Magyarból fordított latin szöveg.

Litt. őrig. 1092.

4.
Kelet nélkül, 1668. körül.
A váradi törökök panaszai az ónodi, kallói, ibrányi és más végházak
katonái által elkövetett
dúlásokról.
Specificatio damnorum, indecentiarumque patratae a b Ungaris Onodiensibus, Kaloiensibus, Ibranensibus et a b aliis malignis oppidorum
hostilium.
[1] Quidam janitscherorum meroatorum Vamdinensium, aliique
Partae mercatores, commercia tractare soliti, triginta curribus mercibus
onustis Belgrado veniebaint, ad pagum quendaim prope Varadinum, Tolca28
dictum, cum pervenissent a 300 Za;thmarie<nsibus, Kaloiensibus, Caroliensibus, aliisque Ungaris superíorum partium invasi, postquam diu pugnassent et se defendissent, tandem victi, totaliterque exspoliati, eorum
decern occisi fuerunt. Pervenit interea ad civitatem fáma, Hamse Bassa
cum intentione suos defendendi e Varadino exivit, tunc super eum in
27

Ld. a, bevezetésit és a 19. sz. jegyzetet.
Tolca-Tulka. A panaszban felsorolt helységek akikor majcinem mind Bihar
vármegyéhez tartoztak.
28
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monte centum pedestresque plures ex illis facinorosis venerunt, qui t r e centos circiter equites occiderunt, ipsumque Hamse Bassam in auxilium
venientem trucidarunt, ex prineipalioribus utpote saym, possessoresque
tymariorum quindecim mortui manserunt. Demum Kalloienses aliique
facinorosi ommes merces acceperunt, ad valorem scillicet 20 m imperialium cum quibus in oppida sua re versi sunt.
2. Aliquot Kaloienses, Onodienses, aliique locum quendam Sasch 29
dictum, ad Imperialem Aulam pertmerafcem aggressi, decern illius loci
subditos occiderunt et 500 armentorum capita abegerunt.
3. His peractis Hussein Aga Banizanus et Zagan Hassan qui antiecedenter alay beg fuerat, iverunt ad villám dictam Kischniua, 30 quae est
in districtu Varadiensi, ut tributum proventusque exigeremt, interea t e m poris Kaloienses, Ibranenses aliique illorum quinque occiderunt, cum
vero aliqui ex equis descendissent et substitissent, iis 25 equos acceperunt, equumque Hussein agae capitaneus Zatthrnariensis adbuc detinet, equus autem Zagan Hassan est in manibus Barkóczy, capitamei Kaloiensis, 31 coeteri sunt in manibus Ungarorum.
4. Aliqui milites Pallanka Bathor, inter Teppu 32 e t Varadinum comitati sunt judicem Varadiensem, in itinere pervenerunt ad villám Melchimu, 33 eos agressi fuerunt Hussari Barkocziani Kaloienses et quinos
trucidarunt, captis omnibus equis, eos ad oppidum Kalo deduxenint.
5. Demum facinorosi excursores Kaloienses excursiones ad pagum
Keschman 34 dictum duabus horis Varadino distantem fecerunt, qui pagus magno vizirio Kubrili Mehmet Bassa 35 quondam tributarius fuerat,
cum vero 700 armentorum capita abigerent, babita exploratione, sunt
illos persecuti, ast illi maligni, cum se in sylvam occultassent, nostris
ibidem transeuntibus, [ex] illos quinque simul cum Carsan Oghli occiderunt, inter quos quidam Dervisch Aga, et armenta ad Kallo, aliaque
oppida abegerunt.
6. Ex villa Uikallo, 36 quae fuerat Magni Vezirii, omnia armenta abegerunt, et prouti innotuit, insecuti s u n t illorum quingentos et quendam
saym Temisvariensem Funduk dictum 37 et unum spahy captivos a b d u xerunt, qui pro sua libertate 1500 imperiales exsolvere debuerunt, ex
'Д} Sasch= (Mező)sas.
30
Zagan Hassan—Saban Haszan—Cziffra Haszon. Kischniua—Kisjenő. „Kis
Jenőnél, aki a váradi tartoimányban vagyon, nyerték el az Húszain aga és Cziffra
Haszon lovait." Csáky lt. 121. cs.
31
Barkóczy István nemi kallói, hanem, szatmári főkapitány volt.
32
„Fekete Bátornál midőn váradi bírót kísérték volna az törökök.. ." Csáky
lt. 121. csomó. Teppu= Tulka.
33
Melhim= Méhes Gyapjú közelében volt, a Váradért vívott harcokban pusztult el.
34
Késimány neoi azonosítható, valószínűleg elpusztult helység.
35
Köprili (Köprülü) Mohamed nagyvezír 1596—1661.
36
Űjkálló= Kiskálló Szabolcs megyében.
37
Funduk jszpahi. Funduq= mogyoiró, mohamedán személynév.
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quibus quindecim, submersi partim, partim dissecti, et faeinorosus author
horum damnorum, est incola oppidi Kalo, nomine Joannes Kenimesuch. 38
7. Quidam certus Cadi Aly efendi, sive judex Varadiensis, officio
suo privatus, cum ipsa illinc discedendum esset, aga militum voluntariorum simul cum Aga Martalosiorum eum comitabantur cum hominibus et
vexillis, cum autem Varadinum versus, in quondam pago Bokatsch 3 *
dicto in vasi fuerunt, quidam magister equitum Zattmariensis Bettuby
dictus, qui secum centum pedites et ducentos equites habebat, partim
Kaloienses, partim Ibranenses, qui supradictos duos Agba occidit, cum
aliis 15, et sie demum in Kalo reveorsi sunt.
8. 300 Ungarorum Ungariae Superioris, e x Kalo, aliisque oppidis,
prope Varadium, eius orbis aliquot incolas aggressi sunt, cum autem
innotuisset iam decern homines perüsse, quaedam turba illos insecuta,
et illarum unus captivus factus est, et pro maiori fide Excellentiae Vestrae transmissus est.
9. Regens magni vizirii, nomine Mustafa Aga, cum directa via cum
pecuniis versus Palankam Bathor, penes oppidum Tulca dictum venissét,.
ilium haidones Kaloienses aggressi sunt, iisqué thesaurum acoeperunt r .
quator homines oociderunt et in Kalo reversi sunt.
10. Thesaurarius, sive camerarius Sangiak Beglhi ad S. Jobum, 40 cum
aliis militibus, aliisque versus oppidum Sekelhid ad exigendum tributum,
hora decima, in reditu, prope dictum locum, invasi fuerunt ab hussaris Caroliensibus, dictum thesaurarium u n a cum socio coeperunt, tres
cissecuerunt, illi vero duo capti, ut se liberarent 800 imperiales persolvere debuerunt.
11. Excursores Kaloienses, agressi s u n t aliquos, qui ex Topa Varadinum versus ad celebrandas nuptias transibant, in villa Drunbos, 41 e x
istis hominibus tres occiderunt, sponsam u n a cum rebus in curru existentibus abduxerunt in Kalo, ibidem sui(!) liberationem nongentis imperialibus procurare debuit.
12. Procurator aedificiorum Aly Buluk Basa, parvus dictus, cum
aliquibus peditibus versus oppidum Giayum 4 3 ad exigendum tributum
transivit, 300 et plures Ungari superiorum partium et Kaloienses illos
aggressi sunt cumque diu pugnassent, illorum Turcarum septem occisi
fuerunt, coeteri vero non amplius resistere valentes, recesserunt, in t e m plum se occluserunt et sic se salvarunt.
13. Demum Zatthmarienses, Kaloienses et Ibranenses, quendam judicem in pago Szentlenmech/ 13 qui ad m a g n u m vizirium pertinet, inva38

Nagyom eltorzított név. A következő panaszban szereplő Betubby is.
Boika.tsch= Bikács.
Szentjobb és Székelyhíd.
(Felső)Topa és Dobrest.
Kücsük Ali bölük basi építőmeisitere, Giayum= (Mező)gyán.
„Ibrani katonák az Szentlélök nevű falura váradi vidéken reá ütvén..."'
Csáky lt. 121. csőimé. Ez elpusztult. Esetleg Szentelekkel azonosítható. Kővár vi-dék téves!, Körös; vidék a helyes.
39
40
41
42
43
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.serunt, qui locus in territorio Kövariensi, penes Varadinum, ubi octo
personas occiderünt, abductisque 30 equis ad sua oppida reversi sunt.
14. In provincia Kövariensi penes Varadinum, in quodam pago Mazzarhyrcha, 44 triginta homines, qui negotia quaedam habebant, invenerunt, qui cum rebus ad aedificium et refectionetm urbis Varadiensis a t tenderent, illos quidam nomine Pallascha'' 5 cum aliis sceleratis, invasit, e
quibus quindecim occisis, alii summa difficultate se salvarunt, dicti autem
.scelerati incorurnes in Zatthrnar reversi sunt.
15. Husari Kaloienses, in pago Merent, 46 penes Varadinum, 3 homines Ali Agae occideriint, /:qui Aly Aga prius Varadinensis Alay Beg
fiuerat:/ illis arma, equos, e t omnia quae possidebant aeoeperunt, et in
Kalo reversi sunt.
16. Ungari denuo superiorum partium, subditos Aulae Imperialis t r i butarios pagi Barandy 47 dicti invaserunt, inde plusquam 500 armentorum
• capita abegerunt, e t omnia quae possidebant abripuerunt.
17. Kaloienses ex oppido Ciarschan 48 Aulae Imperiali deditis, invasis
subditis 150 equos abduxerunt, expoliatis subditis plures quam viginti
inter emeruitit, demum in Kalo reversi sunt.
18. Demum Ungari superiorum partium, Zattmarienses, Kaloienses
ex oppido Begsermat 49 Imperiali Aulae subdito, occisis multis pauperibus
.subditis, omnia armenta abegerunt.
19. Incolae oppidi Safca50 Imperiali Aulae tributarii, depraedati et
expoliati, illis omnia armenta abacta sunt, quae armento Kallo versus
abacta, e t etiam ad alia oppida Superioris Ungariae.
20. Denuo Ungari superiorum partium, teloniatorem Kövariensem
invaserunt, qui solitum tributum exigebat, accepto camerae thesauro
quem secum vehebat, illum cum aliis sex occiderünt, eorumque a r m a et
equos aoceperunt.
21. Demum Ungari superior es, meroa tores Debreczenses(!) agressi sunt,
qui Varadinum pergebant, apud pagurn Duzassy 51 a quo merees acceperunt una cum mdieibilibus spoliis, alias etiam ab iis expoliati fuerunt.
22. Ungari facinorosi superiorum partium, prout narrant plusquam
4000 armentorum capita ex oppido Serefer, 52 magni vizirio subiecto, in
comitatu Kövariensi abegerunt.
44

Mazaarhyrcha= Magyar Hirka (?) nem azonosítható helynév.
„Balassa nevű katona, vagyis hajdú". Csáky lt. 121. csomó.
Merent= Mindszent. Biharban két ilyen nevű helység volt, egyik Szentjobbtól északra,, másak Körösifcarján mellett. Ma puszták.
4/
Barandy= Báránd.
4Й
Ciarschain= (Körösnagy)harsány.
4a
„. . . kállaia'k Böszörményre reá ütvén." Csáky lt. ou. és Végvári levelek
34, 41 1.
50
Safca= Zsáka.
51
21. panasz: „Az ibrani gyaloglóik debreczeni kalmárokot az pocsai hidnál
felvertek". Csáky lt. 121. csomó. Pocsiaj közelében volt Dusnok, mely később elpusztult.
52
Serefer= Sz©rep.
45
46
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23. Ex alio oppido Comady53 dicto, quod ad magnum vizirium pertinet, intra duorum annorum spatium Ungari superiorum partium plus
quam 6000 armentorum capita abegerunt.
24. Post adventum Agae Varadinum, facinorosi Ungari superiorum
partium pagum Febeschbanu,54 ad quendam Alay Begum Husein Aga
dictum pertinentem, invaserunt, ex quo 80 circiter iboves abduxerunt.
25. Nunc Domini mei damna et spolia ab Ungaris superiorum partium Kaloiensibus, Ibranensibus, Zatthmariensibus, Caroliensibus et ab
aliis similibus oppidis et Echediensibus commis&a, fere sine numero sunt,
neque huic regesto comrni&sas imposuimus tyrannides, neque aliorum
saym, possessorumque timarorum fastiditos pagos, nihilominus solummodo ilia seribere et annotare volui in quantum possibile est, quae in
tempore a quo in his versor partibus contigerunt idque ad honoratam
ipsius transmitto praesentiam, ut videre et iudicare possit.
Servus eiusdem
Aly Bassa
beglerbegus Varadinensis55
Mi Domine, пае scripta specificatione, agae militiae Vestrae servus
in itineris proeinctu erat, sed superiorum partium Ungari Kaloienses,
aliorumque locorum, in territorio Kövarensi penes oppidum Bozassi, pagum Naglena56 dictum invaserunt, depraedatis substantiis nedum contentá, tunc temporis .. ,57
PLAINTES TURQUES DE 1668—1669
CONTRE LES SOLDATS HONGROIS DES CONFINS MILITAIRES
(RESUME)

Dans les années 1660, les soldats des chateaux des confins de la Hongrie supérieure
ne furent guére stipendiés, et ne recurent aucun soilde pendant quatre ans; c'est
pourquoi, presses de lia fiaim, ils firent des incursions de plus en plus nambreuses
dans la partié du pays assujettie au Crodssant. Comme ills violaient, ä ce compte,
La paix en vigueur (celle de Vasvár), Ali pacha de Várad, fit consigner toutes les
doléances. Ce relévé, de mérne • que quelques lettres éeritesi par des. Turcs, ont
surnagé dans, une traduction latiné, qui échoua au département des manuserits de
la BJbliotheque de l'Université. Les documents en question, etudiés avec la critique qui »'impose, contiennent des ranseigneiments trés précieux sur lia vie continuellement harcelée et sur le cheptel de la population de la Honigrie vivant sous
53

Coimady= = Komádi.
FebasbaniU= Febesfoán. (?) nem azonosítható helynév.
55
Szoikoli Ali 1668 május — 1669 májusáig volt váradi pasa.
56
Kővárviidék itt is hiba. A helységeik Pocsaj és Nagyléta.
57
Az ínat a következő lapon folytatódott, de az elveszett.
A török nevek magyarázatáért Kiakuk Zsuzsa docensinek ezen a helyen mondok köszönetet.
m
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la domination ottomane. Ferenc Csáky,
fit convoquer le conseil de guerre pour
les chefs des maraudeurs. Comrne il ne
carence de solde, ce furenit ces soldats,
plus tard le noyau de l'armée kouroutz
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capitaine supreme de la Haute-Hongrie,
ins'truire sur les griefs, et celui-ci jugea
put mettre terme au défaut majeur, ä la
devenus errants et fugitifs, qui formerent
de Thököly.

SZABÓ KÁROLY ÉS K A Z I N C Z Y GÁBOR
(Adalékok Szabó Károly levelezéséhez)
KENYERES ÁGNES

A

z Erdélyi Múzeum-Egyesület alakuló közgyűlésén, 1859. nov. 25én, a Múzeum könyvtárába első könyvtárosnak meghívták Szabó
Károlyt, a nagykőrösi gimnázium görög tanárát, a Tudományos
Akadémia levelező tagját. Szabó Károly 36 éves volt, mikor 1860 tavaszán Kolozsvárra költözött. Attól kezdve haláláig az erdélyi tudományos
élet egyik vezetője maradt mint könyvtáros, később könyvtárigazgató,
1872-ben a kolozsvári egyetemen a magyar történelem katedráját is vele
töltötték be.1
A Múzeum-könyvtár alapanyagát gróf Kemény József hagyatéka
képezte: 15 439 kötet könyv, 1083 kézirat, gazdag irodalmi, történelmi
egyháztörténeti, jogtörténeti, régészeti, néprajzi, gazdaságtörténeti anyag,
krónikák, oklevelek, levelezések.2 Ehhez járult Mike Sándor ajándéka 200
kötet kézirat és további könyvadományok az Erdélyi Múzeum-Egyesület
választmányi tagjaitól.
Szabó Károly a könyvtár folyamatos gyarapítását első perctől kezdve
szorgalmazta. Miután az anyagi ellátottság nem volt kedvező, vásárlásra
csak módjával gondolhatott. Fáradhatatlan buzgósággal, mozgékonysággal és leleményességgel szerzett a könyvtár számára kevés pénzért új
és új anyagot, főleg az erdély családi levéltárakból. A könyvtár állománya kezelése alatt 40 000 kötetre szaporodott.
A gyarapításhoz kezdettől fogva felhasználta a hagyatékokban talált többszörös példányok cseréjét. „A könyvtárba, melybe úgyszólván
naponta ládánként jön a könyv, roppant a többszörös példányok száma,
és köztök természetesen igen becses Transylvanicak és Hungaricumok.
Ezek címeit, ha egy pár ezerre szaporodnak, szeretném kinyomatni, szétküldeni s elárvereztetni." — írja már 1860 júl. 5-én Szilágyi Sándornak
Nagykőrösre.3
1
Életrajzahoz: Schilling Lajos: Szabó Károly emlékezete. Bp., 1892; Szádeezky
Lajos: Szabó Károly emlékezete. Bp., 1894; Márki Sándor: Szabó Károly. (Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére. Kolozsvár. 19091—1942);
Borsa Gedeon: Magyar könyvtárosok: Szabó Károly. (Könyvtáros. 1956. 2. sz.)
2
Veress Endre: Gróf Kemény József. (Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepiére. Kolozsvár. 1909—1942)
3
OSZK Kézirattár. Kiadatlan.
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Lelkiismeretességére jellemző, hogy szintén kezdettől fogva maga v é gezte, egyetlen munkatársa segítségével, a csonka vagy hiányos anyag
kiegészítését is. „Toldi úrtól úgy értesültem — írja Hunfalvy Pálnak a
Magyar Tudományos Akadémia könyvtárnokának — hogy Telegdi Miklós Papa nem Antichristus
c. munkája (Nagyszombat
1580 8r) Lugossy
ajándékából a m. ukadémia könyvtárában
megvan, igen szívesen
kérem
annak csak egy vagy két hétre leendő leküldését, hogy a mi csonka példányunkat, melyből 3 vagy 4 levél hibázik,
kiegészíthessem."^
De nem csak gondos kezelője és gyarapítója volt a könyvtárnak,
hanem tudós felhasználója is. Könyvtárnoki állásának elfoglalásával egyidejűleg elkezdte egy cédulakatalógus készítését a könyvtárban levő régi
nyomtatványokról: „Könyvtárnoki
foglalkozásom közben azon gondolatra
jöttem, hogy amennyi XVI., XVII. századi magyar nyomtatvány
halálom napjáig kezembe kerül, mindnek címét külön lapokra a lehető legnagyobb bibliográfiai pontossággal feljegyzem. így remélem, 20—30 esztendő alatt, ha addig élek, oly gyűjteményt
hagyok a Múzeumnak,
mely
ritkítani fogja párját az országban.'* Ezzel vetette meg a Régi Magyar
Könyvtár alapját. Ezt az anyagot egészítette ki évtizedeken keresztül.
Városról városra, könyvtárról könyvtárra járt, hogy felkutassa a könyvészeti ritkaságokat. Kezdte az erdélyi könyvtárakkal, iskoláikkal, kolostorokkal, aztán sorra vette a magyarországiakat, A Magyar Történelmi
Társulat által szervezett kirándulásokat is felihasználta arra, hogy egyegy megyében átkutassa a könyvtárakat és a magánházak padlásait. Még
a mestergerendákon is könyvek után kutatott — írta megemlékezésében
Márki Sándor. Utazásai alatt mindig magánál hordta, évről é v r e tömöttebb fekete bőrtáskában céduláit, amelyeket tréfásan
„bankó-céduláknak"
nevezett.
A nagy országjáró nagy levelező volt. Széleskörű levelezést folytatott
könyvtárakkal, könyvgyűjtőkkel, antikváriusokkal, barátaival, hogy az
ismeretlenül lappangó könyveket megtalálja vagy megvegye, a könyvtárban meglevő hiányos, csonka könyveket és folyóiratokat kiegészítse.
A duplumok cseréjének szervezését és lebonyolítását is leveleken k e resztül intézte. Levelezett m i n t az Erdély TörlénelwA Adatok с kútfőgyűjtemény szerkesztője. Hozzá is egyre többen fordultak Magyarországból és Erdélyből levélben, útbaigazításokért. 6 A történelmi forráskiadványok ügyében fordult hozzá Kazinczy Gábor is.7
4

1863. jún. 24. MTA Kézirattár. Kiadatlan.
Levél Szilágyi Sándorhoz 1861. okt. 22. OSZK Kézirattár. Kiadatlan.
6
Szabó Károly levelezéslét az OSZK és- a MTA kézirattárában őrzik.
7
Életrajzához: Gál János: Kazinczy Gábor írói ós politikai működése. Bp.,
1918; Révay Ferenc Frigyes: Kazinczy Gábor élete a szabadságharc után. Bp. 1941;
T. Erdélyi Ilona: Az ifjú Magyarország ós Kazinczy Gábor. Bp. 1965. Levelezése
az OSZK, MTA és az EK kézirattárában, számos levele erdélyi könyvtárakban.
A Szabó Károlyhoiz írt levelei az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtárából (ismeretlen helyre kerülték.
5
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Szabó Károlyt Kazinczy Gáborhoz régi ismeretség fűzte, de nemvoltak szoros barátságban. Valószínűleg 1847-ben ismerkedtek meg Pesten
Toldy Ferencnél. Szabó Károly másfél évig lakott Toldy lakásában mint
a Magyar Tudósok Tára c. életrajzi gyűjtemény munkatársa. Kazinczy
Gábor ebben az időben többször megfordult ott, majdnem biztosra v e hetjük, hogy találkoztak. A fiatal, de már akkor komoly tudományos
kvalitásokkal rendelkező, Szofoklészt és Euripidészt fordító Szabó Károly és Kazinczy Gábor, az Ifjú Magyarország egyik hangadó egyénisége,
Puskin és Goethe fordítója, Petőfi barátja, megérthette egymást. A szabadságharc elsodorta őket egymástól. 8 Kazinczy Gábor visszavonultan
élt. Bánfalvai kastélyában szépirodalmi művek fordításával és történelmi
tanulmányok írásával foglalkozott. Fiatal korától kezdve szenvedélyes,
könyv- és kéziratgyűjtő volt. Sok pénzt költött könyvtárára, büszke volt,,
hogy csak a legritkább esetben kellett egy-egy forrásmunkát kölcsönvennie, minden fontosabb korabeli és régi m ű v e t megtalált otthonában.
Állandóan kutatott, kutattatott történelmi kútfők után. Erre vetnek fényt,
levelezésének azok a darabjai melyekben barátai, ismerősei, könyvtárosok, falusi tanítók, papok, kishivatalnokok tudtára adják, hogy sikerült
megszerezniök számára régi iratokat, okmányokat, forrásanyagokat.
A történeti hagyományok iránti érdeklődése, könyv és kéziratgyűjtése hozta össze a hatvanas években ismét Szabó Károllyal. Szabó 1864
ápr. 4-én még könyvjegyzéket küld neki. De ebből m á r Kazinczy nem
válogathatott, ápr. 18-án, 46 éves koráiban meghalt.
Úgy véljük, n e m érdektelen, h a közöljük Szabó Károlynak Kazinczy
Gáborhoz, írt leveleit, amelyeket az Egyetemi Könyvtár kézirattárában
a Kazinczy Gábor hagyatékban őrzünk (H 88/5 88-94.) A levelek egy
régi híres könyvtár ismeretéihez nyújtanak adatokat, bepillantást engednek Szabó Károly [könyvtárosa és tudományos munkásságába, az 1860as évek elején a könyvkiadási és könyvkereskedői viszonyokba és nem
utolsó sorban Kazinczy Gábor irodalmi és könyvgyűjtői tevékenységébe..

SZABÓ KÁROLY LEVELEI KAZINCZY GÁBORHOZ

Kolozsvár nov. 27. 1860.
1.
Tisztelt Tekintetes Ür!
Szíves bocsánatát kérem, hogy becses levelére a közbejött múzeumi
nagygyűlés miatt, csak most válaszolhatok. 0 A kimutatások és évi j e l e n tés elkészítésével igen el voltam foglalva.
s

rolyt,

9

Toldy Ferenc Kazinczy Gáborhoz írt leveleiben többször említi Szabó K á Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1860. nov. 22-i közgyűlése.

271

Anonymust én a Toldy ú r és Kegyed által tervezett gyűjtemény
számára készítettem: 10 de miután az Toldy úrnál másfél évnél tovább
hevert, s miután о a gyűjteményt se könyvárusok se a m. akadémia által;
— melynek megbízásából kéziratom Érdy úrnál, ki rá egy tollvonásnyi
bírálatot sem írt, bírálat végett félévnél tovább hányódott, — nem tudta
kiadni: kénytelen voltam magam neve alatt, úgy ahogy t u d t a m kiadni.
Ráth Mór adott az első önálló kiadásért 20 Ft-ot ívenként s így az egészért 120 Ft-ot. Ez rögtön elkelvén s ő az aránylag igen nagy haszonért,
hajlandó lévén a második kiadására s egyszersmind a gyűjtemény kiadására is; a 2-ik kiadáshoz azért függesztettem a gyűjtő címet úgy azonban, hogy abba ő bárkitől is fogadhasson, el darabokat. A 2-ik kiadásiért
ismét 120 Ft-ot fizetett.
Én sem magamat, sem őt, sem a közönséget nem köteleztem dolgozásra, kiadásra s előfizetésre; szándékom csak annyi volt, hogy időnként
amint egyik vagy másik forrást lefordítom, Ráth által közzé tegyem.
Az, hogy Ráth a 2-ik füzetre előfizetést is hirdetett, tudtomon és akaratomon 'kívül történt, mit én tőle jó néven nem vehettem.
Ráth az első füzeten jó hasznot látván, igen sürgetett a 2.-ért; így
készítettem el Rogeriust, Tamás Spalotoi esperes töredékét a tatárjárásról,
és a Nagy Magyarországról szóló tudósítást. Ezen füzet 3—4 hete hogy
készen áll, de mint látom Ráth még nem küldte szét. Hogy Balássy
Ferenc 1 1 épen Rogeriussal foglalkozott, arról legkisebb tudomásom sem
volt.
A 3-ik füzetbe Kézait szántam, s Ráth sürgetésére megkezdtem ehhez
is jegyzéseim összeszedését és összeírását. De én Ráthnak magamat e
füzetre még nem köteleztem, minthogy tömérdek munkám miatt előre
nem is tudhattam, mikorra lehelnék vele kész. Kegyed levele vételével
mindjárt tudósítottam őt, hogy Kézai Lévaynál és Galeotus Kegyednél
készen áll, s így ezeket minél hamarabb megkaphatja és kiadhatja. Remélem is, hogy Ráth e tárgyban ezolta mind Kegyedhez m i n d Lévayhoz
írt.
Nálam e gyűjtemény kész terve nem volt s nem lehetett kidolgozva,
m e r t az egész Ráth vállalkozásától s a közönség pártolásától függ, melyről előre bizonyos inem lehettem. Én e 2 füzettel az u t a t megtörtem;
R á t h folytathatja, s bizonyosan hiszem is, hogy folytatni fogja a vállalatot, s dolgozhatunk bele akárhányan.
Épen azért szeretném, ha a Kegyednél kész tervet megkaphatnám, s
egyszersmind megtudhatnám, mely darabok s kinél vannak készen, hogy
így mint most Rogeriussal történt, ketten egy munkával ne foglalkoznánk.
10
Szabó Károly: BéLa király névtelen, jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Magyarország Történetének Forrásai с kiadvány 1. füzetenként jelent meg.
A sorozat 1860—64 közöitt jelent meg.
11
Balásy Ferenc bánhorváti, később felnémeti kat. lelkész. Kazinczy Gábor
baráti körének tagja.
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Ráth még nekem sem válaszolt s így n e m tudom, a harmadik füzettel (Kézaival) m i r e határozta .magát,
A Galeotusból kijegyzett helyek értelmezésére nézve lehetetlen meg
nem jegyeznem, hogy ott, hol Kegyed a helyes magyar kifejezésre nézve
megakad, nekem, ki ez íróval aránylag igen keveset foglalkoztam, még
nehezebb a helyest eltalálnom. Mind amellett is, megteszem amit tehetek;
valeat quantum valere potest. 12
1. A dux Johannest fejedelemnek
adnám, ha el tudnám magammal
hitetni, hogy a Horváth- Tóth stb. ország fejedelme
czim a XV.-ik<században valósággal élt volna nyelvünkben; így míg ezt bebizonyítva
nem látom, inkább maradnék az idegen herceg mellett, mely azon
korban nyelvünkben már bizonyosan nagyon meghonosodott. — Nem
lehetne-é a Királyfi, király fia kifejezést használni? (ad formám: Bánfi,
Vajdafi stb.)
2. A XI-dik fejezetben a magnificentiat
„nagy úri
dolognak"-пак.
fordítnám; az úriasság újdonszerűbb; s e helyre amaz igen jól, népiesen,
jönne ki. — A XXIII-ik fejezetben a Mátyásra vonatkozó
magnificus
szót, úgy ahogy ott ezen' szó magyarázva van, nagylelkűnek,
vagy talán
még helyesebben nemeslelkűnek
lehetne fordítani.
3. A XVII. fej. mensa panicea-t én sem képzelem máskép értelmezhetőnek mind Kegyed. A nép még most is úgy eszi a levesfélét. E helyt
azonban hús ételről is lévén szó, ez is történhetett a mensa
paniceavál,
úgy mint most a szalonnát szoktuk enni egy darab kenyéren.
4. XXVIII. fej. „a pápa Galeotust tudományának
bizonyságából ítélvén meg" nem tudom elfogadható-é?
5. uo. Minthogy a tudatlan nép felbőszültén
Galeotus halálára készült vala törni; szabad fordítás lenne ugyan; de aligha el nem találná a
helyes érteimet e mondásban, mely az eredetiben úgy mint Schwaindtner
kiadása, különben is tökéletlen szerkezetű. — A romlott szöveget szóról
szóra lefordítani lehetetlennek hiszem; érthetetlen lenne.
Fogadja Kegyed szívesen ez igénytelen észrevételeket, s összevetés
és bírálat után használja úgy, ahogy használhatja.
Egy bizalmas kéréssel rekesztem be e sorokat.
Legyen szíves Kegyed tudósítani, megvannak-é Kd gyűjteményében
Kazinczy Ferencnek Cserey Farkashoz intézett levelei 1809 utánról, vagy
hol vannak?
Én a Cserey könyvtárt Krasznán az árverésen 260 Ft 50 kron a múzeumnak megvévén 1 3 a könyvtárban K. F.-nek csak 1805—1809-re terjedő leveleit találtam meg egy vastag 4-rét kötetben. Szakadatlan sorban
n

Kazinczy Gábor ez időtájt foglalkozott Galeotto Marziio Mátyás, királyról
szóló művének fordításával. Fordítása 1862-ben Pesten jelent meg.
13
A könyvtár 2618 kötetből állt. Ezzel az anyaggal került az Erdélyi Múzeumba az efcső nyomtatott magyar naptár egyetlen teijets példánya. „Ilyen jó vásárt az életben többé aligha tehetek" — írta Torma Károlynak 1860. okt. 2-án.
<OSZK Kézirattár. Kiadatlan.)
^g
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a levelezés •megkezdésétől fogva. Hogy Cserei Kazinczy későbbi leveleit
is gondosan beköttette, arról kétség nem lehet: de jelenleg hol vannak
nem tudjuk. 14
Ha ez igen érdekes leveleket a k á r Kegyed, a k á r más valaki idővel
ki a k a r n á adni, óhajtható volna, hogy az egész levelezés lásson világot,
s ha Kegyednél a n n a k nagyobb része megvolna, de a mi k ö t e t ü n k e t még
nem ismémé, idővel a kiadásnál igen jó hasznát vehetné.
Magamat szíves jó indulatjába ajánlva maradok kegyednek
alázatos szolgája
Szabó Károly

2
Kolozsvár szept. 7 1863.
Tekintetes Úr!
Tisztelt barátom Uram!
Legelsőben is bocsánatot kell kérnem, hogy Önhöz az erd. múzeum
duplumainak catalogusa 15 csak történetesen jutott. Én az elküldésről nem
feledkeztem meg, hanem rendkívül sok dolgom miatt könnyítni akarván
magamon Demjén kolozsvári könyvárus által testvérét Demjén G. pesti
könyvárust kértem m e g az expediálásra, kihez számosabb példányt k ü l döttem. Vagy egyik vagy másik Demjén feledékenységéből t ö r t é n t az elmaradás.
A megszerezni kívánt könyvek jegyzékét a többi eféle jegyzékekkel együtt át fogom adni a duplumok árának megszabására az igazg. vá14
Kazinczy Ferenc Gserey Farkashoz 1309 után írt Leveleit Szabó Károly k é sőbb megszerezte a könyvtár iszáimára. Váczy János innen közölte őket. (Kazinczy
Ferenc levelezése. Bp. 1890-1912)
15
Az Erdélyi Múzeumi Könyvtár többszörös példányainak jegyzékét Szabó
Károly először 1863-ban, másodszor 1877-ben nyomtattatta ki. Az 1861-ben készült
Utasítás a duplum-katalógusról és a cseréről: „A feleslegiajstrom magába foglalja
mind azokat a darátokat, melyeik több mint egy példányban meglévén, a r r a használhatók, hogy csere útján órettök oly munkákat lehessen megszerezni, amelyeik a
könyvtárban nincsenek meg. A könyv rövid, de jellemző leírásán kívül meg kell
hogy legyen benne becsára is. A cserére nézve következő szabályokhoz tartsa magát a könyvtárnok: a) Valahányszor módot talál egy a könyvtárra nézve előnyös
csere megejtésére, azt kimerítő és részletesen formulázott indítványképpen terjeszti
a választmány eleibe, és. ha a választmány jóvá hagyja, megejti a cserét. — b)
Cserét a könyvtárnok csaik más; könyvtárnokkal vagy magánosokkal igyekezzék űz,ni, antiquariussal csak akkor, ha szembetűnő hátrány nélkül kivihető. E végre a
felesek és csonkák lajstromát azonnal, amint elkészül, szét fogja küldeni mindazon
könyvtárakhoz, amelyekéi cserélhetni gondol, és tőlük viszont a hasonló lajstrom
közlését fogja kérni. — c) A könyvtárnok különös érdemet fog magának szerezni,
ha eredeti becses kéziratok hiteles másol tatásával oly darabokait fog előállítani (teremteni) amelyekórt más könyvtárak örömest fognak vele cseréit űzni." (Közölve:
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyvei I. Kolozsvár. 1861)
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lasztmány által m á r kinevezett bizottságnak, mely munkáját a jövő hó
elsejéig bevégzi, s én a tudósítással jövő hóban nem fogok sokáig késni.
Az egyes különösen kérdezett könyvekre nézve előlegesen írhatom,,
hogy az Archív II. B . " 1. Heft minden esetre adható lesz; nem így a
BT. Szemle 1. évfolyama, melynek mind 4 évfolyamát a m. vásárhelyi
ref. coll. ktára kéri együttesen.
Az erdélyi diaetalis acták kijegyzett darabjaiból mindnyájából teljes
példányokkal szolgálhatunk.
A cserébe ajiáinlott könyvek u. m. Mich, de Ungaria Sermones 1492 és
Vastenberg Commentarii az első gr. Mikó adományából, a másik gr. Kemény Józs. ktárából megvan könyvtárunkban. — A k é t kötet kéziratáért u. m. Köleséri könyvtára eredeti catalogusáért 16 és a Transylvanicuraokért szívesen ad cserébe a bizottmány könyveket; csak tudhassuk,
miket kívánna értök a Mrtokos.
A kijegyzett könyvekre nézve előlegesen csak annyit írhatok, hogy
a közkönyvtáraknak végzés szerint elsőségek lévén magánosok felett,
mindennel a legjobb akarat mellett sem szolgálhatunk; de amint hozzávethetek az eddigi kijegyzésekből, mintegy k é t harmadával a kijegyzett
könyveknek rendelkezhetünk. Ezek jegyzékét és meghatározandó igenis
méltányos becsárát oct. első felében megküldve, kérve majd minél előbbi
választ m e g vagy m e g nem tartások iránt.
Bocsánatot kérek, hogy becses levelére csak ily későn válaszolhatok;
a múlt hó második felét úton töltöttem, a gr. Degenfeld erdőszávai
könyvtára átvétele ügyében, s alig érkezve haza, szept. 1-én,, legkisebb
fiam halálának fájdalma gátolt hivatalos dolgaim rendes vitelében.
A duplumok catalogusok [!] 4 példányt ezennel ide mellékelve, a legszívesebb tisztelettel maradok
Önnek
igaz tisztelője
Szabó Károly
U. I. Katona Hist. Crit. 17 teljes példányát Enyed és pesti r. oath,
gimn. kéri. —' Ezelőtt egy pár évvel Torma Károly kérte; mi neki 100.
o. ftra becsültük: de ő kapván keze ügyében más példányt nem tartotta
meg. Kevesebbre a bizottság most sem fogja becsülni, de bizonyosan
egyik vagy inásik k t á r részére bocsátja át.
Gróf Mikó megbízásából bátor vagyok az ő általa küldött Apor féle
kéziratnak, és ha lehető a Mikó Ferencz naplójának visszaküldését
kérni. 18
SzK
,j
7
8

18*

Ifj. Köleséri Sámuel orvos könyvtára.
Katona István: História eritica regum Hungáriáé. 1779-1817. 1-42 kötet.
Apor Péter és Mikó Ferenc emlékiratait KJazáczy Gábor 1863-ban adta ki.
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3.

Kolozsvár oct. 8 1863.
Tisztelt 'barátom!
A múzeumi duplumok becsüjét az erre kinevezett bizottság 19 minap
teljesen bevégezte, s a tegnapi választmányi ülés helybenhagyta. S így
ma már képes vagyok Kegyedet a jegyzékeiben foglalt-könyvök hivatalos
becsárairól az ide mellékelt cédulán tudósítani, 20 azzal a megjegyzéssel,
hogy ahol a oatalogusban több példány áll, a kijegyzett ár csak egy-egy
példányról szól.
Amely könyvek árát Kegyed az én jegyzékemben nem találja, azokat iskolai könyvtáriak kérték és kapják; a bizottság minden kivétel nélkül ragaszkodván a kimondott elvhez, hogy isk. és közkönyvtáraknak m a gánosok felett elsőséget ad.
Az ár, azt hiszem, hogy egyre másra nézve elég méltányos.
A választmány végzésié szerint csak azokat a könyveket adhatom át,
vagy küldhetem el, melyek árát megkaptam. Ezért kérem, legyen szíves
Kegyed azon könyvek árát, melyeket meg akar tartani, postán megküldeni hozzám; egyszersmind utasítani, hogy az általam bepakolandó könyveket mily úton kihez szállíthassam; a szállítás költsége, utólagosan a
vevő által lévén fizetendő.
Ha Kegyed a pénz küldésével néhány hetet késik is, semmit sem
tesz; mert az általam kijegyzett számokra a Kegyed nevét írtam, s így
azokat más Kegyed elől el nem veheti.
Az Archivot és BP. Szemlét a ni. vásárhelyi isk. foglalta le. — Az
erd. diaetak végzései épek, részint kötve részint kötetlen; árrok[!] valósággal nagyon is olcsóra van szabva.
A cserébe ajánlott kéziratot és Transylvainicákat kérném, ha lehető
elküldeni, s megjegyezni, mik kellenének érte. A cserét a választmány
tudtával és megegyezésével ejthetem csak meg.
Az erd, múz. évkönyvei I. 1-3 II. 1 füz.
2 f 50
Brassai Cigány zene
.72
Akad igazsága 21
.50
3 f 72
árban Steintól megvettem, s ezennel küldöm, kérvén a válasszal együtt
ez összeg megküldését.
Magamat szíves indulatjába ajánlva
Keglyednek
igaz tisztelője
barátja
Szabó Károly
19

A bizottság tagjai: Gr. Lázár Miklós, Miké Sándor és Finály Henrik.
A cédula hiányzik.
Brassai Sámuel: Magyar vagy cigány zene. Kolozsvár. I860.; Az. Akadémia
igazsága. Kolozsvár. 1862.
20

21
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A teljes Katonát a pesti r. cath. gymn. könyvtára, foglalta le. Becsára
iskolának 80 ft о. é.
4.
Kolozsvár dec. 6. 1863
Igen tisztelt barátom!
Tegnap vett becses levelére sietek válaszolni, s egyszersmind küldöm
a duplumokból a kívánt darabokat, még pedig mindegyik darabból a
szebb, tisztább példányt választva.
1. Bethlen Kata élete (Bed praedikatzió jávai)
60 k r
2. Barthelemy Anacharsis utazása 1-7
1 50 "
— 40 "
3. Keresztury. Episcopatus Varad
4. Vályi. M. Org leírása 1-3
1
Éhez járul: a régibb küldemény árából fenmaradt
1
7
2 darab szállító levélért
— 10
összesen: 47 67 k r
23
Haray Naplóját nem küldhetem: m e r t ezt a duplumok közt válogató
ifjú emberek valamelyike elcsente; ehelyett kárpótlásul küldöm Torma
Károly 3 értekezésének különnyomatait, melyek könyvárusi úton néni
kaphatók, 23
A cserébe ajánlott 3 db kéziratot igen szívesen várom szekérpostán
bérmentetlen, a múzeumi pénztár teríhére. Különösen kíváncsi vagyok
Köleséry könyvtára jegyzékére. — Ezek leküldésekor kérem kijelöltetni
az érettök cserébe kívánt duplumokat 20 ft értékben; a cserét az én
ajánlásomra a választmány bizonyosan elfogadja, s a könyveket ahova
kívántatik, a kijelölendő úton, azonnal el fogom küldeni, mihelyt a választmány ez ügyben végez.. — E hónap vége felé m é g lesz választmányi ülésünk, s így akkor a könyvek indulhatnak; csak a kéziratokat bemutathassam. A Kegyed által kijelelt darabokat duplumainkból még
mind eddig -megtartottam (bár némelyiknek elég kérője lett volna: így
péld. Bethlen Katának, melyet Kegyed tudom különös érdekkel fog olvasni), s így e több m i n t 60 ft beosárú könyből könnyű lesz a válogatás. Más értékesebb darabjaink, kivált a Hungaricumok, már csaknem
mind elfogytak.
Gyulai Pál Commentariusa (Claudiop. 1581 4r) az, erd. múz könyvtárába fájdalom nincs meg. Hogy a közelebbi években valahol láttam,
bizonyos; hiszem, hogy a kolozsvári könyvtárak egyikében, melyeket régi
magyar nyomtatványokért mind darabról darabra átvizsgáltam, feltalálom. Még m a utána járok, s ha osak Kolozsvárt felhajhászhatom (mit
reménylek), a hü másolat új évig Kegyed kezében lesz.
—

•

23
23

Hairay Viktor: Töredék egy imeneküMl 'naplójából. Kolozsvár. 1861.
Valószínűleg Torma Károlynak az Erdélyi Múzeum évkönyveiben megjelent cikkeiről van szó.
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Burián 24 összes könyvtára egy pár hónap óta özvegye tulajdona, ki
most m á r darabonként is adja az öreg Burián válogatott hungaricumait
és classicusait, melyeket előbb csak együtt s igen drága becsáron akartak eladni, de vevő rajok természetesen nem találkozott. Ez a gyűjtemény, az öreg Burián igen magas árai szerint, ha jól emlékszem 6-7000
pft-ra volt becsülve; a többi könyvek is mentek a Burián árai szerint
mintegy 3000 ft értékre sőt többre is. Az öreg adósságokat is. hagyott
hátra: nejének is volt a bolton talán 1600 ft követelése; árváinak, ha a
könyvek mind elkelnek is, nem sok jutott volna. — Mi Mike Sándorral,
m i n t felkért becsüsök, a törvényszéknek, mely előtt folyt a tárgyalás, az
egész könyvtömeget, a viszonyokat tekintetbe véve, csak 2800 ft körül
becsültük. — Az özvegynek az adósságokért és örökségért letartott válogatott gyűjteményéből nem szabad volt árulni, hanem a többiből adogathatott volna el, hogy magát fenntarthassa, ha ugyan vevője lett volna,
s értett volna a kereskedés viteléihez. Csak tengett, nyomorgott egy pár
évig, főként a kölcsönkönyvtár jövedelméből éldegélve. •—• Végre néhány
hónap előtt a törvényszék a válogatott könyvtár árverezését elrendelte;
a mi potom becsünkre sem találkozván árverező, 2-3 hónappal ezelőtt a
második becsáron alóli árverezésen az özvegy egymaga Ígérvén, megkapta e gyűjteményt 1050, vagy 1150 ft-on. S így m á r most árulgatná
egyenként is, de a magas árak miatt lassanként kelhet. — Mi is válogatunk, ha drágán is, egyes különösebb értékű darabokat.
Gróf Mikó, kinél igen gyakran kell megfordulnom,, s ki a Kegyed
remekül festett képében szenvedélyesen gyönyörködve gyakran emlékezik 1861-iki beszédéről, jó egészségben van; most Szacsvay Sándor életén és munkáin dolgozók, mi, minthogy az ő életére vonatkozó adatokat
s többnyire névtelenül megjelent munkáit igen nehéz összeszedni, éppen
nem könnyű feladat. Nem tudná-é Kegyed, gazdag gyűjteményéből, a
grófot némi adatokhoz juttatni? Tudom rendkívül szíves köszönettel fogadná. •—• Irtunk ez ügyben Toldynak is, s válaszát illetőleg küldeményét várjuk. — Munkában v a n a grófnál egy igen szép cikk gr. Kendéidről is az alföldi album részére.
Én hivatásos munkával, házi gonddal az élet mindennapi terhével
túlterhelve irodalmi m u n k á r a aligalig szakaszthatok egy két órát. 25 Test
és lélekölő foglalkozásaim mellett alig érkezem a Hunyadiak kora folytatásának fárasztó, hálátlan s lassú továbbvitelére. — Minap írtam
egy emlékbeszédet Benkő Károly felett, melyet az erd. HIÚZ. tudom, ülésében olvastam fel; ezt is rögtönözve 24 óra alatt kellett megírnom: de
24

Burián Pálnak 1819-1860-ig volt Kolozsvárt antik vár-könyvkereskedése. Kazinczy Gábor is állandó vásárlója volt.
25
Könyvtárosa Török Ferenc 1863 őszén meghalt. Még több munka hárult rá.
Szilágyi Sándornak is panaszkodik 1863 nov. 9^én írt levelében: „Csak két kezem
van. Segédem,, jobbkezeim agyonlőtte magát: új Írnokom újonc, gyakorlatlan; de soha
nem is lesz Török Feri. Az életben sem lesz oly könyvtárba termett segédem."
(OSZK kézirattár. Kiadatlan.)
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talán még jobban sikerült, mintha hetekig dolgoztam volna rajta. —
Vagy az erd. rnúz. évkönyveiben jelenik meg (ki tudja mikor?) vagy talán hamarabb a B. Pesti Szemlében. Itt szeretném folytatni a M. vezérek
korát is, — ha ugyan bírom. A hosszú téli éjtszakákon neki ülök. —
Nappal nekem a múzeumban nincs szabad, nyugodt órám. — Könyvkézirattárunkat még külföldiek is használják; correspondentiám, kivált
a duplumok miatt is, roppant. — Látom, hogy könyvtárunk él, használ,
s örülök neki: de bizony fáradok is mellette eleget. Ily körülmények közt
nem várhatja tőlem senki, hogy csak tizedrészét is tegyem annak az
irodalmi téren, amit ne talán más helyzetben tenni képes volnék,
Torma Károly Csicsó-Keresztúron dolgozik, roppant szorgalommal.
ö is igazán nagyban használja könyvtárunkat. — Tudósítom még ma az
ígért közleményről.
Brassai bécsi szabad magányában rá tud érkezni száz meg százféle
tanulmányában haladni, írni, vitázni. — Jó erőben, s ha nem polemizál,
jó kedvben van.
Fogadja Kegyed legőszintébb üdvözletemet s azon szíves jó kívánatomat, hogy jobb egészségben s a jobbra változandóknak hitt és r e ményeit viszonyok közt felvillanyzott lélekerővel működhessék n e m csak
az irodalmi pályán, h a n e m a közélet mezején is. Faxit Deus!
igaz tisztelettel
Szabó Károly
U. I. dJec. 7.
Tegnapi hasztalan kutatásom után m a sikerült a n n y i t megtudnom.
Gyulai Commentariusáról, hogy a reform, collegium gazdag könyvtárában fel lesz található. Én is ott láttam a múlt években. — Még ma k i keresem s holnap másolás alá adom. — Űj év előtt Bánfalván lesz.
[Alatta Kazinczy Gábor kézírásával:]
Decemb. 8 d. — Gyulai Commentariusát tegnap a ref. collég, könyvtárában sokáig hasztalan kutattam; nem tudom megkaphatom-e Kolozsvárott. Rajta leszek, hogy ha csak egyetlen példánya van is a városban,
felkutassam. — Nagy baj, hogy könyvtárainknak nincs becsületes catalogusok, s hogy a fűtetlen termekben a kutatás télen iszonyú kellemetlen. De meg lesz, ha csak lehet.
Egy külön lapon volt írva, a legitimációm végett elküldtem Gravénnek.
K. Gábor
5.
Kolozsvár febr. 29. 1864.
Igen tisztelt barátom!
Folytonosan vártam és várom a múzeumi duplumokéri: cserébe ajánr
lőtt kéziratokat, s hogy ezeket máig sem kaphattam meg, hajlandó
•
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vagyok arra magyarázni, hogy talán a birtokos nem hajlandó többé e
kéziratokat birtokunkba átbocsátani. Legyen szíves Kegyed ez ügyben
felvilágosítást adni.
A duplumaink közül Kegyed által kijegyzett darabokat, melyek öszszes becsára 68 Ft körül van., mind eddig lehetőleg tartogattam, hogy a
csere esetére ezekből 20 F t értékig lehessen váltogatni. Azonban miután
a közintézeteknek adott elővételi kedvezmény ideje is új évkor lejárt,
lehetetlen volt a helybeli könyvgyűjtőktől mind e darabokat megtartanom. De mégis úgy hiszem, hogy a kijegyzett darabok 9/10 része máig
is megvan. Leginkább az erdélyi országgyűlési irományokat hordták el;,
de még ezekből is maradt egy csomó.
Engem igen érdekelne a Köleséri könyveinek catalogusa; ezt ha a
birtokos cserébe nem engedné át, használatra szívesen kérném egy vagy
legfeljebb két hónapra; a postai küldözés költségét szívesen viselném.
Remén ylem, hogy magyar bibliographiai tanulmányaim érdekében tett e
kérésem megnyerését szíves lesz Kegyed kieszközölni. — Annál jobban
örülnék, ha e kéziratot intézetünk számára csere útján megszerezhetném.
Óhajtva várom, hogy az Akadémia Monumenta Hungaricaiban a K e gyed által kiadott Mikó Ferencet és Apor Pétert olvashassam. Gróf Mikó
is szívesen kéreti általam vissza ezek kéziratait. A gróf magammal és
száz meg száz itteni literátus emberrel együtt lelki élvezettel olvasta és
emlegeti Kegyed Szemere felett tartott emlékbeszédét; csak azt sajnáljuk, hogy csak olvashattuk, élő szóban nem hallhattuk.
Nem találkozhatunk-é nyáron M. Vásárhelyt a természettudósok gyűlésén? vagy talán még elébb a prot. írói társulat Debreczenbe tervezett
megnyitó ünnepélyén, hova a gróffal együtt bizonyosan elmennék? —
Azonban e gyűlésről sem hírlapokban sem magán úton semmit sem hallhatunk; talán akadályozva lesz e társulat megalakulása?
Becses válaszát szívesen kérve s magamat szíves jó indulatjába
ajánlva a legőszintébb tisztelettel maradok
Kegyednek;
igaz tisztelője s barátja
Szabó Károly

6.

Kolozsvár ápr. 4. 1864.
Igen tisztelt barátom!
Miután a Kegyed által kijegyzett duplumokból idő közben több darab elkelt, — mint hogy a helybeli könyvvevőktől az iskolák és vidéki
könyvgyűjtők részére engedett elsőségi idő leteltével a könyveket vissza
nem tarthattam, — jónak láttam Kegyeddel közleni ide mellékelve azon
darabok becsárát, melyek a kijeleltek közül még kaphatók.
Méltóztassék nyilatkozni az iránt, hogy a cserébe ajánlott 2 kötet
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kéziratért ezek közül melyeket küldjem el, és hová küldjem 20 F t é r tékig cseréül, h a t. i. az illető a cserébe még most is hajlandó: mely
esetben kérem a kéziratok postán a múzeum terhére leendő megküldetését, hogy a választmány tudtával a cserét a kikötött feltételek szerint,
végre hajthassam.
Becses válaszát ismételten kérve és szívesen várva, minden lelki é&
testi jó kívánása mellett maradok
Kegyednek
igaz tisztelője s barátja
Szabó Károly
124.
126.
202.
203.
234.
395.
518.
539.
550.
683.
691.
856.
865.
940.
1059.
1075.
1076.
1097.
1098.
1224.
1272.
1275.
1288.
1321.
1461.
1475.
1585.
1909.
1640.
1647.
1644.
1701.
1717.
1727.
1728.

Bedeűs Hist. Gen Atlas (csonka)
" Die Verfassung Siebenb.
Bod Praxis
Bod Synopsis
Bombardi Topogr.
Coronini-Palma Specimen Geneal
Eiben Gramm. Hongroise
Eresei Torda m. flórája
Erd. Hiradó
Fridvalszky Mineral. Trans.
Jüger Priwatrecht
Hetényi Erd. kifeji.
Hist, de Pologne
Janus Pann. 1. 2,
Kempis T. ford. Pázmán
Kéza
;>
Köleséri Theol. Pacifica
Auraria 1717.
Lenk, Siebenb. Lex. 1—4.
Lünig
Lünig Orationes 2. 3.
M. Kurir. 1791.
M. Vásárh. füzetek 1. 2. év teljes
Nyulas. Erd. orv. vizek 1. 2. 3.
Of ner Stadtrecht
Pethő G. Krónika, folyt. Kovács cziml n t
" " Spangár folyt.
Pray Annál vet Hunn
" Hist. Regum. 1. 2. 3.
" Dissertationes in Annales
Ráskay Mem. Banorum
Reismer Comment.
Révai De S. Corona. 1732
1735

1.—
35
50
50
1 —
] —

50
50
1.—
50
50
25
1.—
2.—
15
25
30
10
50
5.—
1.—
40
60
1.—
60
1.50
80
30
1.—
1.—
1.—
50
80
20
20
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1729.
"
"
1748
1730.
"
"
1794.
1835. Sas. 2. 4. 9. 12—15.
1837. Schmitt Episc. Agr. I.
1839. Sohraud Gesch. der Pest
1862. Schwarz Recensio
1863. Schwarzott Mehaka
1894. Simonchicz Orato
1936. Stundenblumen.
1998. Szentpáli Verbőczi versekben 1701
1999.
"
"
1798
2075. Timon Epitome 1737.
2077.
„
„
1764.
.2078. Timon Imago Hung. 1735.
2079.
"
"
1754.
2001. Trenk Bilanz
2514. Thuroczy Ungaria 1729.
2112.
"
"
' 1768.
2138. Vay Német hűség
2161. Vasárnapi Újság 1859—60 (csonka)
.2172. Vendelinus ford. Apafi M. 1674.
630. Feneion ford. Zoltán I.
*751. Gochetz és Cserey Praxis
764. Grässe Liter. Gesch. 1—3 Bd.
767. Grenzboten 1845—8 (csonka)
770. Grosishoimger Joseph П. 1—4.
811.HalIer Teleírnak. 1758.
812.
"
"
1770.
2305. Erd. Orggy. Jegyzőkönyve 1792.
561. "
"
1794..
570. "
"
1837.

20
20
1.—
30
40
8
30
3
15
10
10
60
60
30
50
5
50
50
20
50
1.—
30
20
6.—
6.—
1.50

30
30
30
25
2.—
52 f 16
o. ért.

Kiírtam a hivatalos ibecsüjegyzékből
Kolozsvárott ápr. 4. 1864
Szabó Károly
az erd. Múz könyvtárnoka
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К. САБО И Г. КАЗИНЦЗИ
(Вклады к перепискам К. Сабо)
(Резюме)

Автор публикует из богатого наследия Г. Казинсзи те письма, которые сохраняются
в рукописном отделении Университетзской Библиотеки, написанные К. Сабом к Г. Казинцзи
в 1860—1864 годах.
Письма показывают положение известной коложварского Общества Музея по функционировании библиотеки в начальном периоде. Письма делают возможным в частности познакомится с героическим работам известного ученого, большего организатора, историка
и душевного библиотекаря, К. Сабо. Особенно интересны те письма, которые говорят о
положении книгоиздательства и книготорговли 1860 года.
Письма содержат интересные данные для истории литературы о жизни и деятельности
последных годов Г. Казинсцзи.
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A BIZÁNCI N E M E S S É G SZÜLETÉSE
ENGEL PÁL

A

bizánci birodalom társadalmi rendjét a Komnenosok korától kezdve (1081—1185) feudálisnak szoktuk nevezni, azon az alapon,
hogy ezidőtájt válik uralkodóvá vagy legalábbis jelentőssé a m a gán nagybirtok a birodalom társadalmi és politikai életében. 1 Ennek megfelelően az államvezetés is végérvényesen a nagybirtokos nemesség k e zébe kerül, amely lassanként mintegy kaszttá alakul és századokon át
lényegében változatlan összetételben termeli újra önmagát, akárcsak
európai megfelelői. 2 Kialakulásának és hatalomra jutásának történetié
azonban párhuzam nélkül áll a történelemben. Európáiban a feudalizmus
virágkorát olyan időszak előzte meg, amely kedvezően hatott a születésen
alapuló kiváltságok létrejöttére, s amelyben a nemesség kialakulása —
úgy mondhatnók — természetes folyamat volt. Ebbe az irányba hatott
a, naturális gazdálkodás általános rendszere, az ennek megfelelő primitív és decentralizált királyi birtoksziervezet, és számos egyéb tényező.
Bizánc .azonban egészen a XI. századig a keleti fejlődés útján járt, és
csak akkor tért le erről, amidőn a Balkán meghódításával és Kisázsia
elvesztésével a birodalom súlypontja lassan Európába tolódott át. így a
bizánci nemesség a keleti despotizmus rendszerében született meg, olyan
feltételek között, amelyek mindenképpen gátolták fejlődésében.
A bizánci államot a XI. századig rendkívül erős centralizáció és fejlett — szinte túlfejlett — bürokratikus apparátus jellemezte. Anyagi e r ő forrásai akkori viszonylatban csaknem kimeríthetetlenek voltak: a lakosság zömét az államnak adózó „szabad" parasztság alkotta, a mezőgazdasági termelésből eredő terméktöbbletet ilymódon túlnyomórészt
maga az állam sajátította el. Ebből következik, hogy mind a politikai
hatalom, mind a vagyon azok kezében összpontosult, akik az államappa1
A bizánci feudalizmusról és, a bizánci nagybirtok jellegéről folyó vitáiban
•egy későbbi tanulmányunk során szándékozunk állásit foglalni. Ehhez .mintegy
előtanulmányként, inkább adalékként szánjuk a következő oldalakat.
2
Tanulmányunkban a „nemesség" fogalmát egyelőre abban az értelemben
használjuk, ahogyan az a bizánci -kor saját szóhasználatából rekonsitruálható, tehát
olyan . réteget értünk alatta, amelynek gazdasági és. politikai szerepét származása
és örökletes nagybirtoka határozta meg. E réteg azonban sohasem vált renddé,
kiváltságait nem rögzítették, hanem csupán a gyakorlatban — mintegy a földbirtok
folyományaként — tartották számon.
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rátust irányították, azaz az udvarban csoportosuló hivatali arisztokrácia
kezében. Ennek összetételét azonban elsődlegesen nem a származás, hanem a császárok akarata, olykor pillanatnyi szeszélye határozta meg, akik
trónjuk biztonsága érdekébein szívesen vették igénybe olyan társadalmi
elemek szolgálatait, amelyek a leginkább ártalmatlanoknak tűntek. Ennek a politikának tudható be pl. az eunuchok, libertinusok vagy alacsony
származású kegyencek gyakori szereplése és nagy befolyása. A hivatalnoki rend egyedeinek társadalmi helyzetét az udvari ranghierarchia szabályozta, amelyben a címek — császári kinevezés alapján — élethosszig
szóltak. A származásnak elvben semmi jelentősége nem volt, A gyakorlatban szülői vagy rokoni támogatás gyorsíthatta ugyan az udvari előmenetelt, de sohasem tette magától értetődővé. 3 Ezek az irányelvek
természetesen kedvezőtlenek voltak a születési nemesség kialakulása
szempontjából. Emellett azonban a belpolitikai viszonyok állandó labilitása is éreztette hatását. A VII—IX. század folyamán egymást érték a
palotaforradalmak, összeesküvések, fegyveres felkelések, gyakran n e m is
eredménytelenül. Kudarc esetén szigorú megtorlás következett, ami egyet
jelentett a vezetőréteg megtizedelésével, a győzelmet viszont a kormány
szinte teljes kicserélődése követte. Érthető, ha az udvart a szüntelen
gyanakvás, bizonytalanság és késhegyig menő hatalmi harc légköre ülte
meg, s a politikai süllyesztőben felváltva tűntek el tétova hadvezérek,
túlhatalmas hivatalnokok, avagy feleslegesen gazdag udvaroncok. Mindez
együtt adja meg a bizánci történelem annyira jellegzetes komor alapszínét, mely e név •—• Bizánc — hallatán ma is elsőnek idéződik fel.
Mégis, mint a későbbiek mutatják, már ekkoriban végbe kellett
menniük bizonyos lassú mennyiségi változásoknak az uralkodóosztály
szerkezetében. Ezek egy későbbi időpontban — a X. század táján —
minőségi változást idéztek elő. A VIII. századra azonban túl kevés forrásunk van ahhoz, hogy e folyamat kezdeti szakaszában tisztán lássunk.
Talán némi eredményre mégis j u t h a t u n k a szerintünk egyedül lehetséges
úton: a csekély névanyag módszeres átvizsgálásával, és a későbbi korból
ismert családnevek első nyomainak felderítésével.
A korabizánci korban még a római típusú névadás volt divatban, ez
azonban a VI. században lassan feledésbe merült, fő eleme, a nomen
gentilicium eltűnt, a cognoment pedig etnikai megjelölések és ragadványnevek váltották fel. Ez utóbbiak alapja valamely testi vagy lelki tulajdonság, születési hely, foglalkozás vagy egyéb, tehát megfelel az ilyen
természetű névadás általános gyakorlatának. 4 Azonban óvakodnunk kell
3
A bizánci hivatalnok-arisztokrácia szerkezetéről és a bizánci állam egyes
keleti vonásairól részletesebben ld. előző tanulmányomat: Állam és uralkodó osztály a IX-XI. századi Bizáncban = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 2 (1964)
213-223. 1.
4
Vö. L. Bréhier: La civilisaüO'n byzantine. Paris, 1950. 6. 1.; a családnevek
eredetéről és etimológiájáról ezenkívül: H. Moritz: Die Zunamein bei den byzantinischen Historikern und Chronisten. 1-2. Teil. Landshut, 1897-1898. {Programm
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attól, hogy ezekben már családneveket lássunk. A ragadványnévnek e r e detileg csak megkülönböztető jellege van, általában nem is öröklődik
(bár a tendencia kétségkívül ez), csupán személyre szól, és ezt az esetlegességét legtöbbször jelzi is valamiféle kopula (pl. ,,az úgynevezett",
„ . . . melléknevű"). Hivatalos használatára sokáig nem kerül sor, a h i v a talnokok elég nagy számban fennmaradt pecsétjein egészen a X—XI. századig legtöbbször csak praenoment találunk. Ilyen körülmények között be
kell érnünk az elbeszélő források szolgáltatta gyér adatokkal, és ezekből
kell megpróbálnunk rekonstruálni azokat a változásokat, amelyek a bizánci uralkodó osztály szerkezetében a IX, század táján végbementek.
Legfeltűnőbb talán a névanyag teljes kicserélődése. A VIII. században szereplő mintegy harminc cognomen (egyetlen kivétellel) eltűnik a
történelemből, helyüket 800 után újak foglalják el, egyre gyakrabban
olyan nevek, amelyekkel Bizánc későbbi történelmében gyakran találkozunk. 5 Másszóval: feltűnnek a főnemesi dinasztiák ősei. Ezzel egyidőben, talán valamivel később, fontos változások észlelhetők a krónikák
szóhasználatában is. Azokban a szövegekben, amelyek Bíborban-született
Konstantin (913—959) korából maradtak ránk és a IX. század eseményeiről szólnak, új fogalmak jelennek meg. Az egyik a nemzetség
(yévo£r
ysvsá), amely hosszú idő után ekkor kerül ismét forgalomba, és a kialakulóban levő „nemesi" családok megjelölésére szolgál. Hogy tulajdonképpen mikortól kezdve, azt nehéz meghatározni. Theophanes folytatója
(Theophanes
continuatus) kezdettől fogva gyakorta él vele, első ízben
akkor, midőn felhívja a figyelmet I. Mihály császár (811—813) eredetére,.
aki, úgymond, „Rhangabe nemzetségéből
származott."6
Hasonlóan megtaláljuk a szintén X. századi Genesiosnál is: „Joannes, a
tekintélyesek
közül való férfiú,...
a Hexabuliosok
nemzetségéből",7
Theodotos pat—
ríarcha, „a Melissénos nemzetségből
való Michael patrikios
fia"8, stb.
Megfelelő szövegkritikai kiadások hiányában nehéz lenne eldönteni, hogy
e későbbi szerzők a felsorolt esetekben egykorú forrás szóhasználatát
követték-e, vagy saját korukat vetítették vissza százötven évvel korábbra.
Az utóbbi feltevés mellett szól az a körülmény, hogy a IX. század elején
író Theophanesnél és Nikephoros patriarchánál, sőt a néhány (évtizeddel

des К. humanistischem Gymnasiums für das Schuljahr...) Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Moravcsak Gyula professzor úrnak, aki ezt a ritka művet szívesvolt rendelkezésemre bocsátani.
5
Vö. G. Ostrogoreky: Geschichte des byzantinischen Staates 3. Aufl. München, 1963. 165. 1. 3. jegyz. „Das Auftauchen von Zunamen ist ein Niederschlag
des Aufkommens von, Magnaten geschlechtern in Byzanz, deren älteste — wie dieMeljßsenod — schon um die Mitte des 8. Jahrhunderts erscheinen."
6
Theo'phanesi Continuatus. Ed. I. Bekfcer. Boniniae, 1838. (A
továbbiakban:
Theoph. Cont.) 11. 1.
7
Genesius, ed. С Lachmann. (In vol.:: Theophylacti Simocattae Historiarum.libri octo.) Bonnae, 1834. 5. 1.
B
Genesius 11. 1
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későbbi Georgias Monachosnál sem találkozunk semmiféle származást illető meg jegyzéssel.
Ugyanebben az időiben kerül vissza a krónikások szótárába az sőyévsia,
a „nemesi születés, nemesség" fogalma. A X. század írói, szemben elődeikkel, fontosnak tartják immár közölni, hogy valaki „nem
jelentéktelen
atyától" született, „nem valami ismeretlen, hanem nagyon is nemes törzsből sarjadt", hogy „nem akármilyen nyomorult, hanem nemes
születésű
és tekintélyes",
vagy — igen jellemző módon — hogy „nem holmi jövevény vagy idegen, hanem bennszülött és a városok e királynéjának
sarja . . ."9 Ez utóbbi nyilvánvaló célzás az idegen eredetű elemek nagy szerepére: 10 Mindezek a jelzők és szóvirágok később szinte sztereotip formulákká kövesednek, és a krónikások bőségesen osztogatják őket mindama hőseiknek, akiknek fényét növelni kívánják. A nemesi származás
szerves részévé válik a bizánci udvari világ ideológiai szótárának.
Joggal beszélhetünk tehát az uralkodó osztály szerkezetének megváltozásáról. A nemzetség és nemesi születés fogalmának megjelenése
nyilvánvalóan feltételezi egy olyan társadalmi réteg meglétét, amelyre
e fogalmakat alkalmazni lehetett, és logikusnak látszik az a •következtetés
is, hogy ennek a rétegnek a kialakulása sem történt sokkal korábban. 11
Valóiban a legősibb bizánci főnemesi családok eredete sem követhető távolabbra a VIII. század második felénél. A Melissénosok első ismert őse,
Michael anatolikoni stratégos 765 táján élt.12 A Sklérosok valószínűleg
attól a Leóntói származnak, aki I. Mihály (811—813) idején Peloponnésos
tartomány élén állt. 13 Theophilos császár (829—842) rokonságából másik
két neves család sarjadt: veje Alexios a Mosele (és talán a Krénités)
nemzetség őse lett,1'1 egyik sógorától Petronas magistrostól pedig a Komatérosok eredtek. 15 Petronassal egyidőben, a IX. század közepén szerepel Theoktistos peloponnésosi stratégos, minden valószínűség szerint a
9

Theoph. Caret. 426., 154., 215. 1.
Vö. Engel i. m. 220. 1.
11
Érdekes, hogy ennek ellenére történitek kísérleteik, hogy bebizonyítsák a
későrómai és bizánci nemesség genealógiai kapcsolatát; vö. R. Guilland: Ä propos
d'un texte de Michel Psellos = Byzantinoslavica 21 (1960) 34., valamint G. Buckler: A sixth century Botaniates = Byzantion 6 (1931) 405-410. Egyébként az egyetlen — sajnos teljesen elhibázott — tanulmányt a bizánci nemességről szántén
R. Guillandnak köszönhetjük: La noblesse de race к Byznce =
Byzantinoslavica
9 (1947—1948) 307. kk. 1.
12
Theophanis Chronographia, ed. C. de Boor, 1. vol. Leipzig, 1883. 440, 445. 1.
Vö. fent az 5. jegyzetet.
13
Du Cange után, vö. A. F. Gfrörer: Byzantinische Geschichten. 2. Bd. Graz,
1873. 491. 1.
14
Theoph. Cont. 107.
15
Petronasról: Bíbo<rbanszületiett Konstantin: A birodalom kormányzása. Kiad.
és ford. Moravcsik Gyula, Bp., 1950. (A továbbiakban: De adm. imp.) 42. с. 25, 51;
Theoph. Cont. 123, 184; Genesius 97. Feltűnő, hogy Petronas fivére, Bardas caesar
és ennek fiai nem viselték a Kamatércs nevet. A cisailádról vö. V. Laurent: Un
sceau inédit du protonotaire Baisile Kaimatércis.= Byzatttioíi 6 (1931) 261 kk. —
10
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Bryenniosok őse.16 Végül 867 után, m á r a makedóniai dinasztia alatt tűnik fel a Phokas, 17 Argyros, 18 Botaneiatés, 19 Dukas, 20 Maleinos 21 nemzetségek és egy sor másodrangú főúri család n e v e a forrásokban. A továbbiakban még számos újabb eredetű család zárkózik fel melléjük, de ez
semmiben sem módosítja azt a tényt, hogy a születési arisztokrácia törzsgárdája a X. század elejére m á r elfoglalta helyét a bizánci társadalomban.
Az első nemesi famíliák megjelenésétől azonban még hosszú út volt
hátra a nemesség osztállyá szerveződéséig, hiszen e n n e k gazdasági feltételei csak csíráikban voltak meg. Az új arisztokrácia a régi típusú hivatalnokrendből emelkedett fel, az udvarban szerzett tekintélyt és vagyont,
ott volt leginkább módja, hogy ezt tovább gyarapítsa a császári kegy
megtartása útján. A jó származást lassan kezdték becsülni, az ősöket számolni, de csak akkor, ha vagyon is állt mögötte. A nemes tehát akarvaakaratlanul követte az állami hivatalnok vagy inkább az udvaronc régóta megszokott életformáját, harcolt az udvari címek és méltóságok elnyeréséért, és ezzel együtt osztozott e pályának minden előnyén és hátrányán. Ekkoriban még a vagyonszerzésnek is ez volt az útja. A főméltóságok fizetés gyanánt évente hatalmas összegű illetményekben részesültek, a fennmaradt adatok szerint 5—48 aranyfont közötti értékben. 22
(48 a r a n y i ont = 3456 nomisma azaz bizánci solidus = kb. 15 V2 kg 22
karátos arany). Ismeretlen mennyiségű, de bizonyára hasonló nagyságrendű összegek kerültek kiosztásra évente a szenátus tagjai, azaz az udvari arisztokrácia felső rétegének tagjai között is. 2a Feltehető, hogy az
ilyen jellegű jövedelmek mellett a magánföldbirtokból származó bevételek eleinte kevésbé voltak jelentősek.
A nagybirtok, amely a birodalom életében egészen a IX. századig
jelentéktelen szerepet játszott, az első makedóniai császárok alatt indul
gyors fejlődésnek.- 4 Bizonyára összefügg ezzel a jelenséggel I. Basileios
16
De adm. imp. 50. с. 10. Sehlumberger azonosítja vele Bryennios spathariosít,
Dalmácia stratégosát, akitől egy IX. századi pecsét maradt fenn. (G. ScMurnberger:
Sigillographie de l'Elmpire byzantin. Párisi, 1884. 205. 1.) Dalmácia theimát azonban
csak 867 után állapították, vö. Ostrogoirsky i. 01. 196. 1.
17
Theoph. Cont. 312. Vö. még Georgius, Cedrenus, ed. I. Bekker. 2. vol. Bonnae,
1839. (A továbbiakban: Cedr. II.) 354. 1.
18
Theoph. Cont. 368, 374. (eszerint talán még III. Mihály alatt).
19
Eltekintve Buckler fentemlített hipotézisétől, (vö. 11. jegyz.), első adatunk egy
IX. századra datálható pecsét Andreas Botaneiatés anthypatos és spatharios nevével:
Sehlumberger i. m. 438. 1.
20
Theoph. Cont. 369 kk.
21
Ld. bővebben alább.
22
Constanüni Porphyrogieniti De cerirnoniás aulae Byzanitánae libri duo. Ed.
J. J. Reiske. Bonnae, 1829. 696. 1.; Liudprandi Antapodosis. Ed. G. H. Pertz. MGHSS
in-fol. 3. torn. Hannoverae, 1839. 339. 1. (VI. 10).
23
Valiamikor húsvét táján, talán nagycsütörtökön: Cedr. II. 368, 505, 614.
(Liudprand leírása szeráint Virágvasárnap előtti héten.) Talán ezzel hozható kapcsolatba Theoph. Cont. 241. helye is. Vö. még F. Mitolosich — J. Müller: Acta et
diplomata Graeca medii aevi. 5. vol. Vindobonae, 1887. 1. 1.
24
Nem bocsátkozhatunk itt az erről folyó régi vita taglalásába. Vö. pl. újab-
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(867—886) és különösen Bölcs Leó (886—912) politikája, akik észrevették a kialakuló nemességben, rejlő társadalmi erőt, és megpróbálták saját
újsütetű dinasztiájuk támaszává tenni. Erre m u t a t legalább is Bölcs Leó
néhány rendelkezése, aki pl. Taktikáiban kifejezetten azt ajánlotta, hogy
a csapategységek élére a leginkább módosakat és nemes származásúakat
nevezzék ki,20 ezenkívül jelentősen megkönnyítette a birtokvásárlást a
nagyok számára különböző régebbi törvények eltörlésével ül. módosításával. 25 Jogos tehát feltételeznünk, hogy a nemesség, anyagi gyarapodását
birtokadományozásokkal is elősegítette, bár erre közvetlen bizonyítékunk
nincsen. Azt ellenben tudjuk, milyen következményekre vezetett ez a
rövidlátó politika néhány évtizeddel utóbb. A hibák azonban ekkor m á r
jóvátehetetleneknek bizonyultak.
A nemességnek mindenképpen érdeke volt, hogy óriási készpénzbevételeit tezaurálás helyett ingatlanvásárlásra fordítsa. A földbirtok sokkal ellenállóbb volt az idők viharaival szemben, emellett lehetőséget
nyújtott bizonyos fokú függetlenedésre az udvartól, amire korábban alig
volt mód. A X. században megjelenik a bizánci nagyok új típusa, aki
immár nem Konstantinápolyban, hanem vidéki birtokán tartja rezidenciáját, és elsődleges célja ennek megfelelően nem a politikai pálya, hanem a nehezen megszerzett és nehezen megtartott családi dominium n ö velése és bevételeinek fokozása. Tulajdonképpen ekkor megy végbe a
nemesség osztállyá válásának folyamata. Az uralkodó osztály lassanként
két táborra szakad: az udvari hivatalnok-arisztokráciára, amelyik továbbra is kitart a despotizmus rendszere mellett, és a kisázsiai mágnások csoportjára, amelynek törekvései viszont éppen a despotizmus gazdasági
alapját, a szabad paraszti közösségeket bomlasztják.
A nemesség, amelyet a makedón császárok kedvező állásfoglalása és
különösen Bölcs Leó idevágó intézkedései rászabadítottak a falüközösségi
földékre, félelmetes gyorsasággal építette ki pozícióit a tartományokban
a központi hatalom rovására. Tíz évvel Leó halála után az udvar kénytelen volt felfigyelni ezekre a változásokra, amelyek a birodalom politikai
rendjét is felborulással fenyegették. 922 áprilisában a nemrég trónra k e rült Romanos Lakapenos császár rendeletet bocsátott ki azzal a bevallott céllal, hogy e veszélyes fejleményeknek elejét vegye. „A hatalmasoknak pedig megtiltjuk, hogy a továbbiakban örökbefogadás útján, egyszerű, ajándék vagy elhalálozás ürügyén, örökség gyanánt vagy csupán
haszonélvezetre,
avagy mintegy holmi segítségadás vagy támogatás
címén
elvegyenek
valamit a szegényebbektől..
/ ,27 Ezzel a törvénnyel indult
ban A. P. Kazsdam: Derevnja i górod v Vizantdi IX-X. vv. Moszkva, 1960. 61. kk.
I. irodalommal.
25
Leonis imperátoris Tactica, ed. R. Vári. 1. torn. Bp., 1917. 50. 1. (IV. 3)
26
C. E. Zachariae a Lingenthal: Jus GnaecobRoimanum,. 3. pairs. Lipsiiae, 1857.
(A továbbiakban.: Jus III.) 180, 220. 1. Vö. P. Leimerle: Esquisse pour une histoire
agraire de Byzance. Les sources et les problémes.= fíeinte Historique 219 (1958) 268.
27
Jus III. 240. Lemerle i. m. 266. 1. kétségei e novella valódiságát illetően egyelőre nern fogadhatók el.
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meg a központi hatalom és a nemesség száz éven át tartó -harca a földbirtok újrafelosztásáért, a X. századi Bizánc legfontosabb társadalmi problémájának megoldásáért. Romanos és utódai rendeletek sorával próbálták
megállítani a feudalizmus előretörését, újból és újból kihirdették, sőt megszilárdították korábbi határozataikat, mind súlyosabb megtorlást helyeztek kilátásba a törvények megszegőinek, vég^ő fokon azonban eredmény
nélkül. A nagybirtok terjeszkedése minden erőfeszítésük ellenére folytatódott.
Az agrártörvényhozás sikertelenségének okát abban szokás keresni,
hogy a hivatali gépezet, amely hivatva lett volna a rendelkezések végírehajtására, alkalmatlan volt erre a feladatra, minthogy a főméltóságok
maguk is érdekelve voltak a földbirtokszerzésiben. 28 Ez részben kétségtelenül igaz. A X. század császárai nem folytattak következetes politikát,
mert miközben egymás után bocsátották ki nagybirtok-ellenes rendeleteiket, nem tudtak vagy nem akartak szakítani magával a nemességgel.
Ellenkezőleg továbbra is igénybe vették szolgálatait a politikai életben,
s a feudális erők teljes visszaszorítása helyett igyekeztek az ellenük folyó
harcot gazdasági térre korlátozni és egyedül adminisztratív eszközökkel
megvívni. Ugyanakkor azonban a z t is fel kell tételeznünk, hogy a császári hatalom mögött ott sorakozott a régi típusú udvari arisztokrácia,
amely teljes súlyával támogatta ezt az új agrár törvényhozást. Csakis így
képzelhető el, hogy ez a politika egy évszázadon keresztül tartható volt,
és nem roppant össze a nemesség nyomása alatt.
A küzdelem első szakasza t e h á t ellentmondások jegyében folyt. Az
ellentétes pólusok körül csak ekkor van kialakulóban a k é t tábor, és
el kell telnie néhány évtizednek, amíg mindegyik fél tisztán látja majd
saját érdekeit; és ennek megfelelően cselekszik. A X. század első felének politikai eseményeiben ezek az érdekek még nem figyelhetők meg.
Romanos Lakapencs alatt a főnemesség képviselői talán valamelyest viszszaszorultak a vezető pozíciókból, d e túlzás lenne azt állítani, hogy a császár bukását a mágnéiscsaláidok összefogása okozta. Csupán annyi figyelhető meg, hogy utóida, VII. Konstantin alatt egyes nemzetségek, így
a Phokasok, ismét nagyobb befolyáshoz jutottak. Egyébként azonban
továbbra is az udvari arisztokrácia maradt uraimon. Egyik forrásunk szerint Konstantin „közömbös volt a méltóságok betöltése tekintetében,
s
nem akarta, hogy ez a születés adta jogon . . . történjék, amint ez illenék ily nagyszerű birodalomhoz, hanem az arra vetődőre bízta a hatalmat, kormányzóságot
és központit egyaránt, nem törődve azzal, hogy ílymódon mindenféle jött-ment
és megvetett
elemek jutnak и legnagyobb
állami funkciók birtokába . . -20 Fia II. Romanos állítólag leváltotta atyja
embereit és a nemesekkel kormányzott, 30 de ez nem gátolta abban, hogy
teljhatalmú miniszterévé egy Bringas nevű eunuchot válasszon. Romanos
28
29
30

19*

OstrogoriSiky i. m. 229. 1.
Cedr. II. ?25 1.
Theoph. Cont. 471. 1.
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halála után a hadsereg vezetői félreállították az útból Bringast, és egy
hatalmas kisázsiai főurat, Nikephoros Phokast emelték a trónra. A főnemesség exponensének uralma azonban mégsem jelentett lényeges belpolitikai fordulatot. A korábbi kritikus rendelkezések érvényben maradtak,
és Phokas maga is erélyesen lépett fel az állam érdekeinek védelmében. 31
Amikor túlzott takarékosságból m á r a szenátus évi illetményeit is megnyirbálta, és a népszerűtlenné vált uralkodót összeesküvők gyilkolták
meg, holttestén keresztül ismét egy főnemes, az örmény Tzimiskés lépett a trónra, a trónváltozás azonban ezúttal sem lépte túl egy szokványos palotaforradalom kereteit és borderej ét. Tzimiskés,, bár szívből megvetette az eunuchokat, nem tudott meglenni értékes szolgálataik nélkül.
Büszke volt származására 32 és annak idején egyik fő mozgatója a Bringas elleni felkelésnek. „Furcsának és elviselhetetlennek
látszik
számomra
— mondta akkoriban — hogy egy nyomorult herélt, aki a paphlagoniai
puszbaságból tévedt ide a kormányba, vezesse a rómaiak stratégosait és
rángassa őket az orruknál fogva erre-arra, akár a rabszolgákat."Sii Érzelmei később sem változtak meg. Kevéssel halála előtt keleti hadjáratáról
visszatértében Kilikián vonult keresztül és látván az arra elterülő
gazdag uradalmakat és falvakat, birtokosukat tudakolta kíséretétől.
Midőn arról értesült, hogy mindez miniszteréé Basileios eunuché, s
hogy e területet csak nemrégiben hódították vissza a szaracénoktól, állítólag felsóhajtott: „Szörnyűség,
hogy költjük az állam pénzét, a római
seregek pusztulnak,
a császárok idegenben küszködnek,
s amit ily kínnal és fáradsággal szerzünk, abból egy eunuchnak lészen birtoka."ш A tények azonban meghazudtolják a történetet. Basileios befolyása továbbra
sem csökkent, Tzimiskés maga is elhalmozta adományokkal, és halálakor
őt hagyta a kormány élén fiatal utódja, II. Basileios mellett.
Alig foglalta el trónját az új uralkodó, m á r is szembe kellett néznie
egy olyan mozgalommal, amilyenre másfél évszázad óta nem volt példa.
Bardas Skleros, egyike a leghatalmasabb anatóliai főuraknak, Tzimiskés
diadalmas hadvezére, a keleti határok közelében császárrá kiáltatta ki
magát, és seregeivel megindult a főváros felé. A makedóniai dinasztia
történetében első ízben fordult elő, hogy a legitim uralkodó hatalmát
nyílt lázadás tette vitássá. Skleros a központi kormány által ellene küldött csapatokat egymás után verte szét, és nemsokára m á r magát a fővárost veszélyeztette. Az udvar kénytelen volt végül igénybe venni, két
rossz közül a kisebbiket választva, egy száműzetésben élő nagyúrnak a
hadvezéri szolgálatait és tekintélyét. Az új csillag Nikephoros Phokas
császár unokaöccse volt, akit szintén Bardasnak hívtak, akárcsak ellen31

Cedr. II. 368. 1.
Romanos bakapenos neves, hadvezérének Ioianines Kurkuasnak volt az unorkaöccse: Cedr. II. 318. Vo. R. Grousiset: Histoire de FArménie des origines к 1071.
Paris, 1947. 475. 1.
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Leo DJaconusi, ed. С. В. Hase. Bonnae, 1828. 40. 1.
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felét. Eleinte ő sem bírt a bitorlóval, de a második nagy ütközet m e g hozta a döntést; Skleros a bagdadi udvarnál keresett menedéket, hívei
szétszóródtak. Phokas azonban csak rövid ideig élvezhette győzelme gyümölcseit. Mihamar ismét mellőzni kezdték, és befolyása egyre csökkent,
annak ellenére, hogy érdemei elismeréséül még mindig a birodalom legmagasabb katonai rangját viselte. 986-ban azonban nem vették be a m e g induló bulgáriai hadjárat vezérkarába, s ezzel betelt a mérték. Phokas is
Skleros útjára lépett, felvette a bíbort és hadat üzent a törvényes kormánynak. Az új felkelésben epizódszerepet kapott Skleros, a Bagdadból
előkerült régi trónkövetelő is. Skleros először külön úton akart járni,
azután megegyezett Phokassal (aki egyébként sógora volt) a birodalom
felosztásában. Századok óta először merült fel ez a gondolat, de megvalósítására nem került sor, mert Phokas úgy látszik nem akart igazában
senkivel sem osztozni, és kevéssel az egyezség u t á n elzáratta partnerét.
Másfél évvel a felkelés kezdete után m á r a Helletspontos partján készülődött az átkelésre, és II. Basileios trónját ezúttal csak orosz segédcsapatok
érkezése és jó adag szerencse m e n t e t t e meg. 35
Kézenfekvő a feltevés, hogy a k é t Bardas háborúját a despotikus
rendszer első válságtünetének tekintsük. Mindkét mozgalom Kisázsiából
indult el, a feudális dominiumok hazájából, mindkettő élén a leghatalmasabb mágnáscsaládok tagja állott, és támogatta őket — forrásunk szavaival — „a többi keleti dynastés is". 36 A XI században író Psellos számára nem is kétséges már, hogy e harcokban a katonai {GTQCLTKÚXIKÓV) és
a fővárosi {noXiTixóy) párt ellentéte fejeződött ki. 37 Szerinte Phokas úgy
tört a trónra, hogy „megszerezte magának az akkori leghatalmasabb
nemzetségek támogatását". 38 Amikor azonban Psellos pártokról beszél,
saját kora kialakult fogalmaival dolgozik, amelyeket, meglehet, a két
Bardas idején nem használtak még. Talán filozófus-elméje felismerte a
X. század végi polgárháborúkban saját kora társadalmi ellentéteinek gyökereit, és a szembenálló feleket ellátta a megfelelő elnevezésekkel. Ami
a lényeget illeti, bizonyára igaza is volt. A k é t Bardas mozgalmaiban
minden valószínűség szerint a feudális nemesség első fegyveres megmozdulásait kell látnunk. E megmozdulások azonban m é g többé-kevésbé ösztönösek voltak, és aligha lehetett határozott programjuk, az uralkodó és
a kormány leváltásán kívül.
A polgárháborúk győztese, II. Basileios (976—1025), egy nagy korszak
utolsó nagy császára és talán legzordabb egyénisége, a nemességgel szemben ugyanolyan kérlelhetetlen szívóssággal juttatta érvényre az állam
35
A két Bordás felkeléséről: Cedr. II. 416—433; 438—446 L; Yahya d'Antioche
ed. I. Kratchkovsky et A. Vasiliev. Patrologia Orientalis. 23. torn. Paris., 1932. 371—
399. 1. Bardas Skleros mozgalmáról ezenkívül: Leo Diaconus 169. kk. 1.
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I. 3. Je Vö. ugyanitt Sklerasról: „ . . . az egész katonai pórt helyeselte s z á n d é k á t . . . "
38
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érdekeit, m i n t amilyen könyörtelenül a bolgárok pacifikálását hajtotta
végre. Több évtized negatív tapasztalatai után még mindig megvalósíthatónak vélte a nagybirtok visszaszorítását, sőt 996-ban kiadott »híres novellájának rendelkezései összes elődeiét felülmúlták következetességükben. 1002-ben ezeket egy további törvénnyel toldotta meg, amely a fizetésképtelen parasztok adóterhét a szomszédos nagybirtokosokra hárította át.39 Sajnos, adatok híján nehéz lemérni Basileios politikájának tényleges eredményeit. Visszaszorítania a feudalizálódást aligha sikerülhetett,
ideig-óráig megállítania talán igen. Az viszont kétségtelen, hogy uralmát
a továbbiakban nem háborgatták elégedetlen főurak lázongásai, annak
ellenére, hogy egyre nyíltabban lépett fel ellenük.
Körülbelül e r r e a korra befejezettnek vehető a születési arisztokrácia
osztállyá szerveződése, aminek jegyében telt el a X. század. Bár csak elszórt adatok állnak rendelkezésünkre a korabeli nagybirtokokról, mégis
kétségtelen, hogy a korábbi szórt birtokot ekkorra hatalmas egybefüggő
dominiumok váltják fel. A legtekintélyesebb főnemesi dinasztiák, óriási
vagyonukra támaszkodva, gyakran hegemóniára tesznek szert az egyes
tartományokban, magánhadsereget tartanak, és kisebbfajta háborúkat
vívnak egymás ellen, ha nem is Basileios életében, de közvetlenül halála után/' 0 Egyes családok kezén egyszerre több ilyen birtokkomplexum
is egyesülhet. A kisázsiai oligarchia jellegzetes figurája pl. Eustathios
Maleinos, akit csupán azért említünk külön, m e r t a többinél egy kissé
többet tudni felőle. Családja egyike volt a legelőkelőbbeknek. Öse, szintén Eustathios, Bölcs Leó idejében élt, „a patrikiosok között nagy nevet
szerzett és kormányzói tisztségekben felette jeleskedett"'*1 Valószínűleg ő
vetette meg a családi vagyon alapjait is. Fia Eudokimos még parvenünek számíthatott; egy másik parvenünek, Adralestosnak a leányát vette
nőül, és talán ezen a réven került rokonságba Romanos Lakapenos császárral/' 2 Eudokirnas lánya m á r a hatalmas Bardas Caesarhoz, Nikephoros
császár atyjához m e n t feleségül/' 3 és bátyjai együtt emelkedtek a Bhokasokkal, különösen Konstantinos, aki hosszú időn át Kappadókia stratégosa volt/ 4 Ez utóbbinak volt a fia a legelőször említett Eustathios, II.
Basileios korának kiemelkedő alakja, 46 Szerepét nemcsak származása és
rokoni kapcsolatai, hanem vagyona is indokolttá tették. Egy X. századi
39
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Cedr. II. 456. 1.
Cedr. II. 481 k.
Vie de S. Michel Maléinos, ed. L. Petit — Revue de VOrient Chretien 7(1902)
550. (A továbbiakban: Petit.)
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Petit 550. fc. Adnál estes a scholák doanestikosa volt néhány hónapig I. Romanos alatt, 921-ben halt meg: Theoph. Cont. 450. Vö. S. Runciman: The emperor
Romanus becapenus and his reign. Cambridge, 1963. 66, 69. 1, (itt tévesen Adralestes néven. A helyes névforma Petitnél.)
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'A Petit 551, vö. Theop. Cont. 479.
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Hogy Eustathios atyja Konstantinos volt, arról a 996. évi novella scholionjából értesülünk: Jus III. 310, 24. jz.
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arab útikalauz tanúsága szerint a Sangarios folyó vidékén 115 k m hoszszúságban terült el a bálád гЪп-al-Malälni, a Maleinosok „országa"/ 16 s
ennél talán még jelentékenyebbek voltak a család kappadókiai és cbarsianoni uradalmai, amelyeken maga Eustathios előszeretettel tartózkodott."
Ami politikai pályafutását illeti, bizonyára nem ő volt az egyetlen
kisázsiai mágnás, aki Skleros felkelése idején még a konstantinápolyi
udvar mellett foglalt állást. Mindesesetre Maleinos tántoríthatatlanul küzdött a bitorló ellen, m i n t Kilikia stratégosa és mint magánember egyaránt. Átmenetileg egész vagyonát is prédául kellett engednie, de ekkor
sem tért le a császár hűségéről, és Kisázsiában mindvégig legbiztosabb
támasza maradt. 43 A lázadás elfojtása után azonban úgy látszik nem találta meg számításait, m e r t a második Bardas felkelésekor m á r ennek
legelső hívei között látjuk viszont: a pártütők éppen az ő ctharsianoni
palotájában választják meg Phokast ellencsászárrá/' 9 Pártjának meghódolás a után eleinte ugyan nem érte bántódás, d e Basileios császár csak az
alkalmas, pillanatot várta, hogy túlhatalmas alattvalójával leszámoljon.
1000 tavaszán, midőn szíriai hadjáratából visszatérőben Kappadókián, utazott keresztül, meglátogatta Maleinost, aki elég meggondolatlanul vendégül látta uralkodóját — egész seregével együtt. Basileios igazi kényúrhoz illően reagált erre. A jól sikerült vendégeskedés után magával vitte
vagyonát fitogtató házigazdáját Konstantináp olyba, és többé nem engedte vissza. „Halála után pedig egész birtoka az államé lett."50
A Maleinosok példája jól illusztrálja egy tipikus főnemesi dinasztia
karrierjét. Ilyen m é r e t ű vagyonok a X. század végén már nem mentek
ritkaságszámba, így pl. a Phokasok, Sklérosok, Dukasok, Moselek, az
újabb eredetű családok közül a Burtzések, Dalassénosok, Komnénosok
stb. gazdagsága aligiha vagy csak kevéssel m a r a d t a Maleinosoké m ö 46

E. Hoinigmann: Un itinéraire arabé ä itravers le Pont. Annuaire de VInstitut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 4(1936) 261—271. A kérdéses
hely értelmezéséhez vö. Yahya d'Antioche 373: (Burtzés) „se fortifia dans une des
places fortes de sa province des. Anatoliquas". A fordítás nem látszik szerencsésínek, mert Burtzés ekkori ban nem Anatolikoin, hanem Antiochia konrnányzója volt,
vö. Yahya d'Antioche 372 és Cedr. II. 417. Ezért az idézett helyen a „fí baladihi
an-Natulig" kitétel inkább Burtzés családi birtokaival hozható kapcsolatba, Honig;mann fordításának megfelelően. Vö. Cedr. II. 622. 1.
47
Kappadókiában: Cedr. II. 448, Yahya d'Antioche 373; Charsianoinban: Cedr.
II. 438. 1.
48
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49
Cedr. II. 438. Bár tudjuk, hogy Maieinos Bardas Phokas unokatestvére volt,
mégsem lenne indokolt egyedül ennek a rokoni viszonynak, betudná Maleimosi pártváltoztatását.
50
Cedr. II. 448. Az epizódot Yahya nem említi, de a helyes, időpont az ő adatai
alapján következtethető ki. Basileios 990 decemberében fejezte be szíriai hadjáratát; félévvel később innen, Kilikiából vonult északkeletire, hogy átvegye Dávid kuropalatés örökségét. Maleinos elfogatása bizonyára ekkor, a császár kilikiai tartózkodása idején történt s nem Grúziából való visszatértekor. Skylitzes felcseréli
az események menetét, nyilvánvalóan tévesein.
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gött. 51 Lassanként átalakult a nemesség életmódja is, A X. század első
felében még az udvar a politikai élet feltétlen és egyedüli központja, a
nagyokat ártalmatlanná tételük végett vidéki javaikra száműzik. 52 II. Basileios korára a nagyok jobbára m á r a tartományokban, saját birtokaikon
élnek, s csak alkalmanként jelennek meg a fővárosban. Néhány évtized
alatt teljesen megfordult a világ. A nemesség „emancipálódása" jól lemérhető Maleinos ismertetett példáján: a császár akkor érzi magát biz^
tonságban tőle, ha maga mellett tudja.
II. Basileios minden jel szerint világosan látta azt, amit elődei még
nem: hogy az udvartól függetlenné vált arisztokrácia puszta létével v e szélyezteti a császári hatalom hegemóniáját, a despotizmus rendjének
fennállását. Törvényhozása ennék megfelelően m á r nem általában a nagybirtok, hanem kifejezetten a legnagyobb mágnásesaládok ellen irányult.
Jellemző e r r e a 996. évi novellához fűzött kommentárja. A novellában
egyebek közt eltörölte elődeinek azt a rendelkezését, amely biztosította
volt a nagyok jogtalan ibirtokszerzéseinek elévülését negyven év eltelte
után. „. . . Ugyanis a hatalmasok gyermekei, elvétetvén tőlük a negyven
éves elévülésből eredő védelem, elvesztik azt az összeharácsolt
örökséget,
amelyet atyáiktól
kaptak, és szegénységre,
sőt végső nyomorba
jutnak . . / ,БЗ Nem voltak ezek üres szavak. A császár maga dicsekszik el,
m i n t taszította romlásba az egykor hatalmas Mosele család leszármazottait, s láttuk azt is, hogyan járt el Eustathios Maleinossal szemben. Mindezen cselekedetei csak első pillantásra tűnnek elszigetelt akcióknak; v a lójában egységes és határozott program részeit alkották. Basileios minden eszközzel arra törekedett, hogy a főnemességet megfossza gazdasági
és politikai jelentőségétől. Psellos szavai szerint „a kiemelkedő családok a t letörve 1 és a többiekkel egyenlővé téve nagy könnyelműséggel tette
kockára hatalmát, és válogatott gárdát szervezvén maga körül oly férfiakból, kik sem elméjükkel, sern származásukkal nem, tűntek ká, s nem
is nevelték őket ilyen pályára, ezekre bízta a császári ügyvitelt és az
államtitkokba is beavatta őket."*'1 Másszóval: Basileios tudatosan visszatért a despotizmus legszélsőségesebb kormányzati módszereihez, amelyek e t VIII—IX. századi elődei csupán ösztönösen és jóval kevésbé következetesen alkalmaztak.
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Phokasok: elsősorban Kappadókiában (Theoph. Cont 394; Cedr. II. 494; vö.
még Yahya d'Antioche 427.) birtokosok. A Sklerosok talán Anatoilakonbain (a XI.
században mindenesetre: Cedr. II. 547), 989 után Bardas Skleras megkapja Raban
tartomány adóját is (Yahya d'Antioche 427.). A Dukas-család paphiagóniai birtokait ismerjük (Theoph. Cont. 385), a Moseleknek Philomélion táján volt hatalmas
uradalmuk (Jus III. 312, 48. jegyz.). A Burtaésekről ld. az 53. jegyzetet; a Dalassénosok 1028 körül Armeniakon themában birtokosok (Cedr. II. 484),. az Argyrosok
Charsia,nonban (Theoph. Cont. 374), később Anatolikonban (Cedr. II. 622) stb.
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Halálakor megfélemlített, de hatalmas birodalmat hagyott hátra. A
dunai határt négyszáz év után ismét bizánci őrszemek figyelték, és Keleten sem volt olyan hatalom, amely a császársággal mérkőzhetett volna.
Utódaira maradt az a feladat, hogy ezt a pompás örökséget káfelé töretlenül tartsák, befelé tovább építsék. Basileiost azonban epigonok sora
váltotta fel, akik rendszerint nélkülözték nagy elődjük kiváló uralkodói
tulajdonságait, elsősorban pedig szívósságát. Ennek legelső jele a Basileios
által követett belpolitikai irányvonal feladása volt. Az új császárok nem
éreztek magukban elég energiát ahhoz, hogy továbbra is szorgalmazzáka nagybirtok terjeszkedésének megállítását. Basileios egyetlen rendelkezését kivéve nem mentek el ugyan odáig, hogy a X. századi agrártörvényeket forma szerint is hatálytalanítsák, de a gyakorlatban teljesen
figyelmen kívül hagyták valamennyit, és nem gördítettek többé akadályt
a nemesség gazdasági erősödése elé. Ehelyett belenyugvással szemlélték,
mint nyeli el a feudális nagybirtok a szabad paraszti közösségek maradványait, és mint szerez magának biztos gazdasági vezetőszerepet. Egy
tekintetben azonban ezek az epigonok következetesebbek voltak elődeiknél: az államvezetés politikai pozícióit — ellentétben a gazdaságiakkal
— nem adták ki a kezükből, sőt egyre konokabbul ragaszkodtak hozzájuk. Megbízható eunuchjaik révén továbbra is rendelkezni akartak a hadsereggel, a központi kormányhivatalokkal és a csökkenőben levő állami adókkal, vagyis fenn óhajtottak tartani a despotizmus politikai szervezetét, amint azt Basileiostól örökül kaptak. Ez eleinte sikerült is nekik,
ámde a soron következő évtizedek hamarosan megmutattak, mennyire
labilis az olyan kormányzási szisztéma, amely történelmi ellentmondásra
épült. A despotikus rendszer hatalmi előnyeit csak ideig-óráig lehetett
élvezni gazdasági alapjának, az állami földmonopóliumnak feladása után.
A nemességet valóban csak rövid időre elégítette ki a vagyonszerzés
megkönnyítése. Mind terhesebbnek érezték az ellentétet gazdasági prosperitásuk és politikai jelentéktelenségük között, és már az 1030-as években találni jeleket arra, hogy a nagyok politikai igényeiket kezdik határozott formába önteni. Legfontosabb tétele az új elméletnek, hogy az:
előkelő származás feljogosít az állam vezetésére, és a hivatalok elnyerésénél ez lehet az egyetlen lehetséges mérce. A nemesi érzelmű krónikás
együttérzőn tolmácsolja egy kisázsiai főúr szavait, aki — elég merészen — magának az uralkodónak alacsony származását ócsárolja: „Midőn
oly számos és kiváló férfiú található fényes házakból és jeles nemzetségekből, alacsonysorsú és közönséges ember mindenki más elébe helyeztetik és despotává s császán-á kiáltatik ki.":& A miniszterek kiválasztásának módjára is rengeteg a panasz. VIII. Konistantinos, Basileios öccse
és utóda teljesen meghitt eunuchjainak befolyása alá került, minden
kulcspozíciót velük töltött be, „a származásuk, jellemük és tapasztalatuk
alapján kiválókat pedig mellőzte."56 IX. Konstantinos is számos vezető*
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•emberét „az utcáról véletlenül
a palotába vetődöttek"
közül szemelte
ki.57 Még az udvaronc Psellos sem térhetett ki a nemesi ideológia hatása
alól, pedig szédületes karrierjét egyáltalában nem származásának köszönhette. Művébe mégis beleszőtt egy rövid kitérőt .a régi Athénről, hogy
ennek kapcsán szomorú összehasonlítást tehessen. „így kormányoztak
tehát —• írja — az athéniek s mindazon polisok, melyek az ő demokráciájukat utánozták; mi ezt a jót elvetettük
és nem tiszteljük, és szó sem
esik nemességről, hanem régóta megrontotta
a szenátust is a véletlenszerű örökösödés, és polgárjogot nyer mindenki, aki csak akar. Egyébként sokakat találhatna az ember nálunk, akik a darócruhát a stoléval
cserélték fel. Bizony, gyakran olyanok uralkodnak
rajtunk, akiket a
barbároktól vásároltunk, és a hatalmas seregeket nem Periklésekre, nem is
Themistoklésekre,
hanem a leghitványabb
Spartakusokra
bízzák."™
Az ideológiai harcot mihamar nyomon követték a fegyveres összeütközések is. Igaz, az első nagyobb veszélyt az udvar szokásos bizalmatlansága és ügyetlen politikája idézte fel. Szerencsétlen gondolat volt leváltani egy rajongott hadvezért diadalmas hadjárata közepén. Georgios
Maniakés, aki seregeit győzelemről győzelemre vezette Itáliában, k o rábban megjárta m á r a császári börtönöket, s visszarendelésének hírére
nem vállalt újabb kockázatot, hanem kikiáltatta magát császárrá, és ú t r a kelt a főváros felé. A Bulgária meghódítása óta megerősödött balkáni
nemesség örömmel csatlakozott hozzá. Döntő csatában verte szét az utolsó
ellene küldhető császári sereget, és IX. Konstantinos trónját csak az
mentette meg, hogy Maniakés a harctéren ismeretlen eredetű nyíllövésnek esett áldozatul, s ennek láttán serege felbomlott. 59 Néhány évvel
később már a kezdeményezés is a balkáni arisztokrácia köréből indult ki.
A 'mozgalom élére egy örmény származású drinápolyi főnemes, Leon
Tornikés állott, de részt vett benne Thrákia és Makedónia nemességének színe-java, a Glabasok, Batatzések és mások. Seregeik 1047 őszén
már a főváros falait rohamoztak. Ezúttal az ellencsászár határozatlansága
jött az udvar segítségére, mert Tornikés a döntő pillanatban nem m e r t e
elrendelni az általános támadást, hanem visszavonta csapatait téli pihenőre. A kormány lélegzethez jutott és karácsonyra a felkelést sikerült
elfojtani. 60
Maniakés és Tornikés kísérletei mindenesetre megingatták az u d v a r t
biztonsága tudatában. Legalábbis bizonyos jelek arra mutatnak,, hogy k e véssel ezután valamiféle megegyezés jött létre a nemesség európai csoportjával, mely az utóbbinak bizonyos befolyást engedett az államügyek
vezetésére, és ezzel együtt részeltette a hatalomban. Az ötvenes évek
elején már saját tisztjeik vezérlete alatt harcolnak keleten a makedóniai
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Psellos II. 35.
Cedr. II. 547. kk.; Michaelis Attaliotae História, ed. I. Bekker. Bonruae, 1853.
(A továbbiakban: Attal.) 18. k.; Psellos II. 3 kk. 1.
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seregek és később, Konstantinápoly válságos pillanataiban ott találjuk a
balkáni nagyokat az udvari párt soraiban. 61 Ezzel a koalícióval IX. Konstantinos kormánya kikerülte a kétfrontos harc veszélyét, amely a balkáni
felkelések óta állandóan kísértett, sőt értékes szövetségesre t e t t szert.
Szükség is volt szövetségesekre, m e r t a kisázsiai nagyok megmozdulása minden pillanatban várható volt. A kormány összetételében a mondottakon kívül nem történt változás az ötvenes években sem, és IX. Konstantinos utóda, az öreg Theodora rövid uralkodása alatt virágkorát élte
az eunuchok uralma. 62 Midőn azonban 1056 augusztusában Theodora
csendben elhalálozott, a trón egyszerre a legimitás elvének védelme nélkül maradt, mert vele együtt sírba szállt a közel kétszáz éve uralkodó
makedón dinasztia. Halálos ágyán kijelölt ugyan utódául egy idős hivatalnokot, de családja fényével nem tudta megajándékozni. VI. Mihály, az
új uralkodó ügyetlen volt, és ezenfelül korlátolt is, a legkevésbé alkalm a s arra, hogy a következő nehéz napokban a császárság hasznára lehessen. Theodórától örökölt eunuchjait elhalmozta kegyeivel, fenntartotta
л balkáni urakkal kötött szövetséget, de a kisázsiai párt vezéreivel nem
volt hajlandó alkudozni. 1057 húsvétkor szokás szerint összegyűltek
Konstantinápolyban az ország nagyjai, köztük az ázsiai urak, élükön
Komnénos Izsákkal és Katakalón Kakaumenossal. 63 Az uralkodótól méltóságokat és címeket követeltek maguk és híveik számára. Sorsdöntő
pillanat volt. Mihály azonban hallani sem akart a politikai hatalom semmiféle megosztásáról, és hajlíthatatlan maradt, ellenben nyíltan kimutatta
megvetését minden nemesi előkelőség iránt. Azt mondják, megdicsérte
Kekaumenost a többiek színe előtt, „amiért a rangnak arra a fokára,
nmelyet bírt, nem atyái révén s nem valakinek a kegyéből, hanem saját
tetteivel emelkedett
feZ."64 A nagyok sértve távoztak, és midőn újabb
próbálkozásukra ismét elutasítás volt a válasz, egybegyűltek a Hagia
Sophiában és ünnepélyesen bosszút esküdtek Mihály ellen. A császár
sorsa ezzel megpecsételődött. Három hónappal később, június 8-án a
paphlagóniai Kastamónban az öesszeesküvők egyhangúlag császárukká
kiáltották ki Komnénos Izsákot. 65 Kevéssel utóbb a döntő nikaiai ütközet
Izsák mellé állította a főváros népét is, Mihálynak pedig alkalma nyílt,
hogy elkövesse rövid uralkodása egyetlen bölcs cselekedetét, ö n k é n t l e mondott a trónról, annak ellenére, hogy még voltak tartalékban bevethető seregei, és átengedte a terepet szerencsésebb vetélytársának. 1057
augusztus 31-én Komnénos bevonult a fővárosba, és másnap a patriarcha
ünnepélyesen fejére tette a koronát. A nemesi hatalomátvétel első szakasza lezárult.
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Komnénos Izsák t r ó n r a jutása a feudális erők győzelmét jelentette.
Az uralomért folyó harc ugyan még ezzel nem fejeződött be, de a despotizmus rendszerének sorsa mindenesetre eldőlt. A nemesség átvette a
kormányt, csupán az a kérdés m a r a d t függőben, hogy a diadal haszonélvezője a kisázsiai avagy a balkáni csoport legyen. Erre a feleletet a
következő negyedszázad adta meg. Ezalatt teljesen átalakult Bizánc k ü l politikai helyzete, a pártok torzsalkodásai közepett elveszett Dél-Itália,
majd Kisázsia nagyrésze, ahol addig a császárság szíve volt. A ibiirodalom súlypontja az 1080-as évekre végleg a Balkánra helyeződött át, ami
természetesen a balkáni főurak helyzetét erősítette meg. így azután a
hosszú küzdelemnek kompromisszummal kellett Zárulnia: Komnénos
Alexios, Izsák unokaöccse megkapta ugyan a koronát, de a politikai v e zetőszerepet végérvényesen a nyugati tartományok vették át.
LA NAISSANCE DE LA NOBLESSE DE RACE À BYZANCE
(RÉSUMÉ)

La présente étude forma la seconde partie de mes recherches sur la structure sociale de l'Empire byzantin aux IX—Xie siècles. (Pour la première, v. le 2e
vol. de cette revue, paru en 1964) Elle se propose de tracer, sous l'aspect spécial de
ses rapports avec l'Était despotique, le développement de la noblesse de race, jusqu'
au moment où celle-ci s'empare du pouvoir politique. A Byzance, la noblesse
héréditaire passe pour un phénomène relativement nouveau. On ne peut, en effet,
établir aucune filiation entre la classe sénatoriale du Bas-Empire et l'aristocratie
de l'époque macédonienne. Au Ville siècle, c'est une sorte de classe bureaucratique qui règne. Elle est caractérisée par une grande mobilité verticale, qui
ne permet que lentement la formation d'une noblesse de race. Au cours du IXe siècle,
trois faits témoignent des changements survenus au sein de l'aristocratie: 1° l'apparition des noms de famille, 2° le terme genos, pour désigner les familles de lia
vieille roche, et 3° l'idée de la „bonne naissance" (eugeneia). Bien que la noblesse
byzantine ne devienne jamais une caste ni une institution au vrai sens du mot,
les traits qui la distinguent de la classe bureaucratique sont assez évidents. La
formation de la noblesse finit par scinder la classe dominante, et ce processus,
qui se manifeste déjà sous les premiers Macédoniens acquiert un caractère définitif à la fin du Xe siècle. La noblesse s'efforce d'agrandir ses domaines aux
dépens des terres de l'État, et de se rendre ainsi matériellement indépendante de
la Cour impériale. Ces aspirations menacent l'existence du système despotique,
et elles entraînent une lutte acharnée entre la nouvelle aristocratie et le
pouvoir central, depuis Romain Lecapène jusqu'à Basile II. Celui-ci est le dernier
empereur qui combat la puissance économique des magnats; après sa mort, les;
loiis promulgées par lui et par ses prédécesseurs pour protéger la propriété de
l'État tombent en désuétude. Les revenus de l'Empire diminuent constamment;
cependant les successeurs de Basile II ne se rendent pas compte de la nouvelle
situation et ils s'efforcent de perpétuer la forme despotique du gouvernement,
sans, toutefois, disposer de ses moyens. De là, une contradiction: la noblesse, dont
la fortune ne cesse d'augmenter, se voit en même temps dépourvue de toute importance politique. Cet état de choses donne naissance à une conception nettement aristocratique: les hautes fonctions de l'administration doivent être attribuées à ceux qui „ont de la naissance". La controverse idéologique est bientôt
suivie de la lutte armée. Après avoir étouffé des révoltes successives dans les Balkans, le régime despotique oriental succombera fatalement sous les coupe de la
noblesse asiatique, pour faire place à l'Empire oligarchique des Comnènes.
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A PSZICHOLÓGIA FEJLŐDÉSE
ÉS K É T F É L E K O R S Z E R Ű T L E N S É G E
ÁKOS KAROLY

E

rövid megjegyzéseknek Günter Tembrock Az Állatlélekban
vázlata (Gondolat Kiadó, 1965) című kis könyvének magyar nyelvű
kiadása ad időszerűséget. Tembrock ugyanis könyve bevezető r é szét a pszichológia történeti áttekintésének szenteli abban a hangsúlyozott meggyőződésében, hogy egy tudomány minidenkori problémáit legjobban múltjának ismeretében lehet megérteni. A múltban kialakult n é zetek, elképzelések mintegy kulcsot szolgáltatnak a jelen problémáihoz,
e problémák megoldására napjainkban kidolgozott fogalmakhoz. A pszichológia múltja eszerint kulcsot ad a jelenéhez. Valójában azonban nem
egészen így áll a helyzet. A múlt kérdésfeltevései és válaszadásai ugyan
tényleg belejátszanak a m o d e m problémák megfogalmazásába és megoldásuk kialakításiába, de nem feltétlenül előremutatóan, hanem sokszor
éppen torzítólag, korszerűtlen szemléleti módot sugalmazva. A múlt ismerete tehát valóban fontos az eligazodásban, d e semmiképpen sem t e kinthető a modern pszichológia megértéséhez vezető főútvonalnak.
Miért látja a képet Tembrock másképp, leegyszerűsítve, ez a pszichológia sajátos helyzetében leli magyarázatát.
*
Minden tudomány az emberi orientációt szolgálja hatékony és egyre
hatékonyabb cselekvési direktívák kifejlesztése érdekében. Minthogy eredetileg a cselekvésre irányul, érthető, hogy minden tudomány fejlődésének motorja a tények alakulása, új tények, új helyzetek megjelenése.
A felmerült kérdésekre adandó válaszok körül minden korban éles viták
bontakoznak ki. E .nézetellentéteket a tudomány fejlődése azonban nem
úgy haladja meg, mint a szerves világ evolúciója a biológiai ellentmondásókat, vagyis ezek nem épülnek bele a tudományba, hanem elavulttá,
érdektelenné válva kiküszöbölődnek. A biológiai eüenmondások meghaladása ezeket magasabb szerves egységekbe foglalja egybe, feloldja, filogenetikailag elevenen megőrzi. Az eszmei harcok fegyverzete azonban b e rozsdásodik. Kit érdekel m a már a modern kémia problematikája szempontjából a flogiston-elmélet?
Amiért a pszichológiában a m ú l t vitái még aránylag frissnek hatnak,
5 amiért pl. a flogiston-elmélettel egyidős Berkeley-féle nézetek körüli
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vitáknak még ma is nagy a publicitásuk a nemzetközi pszichológiai irodalomban, az ,a pszichológia elmaradottságában leli magyarázatát. Ez indokolja, hogy Temforock maga is szükségesnek tartja történeti áttekintése során a polemikus hangot évszázados nézetekkel szemben. Ki állna
oda ma a kémiában a flogiston-elméletet cáfolni?
A tudományos vitákban a döntő érveket nem a vitázó felek m o n d ják ki, hanem az újabb tények. A flogiston-elmélet idejében zajlott viták a flogiston természetére vonatkoztak. Az új kísérleti adatok, a m e lyeket pl. Lavoisier szolgáltatott az égéssel kapcsolatban, elsöpörték az
érveket és az ellenérveket, s az egész vita az elavult tudományos kérdések
érdektelenségébe fulladt.
Az új tények az újkori atomelmélet kialakításához vezettek. De aki
azt képzeli, hogy a XIX. század atomelmélete nem egyéb, mint a d e mokrítoszi atomelmélet győzelme azokban a vitákban, amelyek során
egyeseket a flogiston-elmélet eltántorított az igaz útról, semmit sem é r t
meg a tudományok valóságos fejlődéséből. S ezen mit sem változtat az
a tény, hogy az újkori atomelmélet egyet mást felhasznált az ókori e l képzelésekből.
A mai pszichológia előrehaladásában is a döntő tényező az új tények
színre lépte. Ezeket napjainkban mind áttekinthetetlenebb számban p r o dukálja a kutatómunka a piszhológia legkülönbözőbb területein az idegrendszer működését tanulmányozó neurofiziológiától az élőlények szokásait vizsgáló etholőgiáig. E tényeket egyeztetni kell az érvényben levő
fogalmakkal és elképzelésekkel, miközben szükségessé válhat ezek átértékelése és pontosabbá tétele az új adatok figyelembevételével. E feladattal nagyon nehéz megbirkózni, amiből szakadatlan viták erednek.
Az a tény, hogy a pszichológia különböző területein olyan fejlődés
megy végbe, amely kikényszeríti az éppen uralkodó nézetek forradaLmasítását, ellenállás formájában is 'megnyilvánul. Már Max Planck, a század egyik legnagyobb fizikusa hangsúlyozta, hogy az új eredmények
elismerése és elterjedése beleütközik a régi nézetek megcsontosodottságába. S ez így van a pszichológiában is azzal a sajátos többlettel, hogy
magának e jelenségnek egyik magyarázatát is a pszichológia nyújtja.
Általában az új fogalmak a tudomány fejlődése közben mintegy átivódnak a régebbiekbe, s fokozatosan váltják fel azokat, Korunkban ez
nagyon meggyorsult, amire csak egy példát hozok fel szemléltetésül.
Stevens kitűnő művében (Handbo'ok of experimental psychology),
amely 1951-ben jelent meg, még csak két hely van, ahol a kibernetikai
leírásmód ismertetése szerepel. E leírásmód az érzékszervek által közvetített információkat egybeveti az agynak a szervezet mozgásait és működéseit megszervező intézkedéseivel, s igen nagy jelentőséget tulajdonít az információkat folyamatosan helyesbítő visszacsatolásnak. Ügy kezeli tehát
az agyat, m i n t egy automatikus irányító berendezést.
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Az említett leírások egyike, Т. C. Ruoh igen jó összefoglalása, a következő szavakkal zárul: „Végül felmerül az a kérdés, mit nyerünk
vele,
hogy az idegrendszert
egy szervomechanizmushoz
hasonlítjuk. Az ilyen
analógiák matematikai
módszerek alkalmazása nélkül lényegükben
allegorikusak, akárcsak a -freudi pszichológia, S hogy a matematikai
eljárásmód képessé fog-e tenni bennünket
kísérletileg verifikálható
jövendölésekre, majd elválik." A kibernetikai fogalomrendszer használata iránt a
fenntartás még nyilvánvaló.
Tembroek említett könyve németül 1963-ban jelent meg, tehát mindössze 12 évvel a Stevens féle mű után. Hogy e rövid idő alatt a kibernetika fogalomrendszerének használata mennyire meghonosodott, a következő idézettel szeretném dokumentálni. „Egy hangyának Jander
szerint
legalább három óra hosszat kell látnia a Nap járását, hogy képes legyen
a Nap szerint bizonyos égtájra orientálódni. Erre a célra egy számítóberendezés szolgál, amely a Nap állásában a napszaki eltéréseket
kiegyenlíti." Az agynak automatikus irányítóberendezésként való kezelése nyilvánvaló.
A fogalmak folyamatos, elkerülhetetlen átalakulása a pszichológiában is az immanens fejlődés útja. Marxra utalva szokás hangsúlyozni, hogy minden tudománynak el kell érnie azt a szintet, amelyen m a tematikailag kezelhetővé válik. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt,
hogy anyaga képletekbe foglalható, vagy matematikai apparátussal dolgozható fel. A matematika valójában ott kezdődik, ahol a fogalmak egyértelműsége, egymásból való kifejleszthetősége és logikai rendszerezése'
megvalósul.
A modern pszichológia még küzd ezért a színvonalért, s e küzdelme
a korszerűtlenség ellenállásába ütközik.
Amikor a hangya iránytartásának szöge a Nap égi útjának megfigyelési idejével kerül számszerű összefüggésbe, a leírás kifogástalan, matematikailag is egzakt. Ezt az egzaktságot azonban néni könnyű megvalósítani, a megszokott fogalmak homálya újra meg újra betör a jelenségek
leírásába. Még Tembroek is a tüskés pikó viselkedésének olyan megváltozásáról beszél, amely a vörös szín ingerére következik be. A „szín"
azonban szubjektív észlelet, mint objektív inger csak az elektromágneses sugárzás bizonyos hullámhosszaként létezik. A vörös szín egyáltalán nem jelent meghatározott hullámsávot, mint azt a fizikusok oly gyakran állítják. Az agy számára egy-egy ún. spektrális huUámsáv az adaptációtól (alkalmazkodástól) függő módon változó inger, ami szubjektíven
a színek áthangolhatóságában nyilvánul meg. Tembroek itt maga is belecsúszott a szubjektív és objektív leírásmód sajátmaga által is oly élesen
elítélt keverésébe.
Hogy e zavar hátterében a fogalmak mélyebb tisztázatlansága áll,
kitűnik Tembrocknak abból az állásfoglalásából, ahogyan a tudat jelenségeit kezeli. Szerinte a szubjektív jelenségek párhuzamosak az objektív
neurofiziológiai folyamatokkal. Ez azonban csak a n n a k a kérdésnek a.
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megkerülése: honnan, az objektív folyamatok milyen összefüggéseiből
ered a szubjektív jelenségek csoportja. Ha van egyáltalán párhuzamosság, akkor is magyarázatra szorul, hogy a természetben, amely nem
egyéb, mint az anyag végtelen sokfélesége, de e végtelen sokféleségben
sosem más, mint anyag, m i n t objektív létezés, mi módon jöhetnek létre
.az objektív anyagi folyamatokkal párhuzamos, csak szubjektív módon
észlelhető jelenségek.
E kérdés éles felvetésének hiánya, sajátságos fel nem ismerése mutat rá a r r a az ellenállásra, amely az újjal szemben megnyilvánul. Maga
a vita a tudat szubjektív és az agy objektív folyamatai közötti viszonyról, ezek elsődlegességéről vagy másodlagosságáról vagy párhuzamosságáról elavulttá válik a tények megfelelően széleskörű figyelembevétele
esetében. A tudat jelenségeinek egyedül objektív szükségszerűségekből
levezethető magyarázata a fenti vitákat korszerűtlenné tette. (E kérdésre
vonatkozólag lásd Ákos Károly cikkét a Nauka i cselovecsesztvo 1962
évkönyvben; magyarra fordítva is: Tudomány és emberiség, Akadémiai
Kiadó, 1963.)
Mi a pszichológiai magyarázata a korszerű fogalmak elterjedésével
szemben mutatkozó ellenállásnak?
A fogalmaknak van bizonyos „tehetetlenségük". Ez összefügg az agy
működésének azzal a jelenségével, amelyet egységes rendszerek kialakítására és fenntartására való törekvésként jellemezhetünk. Ez az a jelenség, amelyet Pavlov a sztereotípiák keletkezése és megszilárdulása
formájában írt le, s amely lényegében azonos Anohin akceptorával, Szokolov modelljével, Pribram patternjével vagy a reafferentációs elmélettel
kapcsolatban különösen a német irodalomban (Lorenz, v. Holst stb.) kialakított felfogással. Röviden arról van szó e sok elnevezés alatt, hogy
az agy rendszeresen extrapolálja a várható információkat a megelőző információk nyomai .alapján, s így előkészíti a szervezetet az eseményeikre.
E jelenség voltaképp megfelel annak az Г principiumnak is, amelyet Az
esztétikum sajátossága című művében Lukács György posztulált s amelynek felkutatására ösztönzi — mint látható post festa — a pszichológusokat. (E principiumot Lukács úgy jellemzi, mint az embernek azt a
képességét, amellyel teljesen új helyzetekben megtalálja a cselekvéshez
vezető helyes utat. Ez a jelenség a feltételes és feltétlen reflexeken alapul ugyan, azonban még nem emelkedik a beszéd szintjére, de már nem
is áll az egyszerű feltételes reflexek színvonalán.)
(Az agy említett működési mintázatait, e rendszerek kialakulását a
„gépezetbe" betáplált információk minősége és mennyisége, valamint magának a „gépezetnek" a működési elvei determinálják, s így e funkció
nem áll ellentétben azzal az elvvel, hogy „a lét határozza meg a tudatot").
*
A pszichológia leírt — szinte észrevétlen — átivódása a mind kors z e r ű b b fogalmakkal alkotja a pszichológia immanens fejlődését. Ezzel
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a fejlődéssel nemcsak a fogalmak „tehetetlensége" áll szemben, hanem
különös ellenállás származik abból a tényből is, hogy törekvés észlelhető
a rég túlhaladott nézetek feltámasztására.
Hazai példát idézek. 1965-ben szokatlan bőségben jelentek meg n á lunk könyvek és cikkek a telepátiáról a kérdés olyan tálalásával, amelyet
m á r 1900-ban megsemmisítő kritikával illetett a jogosulatlanul feledésbe
szorított Alfred Lehmann-nak, a kísérleti pszichológia egyik úttörőjének
magyarul Ranschburg Pál fordításában megjelent kiváló kétkötetes m ű ve, a Babona és varázslat. Ugyanebbe a körbe tartozik az ujjaival színeket és betűket látó nő esete, amely bejárta a világsajtót s nálunk még
a tudományos ismeretterjesztő hetilapba is bekerült. (Amikor aztán e
szédelgőt Leningrádban leleplezték, e tényt a hazai sajtó nem vette á t
a külföldi lapokból.)
Az ilyen esetekben az emberi képességek „rejtélyes", az „ismert tudományos nézetekkel
dacoló" vonásaira vonatkozó rég elcsépelt elképzelések törnek be a pszichológiába látszólag tudományos igényekkel. Az
ilyen nézetekkel folytatott harc — felületesen nézve — előbbre visz
ugyan, de csak olyanformán., hogy a hét évtizedeshez képest a félszázados is haladás. A régen elavult nézetek ellen vívott küzdelem csak látszólag szolgálja a fejlődés ügyét, s voltaképp jól összeegyeztethető az elmaradottsággal.
A magyar sajtóban nem alakultak ki még ilyen viták sem. Mindamellett figyelmet érdemel, hogy nem feltétlenül korszerű az, ami a
korszerűtlen ellen küzd, sokszor csak kevésbé elmaradott annál. A korszerűtlenségnek különböző mélységű szintjei lehetségesek. A tudományok
fejlődésében a viták nem feltétlenül a legkorszerűbb nézetek érvényesüléséért folynak. Nem szabad a vitákat közös történelmi nevezőre hozni,
mint azt Tembrock egyébként igen modern, sok szempontból kitűnő m ű ve bevezetésében teszi, hanem élesen el kell választani a legújabb t é nyekkel lépést tartó fogalmak kidolgozására való törekvést az elavult
nézetek felmelegítése ellen szegezett bírálatoktól.
THE EVOLUTION OF THE PSYHOLOGY AND ITS
TWOFOLD

ANACHRONISM

(SUMMARY)

A critic has. been taken on the hysteric viewpoint of Tembrock's Tierpsyhologie translated and published in Hungarian as the views mentioned are often to
be read in the psychologic works and has teken typical. According to Tembrock
the modern ideas of the psychology are originated of the older ones by an evolution. However, the scientific ideas appear to develop mainly from the new facts
and the earlier ideas are contributing rather in forming the new ones, quite often
in a deforming sense.
The psychology in Hungary has difficulties by the existence of ideas revised
half a century ago. Consequently, the correction of them though results in somé
advancement, the progress; attained and honoured does not represents a real development.
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KATYMÁR KÖZSÉG FÖLDRAJZI NEVEI
LÁNG JÓZSEF

BEVEZETÉS

A jeldolgozott

D

terület

és a nevek

olgozatomban az elérhető teljességre törekedve egy olyan terület
jelenkori és részben történelmi földrajzinév-anyagát igyekeztem
összegyűjteni, amelyet évszázadok óta két, a legújabb időben p e dig három nemzetiség lakott. A község a jugoszláv határ közvetlen szomszédságában, a régi Bodrog megye északi részén helyezkedik el. Terjedelmes határa (kikerekítve minte'gy 10 000 kh.) déli, délkeleti részének kis
területét nem számítva teljesen sík terület. Az 1930-as évek elején végrehajtott általános lecsapolási és csatornázási munkálatokig kiterjedt r é szét foglalták el elmocsarasodott tavak, mocsarak, nádasok. Századunk
elején még jelentős majorsági, uradalmi birtokok helyezkedtek el rajta,
de a felszabadulást megelőző időszakban m á r csak a Latinovics család
rendelkezett nagyobb, mintegy 1000 k h - a t kitevő birtoktesttel.
A község népesedéstörténete fő vonásaiban azonos a Duna-Tisza köze
déli részének általános népesedési történetével. Közvetlen adatunk ugyan
nincs rá, de a környező helyek adataiból következtethetően bizonyos,
hogy lakossága a magyar történelem korai századaiban s valószínűleg
egészen a XVI. századig magyar. E lakosság minden bizonnyal 1526 k ö rül a törökök pusztításának esett áldozatul vagy menekült el biztonságosabb területekre. Helyét a mohácsi csatavesztést követő években foglalhatta el a törökök előrenyomulása következtében a Bácskában nagy
számban letelepülő görögkeleti vallású szerb népelem.. E lakosság 1598ban Esztergom vidékére költözött, de az 1710-as években betelepült b u nyevácokkal a község újra szláv lakossággal népesült be. A bunyevácok
mellé a század második felében telepedett be a másik domináns szerepet vivő nemzetiségi elem, a német. Mohács után a magyar lakosság
mindvégig elenyésző kisebbségben volt az előbbi két nemzetiséggel szemben, s főleg a XIX. sz. során került zsellérként, cselédként a községbe.
A felszabadulást követően a bunyevác és a német lakosság erős elmagyarosodása indult meg, amely mindinkább egynyelvűvé teszi a községet.
A község népesedéstörténete ad magyarázatot a terület földrajzi n e veinek fő jellemzőjére, arra, hogy a nevek alaprétegét a szláv (bunyevác)
nevek képezik. A párhuzamos névadásban a német nevek bizonyíthatóan
szinte minden esetben későbbi keletkezésűek vagy éppen szláv nevek
átvételei (pl. Mlákd ~ Lák' ill. Umlák'). A német nevek esetében álta20*
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Iában csak ritkán állunk szemben fordítással. A lakosság német része
vagy átvette a szláv neveket, vagy — igen ritkán — újakat teremtett.
Más a helyzet a magyar névadás esetében. A magyar nevek többsége
a szláv nevek szószerinti — sokszor kimutathatóan hivatalos fordítása (pl.
Bild bárd ~ Fehér tó, Crnd bárd ~ Fekete tó stb.), vagy magyarosítás
eredménye (pl. Vality ~ Válás puszta, Sdndc ~ Sándormajor).
Kivételt
e tekintetben elsősorban a területen volt középkori települések egységesen magyar nevei jelentenek. Az újabbkori kevés eredeti magyar név
többnyire hivatali keletkezésű (Szentkút, Vásártér dűlő). Mindez jól tükrözi a magyar lakosság elfoglalt számbeli helyzetét,.
A dolgozatban 253 nevet közöltem. Ezekből 120 vonatkozik a bel-,
133 a külterületre. Ez a szám a terület kiterjedését tekintve kevésnek
mondható. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy párhuzamos névadással van dolgunk. A párhuzamos neveket egynek véve a belterületen
csak 44, a külterületen pedig csupán 70, összesen tehát 114 elnevezéssel
találkozunk. A nevek e kis számát a felejtésen túl, amiben erősen k ö z i r játszott a német lakosság jelentős részének 1944-ben történt elmenekülése, illetve a felszabadulás utáni kitelepítése, elsősorban a földrajzi jelleg magyarázza. A területet földrajzi jelenségek kevéssé tagolják. A differenciáló elem általában csak tó, mocsár stb., tehát vízrajzi elem lehetett. Nem véletlen, hogy a nevek jelentős része épp ezekre vonatkozik.
Az

anyaggyűjtés

A névanyag összegyűjtését 1953/1959 telén végeztem. Munkámban
a lehetőségekhez .mérten kiterjeszkedtem a történelmi névanyagra is.
A gyűjtés alapjául, mind a történelmi, mind az élő névanyag esetében
azt a területet vettem, amely a XVIII. századtól kezdődően bármikor
is Katymár községhez tartozott (így pl. felvettem a Sára nevet, noha a
terület jelenleg Jugoszláviában fekszik). Nagyobb nehézséget az alapul
vett terület elpusztult középkori településeinek lokalizálása jelentett.
Ebben a történelmi irodalomra, főleg Iványi István munkáira támaszkodtam. A történelmi névanyag kutatásában Pesty Frigyes Helységnévtárát (Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár) nem számítva, csak a
kiadott forrásanyagot és a különböző feldolgozásokat használtam fel.
Az élő nevek gyűjtését a helyszínen végeztem. Ebben főleg a lakosság legöregebb részére támaszkodtam. Nem gyűjtöttem fel az egészen
új keletű, hivatalos indítékú, az állami gazdaságban és a termelőszövetkezetekben keletkezett, csak ezek körén belül használatos tábla stb. neveket.
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A közlés

módja

A neveket betűrendben közlöm. A nevek közlésében elkülönítettem
a bel- és a külterület névanyagát, Mindkét részben — az alakvariánsokat (pl. Lengyel^Lenghel)
nem számítva — valamennyi név szerepel
a betűrendben, de az egyes névcikkek címadójául a mai vagy egykori
hivatalos, ha ilyen nincs, a magyar népi, ennek hiányában a bunyevac
illetve német név szolgál. A névcikkeken belül a címadó név előtt megfelelő betűrövidítés jelzi a n é v használatának nyelvi körét, A név után —
eltekintve a csak szövegszerűen lokalizálható történelmi nevektől — az
utalószám, majd —• a külterület neveinél — a tájrész stb. jellegét kifejező rövidítés áll. Ezt követően adom a területre, objektumokra stb.
vonatkozó, párhuzamos élő neveket magyar, bunyevac illetve német sorrendben. A belterület neveinél a nevek után közlöm a névadás indítékát, a külterület neveinél ez általában a névcikk utolsó része. Itt az élő
nevek után, amennyiben történelmi forrásokban vagy forrás jellegű feldolgozásokban szerepelnek — Id pl. Roglatica — a névalak feltüntetésével kronologikus rend szerint a forrásoknak, illetve feldolgozásoknak
a névre vonatkozó közlései következnek. Az olyan nevek esetében, a m e lyéknek okleveles adatuk is v a n — pl. Ólegyen — az alakváltozatok jobb
szemléltetése céljából a névcikk címadó neve illetve annak esetleges
párhuzamos nyelvi megfelelői után okleveles alakjaikat írom ki, majd,
ugyancsak kronologikusan, idézem az okleveleknek a névvel kapcsolatos
értesítéseit illetőleg szövegkörnyezetben magukat a neveket. A későbbi
források tudósításait természetszerűen itt is számba veszem. Az eredeti,
német neveknél a nagy eltérés miatt [ ] közé helyezve kiírom a nevek
irodalmi nyelvi alakját is.
Csillaggal jelöltem minden esetben a m á r nem élő neveket. Mivel
ilyenek nagyobb számban a belterület nevei között is előfordulnak, s e
nevek összességükben szóbeli gyűjtés eredményei, e részben a * a név
passzív létezését jelenti. A külterület passzív neveit — megkülönböztetésül a m á r nem élő nevektől — **-gal jelöltem.
A szóbeli gyűjtés neveit fonetikus alakban közlöm. A fonetikus leírásban azonban nyomdatechnikai okokból csak a legszükségesebb jelöléseket, mellékjeleket használom. A nevek helyesírásában a többtagú
neveknél az egybe-, illetve különírás tekintetében az ejtésállapotot vettem mérvadóul.
A mellékelt térképvázlaton a piros számok a belterület, a feketék a
külterület neveire vonatkoznak. A külterületi utalószámokból kiinduló
vonalak a terület kiterjedését, a piros szaggatott vonal a község területének jelenlegi határvonalát jelzi.
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Endre utca: 6. ~ h. n. f. e. Gr. Apponyi Albert utca ~ m. *KisBorsód ^ n. *Kla-Borsód [Klein-Borsod] ~ n. Borsódr Ráf [Borsoder
Reihe]. Az utca közigazgatásilag 1931-ig Bácsborsódhoz tartozott.
Ekkor a megyei alispán 7302/1931. sz. határozata alapján. Katymárhoz csatolták. Ä nem hivatalos nevek keletkezését a közigazgatási
hovatartozás magyarázza.
Gr Andrássy Gyula utca: 1. Sztahanov utca.
Áprikóz' Kdsz: 1. Petőfi Sándor utca.
Áp'ték Kdsz: 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca.
Arany János utca: 16.
Árpád utca: 23. ~ n. *Áuzr Ráf [Äussere Reihe]. V. ö. Vörösmarty Mihály utca.
Áuzr Ráf: 1. Árpád utca és Vörösmarty Mihály utca.
Bä Kász: 1. Sztahanov utca.
Bajai utca: 28. ~ n. Bájmr Kász [Bajaer Gasse] ~ n. *Prindl Kdsz [Bründel Gasse]. A hivatalos, illetve a n. névadások indítéka: Az utcán k e resztül, az utcából kiinduló földúton utaztak hajdan Bajára, illetve zarándokoltak (ma is) a közeli Szentkúthoz
(1. ott, a külterület neveinél.)
Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca: 34. ~ h. n. f e. Deák Ferenc utca ~ n*Äpték Kdsz [Apotheke Gasse]. A név az utcában levő gyógyszertárról.
~ n. ^Flórián Keszl [Florian Gässcben]. A név az utca felezőpontján
1869-ben felállított Szt. Flórián szoborról. ~ n. *Práu hiszi Keszl
[Braun Lieschen Gässchen]. Az elnevezés az utcának a n é v által m e g jelölt egykori lakójáról.
Bájmr Kász: 1. Bajai utca.
Barackos utca: 1. Petőfi Sándor utca.
Béke tér: 12. ~ h. n. f. e. Szent Imre tér.
Béke utca: 13 ~ h. n. f. e. Boldog Margit utca — n. Umlák'. A Mldkd
(1. a külterület neveinél) név „u" prepozíciós alakjának (u mlaka)
átvitele a később részben a Mldkd helyére épült utcára.
Boldog Margit utca: 1. Béke utca.
Borsódr Kász: 1. Kossuth Lajos utca.
Borsódr Ráf: 1. Ady Endre utca.
Borsodi utca: 1. Kossuth Lajos utca.
Csájin kráj: 1. Petőfi Sándor utca.
Damjanich János utca: 20. ~ h. n. f. e. Horthy István utca. A Horthycsalád ottani kúriájáról. ~ n. Läm'loch Kdsz [Lehmloch
Gasse].
Az utca az egykor a végiénél levő sárgaföld-kitermelő helyhez (vö.
Epres kert) vezetett. A névadás innen.
Deák Ferenc utca: 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca.
Ady
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Dózsa György utca: 24. *** h. n. f. e. Pázmány Péter utca ~ n. Pámsúl
Kasz [Baumschule Gasse]. Az utca egy részét elfoglaló egykori faiskoláról. (Vö. Faiskola).
Drugi szokák: 1. Vöröshadsereg útja.
Dzsáin kráj: 1. Petőfi Sándor utca.
Epres kert: 21. A község épülése idején sárgaföld-ki termelő hely. A keletkezett nagyméretű árokszerű gödröket a község eperfákkal ültette
be, ami névadásul szolgált a később odaépült utcához, ~ b. *Ujemá
~ n. *Läm'loh [Lehmloch]. A b. és a n. név a sárgaföld kitermelésekor keletkezett gödrökről.
Es' Kász: 1. Sallay Imre utca.
Faiskola: 24a. "•* n. Pämsul [Baumschule]. Egykor faiskolának használt
terület. A név ennek emlékét őrzi.
Fecske utca: 31. ~ b. Fékity. ~ n. Fékác.
Ferenc telep: 1. Lenin sor.
Fékic: 1. Fecske utca.
Fékity: 1. Fecske utca.
Flórian Készl: 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca.
Fő utca: l, Sztálin utoa.
Futál: 1. Zója utca.
Határőrség utca: 10. A honvédségről, amely a felszabadulás után egy ideig a Latinovics családnak az utcában levő egykori „úrilakját" használta laktanyául. ~ h. n. f. e. Latinovics utca. A katymári Latinovics családról. Az utca eredetileg a Latinovics-kastély (1. Kastély)
parkjának területe volt. ~ b. Latinovics kráj ~ n. Hersáfc Kász
(Herrschafts Gasse]. A b. és n, névadás indítéka mint fentebb.
Horthy István utca: 1. Damjanich János utca.
Jókai Mór utca: 9. ^ b. *Milákov kráj ~ n. *Milák Kász [Milák Gasse].
A b, és a n. nevek az utcában lakó Krékityekről, akik „Milák" ragadványnevükön voltak ismertek a faluban. ~ n. *Kla Kász [Kleine
Gasse] "•* n. *Kucs Kász [Kutsch Gasse]. A név egy Kutsch nevű német
lakosról, aki először építkezett az utcában.
Jovánovics utca: 22. ~ h. n. f. e. Zentai utca ~ b. Szénszkom kráj ^
n. Szént'mr Kász [Zentaer Gasse]. A h. n. f. е., a. b. és a n. névadás
indítéka: a falu Zentának (1. ott) nevezett részét közvetlenül ez az
utca köti össze a falu belső részével. ~ n. *Prát Kász [Breite Gasse]:
22a. Az utca egyik erősen kiszélesedett részének egykori neve.
Kastély: 39. A Latinovics család katymári kastélya és ennek parkja. A
kastélynak ma már csak 'kis része áll. Ez jelenleg a parkkal együtt az
állami gazdaság központja: irodahelyiségek, magtárak, istállók stb.,
de a név továbbra is eleven („A Kastélyban voltam kint", „A Kastély mellett" stb.). ~ n. Khástel [Kastell].
Keszl: 1. Liget utca.
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Khástel: 1. Kastély.
Kherh' Kdsz: 1. Május 1 utca.
Kís-Borsód: 1. Ady Endre utca.
Kla-Borsód: 1. Ady Endre utca.
Klä Kdsz: 1. Jókai Mór utca.
Kolozsvári utca: 1. Micsurin utca.
Kossuth Lajos utca: 7. ~ m. Borsodi utca ~ n. Borsódr Kdsz (Borsóder
Gasse). A m. és a n. név az utcából kiinduló, Bácsborsódra vivő m ű útról ~ Sotr Kdsz [Schotter Gasse]. Az elnevezés a falu első műút ja
megépülésének emlékét őrzi.
Ktdp' Kdsz: 1. Rákóczi Ferenc utca.
Krédl sziget: 1. Nyárfás liget.
Krósz Kdsz: 1. Sztálin utca.
Kucs Kdsz: 1. Jókai Mór utca.
Läm'loh: 1. Epres kert,
Ldm'loh Kdsz: 1. Damjanich János utca.
Lám'loh Ráf: 1. Vörösmarty Mihály utca.
Latinovics kráj: 1. Határőrség utca.
hatinovics utca: 1. Határőrség utca.
Lenin sor: 8. ~ h. n. f. e. Ferenc telep. Schwerer Ferenc katymári plébánosról, aki a házsor építéséhez a telket adományozta. ~ m. Oncsaíeiep. Az ONCSA (Országos Nemzet- és Családvédelmi Alap) keretén
belül épült 17 házból álló utcasor.
Liget: 35. Régebben fásított, parkosított hely, liget. Ma gyeppel benőtt
tér, az egykori parkosítást néhány fa, bokor jelzi. A név köznévből
keletkezett tulajdonnévként elevenen él.
Liget utca: 15. ~ n. K'észl [Gässchel]
Magyar utca: 33. ~ b. h. n. Madarska ulica. A falu egyetlen, a magyar
mellett párhuzamos, hivatalos utcaneve. ~ h. n. f. e. Német utca ~
n. Tdjcs Kdsz [Deutsche Gasse]. A h. n. f. e. és a n. névadás indítéka:
A falu német lakossága itt telepedett meg először, s azután is legnagyobb számban.
Madarska ulica: 1. Magyar utca.
Május 1. utca: 2. ~ h. n. f. e. Szent János utca — h. n. f. u. 1957-ig
Rákosi Mátyás utca ~ m. Templom utca ~ n. Kherh' Kdsz [Kirche
Gasse]. A m. és a n. név az utca déli végében álló templomról.
Marx Károly utca: 3. ~ h. n. f. e. Tomory Pál utca.
Micsurin utca: 5. ~ h. n. f. e. Kolozsvári utca ~ n. * Ovr'r Ráj' [Obere
Reihe]
Milák Kdsz: 1. Jókai Mór utca.
Milákov kráj: 1. Jókai Mór utca.
Munkácsy Mihály Utca: 19.
Nagy utca: 1. Sztálin utca.
Német utca: 1. Magyar utca.
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Nyárfás liget: 18. ~ m. Krédl sziget. Nyárfával beültetett térség két l a kóházzal.
Oncsa-telep: 1. Lenin sor.
Ovr'r Ráf: 1. Micsurin utca.
Pamsúl: 1. Faiskola.
Pamsúl Kász: 1. Dózsa György utca.
Pázmány Péter utca: 1. Dózsa György utca.
Petőfi Sándor utca: 26. ~ m. Barackos utca ~ n. Áprikóz' Kász [Aprikose Gasse]. A m. és a n. név az utcába ültetett barackfákról. ~b. *Csáin kráj ~ b. *Dzsáin kráj. A nevek az utca egy Krékity
nevű lakójáról, aki „Csain", „Dzsain" ragadványoevén volt ismert ~
Szaros Kász. A név első tagja rna is köztudottan a magyar „szoros""
szónak a helyi németben eltorzult alakja. Tehát: Szoros Gasse.
Рьас tér: 14. ~ n. Voh'marik Plác [Woohenmarkt Platz].
Plúin kráj: 1. Sallay I m r e utca.
Prát Kász: 1. Jovánovics utca.
Práu hiszi Keszl: 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca.
Prindl Kász: 1. Bajai utca.
Rákóczi Ferenc utca: 4. ~ n. Kráp' Kász [Krache Gasse]. A név az
utca megépülése előtt a szántóföldekről esetenként nagy számban,
betérő és az ottani fasoron megtelepülő varjúról,
Rákosi Mátyás utca,: 1. Május 1. utca.
Sallay Imre utca: 25. ~ h. n. f. e. Szent László utca ~ b. *Plúin kráj.
A név az egykor az utcában lakó Pluin családról. ~ n. Es' Kász
[Asche Gasse]. A még szórványosan élő népetimológia szerint a név
az egykor a banyakemencékből kikerülő s az utcában felhalmozott
nagy mennyiségű hamutól ered. Valószínű azonban, hogy a hamu
nem a banyakemencéből, hanem az utcában hosszú évtizedeken k e resztül álló pékségből származott.
n. *Sárfsz Ek: [Scharfes Ecke]. 40. A név az egykori itt lezajlott rendszeres nagy verekedésekről.
n. Slák Pruk' [Schlachtbrücke]: 37. Régebben a községi vágóhíd állott
ott. Ma a név a helyre, s gyakran a Kígyós patakon (1. a külterület;
neveinél) ott átvivő hídra utal.
Sotr Kász: 1. Kossuth Lajos utca.
Szabadkai utca: 1. Vörös Hadsereg útja.
Szabadság tér: 16. ~ h. n. f. e. Szentháromság
tér.
Szaros Kász: 1. Petőfi Sándor utca.
Sz'énszkom kráj: 1. Jovánovics utca.
Szentháromság
tér: 1. Szabadság tér.
Szent Imre tér: 1. Béke tér.
Szent István király utca: 1. Sztálin utca.
Szent János utca: 1. Május 1. utca.
Szent László utca: 1. Sallay Imre utca.
Gr. Széchenyi István utca: 1. Zója utca.
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Szent': 1. Zenta.
.Szént'mr Kász: I. Jovánovics utca.
.Sztahanov utca: 11. ~ h. n. f. e. Gr. Andrássy Gyula utca. <v m. Vasút
utca ~ п. Бд Kász [Bahn Gasse]. A m. és a n, névadás indítéka:
az utca a vasútállomásihoz vezetett.
.Sztálin utca: 1. ~ h. n. f. e. Szent István király utca ~ m. Fő utca ~
b . Veliki szokák ~ n. Krósz Kász [Grosse Gasse]. A nem hivatalos
névadások indítéka: Ez a falu fő és egyben legnagyobb utcája, a legszebb és legnagyobb házakkal.
Tájcs Kász: 1. Magyar utca.
Templom utca: 1. Május 1. utca.
Tomory Pál utca: 1. Marx Károly utca.
Ujemá: 1. Epres kert.
Umlák': 1. Béke utca.
Uzsoki utca: 30.
Vasút utca; 1. Sztahanov utca.
n. *Vászrmíl [Wassermühle]: 42. A név egy régebben ott állott vízimalomról, amelyet később főleg csak kukorica darálásra s egyéb durvább őrlésre használtak.
Veliki szokák: 1. Sztálin utca.
Virág utca: 32.
Voh'márik Plác: 1. Piac tér.
Vörös Hadsereg útja: 17. ~ h. n. f. e. Szabadkai utca ~ b. Drugi szokák.
A nevet csak a Zentában (1. ott) lakók használják.
Vörösmarty Mihály utca 29. ~ n. Áuzr Ráf [Äussere Reihe] (Vö. Árpád
utca ~ n. Lam'loh Ráf. [Lehmlooh Reihe].
Zenta: ~ b. Zentá ~ n. Szent'. A Vörös Hadsereg útja (1. ott) és a Határőrség utca (1. ott) által határolt, a Vörös Hadsereg útjától délre
levő falurész neve. A név minden bizonnyal a településtörténetre
utal.
.Zentá: 1. Zenta.
Zentai utca: 1. Jovánovics utca.
Zdja utca: 27. ~ h. n. f. e. Gr. Széchenyi István utca ~ n. Futál
Zombori utca: 43. A névadás indítéka: A Zombor felé vivő földút ide
torkollott.
Zöldmező sor: 36.

.A KÜLTERÜLET NEVEI

*Acsa: f. ~ Acha ~ Achad ~ Achaeghaz ~ Achaeghaza ~ Absa. Középkori település Katymár határában Katymár és Rigica között.
(Iványi. I. 1., BBVm. I. 93.) A helységet a források először a 13. sz.
végén említik. 1290: A hájszentuőrinci káptalan előtt Ácsai Balek fia
János kijelenti, hogy pénzen szerzett Bodrog megyei birtokát „terrain
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Budholma" „Murgo e t Acha" közt szorultságában el akarja adni.
(Iványi II. 64. Budhaimia és V. 68. Murgo.) Ácsán lakott ekkor János
több birtokos rokona: ácsai Simon fia János, Mikó fiai Péter és Pál,
továbbá Kelemen és Kelemenes. Nemsokára azonban ismeretlen okokb ó l Ácsa egyéb helységekkel együtt elpusztult és lakói elhagyták.
(Iványi. I. 1., BBVm. I. 93.) 1340: Töttös, Becsei Imre fia Karoly
Róberttől mint uratlan helyet több hasonlóval együtt magának kéri
ajándékul (Iványi. I. 1.), s azt a kalocsai káptalannak még ugyanazon évben kelt, Töttös beiktatását jelentő oklevele szerint (Z. I. 558.
oki.) el is nyeri. A név előfordulásai: „ . . . habitatoribus destitutam
(így) Geubar Rusd, Acha...
vocatas (így) . . . " (Z. I. 586. L), , , . . . ad
facies terrarum Geíbarth, rusd, Acha et B a t u r e g h a z a . . . " (u. o.
587. 1.), „ . . . trés dictarum terraruim videlicet, Geubart, acha...
vocatas . . . " (u. o.), „ . . . Super Geubar et acha Necnon Bathureghaz . . . "
(u. o. 588. 1.) 1341: Péter, Henrik fia a kalocsai káptalan előtt kijelenteni, hogy Töttöst beereszti Ácsa birtokba. (Z. I. 573. oki.) A név
előfordulásai: „. . . comparare ac Achad per vestram . . , " (Z. I. 607.
1.), ,,.. . Holgtheluk ac Achad a d m i s s o r i a . . . (u. o.). 1343: Töttöst a
budai káptalan is beiktatja Ácsa birtokosává. (Z. II. 56. oki.) A név
előfordulásai: „ . . . a d facies quarundam possesionum Gybard Acha
et Bathur vooatarum . . . " (Z. II. 83. 1.), „ . . . possesionum Gibarth Acha et Bathur vooatarum startutoria..." (u. о.). A birtokkal а XV.
századi oklevelekben is találkozunk. 1412: A kalocsai káptalan
Garai Miklós nádor ítélete alapján Báthmonostori László fiát,
Lászlót iktatja be Ácsa birtokába. (Z. XII. 77. oki.) 1413: Garai Miklós nádor Báthmonostori Töttös László beiktatását megerősíti. (Z. VI.
152. oki.) A név előfordulásai: „ . . . a d facies possesisionum suarum
Achaeghaz, T y m a k . . ." (Z. VI. 225. L), „ . . pro méta predicte possessionis Achaeghaz . . . " (u. o. 226. 1.), „. . . posaessioines Kayand et Achaeghaza ipsi. . ." (u. o.) „. . . possessiones Achaeghaza, Tymak, Gara . . . " (u. o. 228. 1.). , , . . . possessionium Kayand, Acha, Gara e t Tymak, . . . " (u. o.), , , . . . diote possessionis Acah hoc m o d o . . . " (u. o.),
„ . . . in cursibus m e t a r u m possessionis Acha
predicte . . . " (u. o.),
„. . . dicte possessionis Acha terminianda (így) . . . " (u. o.), ,,. . . possessionem Kayand, Achaeghaz, T y m a k . . ." (u. o. 230. 1.), ,,.. . prefatarum possessiones Acha, G a r a . . . " (u. o.), „ . . . ad facies* possossionum
Kayand, Achaeghaza, T y m a k . . ." (u. o. 231. 1.), „. . . prefatarum Acha,
Gara .. ." (u. o.) „ . . . in metis dicte possessionis Acha procedendo . . . "
(u. o.), „ . . . eiusdem possessionis Acha t e r m i n a n d o . . ." (u. o.),
, , . . . predictas possessionis Acha, Gara . . . " (u. o. 232. 1,), „ . . . possesisionum Kayand, Achaeghaz, Tymak . . ." (u. o.) ,,. . . possessionum
Acha, G a r a . . . " (u. o.), „ . . . possessiones Kayand,
Achaeghaz,
T y m a k . . . " (u. o.). A névvel a következő század során, m á r a török
uralom idején, ismét m i n t helységnévvel találkozunk. Az 1554., 1570.
és az 1590. évi török adólajtsramok Katymár s más helyekkel együtt
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a zombori náhijóbe sorolva említik. (Stelitzer. 42.) A névalak a török
adólajstromokban Steltzer olvasata szerint: Absa. Ezt azonban maga
Steltzer kérdőjelezi meg. Ilyen névalak valószínűleg sohasem létezett, s csak rossz olvasás eredménye. Ácsát a következő századok
forrásai m á r nem említik. Sok más helységgel együtt minden bizonnyal a török megszállás alatt pusztult el.
Ágárnd: 1. Hadi földek.
.Aldi Vajgert' 1. Oszolok.
Alsó-Roglatica: 1. Roglatica.
m. Bajai út: 1. fu. ~ b. Bdjszki put ~ n. Bájmr Vek [Bajaer Weg]. Vö.
Bajai utca (1. a belterület neveinél).
Bild bárd: 1. Bila bara.
BiV Bar': 1. Bila bara.
m. Bila Ъага: 2. tó. ^ b. Bild bárd ~ n. BiV Bdr'. A név a történelmi
forrásokban is előfordul. 1864: Bila Bara „. . . (:Fehér Tó:) ennek
medre széksó termő, vize ez által fehéres, ezért Bila vagy Fehér
Tónak neveződik, ezen hallal bővelkedő Tó, az 1863-ik évi szárazság
miatt fenékig kiszáradt." (Pesty.) 1909: Bilabara tó: A megyemonográfia tudósítása szerint a tó egyharmad részén Latinovics Jánosnak
halászata van. A halat Baján értékesítik. (BBVm. II. 412.) •—• Ma a
Vörös Csillag T. Sz. tulajdonában. Nagy részét, kb. kétharmadát nád
borítja, egyharmada nyílt víztükör, ahol a tsz. haltenyészetet folytat.
Gazdiasági jellegű halászat kb. 50—60 éve folyik a tavon, előtte a
halászat csak alkalomszerű és mindenki számára megengedett volt.
(A tó neve térképeken olykor magyarra fordított alakjában szerepel:
Fehér-tó. Ez a névalak azonban mind a lakosság, mind a helyi hivatali ügyvitelben ismeretlen. A betűrendbe való felvétele ezért n y u godtan mellőzhető.)
*Budhalma: f. ^Budholma
~ Bochhalma. Középkori település Katymár
és Gara között. (Iványi. II. 64.) A történelmi forrásokban Ácsával
(1. ott) egy időben bukkan fel. 1290: A háj szén tlőrinci káptalan előtt
Ácsai Balek fia János kijelenti, hogy pénzen szerzett Bodrog megyei
birtokát „terram Budholma"
„Murgo et Acha" közt szorultságában
el akarja adni. A birtokot mint szomszéd ,,Kun István de Murgo"
vette meg 15 márkáért. (Iványi. II. 64. és V. 68. Murgo.) 1291:
Kun István e földet Garai Kéme fiának, Péternek adta ajándékba.
(Iványi. II. 64.) 1334: A kalocsai káptalan előtt Péter, Mihály,
Tamás és István Gara és Budhalma nevű birtokaikat száz márkáért
Becsei Töttösnek és Vesszősnek eladják. (Z. I. 442. oki.) A név előfordulása: ,,.. . aliam Bochhalma donatium vocatas . . . " (Z. I. 421. 1.)
Crkveszti vinográdi: I. Községi szőlők.
b. Crkvíste: 3. sz., sző. ~ n. Viz' Vajgárt' [Wiese Weingarten] A „nagy
templom", „templomromok" jelentésű bunyevác név a község egykori települési helyére vagy valamely, ezidő szerint nem azonosíts
ható településre utal. Mind a régi település, mind a hajdani t e m p 316

lom emléke elődeiktől átvett hagyományként a m a élő öregek t u datában még elevenen él. A terület ma többnyire szántóföld, kevés
szőlővel. Régebben rét és legelő volt, amit később feltörtek,, s az
emelkedettebb helyeket szőlővel ültették be. Ez magyarázza a német
névadásokat: réti szőlők.
Crn Bár': 1. Fekete tó 1—2.
Crna bára: 1. Fekete tó 1—2.
Crveni bunár: 1. Vörös kút.
b. Csájere: 6. sz. ~ n. Csájr'. 1864. Csajéra: ,,tó: . . . nevi eredeteiről vagy
jelentéseiről tudomásunk, hagy hagyomány után nincsen." (Pesty.) A
terület az élők emlékezetében mint egykori mocsár, víz él, amit h e lyenként nád borított. Lecsapolása és termővé tétele századunkban
a lecsapolási munkálatok idején történt. Ma szántóföld, csak a laposabb részeken fordul elő kis területen r é t vagy legelő. A név valószínűleg a cair „mező", „legelő" jelentésű szóból alakult.
Csájr': 1. Csájere.
b. Csávolszká mláká: 7. sz. Kb, 15—20 hold nagyságú terület. Régebben
víz és mocsár volt. Lecsapolása után kaszáló és legelő. Ma művelt
terület. Az elnevezés valószínűleg szemeHyel kapcsolatos és n e m függ
össze a Csávoly helységnévvel.
b. Csetír ánté: 8. d. ~ n. Fírhotr Hájf [Vierhotter Haufen]. Négy mesterségesen összehordott, kb. 2—3 m magas halom, amely négy község,
Madaras, Katymár és Őrszállás határának érintkező pontját jelöli.
(Vö. Tri ánté.)
Dugácski cslán: 1. Hosszú dűlő.
*Eszter: f. ~ Ester ~ Izter ~ Ezther ~ Hezter ~ Hezther ~ Ezter ~ Ezthwr. Középkori település Katymár és Bácsborsód között. Első említésié a kalocsai egyházmegyében 1198: Ester. (Iványi. V. 34.) Ezt k ö vetően a XIV. sz. végén találkozunk ismét a hely említésével a forrásokban, majd folyamatosan a XVI. sz. első harmadáig. 1939: Bodrog
megye alispánjának és bíró társainak egy ítélethozatala során Katymárral együtt esik szó Eszterről is. (Z. IV. 427. oki.) A név előfordulásai: ,,. . . ad possessionem magistri Mathie Izter vocata (így) . . ." (Z. IV.
529. I ) , ,,.. . in prefata possession© Izter vocata . . . " (u. o.), „ . . . officialis de prefata Izter ac a h Nobiles . . . " (u. o.). 1408: Bodrog vármegye alispánjának és szolgabíráínak bizonysága szerint Eszter lakói
Töttös László Bodrog nevű birtokáról egy jobbágyot összes marháival és javaival együtt elhurcoltak. (Z. V. 470. oki.) A név előfordulása: ,,.. . populi e t iobagiones in Ezther commorantes . . " (Z. V.
564. 1.). 1424: A kalocsai káptalan oklevele szerint Töttös János,
László és György Ozorai Piónak bizonyos borsodi és katymári részekben való foglalása ellen tiltakozik. (Z. VIII. 104. oki.). A név előfordulásai: „ . . . in possessione eorum Hezter vocata . . . " (Z VIII.
154. 1.), ,,. . . ad dictam possessionem Hezter occupare . . ." (u. o.),
,,,. . . et ad possessionem Hezther
occupatione. . ." (u. o.). 1426:
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Eszter Katymárral együtt szerepel az okmány cklbam hátaim askodási ügyben. (Iványi. V. 34) A név előfordulása: Ezther. 1428:
A helységről ismét hatalmaskodási ügy kapcsán esik szó. (Z. VIII,
243. oki.) A név előfordulásai: ,,. . . Ladislai filii Michaelis de Gezth,
Ezther vocate . . ." (Z. VIII. 357. 1.), „. . . ipsius Ladislai, Ezther pred i c t a . . ." (u. o.), , , . . . Gregioráus Swkowy dictus in Ezther jobagiones . . ." (u o. 358. 1.). 1431: Geszti László és Töttös László egy kölcsönös perük és keresetük kapcsán kötött egyezség során ismét említés történik Eszterről. (Z. VIII. 330. oki.) A név előfordulásai:
,,.. . inter possesiones Kathmar nostre et Ezter ipsius . . . " (Z. VIII.
471. 1.), „. . . dicte possessionis sue Eszter vocate remanere deibeat. . ."
(u .o.). 1461: A kalocsai érseknek a lengyeli (— ólegyeni, 1. ott) t e m p lomot kirabló és felgyújtó Töttös László és társai ellen eljárást
rendelő oklevelében Katymár, Sára stb. társaságban esik szó a
helyről. (Z. X. 119. oki.) A név előfordulásai: „ . . . in possessionibus
eorum Ezther, Kathmar, Patala . . ." (Z. X. 143. 1.), ,,. . . in dictis
possessionibus Ezther, Kathmar, Patala et S a r y . . . " (u. o.). 1470:
A Soós család levéltárának egy okmánya említi Esztert. (Iványi V.
34.) A névalak: Ezter, 1481: Zsigmond egy oklevele a Csapi család
birtokaként nevezi meg a helyet. (Z. XI. 164. oki.) A név előfordulása:
„. . . possessiones Kewlwd, Zenthgyergh, Ezter, Sary . . ." (Z. XI. 293.
L). Végül a kalocsai érsek tizedlajtsromában hallunk utoljára a h e l y ségről. 1520: Ezther, 1521: Ezthwr. (Cs, D. 185. 1.) A falu, miként
Ácsa (1. ott) is, minden bizonnyal a török pusztításnak esett áldozatul,
h. Falualja: 9. sz., r. ~ b. Podszelom.
m. Fehér híd: 10, h. Híd a Kígyós (1. ott) patakon. Nevét inkább a k ö zeli Bila bara (1. ott) tótól vette (ahová a rajta keresztül vivő ú t vezet),
mintsem — ahogya nép tartja — attól, hogy általában fehérre m e szelik.
m. Fekete-tó1: 4. г., 1. ~ b . Crna bárd ~ n. Crrí Bár' A névnek t ö r t é neti forrásban is nyoma van. 2864: Czerna Bara: „. . . (:Fekete Tó:)
ennek vize, a fenekét képező iszaptól barnás, és mint ilyen Czerna
vagy fekete tónak neveztetett el." (Pesty.) A ma élők emlékezetében
mint egykori nagy nádas mocsaras terület él, amelynek vize kb. 60—
70 cm mély lehetett. Nyílt víztükre nem volt, ezért halászatra sem vált
alkalmassá. A nádját viszont rendszeresen vágták. 1930 táján a t e r ü letet lecsapolták, az összegyűlő vizet m a egy csatorna vezeti le a
Kígyós (1. ott) patákba. A lecsapolás óta a terület r é t és legelő. Magyar neve hivatalos fordítás, régebben mindhárom nemzetiség a b u nyevác nevet használta.
m. Fekete-tó2: 5. sz ~ b. Crna bárd ~ n. Cm' Brd. A névnek ugyancsak van nyoma történeti forrásban. 1864: Czerno Bara: ,,. . . lapány
széna termő hely, mely az ótt levő Czerno Bara nevű tótól veszi
nevi eredetétt." (Pesty.) 1906: Fekete tó (ÁFH2). Az egykori r é t és
legelő feltörése után m a művelt terület.
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Felső-Roglatica: 1. Roglatica.
**Filagóra:: 11. ép. Egykor az uraság használta h a fürödni, halászni járt.
ki a Príszpa (1. ott) tóra. Ma m á r nem áll. Elpuszulásával a név is
kiveszett a használatból.
Fírhotr Hájf: 1. Csetír ánte.
ni. Flóra puszta: 12. ép. Ma honvédségi laktanya. Régen istálló, csőszház.
és egy k ú t volt a helyén. A névben a „puszta" ,,tanya" értelemben
szerepel. A név a honvédségi laktanya megépülése idején, az 1950-es
évek elején vált általánosan ismertté. Eredetére vonatkozóan a l a kosság közt ezért igen nagy a bizonytalanság. Egy magyarázat szerint
a hely nevét a hajdan ott tenyésző nagy ménes egy kiváló és széplovától nyerte volna. Valószínűbb azonban, hogy az egykori csőszház,
stb. nevét az akkor ott birtokos Latinovios család Flóra nevű n ő tagjától vette. Mindenképpen tény: a név esetében a hajdani csőszház és istálló m á r - m á r feledésbe menő nevének átviteléről és fel—
elevenedéséről van szó.
m. Garui út: 13. &z. ~ b. Gdrszki put. A név történeti forrásban is előfordul. 1864: Garski Put: „...szántóföld: megnevezéseire eredetiség:
nyoma nincs . . . " (Pesty.). 1906: Garai út (ÁFH2). A n é v furcsa m ó don valóban területet és nem utat jelöl. Eredetileg azonban b i z t o san azt az u t a t nevezte meg, amely a területen keresztül vezet G a ram, azon túl pedig Bajára. Az út neve ma Bajai út (1. ott).
Gdrszki put: 1. Garai út.
*Gebart: f. ~ Geubar ~ Gebarth "*> Geubart ~ Gybard ~ Gibarth "*•
Gebarch. Középkori település Katymár és Gara között. (Iványi. V.
36.) A történelmi források a XIV. és a XV. sz. során többször említik,
1340: Becsei Töttös Ácsa és Bátoregyháza helységek mellett Gebartot.
is elnyeri a királytól. (Z. I. 558. oki.) A név előfordulásai: „ . . . habitatóribus destitutam (így) Geubar R u s d . . ." (Z. I. 586. 1)., ,,. .. ad
facies terrarum Gebarth, rusd, A c h a . . ." (u. o. 587. 1.), „ . . .trés dietarum terrarum videlicet, Geubart, acha . . ." (и.о.), „ . . . Super Geubar
et a c h a . . ," (u. o. 588. 1.). 1343: A budai káptalan jelenti Lajos k i rálynak, hogy Becsei Töttöst beiktatta Gebart stb. birtokába. (Z..
II. 56. oki.) A név előfordulásai: ,,. . . a d facies quarundam possessionum Gybard A c h a . . ." (Z. II 83. 1.), „. . . possessionuim Gibarth
A c h a . . . " (u. 0.). 1346: A haji káptalannak és Becsei Töttösnek
és fiainak egy birtokcseréje során esik szó Gebartról is. (Z. II. 137.
oki.) A név előfordulása: „. . . In Conmetaneitate possessionis
Gebarth v o c a t e . . . " (Z. II. 197. 1.). 1347: A hely Töttös szentlászlói
birtokának szomszédjaként említtetik. A névalak.: Gebarch. (Iványi i.
ih.) 1412: A hely egy a fehérvári káptalan és Báthmonostori Töttös
László között folyó per kapcsán kerül említésre. (Z. VI. 141. oki.)
A név előfordulása: „. . . in possessione Zenthlazlo in commetaneitate
possessionis Gebarch e t . . . " (Z. VI. 205. 1). 1420: Ismét Szentlászló
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szomszédjaként esik róla szó. A névalak: Gybrath. (Iványi. i. h.)
*Grádiná: 1. Roglatica.
Gúvrí: 1. Járásföld dűlő.
Gúvná: 1. Járásföld dűlő.
m. Hadi föld: 15. sz. sző. ~ m. Kistelecska (Vö. Telecska) ~ b. Ágdrná
~ n. fíddi Felt [Hadi Feld]. Egységesen 1000 n-öl nagyságú parcellákból áüó terület. A terület felparcellázása az első világháború után
történt. A parcellákat a hadi szolgálatból leszerelők hűség jutalmul
kapták. A felosztott terület nevében ezért kapta a „hadi" jelzőt. A
bunyevác Ágárná elnevezés a magyarnál korábbi eredetű.
Hédi Felt: 1. Hadi föld.
m. Hajtó út: 16. fu.
m„ Hosszú dűlő: 17. sz. ~ b. Dugácski cslán ~ n. Lani Kvant [Langes
Gewende].
*n. Hucsr Plác [Hutscher Platz]: 18. sz. A csikósok hajdani éjjeli pihenőhelye.
Járás: 1. Járásföld.
h. Járásföld: 19. sz. ~ m., n. Járás. 1906: Járásföld (ÄFH2). A századvégi
tagosítások idején rét és legelő. A tagosításkor egyenlő, 1360 n-öles
parcellákra osztották fel: „nagyjárás" vagy „járás". Egy-egy ilyen
parcellát a 10 vagy ennél több hold földdel rendelkezők kaptak. (Vö.
Járásföld dűlő.) A „Járás" név ma kettős értelemben használatos:
jelenti egyrészt a terület egy-egy parcelláját, másrészt az egész területet.
h. Járásföld dűlő: 14. sz. ~ b. Gúvná ~ n. Klahájzlr Járás [Kleinhäuser
Járás] ~ n. Klahájzlr Vajgárt' [Kleinhäuser Weingarten]. 500—700
n-öles, megközelítően egyenlő nagyságú földparcellák. Kialakításuk,
miként a Járásföld (1. ott) tábláié is, a századvégi tagosításokkor történt. A község határának tagosításakor azok kaptak egy-egy ekkora
területet, akik csak házzal és 10 holdnál kevesebb földdel rendelkeztek. Erre utalnak a német nevek is: Klahájzlr. (Vö. Járásföld.) A
terület a tagosítások idején rét és legelő volt, amit később feltörtek
és szőlővel ültettek be. Ez magyarázza a németek Klahájzlr
Vajgárt'
elnevezését, amely egyben arra is utal, hogy a szőlők, ill. parcellák
tulajdonosai többnyire a lakosság német részéből kerültek ki. A ném e t nevek egyébként ugyanúgy kettős értelemben használatosak,
mint a Járásföld esetében a Járás név (1. ott).
m. Jurinát: 20, sz. 2906; Jurin Át (ÁFH2) Nevét a ma élők a hasonló
nevű hegytől eredeztetik. (1. Jurinát hegy.)
m. Jurinát hegy: 21. d. ~ n. Jurinát Perik [Jurinát Berg]. Kb. 30—40
m. magas művelt domb. Részben szőlő, részben szántó foglalja el.
m. Jurinát kút: 22. k.
Jurinát Perik: 1. Jurinát hegy.
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*m. Kamenyák halóra: 23. d. A névnek a történelmi forrásokban is nyoma van. 1737: Egy 80 éves katona említi, hogy Lengyel (1. Ólegyen)
határát Borsód felé Kamenyák-halom
képezte. (Iványi. II. 150—151.
1.) Nevét valószínűleg a hasonló nevű pusztától vette, amely azonban kívül esik K a t y m á r határán. E pusztán a m a élők emlékezete
szerint egykor szabad téglaégetők sorakoztak, amelyekben avatott,
sokszor más vidékekről hívott szakemberek égették a téglát. Az utóbbiak magyarázzák a Kamenyák név eredetét: Kamenyák = t é g l a égető hely (kamen ~ kő).
Katymár: ~ Kachmar ~ Kagmar ~ Kathmar -~ Kakmur ~
Kathymar
~ Katthmar: A település a középkortól a legújabb időkig igen gyakran szerepel a forrásokban. Először a XIV. sz. utolsó harmadában hallunk róla mint Töttös László birtokáról. 1388: A pécsi káptalan
egy oklevele arról tudósít, hogy Geszti László szolgája megrabolta
Töttös László két katymári jobbágyát. (Z. IV. 314. oki.) A név előfordulásai: ,,.. . i n possessione sua Kachmar voeata . . . " (Z. IV. 363.
I ) , „ . . . in possessione sua Kachmar residentes . . . " (u. o. 364. 1.).
1390: A fentemlített esethez kapcsolódóan Bodrog vármegye alispánja és bírótársai bizonyítják, hogy a katymári jobbágyokon milyen
hatalmaskodást követtek el. (Z. IV. 353. oki.) A név előfordulása:
. . . v ü l i c u s de Kagmar Jobagio d i c t i . . . " (Z. IV. 417. 1.) Az okmányok a helységet ezt követően is, s az egész XV. síz. során Töttösbirtokként említik. 1393: Egy ítélethozatal során hallunk a faluról:
Töttös László katymári méneséből Oltuk Miklós k u n lovat lopott.
{Z. IV. 427. oki.) A n é v előfordulása: „. . . in possessione eiusdem predict! magistri ladislai Kagmar v o e a t a . . . " (Z. IV. 529, 1.). 1394: Geszti
J á n o s követ el hatalmaskodást Töttös László katymári jobbágyain. (Z.
IV. 438. oki.) A név előfordulása: ,,. . . In possessione sua Kachmar
voeata . . ." (Z. ÍV. 541. 1.). 2405: A helységet Zsigmond egy oklevele
említi Töttös Lászlóval kapcsolatban. (Z. V. 341. oki.) A név előfordulása ,,. . . jobbagionum de Kathmar, per . . ." (Z. V. 405. 1.) 2406:
A ibátai apát szeremlei alattvalói egyebek mellett Töttös László katym á r i jobbágyait is elhajtották a bajai vásárról s fogva tartották őket
Szeremlén. (Z. V. 410. oki.) A név előfordulása: „. . . in possessionibus
Bathmonos'tora prediota, . . . Gara, Kachmar, Borsod . . ." (Z. V. 486.
1.). 2426: Zsigmond egy okleveléből arról értesülünk, hogy Farki
György madarasi tiszt követett el hatalmaskodást Katymáron és
Szentgyörgyön. (Z. V. 273. oki.) A név előfordulása: „.. . iobagionis
sui de Kathmar in possessione Madaras . . ." (Z. V. 406. 1.). 1420:
Ozorai Pipo egyik jobbágya Báthmonostori Töttös János egyik k a t y m á r i jobbágyától négy ökröt jogtalanul elfoglalt. (Z. VI. 423. oki.)
A név előfordulása: „. . . in possessione dicti Johannis
Kakmar
v o e a t a . . . " (Z. VI. 627. 1.) 2424: A kalocsai káptalan előtt Töttös
János, László és György Ozorai Pipo bizonyos borsodi és katymári
foglalásai ellen tiltakozik. (Z. VIII. 104. oki.) A név előfordulása:
*p^ Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei — 6153
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„ . . . ad possessiones dictorum filiorum Ladislai Thethews, Borsod et
Kathmar pertinentes . . ." (Z. VIII. 154. 1.). 1428: Zsigmond egy okleveléből ismét arról értesülünk, hogy Töttös katymári birtokán hatalmaskodást követtek el. (Z. VIII. 243. oki.) A név előfordulásai г
„.. . ad possessionem eorundem conquerentium Kathmar vocatam. . ."'
(Z. VIII. 359. 1.), „. . . a d easdem possessiones eorum Kathmar, Pathala . . ." (uo.), „ . . in possessionibus suis Kathmar
et P a t h a l a . . ."•
(u. o. 346. L). Ugyanebben az évben a szabadkaiak "több ízben is
marhákat hajtottak el Kachmarról.
(Iványi. III. 61.) 1431: Töttös
László és Geszti László egy egyezségkötésében történik említés Katymárról. (Z. VIII. 330. oki.) A név előfordulásai: „ . . . i n t e r possessiones Kathmar nostre et E z t e r . . . " (Z. VIII. 471. 1.), „Datum in
Kathmar p r e d i c t a . . . " (u. o. 472. L). 1450: Az akkori kalocsai érsek
bizonyos összeg lefizetése esetén többek között Töttös katymári jobbágyait is felmenti érseksége tartamára a papi tized alól. (Z. IX köt.
202 oki.) A név előfordulása: „ . . . i n possessionibus suis Pathala,
Katymar ..." (Z. IX. 265. 1.). A papi tized tárgyában az évtized során
más helységekkel együtt még három okmány említi a község nevét.
1450: A kalocsai érsek utasítást küld Töttös László Bodrog megyei
jobbágyainak papi tizede tárgyában. (Z. IX. 202. oki. A név előfordulása: „. . . in possessionibus suis Pathala, Kathmar Thymak . . ." (Z. IX
265. 1.). 1453: A kalocsai érsek Töttös Lászlót társaival a papi tized
visszatartása miatt egyházi átokkal sújtja. (Z. IX. 291. oki.) A név
előfordulása: „ . . . d e possessionibus suis Kathmar,
P a t h a l a . . . in
dicto comitatu . . . " (Z. IX. 374. L). 1457: A kalocsai érsek újabb r e n deletet bocsát ki a Töttös László Bodrog megyei birtokairól szedendő adók ügyében. (Z. IX. 406. oki.) A név előfordulása: „ . . . quatenus possessiones Pathala, Kathmar, T h i m a k . . . egredii Ladislai
Thythes . . . " (Z. IX. 582. 1.). 1458: Ismét egy Katymáron elkövetett
hatalmaskodásról értesülünk. (Z. X. 18. oki.) A név előfordulása:
,,.. . inter veras metas possessionis sue Kathmar v o o a t a . . . " (Z. X.
20. 1.). 1461: A lengyeli (1. Ólegyen) templom kirablása és felgyújtása alkalmával említi -meg Katymart is a kalocsai érsek oklevele.
(Z. X. 119. oki.) A név előfordulásai: „. . . in possessioniibus eorum
Ezther, Kathmar, Patala. . ." (Z. X. 143. 1.), „. . . in dictis possessionibus Eztíher, Kathmar, P a t a l a . . ." (u. o.). 1466: A kalocsai érsek
valamint Töttös László és nemzetsége közt létrejött örkösödési szerződés kapcsán esik szó a helységről. (Z. X. 264. oki.) A név előfordulása: „.. . eiusdem Bathrnonostra . . . Borsod, Kathmar . . ." (Z. X.
384. 1.). A kalocsai érsek XVI. századi tizedlajstromai szintén számon
tartják Katymart: 1520: Kachmar, 1521: Katthmar (Cs. D. 185. 1.).
A törökkori defterek 2554-ben, 1570-ben és 1590-ben a zombori
náhijébe sorolva említik a helyet. (Steltzer. 43) 1574: A Kisvárdaiak,
m i n t a Töttösök jogutódai Bodrog megyei birtokaik elfoglalása ellen
tiltakozva Pathala, Borsod, stb. társaságában megemlítik Katymart.
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is. (Iványi. III. 61.) 1598: Esztergom vidékének újratelepítése során
Katymár lakossága is Esztergom környékére költözött. Az erről szóló okmány a falut Kachmar névalakban említi. (Sz. 1903. 535. 1.) 1641:
Katymár, Lengyel (1. Ólegyen) Gara falvak stb. Müojkovics Miklós
birtokába jutottak. (Iványi. III. 39.) 1642: Az előbbieket nádori adományként Aszalay István és Komjáty Ábrahám akapták. (Iványi. i.
h.) 1663: Bory Mihály, Dvornikovics Miklós és Szálatnyai Horváth
György kerül beiktatásra többek között Katymár birtokába is. (Iványi. III. 62.) 1679: Arról értesülünk, hogy Katymár harácsot fizet az
érseknek. (Iványi. i. h.) 1700-ban, 1714-ben, 1715-ben, 1718-Ъап és
1727-ben faluként említik az okmányok. (Iványi. i. h.) 1744: A falu
pecsétjén: „Selo Kagmar" (Ivány.i III. 63.) 1763: Arról értesülünk,
hogy Katyrnár Sára (l. ott) pusztát béreli, de erre nincs szüksége,
mert a hozzátartozó Felső-Roglatica (1. Roglatica) pusztával elegendő
határa van. (Cotihmann. 15. 1.) 1800: Latinovics József és János a kincstártól megvették Katymárt. (Iványi. III. 62.) 1832: A község pecsétjén a falu neve először szerepel mai alakjában. (Iványi. III. 63.)
1846: Latinovics Sándor kérelmében mezővárossá kívánja tétetni a
helységet. (Iványi. III. 62.) 1864: „...ezen név alatt Katymár hajdantól ösmeretes . . . " (Pesty.).
A község nevét egy szórványosan még ma is élő népetimológia
két keresztnév összeolvadásából magyarázza. Eszerint a Szentkűton
(1. ott) túl hajdan egy csárda állott, amelynek két nőtestvér, Kati
és Mari voltak a tulajdonosai. Nevükből először Katimari, majd Katimár, végül Katymár formában alakult volna ki a község mai neve.
A név tudományos etimológiájának megfejtésére Bátky tesz kísérletet. Bátky a nevet a Fejér megyei Kajmádhoz hasonlóan török eredetűnek tartja. Kajmád (régebben Kagymat, Kagymathy) a török eredetű kajmák „elrontani", „megölni" igéből, amely személynévként is
előfordult. Ide tartozik Bátky szerint a Bodrog megyei és a hevesi
Katymár is, és hozzáteszi, hogy mind e helyek szomszédságában
ugyancsak törökből magyarázható helyneveket találunk. (F. E. IX.
99.)
h. Katymár-hegy: 24. d. 1906: Katymár hegy (ÄFH2). A határ legmagasabb pontja. Magassága 126, 8 m. Tetején mérnöki torony áll. Az elnevezés valószínűleg a földmérő munkálatok vagy a térképfelvételek
idejéből (XIX. sz. vége, ill. XX. sz. eleje) való. A nevet a lakosság
nem ismeri.
h. Kaszáló: 25. 1906. Kaszáló. (ÁFH2) Csak a kataszteri térképen szereplő
név. Egykor bizonyára hivatalos használata volt. A ma élők előtt
ismeretlen.
m., b., n. Kígyós: 26. p. A név történelmi forrásokban illetve forrásjellegű feldolgozásokban is többször szerepel. 1837: Kígyós-ér: „. .. a
vármegyétől ásott mederben folydogálván — Bezdán és Zombor között szakad a Ferencz csatornájába" (Fényes. 129. 1.). 1864: Kígyós:
21*
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„A 'határt Keletről délnek egy keskeny patak hasítja, mely igen csavargós folyása miatt Kígyósnak neveztetik, eredetét a tíiszától venni
állítják és Kolluthniál a Dunába folyik, a hol is nem Kigyós, hanem
Theisz maraszt név alatt neveződik". (Pesty. 1. Katymár alatt.) 2878:
Kígyós: ,,. .. a megye felső részén k é t ágból Felsőszentiván és Tataháza felett ered, s miután e két ág Rigyica község felett egyesült
és több apróbb tavat, mocsárt, elhagyott, vizét Zombornál a Ferenccsatornába vezeti." (Fridrik. 17. 1.) 2897: Kigyós-ér (Nyr. XXVI. 452.,
453.). 1906: Kigyós (ÁFHi). A lecsapolási és szabályozási munkálatok
óta tiszta folyású patak. Medre 4—5 m széles, vize az áradásokat nem
számítva általában 40—50 cm mély. Állatvilága apróbb halakból, rákokból, vízipatkányokból stb. áll.
Kigyos-ér: 1. Kígyós.
Kis-Príszpa: 1. Príszpa.
Kis-Sára: 1. Sára.
Kistelecska: 1. Hadi föld.
Klahájzlr Járás: 1. Járásföld dűlő.
Klahájzlr Vajgárt': 1. Járásföld dűlő.
Kldsár': 1. Sára.
b . Klúcs: 27. sz., r. Egykor fával elkerített kb. 20 hold nagyságú sima
terület.
Kócs: 1. Kóty.
b . Kóty: 28. г., n. ~ n. Kócs. A névről a történeti forrásirodaiam is említést tesz. 1864: Kotz: „tó: . . . nevi eredeteiről vagy jelentéseiről
tudomásunk, vagy hagyomány után nincsen." (Pesty. 1. Katymár
alatt.) A lecsapolási munkálatokig mély vizű tó. Vize forrásokból
és a környező földekről összefolyt csapadékból táplálkozott. Tavaszi
áradásokkor olykor kiöntött, s a mellette elhúzódó Pacséri utat (1.
ott) járhatatlanná tette.
Krószsár': 1. Sára.
h., rn. Községi szőlők: 29. sz. sző. ~ b. Crkv'észti vinográdi ~ n. Lehr' Felt
[Lerchen Feld]. Homokos, mezőgazdaságilag rossz minőségű terület,
ahol, egy német mondás szerint, még a pacsirta sem él rneg. Régebben legelő volt, feltörése u t á n szőlővel telepítették be. Telekkönyvileg a község tulajdona volt, innen a hivatalos névadás, majd a hitközség használatába került. Az utóbbira utal a bunyevác elnevezés.
A német nevet a lakosság az egykor ott nagy számban élő pacsirtával (Lerche) magyarázza.
Lani Kuant: 1. Hosszú dűlő.
n. Ldk': 30. 1. Lecsapolása .ellőtt náddal benőtt, elmocsiarascdott tó volt,
amely a szárazság idején többször kiszáradt. Területe kb. 50 hold.
Ma legelő, helyenként kevés náddal. Az elnevezést m a csak a ném e t lakosság használja, a név azonban kétségtelenül azonos a b u nyevác mlaka „mocsár", „posvány" jelentésű szóval, ami a német
lakosság névátvételére s a név bunyevác eredetére utal.
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L'éginr Stróz': 1. Regőcei út.
Lehr' Felt: 1. Községi szőlők.
h. Madarast dűlő: 31. sz. ~ n. Szircsin. Régen legelő, ahol főleg juhottenyósztettek nagy számban. A német elnevezés valószínűleg a szláv
sir „sajt" szóra megy vissza. Ezt támasztja alá a még élő népetimológia is, amely a nevet az egykori juhászok nagy mennyiségű sajtkészítésével hozza összefüggésbe.
n. Májrler' Vek [Majer-Lehrer Weg]: 32. fu. A névben megjelölt személyről, akinek földje az út .mellett volt.
Málá Príszpá: 1. Príszpa.
b. Mldkd: 33. ~ b. Podmldkom. A nevet történeti forrás is megemlíti.
1864: Mlaka: „tó: . . . nevi eredeteiről vagy jelentéseiről tudomásunk,
vagy hagyomány után nincsen." A lecsapolási munkálatokig a falu
alsó, déli része alatt végighúzódó, fenekén erősen, elimocsarasodott
víz. A vasút megépítése előtt (1903.) lehúzódott a mai vasútvonal
alá is. Mélysége kb. 50—60 cm volt. A lecsapolás óta részben n y á r fával beültetett, résziben beépítet terület, (Vö. Umldk'. L. a belterület neveinél.)
Nagy-Príszpa: 1. Príszpa.
Nagy-Sára: 1. Sára.
Növi vinográdi: 1. Űjszőlők.
m., n. Ólegyen: 34. sz., r. ~ b. Sztárilegyen ~ Lengéi ^Lengyel^
Lenghet ~ Legyen ~ Ó-Legyen. A középkortól a XVIII. sz. első feléig település . Az oklevelek és egyéb források igen gyakran említik. Először a
XIV. sz. első harmadában hallunk róla. 1323: Lengéi: Kajand és Bátorigaz helységekkel együtt Bothaliaseenthpetur szomszédjaként kerül
megemlítésre. (Iványi. IV. 65.) Ezt követően, s később is számos
esetben találkozunk a névvel személlyel kapcsolatban (Farkas de
Lengéi, Gregoirius de Leingiel stb.), de tekintve, hogy nem egy esetben vitatható, hogy ezek a szóban forgó helységre vonatkoznak (a
Bácskában nem túl messze még két Lengyel nevű helység is volt
a középkorban; 1. Iványi. IV. 66. L), alább csak a konkrétan erre a
helyre utaló tudósításokat vesszük számba. 1410: Lengyel (Cs. D. 204.
I ) . 1412: István, Pál fia bevallja a kalocsai káptalan előtt, hogy birtokrészeit a Bodrog megyei Wres és Lengéi nevű birtokokban eladta
Maróthi Jánosnak. (Iványi. IV. 66. 1.) 1420: Egy hatalmaskodási ügyben Zenthe, Рака stb. helységekkel Boziás szomszédjakén említettik.
A névalak: Lengéi. (Iványi. IV. 66. 1.) 1425: Ismét hatalmaskodási
»ügy kapcsán kerül említésre. (Z. VIII. 171. oki.) A név előfordulásai:
„ . . . ad possessionem vestram Lenghel apellatam . . . " (Z. VIII. 259. 1.),
„ . . . a d possessionem vestram Lenghel p r e d i c t a m . . ." (u. o.). 1426:
Maróthi János szentgyörgyi és lengyeli jobbágyai Pathalán hatalmaskodtak. (Z. VIII. 195. oki.) A név előfordulásai: ,,. . . in possessionibus suis Zenthgewrgh et Lengéi c o n s t i t u t u s . . . " (Z. VIII. 308.
1.), „ . . . Lauretio Kardos de dacba Lengéi.. ." (u. o.) 1449: Hunyadi
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János kormányzó Töttös László ellen vizsgálatot rendel Lengyeli P é t e r és fiai elfogatása miatt. (Z. IX. 172. oki.) A név előfordulásai:
, , . . . In personis Petri de Lengéi a c . . . filiorum eiusdem d e eadem
Lengéi e x p o n i t u r . . ." (Z. IX. 224. L), „. . . eosdem Petrum de prefata
Lengéi, Barnabam e t . . ." (u. o.), „ . . . ut puta Valentini et Bl^sii de
predicta Lengéi c a p t i v a s s e n t . . . " (u. o.) ,,. . . commetaneis pretacte
possessionis Lengéi aliisque nobilibus . . ." (u. o.) 1461: Töttös László
és társai kirabolják és felgyújtják a helység templomát. >(Z. X. 119.
oki.) A név előfordulása: „ . . . a d possessionem Lengéi, ibique hostia
ecclesie . . ." (Z. X. 143. L). 1504: Aranyán stb-vel együtt pusztaként
említve. A névalak: Lengyel. (Iványi. IV. 66. 1.) A ' t ö r ö k k o r i adólajstromok 2554-ben, 2570-ben és 2590-ben Katymárral s a terület
egyéb helységeivel szintén a zombori nahijébe sorolva tartják számon. A névalak: Legyen. (Steltzer. 43.) 1598: Esztergom vidékének
újratelepítésekor, miként Katymár, Ólegyen lakói is Esztergom v i dékére költöztek. Az erről szóló okmányban a helység neve Legyen
alakban szerepel. (Sz. 1903. 535. 1.) 1641: Arról értesülünk, hogy
Katymár, Legyen, Gara stb. falukat nádori donátioként Milojkovics
Miklós kapta. 1642: Aszalay István és Komjáthy Ábrahám vezettetnek be Borsod, Legyen és Gara birtokba. 1643: Az utóbbinak Milojkovics Miklós ellentmond. 1657: Aszalay halála után a nádor Borsod és Lengyel birtokot bernátfalvi Földvári Jánosnak és Mihálynak
s ezek utódainak adományozta. 2663; Katymár, Gara és Legyen birtokokba Bory Mihály, Dvornikovics Miklós és Szalatnyai György
iktatnak 'be. 2700: Az ezévi Olber-féle összeírásban a hely Legyen
névalakkal szerepel. Ugyanez évben Legyent Borsoddal együtt Földvári László Buttler János bárónak adta zálogba, s az a kalocsai érsek és a budai kamara tiltakozása ellenére is az ő birtoka
marad. 2 714-ben a helység Legyen néven 1 bíróval és 22 adózóval,
2725-ben pedig 15 adófizetővel a bajai járásban szerepel. 2720: A falu lakossága elköltözött, minden bizonnyal a szomszédos Regőcére.
A hely ezután csak pusztaként szerepel az iratokban. 2725: A puszt á v á lett helyet Borsoddal együtt Hammerschmidt Antal Bács m e gyei alispán megvette Buttlertől, s azok felét még ugyanabban az
évben eladta Latinovics Dánielnek és Istvánnak. 2726: A Latinovicsok a puszta másik felét is megvásárolták Hammerschmidttől.
2736: Latinovics Péter a két pusztát nádori donátiaként kapja meg.
1744: Földvári György, Miklós és Sándor eredménytelenül tiltakoznak a két birtoknak nagyapjuk részéről 1700-ban történt elzálogosítása ellen. (Valamennyi utóbbi adat és értesítés: Iványi. II. 150—151.
1.) 1747: A Latinovics család Borsod és Legyen pusztákra királyi adománylevelet és a Borsodi előnévre kiváltságot nyer. (Nagy Iván:
Magyarország családai. VII. Pest, 1860. 39. 1.) 2759: Berky Zsófia,
Vahot Ádám özvegye Latinovics Péter javára lemond a Borsod és
Lengyel birtokban őt illető minden jogról. (Iványi. i. h.) 2872: Ó-

Legyen pusztát az ekkor községgé lett Borsodhoz csatolták. (Iványi.
i. h.) A területet a XX. sz. 30-ias éveiben csatolták közigazgatásilag ism é t vissza Katymárhoz. 1894: Csánki Dezső Katymár és Stanisics
között ismét Lengyel néven pusztaként említi. (Cs. D. 204. 1.)
A terület egésze ma szántóföld, néhány laposabb helyén kevés
réttel vagy legelővel. Az 1950-es évek végéig, a forgalom leállításáig, vasúti megállója volt. Jugoszlávia felé az utolsó állomás lévén
az addigi térképek is rendszeresen feltüntetik.
A név etimológiáját Steltzer próbálta először tisztázni. A Legyen alakot egy Vajszka körül volt Lengyel falu nevére vezeti viszsza, amelynek lengyel származású lakossága szerinte ide költözött
volna át, magával hozva a falu nevét is. Állítását azonban adatokkal nem támasztja alá. Az Ólegyen alakot Iványi magyarázza elfogadhatóan. (I. m. II. 150. 1.) Eszerint az 1720-ban elköltözött lakosság magával vitte a Legyen nevet új települési helyére, Rigyicára,
amely az 1740-es évektől „Legyen másképpen Rigyica" névvel fordul elő a vármegyei iratokban. A nép pedig Új-Legyennek
nevezi a
helyet. Az elhagyott hely neve ekkortól Ólegyen. Iványit teljesen
igazolja az, hogy a német lakosság Katymáron még ma is a Légin
nevet használja Regőcére, s a Rigyica alak csak a bunyevác szóhasználatban fordul elő.
К Ószőlők: 35. sz. «* b. Sztári vinográdi ~ n. Aldi Vajgert [Alte Weingärten]. A név előfordul történeti forrásban is. 1864: Sztári vinográdi:
szántóföld. (Pesty. 1. Katymár alatt.) 1906: Ószőlők (ÁFH2). A m a
élők tudata szerint a telepítések idején szőlőültetés déljából osztott
földek. Egy későbbi hasonló célú osztás az Üjszőlők (1. ott). A
földek kiosztása után mindkét területet betelepítették szőlővel. Ma
már hosszú idők óta szántóföld, de a nevek tovább élnek.
h. Osztriát: 36. sz. 2906; Ostri Át (ÁFHi).
h. Pacséri dűlő: 37. sz. Az elnevezés a Pacsér felé vivő, régen föld-, m a
kövezett Pacséri útról (1, ott.)
m. Pacséri út: 38. ku. ~ n. Pácsír'r Stróz' [Pacsérer Strasse]. A névadás indítéka: Régebben szekerekkel ezen az úton jártak Pacsér s
más dél-bácskai helységekbe. Az 1950-es évek elején Flóra pusztáig
(1. ott) makadámmal burkolták.
Pácsír'r Stróz': 1. Pacséri út.
m
m. Paphegy: 61. d. nu b. Pópiná greda. ~ n. PháY Perik [Pfarrer Berg].
Magassága kb. 25—30 m. Régen szőlővel volt beültetve, s a falu
papjának tulajdonát képezte. Innen a névadás. Ma műveletlen t e r ü let, egy részén homokot bányásznak kirn. Pesti út: 60. fu. A névadás indítéka: Dél-Bácskából szekereken egykor ezen az úton mentek Pestre.
Phár' Perik: 1. Paphegy.
Podmlákom: 1. Mláká.
Podszelom: 1. Palualja.
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Pópina gredd: I. Papihegy.
Prindl: 1. Szentkút.
Príszp': 1. Príszpa.
m. Príszpa: 39. tó. ~ b. Príszpa ~ n. Príszp'. A név történelmi forrásban illetve forrásértékű feldolgozásban is megtalálható. 1S64:
Príszpa: „Az uradalmi földek között, de a nevezett község h a t á r á ban van egy halas Tó, Príszpa név alatt, ennek vize a környezett
nagyobb dombokból szivárog, miértis, mint hogy a Dombokból a
vize kiömlik vagyis kifoly, neveződik Príszpa vagyis Príszpónak; a
vize sóós és mint hogy fris fórásai is vannak, fürdőül (:ámbár i s meretlen:) igen hasznos." (Pesty. 1. Katymár alatt.) 1878: Príszpa:
,,. . .az uradalom földjén egy Príszpa nevű tó [van]; a községet 1855ben .bántalmazta". (Fridrik* 169. 1.) 1906: Priszba (ÁFHi). 1909:
Príszpa tó: „ . . . b e n n e Latinovics Margit, Horthy Istvánnénak halászata van." (BBVm. II. 412.) A tavat a nép elnevezésében két részre
osztja: m. Kis-Príszpa ~ b. Máid Príszpa: a tó déli része, és: m.
Nagy-Príszpa ~ b. V'élikú Príszpa: az északi rész. Ma m á r csak az
utóbbi tó. A Kis-Príszpa vizét a lecsapolási munkálatok során v e zették le. Helyén ma rét és legelő, a mélyebb részeken elszórtan
nád van.. A területén összegyűlő vizet csatorna vezeti le a Kígyós
patakba (1. ott). A meglevő tóban a víz ma is kb. 3 ,m mély. Bő
forrásokból és a környező dombokról lefolyó vízzel táplálkozik. K ö rülötte nagy nádas és kaszáló van. Partján ember részére is é l vezetes vi^ű források.
Príszpa: 1. Príszpa.
n. Príszpdmr Pruk' [Priszpaer Brücke]: 40. h. A Kís-Príszpa (l. Príszpa)
helyén összegyűlő vizet levezető csatorna fölött.
m. Regőcei út: 41. fu.: ~ n Leginr Sróz' [Leginer Srasse]. Az Ólegyenen
(1. ott) át Regőoére vivő út.
Ródr Prun': 1. Vörös kút.
Roglátic': 1. Roglatica.
m. Roglatica: 42. sz. ~ b. Rogláticá ~ n. Roglátic'. A terület a magyar
elnevezésben két részre tagolódik: Alsó-Roglatica: 42a. és Felső-Roglatíca: 42b. Választóvonalként a ma élők a Kígyós patakot (1. ott) t e kintik. A nevek a történelmi forrásokban és irodalomban többször
is előfordulnak. 1724: Roglatica. A Czobor birtok összeírásában pusztaként mint Madaras délnyugati szomszédja szerepel, amelynek jó
szántója, kaszálója és legelője van, de nincs erdeje, (Iványi. IV. 35.
1.) 1763: Felső-Roglatica: „Katymár falu Sára pusztát tartja bérben,
de erre nincs szüksége, m e r t a hozzátartozó Felső-Roglatícza
pusztával elegendő határa van," (Cothman. 15. 1.) 1768: Az azévi kamarai
térképen „Katymár határának keleti részén, Madaras mellett, Sára
puszta fölött volt Felső-Roglatica
puszta másnéven Gradina 5770
hold terjedelemmel." (Iványi. IV. 35. 1.) 1864: Roglaticza: „szántó328

föld: . . . megnevezéseire eredetiség nyoma nincs . . . " (Pesty. 1. K a t y m á r alatt.). 1909: Felső-Roglaticza:
„A falutól keletre Madaras m e l lett elterülő föld Felső-Roglaticza
puszta."
A nevek nem tévesztendők össze a történelmi forrásokban és
irodalomiban található, de más területre vonatkozó azonos nevekkel.
(Ez utóbbiakra 1. Iványi. IV. 35. 1. Felső-Roglatica: 1665. és 1904.
évi adatok; u. o. 4—6. 1. Alsó Roglatica; Steltzer. 45. 1.; Fényes.
70. 1.)
A név ma a történelmi adatokhoz viszonyítva leszűkült területre
vonatkozik A terület a lecsapolási munkálatok előtt többnyire tó
és nádas volt. A lecsapolás óta nagyrészt szántó, helyenként réttel
és legelővel.
Rogläticä: 1. Roglatica.
m. Roglatica út: 43. fu. (Vö.: Roglatica.)
Sanác: 1. Sándormajor.
Sándor: 1. Sándormajor.
h. Sándormajor: 44. sz, ~ m. Sándor ~ b., n. Sanác. A nevekkel a történelmi forrásokban és forrás értékű feldolgozásokban is találkozunk.
1864: Sanac: „uradalmi föld: . . . m e g n e v e z é s e i r e eredetiség nyoma
n i n c s . . . " (Pesty. 1. Katymár alatt.). 1878: Sanac: „Katymár határában fekszik Sanac puszta, melyben egy tanterem van berendezve,
hol egy katymári tanító időközben tanít." (Fridrik. 169. 1.) 1906:
Sanac: „.. . katymári puszta. 1903-ban 39 rk. lakos volt itt," (Iványi.
IV. 112. 1.) 1906: Sándor major és Sanatz: (ÁFHi) A terület központjiában régebben major állott több cselédházzal, Ezek nagyobb
része az utóbbi években elpusztult. A terület Sándormajor neve hivatalos magyarosítás útján keletkezett. E névnek ma a magyar szóhasználatban egyre inkább a Sándorra rövidült alakja használatos.
A Sanac név eredete ismeretien a ma élők előtt.
Sár': 1. Sára.
m. Sám: 45. sz. ~ n. Sár' ~ Sáry ~ Sára ~ Sári ~ Sára puszta ^
Sárra ~ Saára ~ Sári puszta ~ Sáripuszta. A nagykiterjedésű t e rület csak az 1760-as évek végétől szerepel Katymár részeként. A
név eredetileg települést jelölt, amelyet Steltzer szerint (34. 1.) 1364
óta említenek a források. A középkor okleveleiben s más forrásaiban
főleg személyneves alakban (ezek alább, mint Ólegyennél is, ugyanazon okból mellőzve) igen gyakran találkozunk a névvel. 1461: A kalocsai érseknek a lengyeli (1. Ólegyen) templomot kirabló és felgyújtó Töttös László és társai ellen vizsgálatot rendelő oklevél Eszterrel, Katymárral, Pataiával együtt szintién megemlíti a helyet. (Z.
X. 119. oki.) A név előfordulásai: „ . . . i n possessionibus eorum Ezther, Kathmar, Patala et Sary commorantibus . . . " (Z. X. 143. L),
,,.. . i n dictis possessionibus Ezther, Kathmar, Patala et Sary commorantibus . . . " (u. o.). 1481: Csapi György, Zsigmond és Pál bir329.

tokáik tárgyában a király előtt Csapi Jánossal egyezséget kötnek.
Az erről szóló oklevél ismét Eszterrel együtt ejt szót a helységről.
(Z. XI. 164. oki.) A név előfordulása: „Quomodo ipsi totalas possossiones ipsorum. . . Ezther, Sary, Keches in Bodrogh (Z. XI. 293. 1.).
2520; Sáry névalakkal szerepel a Bodrog megyei tizedjegyzékben.
1598: Esztergomi vidékének újratelepítése alkalmával Katymár és
Ölegyen lakosaihoz hasonlóan Sára lakói is elköltöztek. Településként a helységről ekkor hallunk utoljára. A nevet a források ezt követően csak pusztaként említik. Az Esztergom vidékére költözésről tudósító okmányban a hely neve Sári alakban szerepel.
(Sz. 1903. 535. 1) 1600: Soós János, Géczi András és Kohári
Péter iktattatnak be többek között Sáry birtokába is. 1633: Sári:
Mint elhagyott puszta Kovács Miklós birtokába kerül. 1653: Liptay
István kapta utódlási joggal. 1658: Sary: Uratlan birtokként a nádor Serényi Pálnak adományozza, de a beiktatásnál Liptay István
ellentmond. 1660: Sári: Bori Mihály és György iktattatnak be a birtokba. 1679; Sára: Az érsek harácsfizetői közt szerepel. 1681:
Sári:. Báró Balassa Ádám és nejének birtokába kerül. 1703: Az
azévi összeírásban Sára névvel pusztaként szerepel. 1724: Sárra:
A Czobor birtokról készült összeírás megjegyzi, hogy jó szántófölddel, kaszálóval s bő vízzel rendelkezik. (Valamennyi adat: Iványi.
V. 110—111. 1.) 1763: Sára: „Katymár falu Sára pusztát tartja bércben, de erre nincs szüksége, mert a hozzátartozó Felső-Roglaticza
pusztával elegendő földje van." (Cothmann. 40. 1.) 1768: Sára: Az
azévi kamarai térképen Katymár alatt van feltüntetve 283 telekkel.
1805: Ekkor m á r a Redl család birtokaként szerepel. 1813: Sári:
Azévi jövedelemösszeírása szerint Redl Juliannának 4000 hold birtoka volt itt. (Az utóbbi adatok: Iványi. i. h.) 1864: Sodra: „ . . .szánt ó f ö l d : . . . megnevezéseire eredetiség nyoma n i n c s . . . " (Pesty. 1.
Katymár alatt.). 1883: Sári: ,,.. . jetzt ein Prädium bei Sztanisits . . . "
(Steltzer. 34. 1.). 1903: San: A Redl család birtoka 188. rk. és 8
szerb lakossal. (Iványi. i. h.) 1906: Sára (ÄFH2). 1909: Sári puszta
(BBVm. L, térkép). 1913: Sáripuszta (Nyr. XLII. 383. 1.). — A jelenleg Jugoszláviához tartozó nagykiterjedésű területet a nép névadásában k é t részre osztotta: 1. m. Nagy-Sára: 45a. ~ n. Krósz Sáír3
[Grosse Sára]. Kb.- 2000 kholdas terület. 2. Kis-Sám: 45b. ~ b. Szinokosz ~ n. Klasár3 [Kleine Sára] ~ n. Sármr Víz3 [Saraer Wiese].
A bunyevác név történeti forrásban is említve: 1864: Senokos: „megnevezéseire eredetiség nyoma nincs . . . " (Pesty. 1. Katymár alatt.).
A terület egy részét egyidőben víz öntötte el később legelő volt, m e lyet finom füvéért részben kaszáltak. A bunyevác névadás az utóbbival függ össze: Szinokosz ~ széna termő hely (vö. sima ~ széna).
Az egészhez viszonyítva kisterjedelmű kaszált rész megnevezése terjedt át később a mintegy 1000 kh-at kitevő területre.
Sármr Víz3: 1. Sára.
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*Scsőka: Nem lokalizálható. Tó A névadat történeti forrásból: 1864:
„ . . . nevi eredeteiről vagy jelentéseiről tudomásunk, vagy hagyom á n y u t á n nincsen." (Pesty. 1. Katymár alatt.)
*Sevkinya: Valószínűleg azonos a Szevkacsa (1. ott) nevű tóval. A névadat 1864-ből: Mint fentebb. L. Scsőka.
h. Szentkút: 62. ~ m. Vodicá ~ n. Prindl [Bründel]. Egykor messzebb
vidékekről is látogatott búcsújáró hely. A helyen a múlt század vége
felé bő forrás tört fel, aminek csodás hatást tulajdonítottak. A helylyel kapcsolatban egyesekben Mária megjelenésének hagyománya is
él. A forrás mellett 1884-ben kápolnát emeltek, processiók azonban
m a már csak a faluból keresik fel. A Szentkút név gyakorlatilag nem
használatos.
*Székszél: f. ~ Zekfele ~ Zekfel ~ Zykfel ~ Zechfel ~ Zekffel. K ö zépkori település Katymár körül. (Iványi. V. 115. L és BBVm. I.
93. 1.) A középkori oklevelek s más források többször említik. 1419:
Zanai Csezmiczei Miklós birtoka, melynek jobbágyai ekkor hatalmaskodtak Báthmonostori Töttös László és örököseinek Pathala nevű
birtokán. (Z. VI. 384. oki.) A név előfordulása: „. . . Valentini in
villa Zekfele c o m m o r a n t i b u s . . . " (Z. VI. 561. 1.). Ugyanez ügyben
az év egy másik oklevelében Zsigmond Garai Dezső macsói bánt
utasítja, hogy a hatalmaskodás dolgában szolgáltasson igazságot. (Z.
VI. 389. oki.) A név előfordulása: „ . . . Jacobo Baychyn dictis in
Zekfel (Zykfel)..."
(Z. VI. 568. L). 1447: Zechfel. Ekker m á r Töttös
birtokaként említve. (Iványi. V. 115. 1.) 1482: Zechfel. (Iványi. i. h.)
A helység említésével legutoljára a kalocsai érsek tizedlajstromában
találkozunk: 1520; Zekffel, 1521: Zekffel. (Cs. D. 185. 1.)
b. Szevkacsa: 46. tó. Főleg a környező dombokról lefolyó víz táplálja.
Egykori tulajdonosa halászott benne. 1940 táján nagy részét lecsapolták. Vize régebben helyenként mély volt, ma átlag 60—80 cm. Nagyobb része nád, víztükrén télen a jeget vágják. Valószínűleg azonos a Pesty munkájában Sevkinya (1. ott) néven említett tóval.
Szinokosz: 1. Sára.
Szircsin: 1. Madarasi dűlő.
Sztárü'égy'én: 1. Ólegyen.
Sztári vinográdi: 1. Ószőlők.
n. Tarísicr Stróz' [Tanasicer Strasse]: 47. fu.
h. Telecska: 48. sz., sző. ~ m. Telecska ~ b. Telecská ~ n. Telecsk'. 1878ban Sanac (1. Sándormajor)
szomszédjaként említve: „Válics, Telecska . . . csekélyebb népességű puszták." (Fridrik. 169. 1.) A puszta
egy részét a nép Kistelecska (1. Hadi földek) néven külön egységbe
fogta.
m. T'él'écskai dombok: 49. A Dél-Bácskát átszelő dombvonulat északi végződése Katymár és a szomszédos Madaras határa déli felének egy
részén. Alacsony, viszonylag nagy területre kiterjedő dombság.
h. Tetemhányás:
50. d.
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n. Ton V}k [Trun Weg]: 51. f. u.
Trujhotr Hdjf: 1. Tri ante.
b. Tri ante: 52. d. ~ n. Trdjhotr Hdjf [Dreihotter Haufen]. Három mesterségesen összehordott, feto. 2—3 m magas halom, amely három község: Katymár, Bácsborsod és őrszállás határának érintkező pontját
jelöli. (Vö. Csetír ante.)
h. Üjszőlők: 53. sz. ~ b. Nóvi vinográdi ~ n. Ndji Vajgerf [Neue Weingärten]. A név eredetére vonatkozóan 1. Oszolok.
b. Vágánya: 55. tó. A név történelmi forrásban is szerepel. 1864: Vagánya: „. . . nevi eredeteiről vagy jelentéseiről tudomásunk, vagy hagyomány után nincsen." (Pesty. 1. Katymár alatt.) Kb. 10 hold nagyságú terület. Ebből a tó kb. 3—4 holdat foglal el. Részben forrásokból, de főleg a környező magas partokról lefutó vízből táplálkozik. Hal vadon tenyészik benne.
h. Válás puszta: 54. sz. ~ b. Válity ~ n. Volles. A nevekkel forrásban,
illetve forrás jellegű feldolgozásban is találkozunk. 1864:
Vality:
„ . . . u r a d a l m i föld: ...megnevezéseire eredetiség nyoma nincs."
(Pesty. 1. Katymár alatt). 1878: Válics: Sanac puszta mellett „Válics,
Telecska . . . csekélyebb népességű puszták." (Fridrik. 169. 1.) 2906;
Válás puszta és Vality. (ÁFHi) Régen legelő volt, csak kb. 40 hold
volt szántó. A területen főleg ökröket legeltettek. A Válity nevet a
nép ezzel hozza összefüggésbe: Volovi pászu, ebből Válity. A német
név ennek variánsa, a magyar a névnek hangzás alapján történt m a gyarosítása.
Válics: 1. Válás puszta.
Válity: 1. Válás puszta.
h. Vásártér dűlő: 56. sz. Az elnevezés a falu felső részén hajdan elterülő
vásártérről.
V'éliká Príszpá: 1. Príszpa.
b. Veliki brig: 57. d. Kb. 20 m magas domb.
n. Vikicsr Stróz': 58. ku. A Bácsbokod (n. Vikics) felé vivő út.
Víz' Vajgárf: 1. Crkvíste.
Vodica: 1. Szentkút.
Vodicá; 1. Szentkút.
m. Vörös kút: 63. k. ~ b. Crv'éni bunár ~ n. Ródr Prun' [Róter Brunnen]. Bővizű kút. Nevét medrének vöröses agyagja után kapta.
m. Zavaros puszta: 59. sz. Egykor az arra haladó kereskedőket állandóan
veszélyeztető betyárbandákról hírhedt csárda helye. A mai pusztanév
a betyárok hajdani fosztogatásaira s a kereskedők veszélyeztetettségére utal.
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Állami Földmérési Hivatal kataszteri térképei, 1906. évi felvételeik.
U. a. A „Bácsiborsodi II. rósz (Katymárhoz csatolva a megyei
alispán 7302/1931. sz. határozata alapján) térképei.
bunyevác
Borovszky Samu (szerk.): Bács-Bodrog Vármegye. I—II. Budapest, 1909. (Magyarország vármegyéi és városai)
bunyevác hivatalos név
Cothmann Antal: A magyar kir. udvari kamara tanácsosának
„Jelentése a Bács-kerületi kamarai puszták állapotáról. 1763.
dec. 28." Latin eredetiből fordította és kiadta Iványi István. Szabadka,, 1888.
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak
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Fényes Elek: Magyarország és. a hozzá kapcsolt tartományok mostani állapota. Pest, 1837.
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Iványi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi
helynévtára. I—V. Szabadka, 1889—1907.
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Lipsky Johannes: Repertórium Locorum Objectorumque. Buda,
1808. 295 1.
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"
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Magyar Nyelvőr
Pesty Frigyes: Helységnévtár. VII. Kézirat. (Országos Széchenyi
Könyvtár, Kézirattár)
puszta
rét
Fridrich Steltzer: Geschichte der Bácska. Neusatz, 1883.
szántóföld
Századok
szőlő
utcasarok
A Zichi és Vámoiskeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. [Kiadja a] Magyar Történelmi Társulat. 1—12. köt. Budapest, 1871—1931.
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GEOGRAPHISCHE NAMEN DER GEMEINDE KATYMÄR
(Zusammenfassung)

Die Gemeinde Katymár wird seit Jahrhunderten von drei Volksstämmen, Ungarn, Bunjewatzen, und Deutschen bewohnt. Sie besitzt eine Gemarkung von
10 000 Joch und liegt im südlichen Teil der Gegend zwischen Donau und Theiss,
in unmittelbarer Nachbarschaft der jugoslawischen Grenze, auf der Tiefebene.
Ihre Gemarkung ist heute kaum von hydrographischen Elementen gegliedert, früher
aber war dies in, erster Linie der Fall. Wegen dieses geographischen Charakters finden wir verhältnismässig wenig, insgesamt 253 Benennungen. Unter
ihnen ist der grössere Teil der lebenden Namen bunjewatzischen und deutschen Ursprungs und nur ein kleiner davon ist ungarisch. In dieser Verteilung der
Namen spiegelt sich das zahlenmässige Gewicht der einzelnen Natioinalitäten im
Dorf. Da die Urbewohner Bunjewatzen waren, bilden die älteste Gruppe der Namen die slawischen Benennungen. Das im XVIII. Jahrhundert angesiedelte Deutschtum hat in sehr vielen Fällen die slawischen Namen bloss übernommen. Die
ungarischen Einwohner haben aber die slawischen Benennungen meistens übersetz
oder magyarisiert. Die meisten der wenigen geschichiichen Namen sind die Namen
der auf dem Gebiet im Mittelalter vorhanden gewesenen Ortschaften.
Im ersten Teil des. Aufsatzes werden die Namen des Innengebietes, im zweiten die des. äusseren Gebietes in alphabetischer Reihenfolge gefunden. Parallele
Namen eines identischen geographischen Elementes figurieren unter einem Namens
arti'kel. Der Titelkopf des NamensartikeLs wenn es einen gibt ist stets der ungarische Name, wenn dieser fehlt, dann ist es der bunjewatzische. Die keinen Titelkopf bildenden Namen sind im Alphabet ebenfalls zu finden, aber nur mit einem
Hinweis auf den Namensartikel. Die Namen werden phonetisch geschrieben, die
Etymologie der Benennungen und die eventuellen Mitteilungen der geschichtlischen
Quellen über die Namen werden angegeben.
Auf der beigelegten Karte bedeuten die roten Zahlen die durch die Namen des
Innengebietes, die blauen die durch die Namen des Aussengebietes benannten Orte.
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